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PARTICULARITĂȚILE COPILULUI CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE (C.E.S.) 

 

Prof. Butucaru Lavinia-Oana 

Liceul Tehnologic ”Petru Poni”- Onești 

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind 

întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de 

cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o 

concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul 

unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră 

dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Există mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concretizează în diferite definiţii sau modele 

ale acestuia: 

Modelul medical- defineşte handicapul ca o boala cronică; 

  - modelul economic- consideră că persoanele cu handicap sunt incapabile de a munci sau de a se deplasa, 

deci sunt neproductive sau mai puţin productive, fiind deci o boală economică; 

         - modelul limitării funcţionale- defineşte handicapul ca o deficienţa severă, cronică, proprie persoanei 

care îndeplineşte următoarele condiţii: manifestă o deficienţă mentală sau fizică (sau o combinaţie de 

deficienţe mentale şi fizice), se manifestă înaintea vârstei de 22 de ani, se continuă fără a preciza o limită, 

reflectă nevoia persoanei de îngrijire, tratament sau alte forme de servicii pentru o perioadă îndelungată sau 

pentru toata viaţa, concepute şi aplicate în mod individual. 

 - modelul psiho-social- raportează handicapul de societate plasând problema handicapului la interacţiunea 

dintre persoane şi diferitele segmente ale sistemului social, astfel că societatea este cea care trebuie sa se 

adapteze la persoanele care o compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii. 

           Din categoria copiilor cu C.E.S. (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu 

zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din 

această categorie fac parte: 

      - copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări 

de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

      - copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-

ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

     - copiii cu handicap asociat; 

     - copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

     - copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

        Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp. 

        Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie 

de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa 

copilului. 
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          Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

         Şcoala este, de asemenea, un mediu important de socializare. 

         Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile 

şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a 

acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

         Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice 

care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate fi considerat un 

colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de 

şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

          În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de catre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră 

în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce 

nu-i oferă societatea. 

          Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt 

puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. 

         Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor 

beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

        Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de 

învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce 

si cum este necesar să fie învăţat. 

        Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de 

grup pentru sprijinirea integrării pe plan social.  

        De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să 

primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

        Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de 

predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă 

medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

        Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

        Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, 

evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: 

       - încurajarea eforturilor; 

       - stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

       - încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

       - crearea unui climat afectiv-pozitiv; 
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       - sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

     - folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

       - încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

       - crearea unui climat afectiv, confortabil; 

       - centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

       - folosirea învăţării afective; 

      - adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

      - sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

      - sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

      - organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, 

excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

      - sprijin emoţional; 

-folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

      -instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

      -aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării, adecvarea 

materialelor didactice; 

-poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev profesorul să 

vorbească numai stând numai cu faţa spre elevi; 

- stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

    - aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă 

atenţia restul colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele 

pozitive; 

     - încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

     - să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

     -profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

    - profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu 

încrunte privirea); 

     -orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

     - profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a 

manifestării agresive a elevului; 

     -profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 

     -abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească barierele din 

calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să 

reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. 

Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

          Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile 

pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 

          Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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Cine e în scaunul cu rotile? 

Profesor-educator Petrescu Gabriela 

C.S.E.I.”C-tin Pufan”, Drobeta Turnu-Severin 

,,Un om care are ochelari ar trebui să vadă perfect, că doar de aia îi are.” ,, Un om care are ochelari nu vede la 

mai mult de 3 metri în fața lui, că doar de aia are ochelari.”,, Un om în fotoliu rulant nu se poate întreține 

singur, are nevoie de cineva să îi dea de mâncare.”,, Omul cu aparat auditiv nu aude dacă tragi cu pușca de 

lângă el.” 

Am ales să încep această lucrare expunând o serie de prejudecăți legate de persoanele cu dizabilități. Deși 

există cazuri în care acestea sunt adevărate și într-adevăr oamenii cu ochelari ajung să vadă perfect, sau în 

ciuda prezenței unui aparat auditiv, persoana cu dizabilitate auditivă are pierdere de auz aproape completă, 

afirmațiile de mai sus nu reușesc să depășească statutul de prejudecăți. Dizabilitatea unui om este mai mult 

decât un diagnostic. Dacă un om este în fotoliu rulant, nu înseamnă că singurele lui probleme sunt legate de 

picioare sau de coloană. Dacă un om poartă ochelari, nu înseamnă că vede la fel de bine ca un alt om ce poartă 

ochelari. 

O persoană cu dizabilități este mult mai mult decât dispozitivele medicale ce o ajută să își desfășoare o viață 

relativ normală. În rândurile ce urmează se va încerca o analizare pe scurt a altor probleme cu care persoanele 

afectate de dizabilități neuromotorii se confruntă. Dacă lumea medicală pune un diagnostic, care răspunde 

întrebării: ,,ce se află pe scaun?”, această lucrare pune întrebarea: ,,cine se află pe scaun?”. 

În acel fotoliu rulant se află o persoană, cu vise și dorințe, însă o persoană încercată de mult mai multe lucruri 

decât de limitările sale fizice. 

Există cazuri în care deficiența neuromotorie nu este cea mai gravă problemă cu care se poate confrunta o 

persoană. Acest lucru este arătat de (Brasic & Gianustos, 2000) care afirmă că persoanele ce suferă de 

tulburări de spectru autist pot avea și dizabilități neuromotorii. Deși este un subiect de dezbătut care dintre 

aceste probleme este mai gravă, există cazuri în care autismul poate fi mai prevalent decât problema 

neuromotorie. Autismul nu este însă singura tulburare de natură psihică ce poate afecta o persoană cu 

deficiență neuromotorie. 

(Benjamin, 2016) afirmă că persoanele cu dizabilitate neuromotrie, mai precis copiii și adolescenții care au 

participat la acest studiu prezintă mai multe simptome de deterioare a sănătății mintale decât persoanele tipice. 

Autorul identifică dificultăți în ceea ce privește socializarea, stima de sine, comportamentul, anxietatea, 

dispoziția generală și atenția. În același studiu se atrage atenția asupra calității serviciilor medicale, a vieții de 

familie și a calității vieții în general pentru a putea limita pe cât posibil aceste simptome. Calitate a vieții, care 

este afectată nu doar de dizabilitatea propriu-zisă. Pentru a demonstra această afirmație voi prezenta studiul lui 

(Tofani , și alții, 2018) . Autorii vorbesc despre impactul pe care dispozitivele medicale îl au asupra stării 
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psihice a celor nevoiți să le folosească. Cât privește frecvența acestor probleme, voi prezenta studiu lui  

(Bjorgaas, 2015) care afirmă că 1 din 2 persoane care suferă de o formă de paralizie cerebrală prezintă și 

probleme legate de sănătatea mintală. Deși acest studiu este realizat pe un eșantion mic comparat cu scala 

problematicii, îndeplinește scopul de a atrage atenția asupra frecvenței mai mult decât îngrijorătoare a acestor 

probleme. 

Analizând problema tulburărilor cognitive pe care le-ar putea avea o persoană cu dizabilitate neuromotorie, 

descoperim că evaluarea acestora este un proces mult mai complicat decât în cazul persoanelor tipice afirmă 

(Sabbadini, Bonanni, Carlesimo, & Caltagirone, 2001). Nu le putem da, spre exemplu, un test tipic care 

determină prezența unui sindrom post-traumatic și să ne așteptăm ca acel test să performeze la fel de bine ca 

în cazul unei persoane tipice. Totuși autorii studiului menționat anterior au alcătuit un grup de control format 

din persoane tipice ce au aceeași vârstă psihologică cu a eșantionului studiat. Grupul de control a avut 

rezultate mai bune la testele care măsurau orientarea în spațiu și memoria. Cât privește testele de limbaj, 

rezultatele au fost comparabile între cele două grupuri, excepție făcând un test care măsura capacitatea de a 

formula și înțelege fraze complexe. 

Revenind cu discuția asupra ideii că în cazul persoanelor cu deficiență neuromotorie, scaunul, cadrul pentru 

mers, sau cârja nu reprezintă singura lor problemă, observăm că literatura de specialitate confirmă această 

idee.  

Dizabilitatea neuromotorie afectează viața unei persoane dincolo de durerile pe care aceasta le are de îndurat. 

Se poate observa că până și simpla nevoie de a folosi un aparat medical afectează psihicul acesteia. Dacă pe 

lângă aceste probleme mai punem în discuție inadaptarea mediului  și prejudecățile societății se poate 

confirma ipoteza lansată anterior care afirmă că există cazuri în care deficiența neuromotorie nu este neapărat 

cea mai gravă problemă a persoanei afectate. 

Acum că am prezentat o metaforică firmitură din literatura de specialitate care abordează persoanele cu 

dizabilitate neuromotorie dincolo de dimensiunea medicală a problemei pot încerca să formulez un răspuns la 

întrebarea de la care a plecat toată această lucrare, anume: cine e în scaunul cu rotile? 

În scaunul cu rotile este o persoană. O persoană încercată din punct de vedere biologic și psihologic. O 

persoană încercată din punct de vedere material pentru că toate procedurile medicale și adaptările necesare 

vieții de zi cu zi sunt costisitoare. În fotoliul rulant este de asemenea o persoană încercată din punct de vedere 

social, care trebuie zilnic să înfrunte o societate care nu este întotdeauna pregătită să accepte și să integreze 

astfel de oameni în rândurile ei.  

Dar dacă acea persoană poate depăși toate provocările menționate mai sus, se paote uita cu încredere la restul 

lumii scufundată în drame cotidiene și o poate întreba: ,,cine e în scaun cu rotile? 
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CAUZELE ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Prof. Bojin Nicoleta-Maria 

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebes 

 

Reusitele si nereusitele scolare sunt laturi complementare, polare (pozitiv – negativ) ale unuia şi aceluiaşi 

fenomen – “rezultatul” activităţii. Abordarea procesului de învăţământ prin prisma eficienţei sale face 

necesară definirea acestor două concepte: succes/insucces şcolar. Succesul şi insuccesul şcolar pot fi definite 

pe baza relaţiei existente între nivelul dezvoltării psihofizice ale elevului şi solicitările obiective ce i se 

adresează în procesul de învăţământ. Astfel succesul şcolar (reuşita la învăţătură) indică concordanţa stabilită 

între solicitări şi nivelul dezvoltării psihofizice a elevului, iar insuccesul (eşecul, nereuşita, rămânerea în urmă 

la învăţătură, abandonul şcolar) este un indice al discordanţei între cei doi poli. Este necesar un proces de 

ajustare reciprocă între cei doi factori în aprecierea insuccesului şcolar: elevul să fie ajutat să cunoască în 

termeni cât mai clari ce înseamnă în fond a rămâne în urmă la învăţătură, să i se prezinte, cu alte cuvinte, acele 

incompetente intelectuale şi deprinderi greşite care nu asigură o înţelegere şi o folosire adecvată (eficientă) a 

informaţiilor; iar profesorul să facă efortul de a cunoaşte lumea subiectivă a elevului, îndeosebi: sensul pe care 

acesta îl dă cunoaşterii şi reuşitei şcolare; nivelul de aspiraţii şi de expectanţe în raport cu sine; interesul 

privind formarea sa profesională viitoare; criteriile pe care le foloseşte în aprecierea rezultatelor sale şcolare, 

în absenţa acestui feed-back informaţional, responsabilitatea producerii şi amplificării eşecului şcolar va fi 

mereu pasată de la profesor la elev, ca o minge de volei care, neputând să rămână suspendată deasupra plasei, 

va cădea, până la urmă, de o parte sau alta a terenului de joc. Abandonul şcolar presupune părăsirea şcolii 

obligatorii înaintea terminării ei, renunţarea la studiu deliberat sau forţaţi de anumite împrejurări. 

Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar; cu cât 

indicele este mai mic, cu atât sistemul şcolar este mai eficient. Cercetările realizate în deceniile şapte şi opt 

referitor la abandonul şcolar pot fi grupate în trei mari categorii, corespunzătoare perspectivelor de abordare / 

interpretare: 1. abordarea psihosocială a urmărit să demonstreze că aceia care abandonează şcoala diferă de cei 

care îşi finalizează studiile în ceea ce prieşte unul sau mai multe atribute psihosociale sau trăsături de 

personalitate; numeroase studii de această factură au investigat rolul motivaţiei, inteligenţei, imaginii de sine 

şi agresivităţii în decizia de-a abandona şcoala. 2. perspectiva interacţionistă interpretează abandonul ca pe o 

consecinţă a interacţiunii dintre caracteristicile individuale ale elevilor şi cele ale mediului educaţional, în care 

se includ ceilalţi actori sociali (profesori, colegi) şi variabile ale programelor educative. 

Factorii care au un impact deosebit asupra menţinerii elevilor în şcoală sunt cei legaţi de sănătate şi obligaţiile 

profesionale şi familiale. Literatura de specialitate contemporană consemnează două perspective explicative 

ale abandonului şcolar: 

 a) Concepţia şcolii dominante sau tradiţionale plasează întreaga responsabilitate a abandonului şcolar asupra 

elevilor şi operează cu termenul de drop-aut, care sugerează că decizia de a abandona şcoala, independentă şi 

definitivă, îi aparţine individului. 

 b) Cea de-a doua concepţie îi vede pe cei care abandonează şcoala ca pe nişte excluşi, pornind de la premisa 

că un număr mare de elevi sunt „expulzaţi” din şcoală din cauza experienţelor traumatizante de eşec şi 

frustrare trăite în mediul şcolar. Termenul cu care operează această abordare este push-aut, responsabilitatea 

pentru abandonul şcolar fiind plasată la nivelul instituţiei şcolare.  

Teoria excluderii interpretează variabilele conexe statutului şcolar, determinat de performanţele şcolare ale 

elevilor, ca fiind simptomele şi nu cauzele directe ale abandonului şcolar; numeroase studii de specialitate au 

demonstrat că inegalităţile economice, politice, structura socială, precum şi unele practici şcolare cum ar fi 

exmatricularea sau eliminarea din şcoală pe perioade determinate de timp urmăresc descurajarea, 
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stigmatizarea şi excluderea elevilor. Atât concepţia şcolii tradiţionale, cât şi teoria excluderii recunosc faptul 

că o anumită rată a eşecului, factor cauzal în abandon, există în majoritatea şcolilor/sistemelor şcolare şi că 

şcoala ierarhizează în mod inevitabil elevii, ceea ce vine în contradicţie cu baza ei democratică. 

Cauzele abandonului școlar pot fi prezentate din trei perspective:  

1. Cauze psihologice - care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, 

lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de 

sine deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere 

făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor) 

2. Cauze sociale care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, 

neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate; 3. Cauze psihopedagogice care 

ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesorelev): presiunea grupului, supraîncărcarea şcolară, 

comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) evaluarea subiectivă, frica de evaluare, 

conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante, incompatibilitate între 

aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă de apărare – împotriva disciplinei 

excesiv de rigidă şi severă, politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’) 

Cauzele psihologice sunt acele cauze care ţin de elev, de structura lui particulară şi se referă la: o anumite 

probleme grave de sănătate de natură anatomico-fiziologice (malformaţii corporale sau defecte senzoriale, 

inclusiv handicapul fizic) care dau naştere unor complexe de inferioritate şi în cazul în care acest copil nu este 

susţinut afectiv de către cei din jur, el va deveni tot mai suspicios şi timorat în situaţiile şcolare evitând pe cât 

posibil acţiuni de grup şi în final să abandoneze şcoala; o cauze psihologice care ţin de deficienţe ale 

dezvoltării psiho-intelectuale (nivel redus al inteligenţei, autismul infantil, profunda interiorizare a ideilor, a 

sentimentelor proprii, îndepărtarea de realitate, hipersensibilitate sau irascibilitate, stau la baza crizelor 

impulsive şi a reacţiile de abandon şcolar de tot felul, inclusiv a celui şcolar. 

Alături de şcoală, familia reprezintă un instrument esenţial de reglare a legăturilor copilului cu mediul. 

Familia este unul din factorii hotărâtori care contribuie la formarea personalităţii acestuia, pregătindu-l astfel 

pentru viaţă. De felul în care se achită de sarcinile care-i revin, de modul în care-şi asumă propriile-i roluri 

depinde dezvoltarea ulterioară a copilului. 

Familia trebuie să asigure copilului propriu un mediu favorabil dezvoltării şi învăţării. Scopul principal al 

educaţiei părinteşti este acela de a pregăti copilul pentru existenţa independentă ca adult. Un copil îşi începe 

viaţa printr-o stare de totală dependenţă. Dacă educaţia lui este reuşită, tânărul sau tânăra se va desprinde din 

acea dependenţă, devenind o fiinţă umană cu respect de sine, responsabili faţă de sine şi capabilă să răspundă 

cu entuziasm şi competenţă la provocările vieţii. Viitorul adult va deveni "independent" nu numai din punct de 

vedere financiar, ci şi intelectual şi psihic. Există o veche şi excelentă maximă care spune că o educaţie 

părintească eficientă constă în primul rând în a-i da copilului rădăcini să se dezvolte şi apoi aripi să zboare. 

Studiile de specialitate au arătat că situaţia concretă în care se dezvoltă copilul, cu alte cuvinte situaţia familiei 

în care creşte copilul şi tot ceea ce derivă din această situaţie, reprezintă principala cauză a abandonului şcolar. 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 

Prof. Firoanda Mariana-Diana 

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebes 

 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează 

şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au 

fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 

ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost 

nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 

societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 

contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un 

viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, 

cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici 

formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În 

al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe 

termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea 

inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea  

competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea 

şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem câteva 

cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa oportunităților de succes 

socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în 

primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la 

oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor  resursele  

necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin muncă de către părinți. Lipsa 

interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin  dezamăgirile  personale  ale  

părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin 

stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri  care să  asigure  

transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De 

asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar 

creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o 

simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor 

naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
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*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-

cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  sau  eşecul şcolar 

şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în 

care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme 

principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi 

comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, 

toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.   

Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport 

cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost 

încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării 

unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi 

urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia 

şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 

educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 

alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la 

dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon 

şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința 

de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi 

ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor 

negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume 

droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Obiectivele unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul 

învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar sau a 

situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

                           Măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru 

realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, comportamentale, emoționale, 

tendinte agresive; 

juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin popularizarea legilor 

şi prin propaganda juridică, în general. 
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Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, 

fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare 

şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   loc, un statut, un rol  şi  o valoare, 

fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 

competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 

valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună 

prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de 

educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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MODA SUSTENABILĂ 

Prof. Grigore Ioana 

Liceul de Arte ”Hariclea Darclee„ Brăila 

 

Îmbrăcămintea și textilele sunt o parte esențială a vieții noastre și a economiei globale. Nu putem vizualiza o 

lume fără componenta vestimentară, care, de-a lungul timpului a reprezentat o zonă importantă în mediul de 

afaceri, familial, profesional, cultural etc. Ținuta vestimentară poate fi atât o expresie a individualitații dar și a 

apartenenței unui grup. Sistemul curent de producere, distribuire și utilizare a hainelor funcționează liniar. 

Resurse neregenerabile sunt folosite pentru producție, hainele sunt utilizate pentru o perioadă scurtă de timp și 

apoi materialele sunt aruncate la gropile de gunoi sau incinerate.  

Sustenabilitatea presupune un consum mic de resurse, refolosire, reciclare și orientare către protecția 

mediului. Din păcate, în momentul de față, 20% din poluarea industrială a apei, la nivel mondial, este cauzată 

de vopsirea și tratarea textilelor în procesul de producție și mai puțin de 1% din materialul folosit este reciclat 

pentru a produce haine noi. Pe lângă aceste aspecte, se estimează că mai mult de jumătate din hainele din 

industria prêt-à-porter sunt aruncate în mai puțin de un an. Rețeta după care funcționează industria modei este: 

preluare, producție, aruncare. Este risipitoare și poluantă iar situația se agravează. Problemele din industria 

textilă care sunt aduse în prim plan vizează faptul că majoritatea textilelor pe care le folosim sunt aruncate 

fără a fi reciclate iar poluarea datorată procesului de fabricare cauzează un impact major asupra mediului, cu 

repercursiuni grave.  

Rezolvarea acestor probleme este sustenabilitatea respectiv moda circulară. Această schimbare este necesară 

și presupune implementarea unei abordări circulare în care se reciclează mai mult, se prelungește utilizarea 

hainelor și se diminuează poluarea. Modele de afaceri din industria modei ar trebui să fie orientate către o 

păstrare a hainelor în uz pentru cât mai mult timp, cum ar fi schimbul, închirierea, repararea și revânzarea. De 

asemenea, folosirea materialelor sigure și regenerabile astfel încât hainele să nu genereze micro fibre care să 

polueze, iar fabricarea lor să nu altereze ecosistemele locale.  

 Chiar dacă, cu pași mici, putem observa aceasta înaintare către o modă sustenabilă, iar nume mari în industria 

modei, precum Levi`s, H&M Gama Consciuos, Stella McCartney, folosesc deja soluții sustenabile în 

producția de articole vestimentare.  În România, din ce în ce mai mulți producători se orientează spre acest 

mod de lucru. Aici putem menționa firme ca: Verlinne, care este primul brand românesc de modă sustenabilă, 

Les vacances d`Irina, Laura Hîncu, Atelier Isabelle Vijiiac, Chemistry Studio.  

Chiar și în domeniul educației pot fi implementate schimbări astfel încât cei care urmează cursuri de modă să 

ajungă să cunoască noțiunile, să dezvolte priceperile și capacitățile ce îi vor ajuta să contribuie activ la noile 

abordări în domeniul modei. Cunoștințele acumulate formează acele ”resurse regenerabile” care, în plan 

teoretic răspund provocărilor și ajută la crearea alternativelor practice, iar educația ajută procesul de adaptare 

la mediul în schimbare și chiar la transformarea acestuia. Instituții precum London College of Fashion pun la 

dispoziția studenților și celor interesați, cursuri desfășurate online în care se studiază biodiversitatea în 

contextul modei și crearea unui plan care protejează ecosistemele planetei. 

De la designul piesei vestimentare, care poate fi conceput astfel încât aceasta să reziste, să se evite risipa și să 

fie creat din materiale care pot fi reciclate și până la clientul final care își poate schimba abordarea în privința 

hainelor către o viziune sustenabilă, totul depinde de noi pentru a putea ajuta și proteja mediul înconjurător.  
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TULBURĂRILE DE SPECTRU AUTIST  
IMPLICAȚII ASUPRA ÎNVĂȚĂRII 

prof.înv.primar Arsene Elena 

Școala : Liceul Teoretic „Ioan Petruș ” – Otopeni 

 

     Tulburările de spectru autist (autism) sunt tulburări de dezvoltare vizibile din primii ani de viață ai 

copilului, caracterizate prin existența unei deteriorări calitative semnificative și persistente în următoarele arii: 

interacțiune socială, comunicare, comportament. 

    TSA devine evidentă după vârsta de 12 luni a copilului. În mod obisnuit, părinţii se îngrijorează în acel 

moment, când remarcă lipsa limbajului și a privirii ochi în ochi şi ajung la specialistul în psihiatrie pediatrică 

în jurul vârstei de  2 ani. 

    ASPECTE GENERALE  DESCOPERITE ȘI URMĂRITE  DE MINE ÎN LUCRUL CU O ELEVĂ  CU 

TSA  DIN CLASA PREGĂTITOARE : 

abilități socio-emoționale 

nu privește în ochi persoana care vorbește cu ea; 

lipsa exprimării bucuriei; 

 zâmbetul involuntar; 

lipsa de răspuns la propriul nume (pare surd); 

lipsa coordonării privirii, expresiei faciale, gesturilor cu sunetele; 

atașament față de 2-3 elevi din clasă; 

atașarea excesivă de obiectele colegilor și dorința de a le avea; 

mişcări repetitive cu obiectele  și dorința excesivă de a fi totul aranjat ,mai ales hăinuțele în cuier; 

vocabularul și limbajul limitat: mama,tata,da,nu și prenumele a două fețițe din clasă; 

gândirea concretă ,iar explicația trebuie să fie clară; 

zgomotele sunt deranjante- pune mâinile la urechi; 

încercări de a imita colegii și învățătoarea ; 

momentele de furie fără motive și plimbările prin clasă în orice moment al orei ; 

nevoia de a avea pe cineva din familie alături de ea; 

nu pot modifica orarul în funcție de nevoi,o bluversează și devine agitată. 

abilități cognitive 

eleva recunoaște litere/cifre; 
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citește cuvinte scurte și scrie; 

rezolvă cerințele dacă starea emoțională îi permite și dacă stau lângă ea; 

cântă și dansează ,are ritm muzical; 

desenează foarte frumos personaje din desene animate; 

pictează foarte frumos respecând culorile și spațiul de lucru; 

face colaje simple și poate să utilizeze conștient materialele de lucru. 

    Simtomele diferă ca  număr și intensitate de la zi la zi sau de la oră la oră. 

   

     Aceste aspecte au fost observate în primele cinci - șase săptămâni. A urmat o perioadă de progres constant 

și vizibil .NU și-a mai dorit să fie însoțită la școală,plăcerea de a veni și dorința crescută de a  

socializa,comunicarea profesor –elev bună- ochi în ochi,răspunde cerințelor,dorința de a ieși la tablă și mai 

ales rezolvarea corectă a sarcinilor de lucru, comunicarea cu colegii clasei – foarte bună, dialoguri scurte și 

chiar exprimarea emoțiilor conștient, la orele de muzică cântă și dansează expresiv și ,mai ales, folosește 

cuvântul ,,doamna,,  . 

 

Implicații    

   Şcoala va trebui să manifeste vigilenţă în acest sens şi să aibă pregătită o strategie pentru rezolvarea acestei 

situații. Profesorul clasei ,profesorii de sprijin și consilierii școlari sunt persoanele cheie ale dezvoltării psihice 

ale acestor copii, dar și colectivul din care fac parte. 

    Elevii clasei au avut o atitudine neașteptat de bună.Au considerat-o ca pe o colegă obișnuită și au încercat s-

o apropie ,s-o încurajeze ,s-o implice în activitățile lor școlare. De cele mai multe ori ,fizic era prezentă,dar cu 

gândurile ei . Nu putea să se concentreze și să ducă până la capăt o activitate scurtă. 

   Acești copii au nevoie de un ajutor suplimentar sub formă de consultații, pentru a putea să conștientizeze 

ceea ce învață şi de a-şi exprima necesitățile şi dificultățile.   

 

Strategia didactică  

  Am încerc să stabilesc o relație bună de la început şi să am o atitudine pozitivă pentru   obținerea  

performanței maxime.   Am discutat foarte des cu consilierul școlar și am pus în practică toate îndrumările 

dumnealui.Am participat la programul de instruire pentru depistarea și intervenția precoce în cazul TSA 

,organizat de Spitalul de Psihiatrie ,,Dr. Constantin Gorgoș ,,. Atunci am discutat cu medicii psihiatrii și 

,printre alte recomandări foarte utile și la obiect, mi-au spus că abordarea mea ,,S... mea ,, duce la un succes 

garantat. M-am asigurat că știu care sunt stilurile preferate de învățare ale elevilor  (ale tuturor, nu  numai ale 

celor cu dificultăți de învățare moderate);    Planific lecțiile împreună cu profesorul de sprijin, astfel încât să 

includă o gamă variată de strategii de învățare active orientate spre elev.   

   Aplic strategii de predare diferențiată sau “predare individualizată” care urmăresc obținerea performanței 

maxim posibile, cum ar fi învățarea pas cu pas şi evolutivă, învățarea între colegi, lucrul în grup, echipe de 

învățare. 

    Elaborez planuri speciale pentru asigurarea succesului școlar şi folosesc recompensele (laudele) pentru a 

recunoaște chiar şi cei mai mici pași făcuți pe calea învățării.  

  Implicarea elevilor , a părinților , a consilierului școlar, a profesorului de sprijin a dus către evoluție 

constantă și pozitivă a elevei . Într-o perioadă scurtă  , de 2-3 luni , am observat schimbări majore din punct de 

vedere social, comportamental și afectiv.Participarea activă la lecțiile on-line a fost o bucurie pentru mine.La 

serbarea on-line ,eleva mea minunată mi-a cântat un cântec cu o bucurie conștientă și nu a uitat să facă semnul 

bucuriei – un punct cu degetul pe năsuc. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE  

 ÎN ŞCOALA DE MASĂ 

 

Prof. Înv.preșcolar Papa Mariana 

Grădinița Cu P.N. Nr. 3 Otopeni/Ilfov 

 

 

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt 

bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De ce nu i-

am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Comenius 

 

 

Consider că nu există ” reţete ” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care manifestă 

deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi 

merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute 

la nevoie. Dacă dorim să intervenim în favoarea copiilor, trebuie să le oferim tuturor o educaţie de calitate şi, 

în mod deosebit, celor cu cerinţe educative speciale: o educaţie de calitate pentru toţi într-o şcoală pentru toţi. 

 

Fiecare cadru didactic pus in ipostaza de a avea in colectivitatea sa un copil cu CES actioneaza in urma unei 

reflectii indelungate. Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării 

programului educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a 

copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții 

reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului 

didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi obiectivele activităţii 

didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul şi gradul 

deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic sau sintetic) , stilul de lucru al educatorului. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive, (povestirea, expunerea, 

explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerinţe: 

- să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

- prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

- ideile să fie sistematizate; 

- să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 

În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevii cu CES sunt invocate câteva repere fundamentale: 

- învăţarea interactivă care presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe cooperarea, colaborarea 

şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe interacţiunea dintre cadre didactice, cadre 

didactice şi elevi; 

- elaborarea în comun a obiectivelor învăţării (educator – elev) deoarece fiecare participant la actul învăţării 

are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să se ţină seama în proiectarea activităţilor 

didactice; 

- demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor cu CES) este mai 

eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi aplicate în situaţii reale de viaţă, 

existând şi un feedbeck continuu de-a lungul întregului proces; 
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- modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu CES au nevoie în anumite momente de un sprijin activ 

de învăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea 

unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de specialişti, cu familiile elevilor. 

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate 

permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar 

trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în 

contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar 

al copilului . 

Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării şi devenirii 

lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate încurajatoare. 

 Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi 

comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o 

adecvată inserţie socială. 

 

“Nu existã nimic care sã nu poatã fi fãurit de o muncã perseverentã şi de o grijã încordatã şi atentã”. Seneca 
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Educație pentru voluntariat 

 

Prof. Grădinariu Gabriela 

Școala Gimnazială Nr. 5, Piatra Neamț 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un 

cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 

România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. Se știe că voluntariatul 

este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de bază al 

acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 

adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de 

voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că 

mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest 

context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la 

un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această 

organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care o persoana fizica îsi ofera 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fara sprijinul altora o recompensa de natura financiara. 

Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes 

public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum 

sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, 

social și comunitar și altele asemenea." Patru principii definitorii stau la baza activitatii de 

voluntariat si o deosebesc de de activitati similare (precum internshipul/practica, etc): -Este o 
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activitate desfasurata in beneficiul comunitatii / beneficiul public. -Este o activitate neremunerata sau 

care nu urmareste un castig financiar, chiar daca include decontarea unor cheltuieli derivate din 

activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.). -Este o activitate desfasurata de bunavoie, fara 

vreo constrangere de vreun fel sau altul. -Este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela 

unei organizatii sau a unui grup de intiativa), spre deosebire de actiunile spontane de binefacere. În 

epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. 

Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a 

unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare 

dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce 

privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul 

nostru, atunci când de exemplu ne dorim să  petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să 

oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.  

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate 

de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru 

activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri 

copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor 

cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult 

decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru înscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

constientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi 

încurajați, antrenați să se implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu 

zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete 

sănătoase, mentorat. Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor 

este și domeniul social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și 

încurajarea tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării 

semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. 

Totodată , în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de 

necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. În România, 

fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în 

proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată 

cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 
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Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un 

mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul 

devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, 

urmărindu-le evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul 

școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi 

utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale 

pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor 

aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor 

dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care 

nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 

motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. Activitățile de 

voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe educative 

speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la 

învățătură. Cu sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. 

Concret, m-am gândit că nu numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai 

mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, 

fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, 

serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de 

interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au 

şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, 

respectiv, elevi şi adulţi. 

Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după 

școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la 

mediul școlar și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele 

comunității în care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-

se într-un alt fel decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață 

să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o 

echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor 

care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați 

de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs 

când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au 

privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă 

rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine 

să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 
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Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru 

aceasta este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin 

toleranță și prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, 

să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave 

sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare 

sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni 

și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot 

oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

De ce voluntariat în educaţie? – o întrebare care îşi găseşte răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se 

află într-o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite 

crize, limite şi blocaje care intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-

a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă 

în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi 

abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea familiei de a susţine pregătirea 

educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile şcolare, 

lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor locale de a spijini actul 

educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva exemple de 

factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată identificate aceste situaţii-problemă, 

putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: susţinerea egalităţii şanselor 

educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, dezvoltarea instituţională a 

unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o dezvoltare 

integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip inclusiv ş.a. Pentru a 

soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul trebuie să 

funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, şi anume 

familie-şcoală-comunitate. “într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul şcolar (...) 

mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul de 

educaţie continuă a cetăţenilor”. 

Aşadar, cine sunt voluntarii şi cine sunt beneficiarii? Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor 

educaţiei şi pentru a obţine succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent 

schimbul de roluri astfel ca fiecare să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. 

Familia şi comunitatea îşi vor asuma responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală 

şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala= 

beneficiar) şi, invers, şcoala(ca voluntar) trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii 

(=beneficiar) de dezvoltare durabilă.În urma unor asemenea interacţiuni şi forme de voluntariat 

exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele nu pot fi altele decȃt de un real cȃştig 

pentru toate părţile implicate. Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în 

formele ei cele mai simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul 

instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată 

ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi 

schimbare. În primul rȃnd subliniem, deci, importanţa şi nevoia de implicare a familiei în traseul 

educaţional al copiilor, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, 

se asigură baza pe care va interveni ulterior şcoala. 
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S-a demonstrat prin riguroase studii de cercetare  că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de 

concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai 

cărei membri nu au beneficiat de servicii educaţionale şi prin urmare nu acordă interes nici în cazul 

educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la 

cooperare, la implicare în educaţie, oferind şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de 

consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-

profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi 

voluntari părinţii. Amintim aici formula celor şapte modalităţi de implicare a părinţilor în spaţiul 

educaţional, elaborată de Joiyse Epstein , între care se regăseşte voluntariatul, ca manieră de 

implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative – iar 

dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a 

părinţilor şi consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, 

capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi 

proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca “facilitatori”/ 

“moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un 

răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”. 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în 

comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, 

demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la 

comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele 

practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă 

socială. Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia 

locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de 

dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale 

spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de 

dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. 

De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să 

fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de 

educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de 

prezenţa şi sprijinul permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături 

de profesorul de la clasă. 

Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă 

intereselor lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De 

exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la 

care să participe şi să impărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din 

domeniul medical, ingineri, manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă 

în orientarea profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, 

răspund cu succes acestor nevoi. 

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe 

cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia 

chiar de la vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi 
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pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de 

interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, 

pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune 

voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul 

acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile 

moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: tinerii, care se implică în 

probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii moderne. 

Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze. Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că 

posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. 

Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi 

vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care 

investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi 

va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă 

de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă – “education as a 

Local Public Good” – şcoala, familia şi comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, 

“camera comunităţii” ,una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica voluntariatului. 
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Predarea noțiunilor de fizică la elevii cu deficiență de auz 

 

Prof. Vasilache Elena Cristina 

Prof. Vasilache Cătălin Florinel 

Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași 

 

Datorită dificultăților pe care le întâmpină elevii cu deficiență de auz în însușirea, înțelegerea noțiunilor de 

fizică, predarea conceptelor și regulilor necesită reluarea în permanență a cunoștințelor și regulilor 

achiziționate în contexte cât mai variate, prin repetiții săptămânale, lunare. 

Prin recapitulare, profesorul cere elevilor să explice prin intermediul comunicării totale conceptele anterioare 

și să exemplifice utilitatea acestora în practică. Astfel, cadrul didactic se asigură că elevii posedă capacitățile 

necesare pentru asimilarea cunoștințelor viitoare. 

Dacă răspunsul elevilor nu este comprehensibil pentru profesor, este indicat ca acesta să solicite, cu răbdare, 

un nou răspuns, de la același elev sau de la un alt elev. Profesorul trebuie să aibă o reacție la răspunsul obținut 

indiferent de valoarea lui de adevăr. O altă opțiune constă în reformularea întrebării, astfel încât răspunsul să 

fie sugerat parțial sau total. Dintre procedeele folosite în acest sens, menționăm următoarele: 

Succesiunea 

Exemplu de utilizare: 

Profesorul: “Care sunt multiplii metrului?”  

Elevii: Niciun răspuns. 

Profesorul: “Decametrul, …………………, ………………….” 

Elevii: Continuă succesiunea. 

Profesorul: “Foarte bine!” 

Listarea 

Exemplu de utilizare: 

Profesorul: “Care sunt elementele unui circuit electric?”  

Elevii: Niciun răspuns. 

Profesorul: “Care sunt elementele circuitului electric din figura de pe tablă? Fire conductoare de legătură, 

întrerupător, …………………, ………………….” 

Elevii: Continuă enunțul. 

Profesorul: “Bravo!” 

Exagerarea interogației pe cuvintele cheie  

Exemplu de utilizare: 

Profesorul: “Apa fierbe la o anumită temperatură?” 

Elevii: Niciun răspuns. 

Profesorul: “ La ce tem-pe-ra-tu-ră fier-be a-pa?” 

Elevii: Oferă răspunsul corect. 

Profesorul: “Foarte bine!” 

Alegerea multiplă 

Exemplu de utilizare: 

Profesorul: “Care este unitatea de măsură pentru masă în Sistemul Internațional?” 

Elevii: Niciun răspuns. 

Profesorul: “Unitatea de măsură pentru masă în Sistemul Internațional este: 

gramul(g), 

kilogramul(kg), 

tona(t).” 

Elevii: Oferă răspunsul corect. 
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Profesorul: “Foarte bine!” 

Locul răspunsului corect trebuie să varieze; variantele de răspuns trebuie să difere semnificativ între ele. 

Comparația relevantă  

Exemplu de utilizare: 

Profesorul: “Care sunt submultiplii kilogramului?” 

Elevii: Niciun răspuns. 

Profesorul: “Dg, cg și mg sunt submultiplii gramului?” 

Elevii: “Da.” 

Profesorul: “Bine…” 

Profesorul: “Care sunt submultiplii kilogramului?” 

Elevii: Oferă răspunsul corect. 

Profesorul: “Foarte bine!” 

Vizualizarea  

Exemplu de utilizare: 

Profesorul: “Denumiți principalele tipuri de termometre.” 

Elevii: Niciun răspuns. 

Profesorul: Proiectează imaginea principalelor tipuri de termometre. 

Elevii: Oferă răspunsul corect. 

Profesorul: “Foarte bine!” 

g). Modelul conex 

Exemplu de utilizare: 

Profesorul: “Gigel, câți km sunt într-un km?” 

Elevul: Răspuns incorect. 

Profesorul: “Ana, câți cm sunt într-un km?” 

Eleva: Oferă răspunsul corect. 

Profesorul: “Foarte bine!” 

Profesorul: “Gigi, câți cm sunt într-o jumătate de km?” 

Elevul: Răspuns corect. 

Profesorul: “Bravo!” 

Prin intermediul modelului conex se oferă elevilor indici analogici, elevul fiind forțat să gândească creativ un 

concept sau o regulă, în lipsa informației complete. 

Întrebările cu răspuns sugerat pot fi închise (se așteaptă un răspuns anume) sau deschise (se pot oferi o 

multitudine de răspunsuri). În majoritatea cazurilor, prin întrebările deschise cadrul didactic oferă elevului 

posibilitatea de a evalua, a judeca, a sintetiza, a prezice; stimulează folosirea cuvintelor de legătură: și, pentru 

că, deoarece, dar; asigură elevilor oportunități de a folosi un limbaj mult mai complex.  

După adresarea întrebărilor, profesorul trebuie să asigure suficient timp pentru ca elevii să gândească, să 

raționeze, să formuleze răspunsuri corecte din punct de vedere științific. O pauză de câteva secunde 

stimulează cantitatea și calitatea răspunsurilor. 

După recapitularea conceptelor cheie pentru noua lecție, cadrul didactic prezintă obiectivele și realizează o 

prezentare generală a conținutului științific ce urmează a fi predat, punându-se un deosebit accent pe 

importanța studierii noțiunilor. 

Trecerea de la cunoștințele studiate anterior la noile cunoștințe asigură trecerea de la memoria de scurtă durată 

la memoria de lungă durată. Este etapa în care profesorul trebuie să ofere elevilor cu deficiență de auz foarte 

multe exemple concrete și să se asigure de înțelegerea noilor noțiuni. Informația este prezentată în pași mici și 

se furnizează caracteristici relevante și nerelevante ale conceptului/ conceptelor studiate. 

Cadrul didactic asigură sesiuni de practică ghidată pentru fiecare concept sau deprindere nou achiziționată 

menținându-se un ritm alert de lucru. 
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O modalitate neeficace de verificare a gradului de întelegere a conținutului predat este aceea de a adresa 

întrebări de genul: “Aveți nelămuriri?, Ați înțeles?”, iar dacă nu se obține niciun răspuns să se presupună că 

toți elevii au înțeles noțiunile predate. O altă eroare des întâlnită în practica pedagogică constă în a adresa un 

set de întrebări și a se apela la voluntari pentru răspunsuri, pe baza acestora presupunându-se că întreaga clasă 

de elevi a înțeles noțiunile predate. 

După prezentarea conținutului în secvențe scurte este indicat să se procedeze la sesiuni de practică 

supravegheată, de scurtă durată. În aceasta etapă se adresează întrebări la care se așteaptă un răspuns specific 

(întrebări produs) și întrebări prin care se cere o explicație asupra modului în care a fost obținut un răspuns 

(întrebări de proces). 

Un exemplu de practică ghidată în predarea noțiunii de surse de lumină poate consta în: 

se oferă exemple de surse de lumină sub forma unor imagini sugestive și se solicită elevilor să identifice 

sursele naturale de lumină și să argumenteze răspunsurile; 

se solicită elevilor să genereze o listă de exemple cu surse naturale de lumină. 

Pentru fiecare noțiune, sesiunile de practică ghidată continuă până când elevii își însușesc noțiunea. Dacă 

reușesc, se trece la o altă noțiune, în caz contrar, se continuă practica ghidată la noțiunea respectivă. 

Când conceptul predat este mai complex, se începe prin redefinirea conceptului cu cuvintele proprii ale 

fiecarui elev, până când elevii devin fluenți. Apoi se trece la practica ghidată, până când elevii reușesc să 

parcurgă pasul respectiv fără erori. 

Rata optimă de success în timpul sesiunilor de practica ghidată este de 80%. O rată înaltă de succes se obține 

prin prezentarea informației pas cu pas și prin folosirea întrebărilor și aplicațiilor practice. Este necesar ca 

unele întrebări să fie pregătite înainte de începerea lecției. 

Creșterea gradului de interactivitate în cadrul lecției se poate realiza prin participarea activă a tuturor elevilor 

cerându-se fiecăruia: 

să adreseze întrebări unui coleg; 

să scrie câteva idei principale pe o foaie de hârtie și să le împărtășească unui coleg; 

să scrie individual răspunsurile pe o tăbliță pe care să o ridice la vedere; 

să ridice mâna dacă este de acord cu răspunsul dat de un coleg; 

să dactileze litera răspunsului corect etc. 

Procedeele amintite mai sus asigură, în plus, evidența numărului, procentului de elevi care răspund corect și 

sunt încrezători în sine. 

Feedbackul (necesar la fiecare răspuns) trebuie să fie diferențiat: 

dacă un elev răspunde corect și este încrezător în sine, se face o scurta apreciere de genul ”Foarte bine!”, 

continuând momentul practicii ghidate; 

dacă răspunsul elevului este corect, dar ezitant, este important să i se spună elevului că răspunsul său este 

corect și să i se ofere un feedback procesual (“Ai dreptate, deoarece….”), descriind procesul care trebuie 

urmat pentru a ajunge la răspunsul corect sau motivându-l; 

dacă răspunsul este greșit, se adresează întrebări cu răspuns sugerat; se explică regula sau procesul de obținere 

a răspunsului; se predă încă o dată materialul, eventual în cadrul ședințelor de practică independentă. Punctele 

importante ale greșelii nu trebuie trecute cu vederea, nici rezolvate prin simplă oferire a răspunsului corect. 

Apoi se trece la practica independentă de consolidare a celor învățate, până când elevul devine fluent într-o 

deprindere sau într-un concept cu care apoi să poată să lucreze fără ajutor. 

Sesiunile de practică independentă trebuie văzute ca o legătură între munca începută sub supravegherea 

profesorului și tema realizată fără supraveghere. 

Tehnicile manageriale care pot fi folosite pentru creșterea performanței activității din clasă presupun: 

responsabilizarea elevilor, monitorizarea activității și acuratețea lucrărilor. Este știut faptul că elevii sunt mai 

angajați în munca independentă dacă profesorul circulă prin clasă, supravegheză și monitorizează activitatea 
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lor. Contactele nu trebuie să fie mai lungi de 30 de secunde pentru fiecare elev. Explicațiile lungi la bancă 

indică cadrului didactic faptul că practica ghidată nu a fost suficientă. 

Acuratețea lucrului din bancă contribuie semnificativ la învățarea elevilor. Practica independentă trebuie să fie 

congruentă cu ceea ce s-a predat, aplicat și evaluat în practica ghidată. Nu este eficient dacă în această etapă se 

predau noi deprinderi sau se asigură practica pentru deprinderi tangențiale. 

Profesorii trebuie să-i facă pe elevi responsabili pentru realizările lor. Ei trebuie să țină evidența progresului 

lor și a muncii desfășurate, să solicite elevilor să-și efectueze temele la timp, conform normelor de formă, 

aspect și corectitudine. 

Când tema este realizată incomplet, se solicită elevilor să o refacă până la obținerea performanței acceptabile. 

Înregistrarea grafică a corectitudinii lucrărilor individuale ale elevilor este o metodă de asigurare a 

responsabilizării elevilor și de monitorizare a intervenției și adecvării evaluării lucrului din bănci. 

Responsabilitatea elevilor este sporită de implicarea lor în evaluare. 
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Şanse egale pentru toţi copiii 
 

 

                                                                    Prof. Susa Georgeta 

                                                                                        Liceul cu Program Sportiv ,,Bihorul”, Oradea 

 

Motto : 

Şi noi suntem copii, 

Avem dreptul de-a trăi ! 

Cu speranţa-n viitor, 

Ne sunteţi de ajutor ! 

 

       ,, Noi credem şi declarăm că fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi fiecărui copil trebuie să i 

se ofere şansa de a ajunge la un anumit nivel şi a se putea păstra la un nivel acceptabil de învăţare. […] 

Sistemele educaţionale ar trebui proiectate şi programele educaţionale implementate în aşa fel încât să ţină 

seama de marea diversitate a copiilor. ” 

( Declaraţia de la Salamanca, 1994 ) 

In 1990, la Jomtien, Thailanda, s-a lansat o nouă direcţie a politicilor educaţionale în lume: EDUCAŢIA 

PENTRU TOŢI! 

 Acest motto a fost preluat în 1994, la Salamanca, unde ,,educaţia pentru toţi“ a fost definită ca  ,, 

acces la educaţie şi calitate a acesteia pentru toţi copiii“, obiectiv care presupune asigurarea posibilităţilor 

participării la educaţie a tuturor copiilor, indiferent de cât de diferiţi sunt ei şi se abat prin modelul personal de 

dezvoltare de la ceea ce societatea consideră a fi normal. 

Sorin Cristea surprinde, ca un principiu al reformei învăţământului, principiul egalizării şanselor de reuşită în 

învăţământ, care vizează crearea condiţiilor psihopedagogice necesare pentru valorificarea potenţialului 

fiecărui individ. Reiese din aceste afirmaţii misiunea deosebită a tuturor celor implicaţi în actul educaţional. 

R. H. Dave susţine individualizarea deplină a procesului educativ, pentru că ,, fiecare persoană să poată 

dobândi – prin toate formele de instrucţie - cel mai înalt nivel posibil de autorealizare.“ Reuşita acestor 

principii ale educaţiei pentru toţi mizează pe resursele interne ale sistemului, angajând integral mecanismele 

reformei şcolare. Egalizarea şanselor de reuşită în învăţământ a fost şi este o problemă în toate momentele 

istorice, la fel şi crearea tuturor condiţiilor necesare atingerii acestor obiective. 

Astfel, şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, fie ei cu handicap sau supradotaţi, copii 

ai străzii sau copii provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate. Rolul conducător al 

educaţiei apare în intervenţia acesteia în crearea unui climat educaţional favorabil, cu valenţe educative 

puternice asupra formării personalităţii umane. De aceea, nu este deloc greşită sau inoportună afirmaţia că ,, 

educaţia este o artă “.  

 In acest sens, în cadrul procesului instructiv-educativ, misiunea cea mai importantă revine 

educatorului, care trebuie să realizeze accesibilizarea cunoştinţelor înainte de a fi transmise subiecţilor 

educaţiei ( elevii ). Intreaga activitate din şcoală este orientată spre formarea personalităţii elevului în 

conformitate cu cerinţele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială. Dacă conţinutul şi 
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formele acestei activităţi nu ar lua în considerare realitatea psihologică a copilului, ar pune în primejdie 

realizarea scopului propus, afirmarea fiecărui copil ca individualitate. 

Fiecare copil are un potenţial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit şi activizat. Aceasta este misiunea 

sfântă a şcolii, a educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius: ,, E îndoielnic să existe o oglindă atât de 

murdărită, încât să nu reflecte totuşi imagini într-un fel oarecare; e îndoielnic să existe o tablă atât de 

zgrunţuroasă încât să nu putem scrie totuşi ceva pe ea. Dacă se întâmplă însă ca oglinda să fie plină de praf 

sau pete, înainte de a ne folosi de ea trebuie să o ştergem, iar o tablă prea zgrunţuroasă trebuie s-o dăm la 

rindea. “ 

 E atât de greu să ajungi la sufletul unui copil, însă este o aventură care merită întradevăr trăită. Copiii 

sunt artificialitatea, minciuna şi egoismul, oricât de mult ai încerca să-ţi maschezi atitudinea. Dincolo de 

aparenta realitate există o lume a sentimentelor şi trăirilor intense,, de unde ne extragem esenţa continuităţii, 

pentru a putea face faţă obstacolelor vieţii. După o identificare a barierelor pe care le întâmpină anumite 

categorii sociale defavorizate în accesul la oportunităţile de educaţie, am considerat că asigurarea egalităţii de 

şanse trebuie să ne preocupe, indiferent de gen, etnie, de mediul de provenienţă, oferind ajutor copiilor ai 

căror părinţi sunt fără venit, familii monoparentale sau a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. Implicit ne 

preocupă reducerea ratei de abandon şcolar, stimularea dezvoltării personale individuale, crearea unei culturi 

sociale de tip european. Copiii sunt expuşi marginalizării sociale de la vârste fragede. De la copii de câteva 

luni, purtaţi în braţe la cerşit de către părinţi şi până la cei de 15 - 16 ani care sunt angajaţi pentru muncă la 

negru, dar şi copii a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi rămaşi în grija bunicilor sau în grija unui frate 

mai mare, toţi sunt expuşi aceluiaşi risc al marginalizării sociale. Aceasta a constituit punctul de pornire în 

demararea unui proiect educaţional intitulat ,,Şanse egale pentru toţi copiii”. Scopul acestui proiect derulat 

între trei parteneri educaţionali (Liceul cu Program Sportiv Oradea, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 Oradea şi 

Centrul de Îngrijire de Zi Oradea) l-a constituit dorinţa părţilor semnatare de a-şi acorda sprijin reciproc în 

vederea atingerii obiectivelor comune. 

Centrul de Îngrijire de Zi este un serviciu pentru protecţia copilului, aflat în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Oradea, a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, asigurându-le 

pe timpul zilei activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea unor deprinderi de 

viaţă independentă, cât şi activităţi de sprijin pentru părinţi sau reprezentanţii legali ai copiilor. 

Proiectul educaţional pe care  îl propunem îşi doreşte să reducă pragul dificil al socializării prin desfăşurarea 

unui amplu program de activităţi desfăşurate împreună cu copiii din Centrul de Zi, dorim să se realizeze ca un 

proces unic în care prietenia, solidaritatea  să se afle într-o permanentă  interdependenţă,  să  completeze şi să 

se îmbogăţească în mod reciproc. 

 Obiectivele proiectului au fost: 

intercunoaşterea elevilor din cele două şcoli şi Centrul de Îngrijire de zi, diferite ca specific şi nevoi; 

realizarea schimbului de experienţă didactică între cadrele didactice; 
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formarea şi dezvoltarea atitudinilor pozitive de respect, întrajutorare şi încredere reciprocă, a unui 

comportament civilizat în comunitate şi societate; 

realizarea de activităţi comune, într-un climat psihoafectiv motivant pentru dezvoltarea personalităţii elevilor; 

stabilirea unor relaţii de prietenie pe termen lung, abordând diferite forme de comunicare; 

prevenirea abandonului şcolar şi instituţionalizării copiilor; 

antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi: bunătate, colaborare, întrajutorare, înţelegere. 

Printre activităţile desfăşurate amintim: 

intercunoaşterea directă a elevilor din cele două şcoli şi Centrul de Îngrijire de zi prin intermediul produselor 

activităţii didactice realizate de elevi; 

 Scopul vizitei a fost unul de socializare şi relaţionare, elevii celor două şcoli oferindu-le pachete cadou 

copiilor de vârstă şcolară din Centrul de zi. Copiii de la Centrul de zi le-au oferit la rândul lor, elevilor, obiecte 

decorative de toamnă, personalizate şi confecţionate de aceştia sub îndrumarea educatorilor. Copiii au fost 

bucuroşi şi entuziasmaţi de vizita făcută de elevi, urmând ca pe viitor să se organizeze şi alte activităţi 

comune. 

concurs de desene – selectarea celor mai reuşite creaţii şi acordarea de diplome; 

cunoaşterea şi recunoaşterea simbolurilor şi noţiunilor religioase ce definesc obiceiurile şi tradiţiile pascale, în 

familie şi comunitate, pictarea ouălor, realizarea de felicitări pentru a fi oferite în dar colegilor de la Centrul 

de Îngrijire de zi; 

antrenarea elevilor în colectarea de pachete cu jucării, rechizite, îmbrăcăminte şi dulciuri (acţiune realizată 

prin bunăvoinţa părinţilor copiilor, la solicitarea şi îndemnul acestora, de a ajuta pe copiii nevoiaşi, de a le 

face o bucurie). Această activitate are ca dicton cuvintele pr. Steinhardt : ,, Dăruind vei dobândi”.  În 

încercarea de a face dintr-un vis o împlinire şi pentru că orice copil visează la o jucărie şi o hăinuţă frumoasă 

în prag de sărbătoare, inimosul colectiv de cadre didactice şi elevi oferă jucării, îmbrăcăminte şi încălţăminte 

copiilor de la Centrul de Zi. 

Acest proiect a fost conceput ca un medalion promoţional pentru viaţa în comunitate a elevilor, pornind de la 

faptul că anul 2007 a fost declarat ANUL EUROPEAN AL EGALITĂŢII DE ŞANSE PENTRU TOŢI DIN 

ROMÂNIA. Aşadar, atitudinea cea mai corectă în legătură cu dezavantajele  copilului şcolar este cultivarea în 

rândul şcolarilor, părinţilor şi cadrelor didactice, a performanţei faţă de propria persoană şi nu faţă de 

performanţele altora. Iar acest lucru devine posibil numai dacă, întreaga societate conştientizează că orice 

copil are nevoie să crească într-o lume care să-i ofere armonie, înţelegere, toleranţă, sprijin, stimulare a 

capacităţilor, pentru a putea vedea lumea în toate culorile ei şi pentru ca visele din suflet să devină posibile. 

Educarea copiilor în spiritul dreptăţii, înţelegerii, respectului faţă de semeni, întrajutorare reciprocă reprezintă 

o operă plină de dăruire prin care educatorul, alături de familie, îi asigură copilului deschiderea către societate. 

În esenţă, au nevoie de o solidă educaţie moral civică. Aceasta nu poate fi realizată prin explicaţii abstracte, ci 

doar prin implicarea directă şi nemijlocită a copiilor în numeroase activităţi specifice acestui domeniu de 

abordare, activităţi ce se constituie în programul acestui proiectt şi nu numai. 
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Proiectul a fost dus la capăt cu succes de către elevii dornici să aducă zâmbetul pe buze unor copii dintr-un 

centru de îngrijire. Acest lucru ne-a ajutat să câştigăm experienţă şi perspective noi asupra a ceea ce îţi poate 

oferi viaţa. Aceştia s-au jucat cu toţi copiii din Centrul de Îngrijire şi se poate spune că fiecare a adus câte un 

zâmbet pe buzele celuilalt: atât organizatorii proiectului, cât şi copiii ce s-au împrietenit foarte bine cu elevii. 

Bucuria din ochii copiilor ajutoraţi spune totul! Împreună am învăţat că satisfacţia cea mai mare pe care o poţi 

avea este să dăruieşti celor de lângă tine fără urmă de egoism şi fără a aştepta nimic în schimb. Convingerea 

noastră este că aceşti copii au dreptul firesc de a aparţine societăţii şi de a se integra cât mai bine acesteia, mai 

cu seamă după terminarea şcolii. Comunitatea, la rândul ei, are obligaţia de a-i accepta diminuând riscurile 

marginalizării acestora până la eliminarea atitudinii de respingere din partea copiilor normali, în sensul 

acceptării şi sprijinirii lor. Sperăm ca acest parteneriat să fie constructiv pentru toţi partenerii implicaţi în 

proiect.  

Educaţia pentru toţi este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile acute ale timpului 

prezent. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o 

realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
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Evaluarea dezvoltării psihomotricității la copiii cu CES 

 

Rad Florina Giorgiana 

Profesor învățământ preșcolar special  

C.S.E.I. Nr. 2 Bistrița  

 

       O mare parte a copiilor cu deficiențe sau inabilități din domeniul psihomotor se manifestă prin 

greutatea sau imposibilitatea de a realiza mișcări de coordonare în timpul jocului sau a activităților 

școlare. Un pas important în soluționarea acestor probleme pe lângă implementarea programelor de 

intervenție personalizată care oferă posibilitatea  de a lucra cu copilul strict pe structura care este 

nedezvoltată și de a reveni ori de câte ori este nevoie, un rol important îl are de asemenea familia 

care ar trebui ca fix după naștere să înceapă zilnic stimularea senzorială și motorie a copilului prin 

activități atractive care îl pot pune în mișcare, în situația de a prinde, a se ridica în picioare, a merge, 

în organiza propriilor mișcări în acțiuni eficiente. 

     Sunt necesare instrumente valide de identificare a copiilor cu probleme de psihomotricitate, care 

prezintă risc la vârste foarte fragede, urmate de o reorientare de pe aceste trasee distructive fără a 

ignora problema în speranța că  se va rezolva de la sine deoarece cu siguranță aceasta nu va dispărea. 

Incidența va fi și mai mare în absența unor intervenții  și  a unor suporturi adecvate. Trebuie avut în 

vedere faptul că, înainte de a dezvolta modele de intervenție, mai accesibile și mai eficiente, trebuie 

să ne focalizăm asupra prevenției. Cei care abordează în mediul școlar, precum și cei care iau decizii, 

trebuie să înțeleagă relația indistructibilă între experiențele timpurii de viață și sănătatea fizică, 

emoțională, socială și cognitivă.  

     Motricitatea este definită ca denumirea globală a reacțiilor musculare prin care se realizează 

mișcarea corporală sau reacția musculară prin care se efectuează mișcarea. 

 

     Obiectivele evaluării psihomotricității la copiii cu CES ar trebuie să cuprindă:  

Determinarea nivelului de dezvoltare a psihomotricității fiecărui participant la studiu; 

Identificarea dificultăților întâmpinate de către copiii cu dizabilități în procesul de dezvoltare 

psihomotrică (lateralitatea, structura perceptiv-motrică de culoare, structura perceptiv-motrică de 

spațiu, structuraperceptiv-motrică de formă și mărime, schema corporală); 

     Evaluarea copiilor cu probleme în acest domeniu ar trebui să conțină niște scale și programe de 

dezvoltare de genul Scalei Bayley, a Ghidului Portage pentru educarea timpurie, dar de asemenea 

trebuie să țină cont de niște criterii: 

Evaluarea trebuie să fie o experiență de învățare, să fie motivantă, nestresantă, să fie o bucurie și să 

fie mai mult constructivă decât destructivă; 

Trebuie să fie bazată pe dialog, să se concentreze pe ceea ce s-a învățat și nu pe ceea ce s-a greșit;  

Trebuie să se desfășoare încă de la începutul programului, consiliind și ameliorând pe parcurs și nu 

doar la sfârșit; 

Trebuie să favorizeze și să permită elevului să învețe să construiască forma sa personală de realizare 

a învățării; 

Trebuie să ofere oportunități de gândire, reflecție și revizuire; 

Trebuie să fie clară, explicită; 

Să aibă în vedere proporționarea diverșilor tempuși de evaluare în concordanță cu particularitățile 

educatului, dacă va fi nevoie negociind cu acesta; 

Să stimuleze procesele de coevaluare între profesor-elev, între elev-elev; 

Să promoveze dezvoltarea capacităților de autoevaluare la elevi; 

Să valorizeze eroarea ca un pas necesar pentru evaluare; 
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Evaluarea eficientă nu se oprește la sfârşitul procesului ci creează noi alternative, creează impactul și 

preconizează noi demersuri. 

 

     În concluzie, consider că intervenția timpurie și aplicarea unor programe de intervenție 

personalizate va duce la o mai rapidă soluționare a problemelor de psihomotricitate a copiilor, astfel 

că depistarea acestora și intervenția precoce va favoriza o mai bună dezvoltare a copilului și a 

oricăror dificultăți întâmpinate de acesta.  
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Rolul Activităților De Voluntariat În Dezvoltarea Personalităţii Elevilor 

 Șc.Gimnazială "I.A.Bassarabescu"Ploiești 

Prof.înv.primar Crăciun Daniela  

 

În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute 

valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite drepturile şi 

responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între diferite culturi. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de 

bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 

adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism.  

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru 

realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe 

noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce 

se întâmplă în jurul nostru. 

Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală, la dobândirea de 

experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme operaţionale şi cu instituţii 

şi/sau structuri organizaţionale, la crearea de prietenii si contacte profesionale utile, până la găsirea unui loc de 

muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar.  

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori aceasta 

nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe 

sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. 

Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul tău pe care 

în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă cu ele. 

Cel mai important lucru pe care ti-l poate oferi activitatea de voluntariat este faptul ca te invata sa lucrezi in 

echipa. Vei avea colegi cu aceleasi preocupari ca ale tale, cam de aceeasi varsta cu care iti va face placere sa 

lucrezi, si fata de care nu vei avea niciun sentiment de inferioritate. Se stie ca la un loc de munca, oricat de 

sigur pe tine si de indraznet ai fi, nu poti sa ii pui superiorului tau chiar orice intrebare iti trece prin cap. In 

schimb, aici vei avea ocazia sa inveti lucrurile din mers, alaturi de colegii tai. 

De asemenea, poti sa ajungi si sa coordonezi un proiect important si astfel sa iti exerciti capacitatile de lider. 

Vei avea o satisfactie extraordinara cand vei vedea un proiect dus la sfarsit. Iar in bucuria sau multumirea 

oamenilor iti vei gasi adevarata rasplata a muncii tale. O sa ai ocazia sa cunosti foarte multi oameni 

interesanti, atat din colegii tai dar si oameni de cariera cu care intri in contact pentru a-ti duce la bun sfarsit 

proiectul. 

 O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea 

de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale 

– sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre 

o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale 
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sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi 

formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea 

caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în 

sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în 

modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de 

învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care 

mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

Să fii voluntar este un lucru foarte important atat pentru cariera ta, dar mai ales pentru viata ta. Vei invata 

lucruri care te vor ajuta in toate aspectele vietii, lucruri ca munca in echipa sau responsabilitatea dar si 

compasiunea si rabdare in tot ceea ce faci. Asa ca, chiar daca nu esti platit in bani, lucrurile pe care le poti 

invata intr-un ONG sunt lucruri pe care nu poti sa le cumperi. 

            Noi, cei care participăm la activități de voluntariat, dăruim și privim mai departe de propriile eu-ri și 

ne ajutăm semenii care au mare nevoie de sprijin. Lărgim orizontul vieții spirituale și în acest fel, ceea ce 

dăruim din bunul nostru material, din timpul nostru, devine lumină nepieritoare a faptelor bune. 

            Pentru ca forma de voluntariat să fie înțeleasă așa cum trebuie, încă de la o vârstă fragedă copiii 

trebuie canalizați spre această formă prin diverse activități desfășurate în școală și nu numai, și să înțeleagă  ca 

fiind modul de a oferi fără a primi ceva în schimb.Unitatea de grup arată copiilor că sunt o familie și trebuie să 

acționeze ca atare, iar dacă sunt copii cu posibilități de dezvoltare, aceștia trebuie angrenați în activități care 

să-i determine să se facă utili printr-o formă de voluntariat care-și ajută semenii. 

            Copiii trebuie puși în diverse situații de viață, implicându-se activ în viața comunității din care fac 

parte. În acest fel,  se vor simți utili dezvoltându-și încrederea și stima de sine. Vor învăța cât de importantă 

este munca în echipă, dar și sprijinul celor din jur. Cei mici pot realiza lucruri impresionante, această acțiune 

reușind să-i responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, alături de părinții lor, de cadrele didactice  

și în alte proiecte umanitare în sânul comunității din care fac parte. 

Voluntariatul – dovadă de responsabilitate”, ,,Sunt mic, dar am o inimă mare”, ,,De la inimă la inimă”, .”Din 

suflet pentru suflet” ,”O lecţie de viaţă”, ,,Micii voluntari ai binelui”, ,,Bucurii pentru copii”, ,,Nouă ne pasă”, 

,,O lume a prieteniei”, ,,Copil ca tine sunt şi eu!”, ,,Învăţăm să fim mai buni”, ,,Împreună pentru copiii 

noştrii”,  Eco –Educaţie, Eco – acţiune”, ,,Schimb de jucării în scop umanitar” , Să fii şi tu un Moş 

Crăciun!”etc. cu exemple de bune practici de voluntariat cum ar fi donarea de fruct şi legume de către elevii 

Şcolii Gimnaziale „I.A.Bassarabescu” , persoanelor în vârstă, ecologizarea din curtea şcolii, programe 

artistice, expoziţii, consiliere a copiilor şi părinţilor. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. Cu siguranță, 

voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece 

se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Valoarea voluntariatului este, indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine doar  

o chesiune de timp. Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume 

responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în 

sfera lor de activitate şi competenţă.  

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de seamă ale 

educatorilor. 

„ Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm” 
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Studiu de caz 

Criste Cristina Ioana 

Liceul cu program sportiv ,,Avram Iancu’’ –Zalău 

 

 Date anamnestice 

Date personale şi familiale 

P.L. s-a născut la data de 1x.10.200X în Cluj-Napoca, judeţul Cluj şi este elev în clasa I A la Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă din Cluj-Napoca, în clasă pentru copii cu deficienţe moderate şi uşoare. Provine 

dintr-o familie legal constituită, salariați ambii părinți, cu doi copii. Ambii părinți se ocupă de educația 

copiilor. Climatul familial favorabil cu relații foarte bune de înțelegere. 

 

Starea generală de sănătate 

Conform adeverinţei medicale, copilul P.L. prezintă următorul diagnostic: Tulburare pervazivă de dezvoltare, 

crize de afect și retard al limbajului expresiv.  Este încadrat în gradul de deficienţă gravă. A avut repetate 

infecții ale căilor respiratorii, astm bronșic allergic - parțial controlat, picior plat. 

 

Date colectate în urma evaluării 

Examinare psihopedagogică 

Elevul manifestă intres pentru activitățile de tip muzical; nivelul limbajului verbal expresiv scăzut, iar 

limbajul verbal impresiv mai dezvoltat, dar totuși mult redus în raport cu vârsta. Preferă activităţile de 

manipulare, având o precizie manuală bine dezvoltată. Rigiditate a fixării și reproducerii informațiilor 

memorate, atenție fluctuantă. Interes dezvoltat pentru achiziții intelectuale, implicare voluntară pe timp 

limitat, prezintă crize de afect în timpul activității, negativism.  

 

Examinare logopedică 

Prezintă dislalie polimorfă. Are vocabular activ de nivel mediu în raport cu vârsta, înțelege și utilizează 

cuvinte simple, denumiri concrete. Înțelege aproape tot ce i se spune, dar are unele dificultăți în a distinge 

diferite înțelesuri.  

Ritmul vorbirii este lent, agramat, cu deformări de sunete. Pronunția de tip dislalic cu deformări de sunete și 

frecvent omisiuni de sunete și silabe. Tonalitate a vocii medie cu ritm al vorbirii lent. 

 

Comprehensiunea verbală 

Înţelege mesaje verbale de complexitate medie, execută comenzi verbale, dar prezintă mici dificultăţi în 

folosirea enunţurilor. P.L. prezintă dificultăţi în sesizarea înţelesului unor mesaje scurte în legătura cu viaţa 

cotidiană şi în mediul apropiat. 

 

Socializare 

Din punct de vedere social este mai mult retras, rezervat, preocupat mai mult de sine şi prezintă dificultăţi în 

orientarea spaţio-temporală. Foarte rar, iniţiază jocuri cu ceilalţi copii, iar atunci când este solicitat la jocurile 

organizate în cadrul grupei, manifestând un comportament opozant, iar când participă reuşeşte cu greu să-şi 

menţină atenţia concentrată. S-a observat, în ultimul timp o scădere a ritmului crizelor de afect, se implică în 

activități fără să se insiste şi verbalizează mai mult. 
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Examinare psihomotrică 

Recunoaşte şi indică elementele corpului omenesc la alte persoane dar şi din imagini: recunoaşte şi indică 

elementele propriului corp; recompune din elemente decupate corpul uman; desenează corpul uman cu 

principalele elemente. Localizează noţiuni de dreapta-stânga, sus-jos, în faţă-în spate, înainte-înapoi, dar nu şi 

deasupra-dedesupt. Se orientează în spaţiul apropiat, dar nu şi în cel îndepărtat. 

 

 Utilizarea simţurilor 

Percepţia vizuală: identifică şi recunoaşte imagini ale unor obiecte cunoscute, diferențiază membrii familiei de 

alte persoane. Percepţia auditivă: întoarce capul şi reacţionează atunci când este strigat pe nume sau la 

indicaţii verbale; identifică anumite sunete/zgomote din natură. Percepţia tactilă: diferenţiază diferite texturi 

ale obiectelor. 

 

Caracteristici de personalitate 

Subiectul P.L. prezintă dificultăţi de socializare pe fondul unei imaturizări afective şi a rezistenţei scăzute la 

frustrare; manifestă auto/heteroagresivitate; negativism şi impulsivitate; cooperare limitată; comportament 

opozant; manifestări de capriciu.  

 

Programul de intervenţie 

Obiectivele programului de intevenţiei au  fost:  

Identificarea emoţiilor pozitive şi a emoţiilor negative; 

Dezvoltarea unui vocabular emoţional; 

Dezvoltarea abilităţilor de a înţelege şi de a face faţă anxietăţii asociate cu dezaprobarea; 

Dezvoltarea capacităţii de cooperare; 

Atingerea obiectivelor propuse s-a realizat prin desfăşurarea următoarelor 16 activităţi, bazate pe tehnicile 

Terapiei Raţional Emotive şi Comportamentale (REBT): 

patru activităţi au vizat dezvoltarea emoţională: Acționând pe baza sentimentelor, Sentimente grozave, 

Sentimente mai puțin grozave, A fi anxios;   

trei activităţi s-au referit la dezvoltarea cognitivă: Pot oare să aleg?, Ce este o consecință, Soluții, soluții;  

şapte activităţi au vizat emoțiile legate de furie: Regula este să stai calm, Ce este și ce nu este furia, Alarma de 

furie, Andrei furiosul, Izbucniri de furie, Atacă furia, Adio furie; 

două activităţi au vizat modul de exteriorizare a conflictelor emoționale: Controlarea modului de exteriorizare 

a conflictelor emoționale; Acționezi acum, plătești mai târziu. 

  Programul de intervenţie s-a derulat pe parcursul a 8 săptămâni, în fiecare săptămână 

desfăşurându-se câte două activităţi în timpul orelor de consiliere şi a disciplinei opţionale. 

 Evaluarea subiectului s-a realizat prin completarea unei grile de observare a comportamentului, care a 

urmărit dificultăţile de socializare, agresivitatea, manifestările de negativism şi impulsivitate, identificarea 

problemelor emoţionale. Comportamentul elevului a fost măsurat înainte şi după programul de intervenţie. 

Durata observării iniţiale şi finale a fost de zece zile. 

Formele observaţiei au fost următoarele: 

Directă, deoarece observaţia s-a desfăşurat în prezenţa observatorului; 

Participativă, observatorul implicându-se în activităţile pe care le-a desfăşurat subiectul; 

Continuă, în timpul orelor de curs, în pauze, în cadrul activităţilor extracurriculare; 

Selectivă, urmărindu-se doar  comportamentul elevului în cadrul grupului; 
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Sistematică, aspectele de conduită fiind notate în grila de observaţie şi interpretate. 

În cele ce urmează se vor detalia rezultatele obţinute înainte şi după programul de intervenţie: 

 

I. Date obţinute înaintea începerii programului de intervenţie: 

- îşi impune punctul de vedere în situaţii conflictuale; 

- zbiară, ţipă, urlă în timpul activităţilor fără un motiv definit; 

- prezintă manifestări agresive atât cu colegii cât şi cu cadrele didactice; 

- nu prezintă iniţiativă în activităţile de  învăţare şi de joc; 

- ignoră membrii grupului; 

- nu caută compania copiilor, dar solicită în permanenţă atenţie sporită din partea adulţilor. 

 

 II. Date obţinute după aplicarea programului de intervenţie: 

 - la ivirea unei situaţii tensionate alege să se retragă şi adoptă un comportament ignorant; 

- dispariţia totală a manifestărilor emoţionale negative (ţipăt, urlet); 

- reducerea semnificativă a manifestărilor agresive faţă de colegi şi dispariţia acestora faţă de cadrele 

didactice; 

- nu prezintă iniţiativă în activităţile de  învăţare şi de joc; 

- prezintă un nivel scăzut de interacţiune cu grupul; 

 

Concluzii 

În urma desfăşurării activităţilor, subiectul înregistrează progrese vizibile la nivelul atitudinii şi 

comportamentului. Dacă la începutul activităţilor subiectul refuza participarea la activitate, acum el nu numai 

că participă, dar a înregistrat o mai bună cooperare cu colegii. Deoarece problemele emoţionale afectau mult 

participarea lui la activităţi, după aplicarea programului de intervenție se observă o scădere semnificativă a 

acestora, astfel încât în timpul activităţilor ele au dispărut definitiv.  

 

 

 

Recomandări 

Subiectul necesită o abordare psihopedagogică individualizată realizată prin intermediul unei echipe de 

specialişti constituită din profesor psihopedagog, profesor educator, logoped, kinetoterapeut, meloterapeut, 

psiholog. În vederea valorizării şi activizării potenţialului copilului şi asigurării inserţiei şcolare eficiente, se 

recomandă continuarea programulului de intervenţie, cel puţin cu o regularitate de 2 ori pe săptămână, care să 

vizeze: 

consecvenţă şi exigenţă sporită pentru respectarea normelor stabilite; 

sarcini gradate ca dificultate, care să permită întărirea pozitivă; 

implicarea familiei pentru respectarea exigenţelor şcolare.
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 Strategii didactice utilizate în formarea competenţelor de comunicare la elevii cu CES 

 

prof. înv. primar Andreea Monica Abrudan  

Lic. Teoretic ,,Nicolae Bălcescu’’, Cluj-Napoca 

 

Didactica modernǎ promoveazǎ, între altele, ideea conform cǎreia sarcina fundamentalǎ a dascǎlului constă 

din crearea condiţiilor necesare care sǎ contribuie, în mai mare   mǎsurǎ  la o învǎţare eficientǎ. Din aceasta 

rezultǎ cǎ întreaga activitate de predare-învǎţare trebuie centratǎ pe elev, pornind de la propriile lui interese, 

pe ceea ce ştie şi poate şi nu pe ceea ce nu-l interesează sau nu ştie să facă, realizându-se în felul  acesta un 

învăţământ care să-şi adapteze structura şi conţinutul la particularităţile psiho-fizice, de vârstă şi individuale 

ale elevilor, în vederea dezvoltării cât mai depline a personalităţii acestora. 

În acest sens trebuie reconsiderat conceptul de integrare a copiilor cu CES cu respect şi cu încredere în forţele 

fiecăruia şi în dreptul tuturor la educaţie şi dezvoltare împreună cu ceilalţi, nu separat, aceasta realizându-se 

printr-o strânsă cooperare  între şcoală şi familie, dar şi între şcoală şi specialiştii din şcolile speciale care 

reprezintă o resursă extrem de valoroasă de experienţă psiho-pedagogică. Relaţia de parteneriat educaţional 

care se stabileşte între cadrele didactice implicate în integrare trebuie să fie de cooperare şi negociere a 

acţiunilor şi deciziilor luate împreună. 

O cerinţă importantă în vederea integrării copiilor cu CES este cea de abordare diferită a copiilor, de valorizare 

a acestora, de tratare a lor, nu cu compasiune sau cu îngăduinţă, ci cu responsabilitate, respect şi profesionalism, 

integrarea acestora să nu fie considerată ca o pedeapsă, ci ca o provocare. 

         De-a lungul anilor, în calitate de profesor de sprijin , dar şi de profesor învăţământ primar, am instruit 

şi educat şi elevi care prezentau dificultăţi de învăţare sau deficienţă mintală (Sindrom Down). Am constatat 

la aceşti copii o nevoie sporită de afectivitate, o disponibilitate faţă de activitatea ludică, pe care am 

transformat-o în strategie didacticǎ pentru o învăţare eficientă. 

Activităţile ludice oferă un cadru propice pentru o învăţare activ-participativă şi stimulează iniţiativa şi 

creativitatea elevilor, putând fi utilizate în realizarea obiectivelor  cognitive: de reactualizare, de dobândire, de 

înţelegere, de aplicare, de consolidare şi chiar de evaluare. 

       Activităţile ludice din cadrul orelor de limba română pot fi organizate în orice moment al lecţiei, 

important este ca învăţătorul să precizeze sarcina de rezolvat şi scopul urmărit. Aceste activităţi imprimă un 

caracter mai viu activităţii de învăţare, mai atrăgător, aduc varietate şi o stare de bună dispoziţie. 

Am constatat că în clasă se stabileşte un  climat favorabil, de cooperare în rezolvarea sarcinilor jocului, se 

creează o stare afectivă pozitivă de înţelegere, exigenţă în respectarea regulilor, stimularea dorinţei de a 

contribui la realizarea sarcinilor prin efort personal, trezeşte spiritul de echipă, încurajează comunicarea orală 

sau scrisă, competiţia loială, învingerea timidităţii, stimulează încrederea în forţele proprii. 

Dacă, în alte activităţi, elevii sunt organizaţi în grupe de nivel, în cadrul activităţilor ludice elevii sunt 

organizaţi în echipe eterogene, tocmai în ideea cooperării cu elevii dotaţi pentru a asigura succesul şi reuşitele 

activităţilor de a-i încuraja pe cei cu dificultăţi de învăţare şi de a-i ajuta, pentru a nu se simţi izolaţi şi a le 

asigura reuşita. 

Observând efectul pozitiv al jocului asupra motivaţiei de învăţare a elevilor, în general, şi a celor cu CES în 

special, l-am integrat în cadrul orelor de limba română, încă  din primele zile de şcoală. Am selectat acele 

jocuri care au contribuit la rezolvarea unor sarcini formative, la îmbogăţirea, precizarea şi activizarea 

vocabularului, la dezvoltarea proceselor psihice, la formarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă. 

La începutul anului şcolar, când copiii au luat primul contact cu şcoala, pentru a cunoaşte nivelul de 

dezvoltare al vocabularului am recurs la o evaluare predictivă bazându-mă pe activităţi ludice. Astfel am 

organizat jocul „Cine spune mai multe cuvinte despre...” (obiectele din clasă, lucrurile elevului, 

îmbrăcăminte). Am ales obiecte din mediul apropiat copiilor din sfera lor de cunoaştere, la acest joc am invitat 

şi logopedul şcolar pentru  depistarea deficienţelor de vorbire ale elevilor. Am insistat asupra elevilor care 
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prezentau fenomene de inhibiţie verbală şi le-am cerut nu numai o enumerare de obiecte, ci şi includerea 

cuvintelor  în propoziţii. 

Am organizat apoi jocul „Spune ceva despre: ghiozdan, creion, abecedar...”, în care am urmărit corectitudinea 

construcţiilor verbale şi a reprezentărilor despre lucrurile puse în discuţie. În cadrul acestui joc am constatat 

care sunt elevii care întâmpină dificultăţi în comunicarea orală, deoarece am creat o atmosferă permisivă care 

a eliberat copiii de teama de a fi admonestaţi, atmosferă care i-a încurajat pe cei cu exprimare greoaie şi pe cei 

mai pasivi. 

Tot în această perioadă am organizat jocurile „A venit toamna” şi „Săculeţul fermecat”. La primul joc, copiii 

sunt aşezaţi în cerc şi se învârt, iar în mijlocul cercului stă învăţătorul care le adresează întrebarea :  „A venit 

toamna la noi. Dupǎ  ce o cunoaşteţi voi?” La sfârşitul recitării copiii se opresc şi dau răspunsurile. Copilul 

care răspunde corect va primi un jeton cu imagini despre toamnă. El va formula oral propoziţii cu ajutorul 

imaginii de pe jeton. 

Jocul „Săculeţul fermecat”: Am cerut elevilor să recunoască şi să denumească fructele şi legumele, aşezate în 

săculeţ, prin atingerea lor. 

Aceste jocuri au contribuit la formarea unor reprezentări despre fructe şi legume dar şi la formarea abilitǎţilor 

de comunicare orală prin denumirea fructelor şi legumelor cât şi prin introducerea acestor denumiri în 

enunţuri proprii. 

Jocul „De-a librăria”, având ca personaje vânzătorul şi cumpărătorii, vizează identificarea şi denumirea 

rechizitelor şcolarului. 

Jocul „Cutia cu surprize”: solicită elevilor să alcătuiască propoziţii pe baza imaginilor scoase din cutie. Acest 

joc permite introducerea în vocabularul copiilor a unor cuvinte ce reprezintă obiecte mai puţin cunoscute 

elevilor, iar prin vizualizarea imaginilor este facilitată comunicarea orală, fiind un suport concret pentru elevi . 

Jocul „Cu ce călătorim?”: Pentru acest joc se foloseşte o paletă colorată pe o parte cu roşu, iar pe dos cu verde, 

un plic cu ilustraţii reprezentând diferite mijloace de locomoţie şi transport, un panou pe care sunt desenate 

marea, cerul şi uscatul. La ridicarea  semnalizatorului verde, plicul porneşte din mână în mână şi se opreşte la 

ridicarea semnalizatorului  roşu. Elevul care a primit plicul, scoate ilustraţia, denumeşte mijlocul de transport 

şi spune o propoziţie. Prin acest joc se îmbogăţeşte vocabularul elevilor cu cuvinte precum sunt: locomotivă, 

rachetă, autobuz, căruţă, camion etc. 

Pentru fixarea în vocabularul elevilor a cuvintelor care exprimă relaţii spaţiale, se poate organiza jocul ,,Unde 

stă piticul?”: clasa este organizată în echipe. Copiii stau cu capul pe bancă. Învăţătorul aşează un pitic într-un 

anumit loc. La semnalul învăţătorului, copiii observă poziţia piticului şi dau răspunsuri vizând diferite noţiuni 

cum sunt : sus, jos, sub, deasupra, pe, la stânga sau la dreapta. Câştigă cei care au răspuns corect şi vor aşeza 

ei piticul mai departe. 

O altă categorie de jocuri sunt cele în care trebuie să recunoască un obiect după însuşirile enunţate de 

învăţător sau de colegi. Acestea sunt atractive, dar mai dificile deoarece solicită un efort mai mare de gândire 

din partea elevilor, dar contribuie la formarea abilităţilor de comunicare orală, le dezvoltă gândirea şi 

imaginaţia. Elevii întâmpină dificultăţi în stabilirea însuşirilor, dar aici intervine rolul învăţătorului de a 

sprijini elevii cu dificultăţi de comunicare şi de a-i încuraja. 

Jocul de ordonare ,,Fă ordine!’’ cere elevilor să grupeze obiectele: lalea, câine, urs, morcov pe trei coloane : 

flori, legume, animale. 

Aceste jocuri ridică în faţa elevilor probleme de gândire dar, în acelaşi timp, exersează şi actul vorbirii, 

denumind aceste vieţuitoare cu uşurinţă deoarece ele fac parte din mediul apropiat copiilor, din sfera lor de 

cunoaştere. Pentru fixarea cunoştinţelor legate de obiectele personale, am organizat jocul ,,Găseşte perechea 

obiectului’’ – exemplu : dinţi - periuţă; stilou – caiet; şosete – picioare; săpun – săpunieră; mâini - mănuşi etc. 

Jocurile pe care le-am organizat în perioada prealfabetară şi alfabetară contribuie la dezvoltarea flexibilităţii şi 

fluidităţii vorbirii, la înţelegerea sensului cuvintelor: ,,Cine spune mai multe cuvinte care încep cu 

sunetul... ?’’, ,,Cine spune mai multe cuvinte care încep sau se terminǎ cu silaba.... ?’’ 
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Jocul ,,Anotimpurile’’ prin care elevii denumesc cele patru anotimpuri şi caracteristicile lor, antrenează toţi 

elevii, iar caracterul competitiv le produce trăiri afective. Pentru acest joc am folosit patru tablouri cu câte un 

anotimp. Sub fiecare tablou erau trei buzunare. 12 elevi au primit câte un cartonaş pe care era scrisă o lună a 

anului, iar ceilalţi primesc cartonaşe pe care sunt scrise  caracteristicile fiecărui anotimp. Cei 12 elevi 

ordonează cronologic lunile anului în buzunarele tabloului, în funcţie de anotimp. Ceilalţi citesc de pe 

cartonaş caracteristica scrisă şi precizează cărui anotimp aparţine. 

Prin acest joc copii exersează vocabularul referitor la denumirea anotimpurilor, denumirea lunilor anului, a 

unor fenomene specifice acestor anotimpuri, a unor lucrări agricole. 

Jocul „Ce zi este?” familiarizează elevii cu denumirea zilelor săptămânii. Copiii sunt aşezaţi în semicerc; se 

aleg 2 copii, dintre care unul are rolul unei maşini, iar celălalt este şoferul. Se deplasează prin faţa 

semicercului recitând versurile: 

„În maşină m-am suit 

Sunt luni şi am pornit 

Să mă plimb frumos prin clasă 

Pân’ la ziua ce urmează.” 

La sfârşitul versurilor „maşina” se opreşte în faţa unui copil şi întreabă: „Ce zi eşti?”. Copilul întrebat trebuie 

să spună numele zilei care urmează celei din poezie. Dacă răspunde corect ia locul şoferului. 

Jocurile cu sinonime şi antonime sunt elemente care măresc potenţialul de comunicare al elevilor, diversifică 

şi nuanţează exprimarea lor. Pentru a concretiza sarcina de lucru, cerinţa se exprimă accesibil, astfel: Cum se 

mai poate spune în loc de: 

oră-ceas               copil-prunc 

zăpadă-nea           ţară-patrie   etc. 

Jocul „Dacă nu-i aşa, cum e?” vizează găsirea cuvintelor cu sens opus. Li se dau elevilor jetoane cu diferite 

imagini. Un elev este chemat la catedră. Acesta îşi alege de pe masă un jeton, spune ce reprezintă imaginea 

desenată, apoi spune o însuşire a obiectului respectiv, ex: carte-mare. Din bancă vine elevul care are desenul 

cu imaginea opusă – carte mică. Se pot distribui elevilor doar jetoane fără imagini pe care sunt scrise cuvinte 

antonime. 

În clasele a II-a şi a III-a se pot organiza jocuri care vizează însuşirea structurii gramaticale corecte. Dat fiind 

faptul că elevii cu CES făceau greşeli de exprimare, constând în dezacorduri, folosirea greşită a genului 

substantivului, formarea greşită a pluralului, am încercat corectarea acestor deficienţe prin activităţile ludice. 

Am observat că în cursul vorbirii, elevii elimină articolul hotărât al substantivului, sau îl articulează greşit. 

Jocul „Baba oarba” solicită copiilor să denumească jucării şi să alcătuiască propoziţii cu aceste substantive, 

dar articulate. Copiii sunt aşezaţi în formă de cerc, iar un copil legat la ochi merge prin faţa lor. Ei cântă:  

„Baba oarba, hai la joc / Scoate nasul din cojoc!” Se opreşte în faţa unui copil, ia o jucărie şi o denumeşte, iar 

copilul care a dat jucăria trebuie să alcătuiască o propoziţie cu acel cuvânt. 

Pentru formarea corectă a genitivului se poate organiza jocul: „A cui este? / Al cui este?”. Fiecare copil are pe 

bancă câte două siluete cu câte două animale sau plante cărora le lipseşte o parte componentă. Învăţătorul 

arată o parte componentă şi întreabă, de exemplu: „A cui este urechea? / Urechea este a iepuraşului.”  sau „Al 

cui este piciorul? / Piciorul este al raţei.” 

Jocul „A cui hrană este?” se desfăşoară  la fel. Învăţătorul arată  un desen cu un os şi întreabă: „A cui hrană 

este osul? / Osul este hrana câinelui.” 

Acordul predicatului cu subiectul l-am realizat prin jocul „ Ce face sau ce fac?”. Se dau elevilor fişe pe care 

sunt scrise subiecte şi predicate şi elevii trebuie să aleagă şi să citească propoziţiile corecte. 

Elevul desenează.          Copiii au adormit. 

           muncesc                        s-au speriat 

           citesc                             a mers 
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Jocul „Cum este ?” constituie un exerciţiu de găsire a însuşirilor unui substantiv şi de acordare corectă a 

adjectivului cu substantivul pe care-l însoţeşte. 

Se arată un fruct – lămâie. Elevii ridică cartonaşele cu însuşirile potrivite şi le enumeră oral. 

Jocul „ Mă cunoşti?” urmăreşte recunoaşterea şi denumirea personajelor din poveştile cunoscute şi a 

trăsăturilor acestora cu ajutorul imaginilor. 

Verbul ridică probleme mai deosebite pentru elevi, legate de timpurile sale. Jocurile „Roata anotimpurilor” 

sau „Când faci (ai făcut,vei face) aşa ?” Se prezintă imagini cu acţiuni ale copiilor în diferite anotimpuri şi se 

adresează întrebări: „Ce face fetiţa? / Tu când vei culege ghiocei? / Când ai cules ghiocei?” 

Jocul „Roata vremii” vizează folosirea corectă a verbului „a fi” la timpul trecut şi viitor. Pe razele unui disc se 

scriu iniţialele fiecărui copil din clasă. În centrul discului este un ac îndreptat în sus. Se învârte discul, iar acul 

indică elevul care va răspunde după recitarea versurilor: 

„Roata vremii se-nvârteşte 

Fiecare se gândeşte 

Şi va spune cu glas tare 

Ce va fi când va fi mare.” 

Pentru timpul trecut se folosesc versurile: 

„Mai micuţ când el era 

Pe acasă ce făcea?” 

Pronumele personal la numărul plural se poate învăţa prin jocul „Orchestra”. Se împarte clasa în trei grupe, 

fiecare grupă va avea imagini cu instrumente deosebite (vioară, acordeon, chitară, orgă etc.). Prima grupă 

imită un instrument muzical. Un copil pune întrebarea pentru grupa doi: „La ce instrument cântăm noi? / Voi 

cântaţi la ….” Dacă răspunsul este corect vor adresa ei o întrebare similare pentru grupa a treia. 

O categorie de jocuri care contribuie la dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală sunt jocurile de rol, care 

dau posibilitatea de exprimare liberă a elevilor, activează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv şi 

acţional, punându-i în situaţia de a interacţiona. Astfel de jocuri sunt: „Să facem cunoştinţă”, „Convorbirea 

telefonică”, „De vorbă cu un coleg”. 

Copiilor le plac cel mai mult dramatizările textelor literare, unde au posibilitatea de a se transpune în locul 

personajelor, dar au tendinţa de a reproduce cu exactitate cuvintele acestora, folosind în exprimare mai puţin 

propriile lor cuvinte, rolul învăţătorului fiind acela de a distribui rolurile în funcţie de particularităţile psiho-

fizice ale acestora. 

Încă de la primele exerciţii de comunicare orală, trebuie să cerem elevilor să se exprime corect şi clar, să 

înlăture din vorbirea lor construcţii improprii sau expresii vulgare. 

Cu toate că exprimarea corectă presupune o comunicare în care se respectă regulile gramaticale, în ciclul 

primar se urmăreşte, în mod deosebit, realizarea treptată a formei conştiente a exprimării corecte, chiar dacă 

numărul regulilor însuşite de elevi este destul de mic, acestea fiind însuşite, în mod practic, prin exerciţii joc. 

Comunicarea cu elevii trebuie să se bazeze pe dialog, pe un flux continuu de întrebări clare şi concise, dar şi 

pe răspunsuri corecte. 

În concluzie, jocul contribuie la dezvoltarea capacităţii de comunicare orală, dar oferă şi posibilităţi de 

subordonare a intereselor personale celor ale colectivului din care elevul face parte. 

Folosirea jocurilor ca mijloc de învăţare îi face pe elevi să se simtă bine, ajungând să fie nerăbdători şi 

bucuroşi să înveţe. 

Jocurile trezesc curiozitatea elevilor şi creează o atmosferă plăcută de învăţare, îi încurajează pe cei timizi şi 

neîncrezători, ameliorează sau elimină dificultăţile de învăţare, motivându-i pe elevi să înveţe, joaca putând 

avea efecte performatoare. 

Prin joc copilul învaţă cu plăcere, devine interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară, cei timizi devin mai 

curajoşi, dobândesc siguranţă şi rapiditate în comunicare. 
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Funcţia de comunicare a limbajului este cultivată în mod deosebit prin intermediul jocului, mai ales atunci 

când îmbracă forma colectivă. 

Asigurarea unei comunicări clare, corecte, nuanţate şi cursive constituie una din premisele ce garantează 

integrarea elevilor în viaţa socială. 

Câteva exemple de activităţi desfăşurate cu un copil cu Sindrom Down, integrat în şcoala de masă: 
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Activități recreative de interior 

prof. Simin Lidia Nicoleta 

Școala Gimnazială Nr.1sat Văleni,Vaslui 

 

Voluntariatul este un factor important în dezvoltarea educației și formării profesionale, de aceea, în calitate de 

profesor, consider că activitatea de voluntariat este una demnă de a fi practicată și sprijinită și în școală, sub 

diverse forme, lectură, lucrul manual, jocuri de interior și exterior,etc. Profesorii sunt într-un proces de 

perfecționare continuu, iar elevii au șansa de a-și ocupa util timpul liber, dezvoltându-și abilitățile, 

cunoștințele generale, competențele sociale, învățând despre valorile ce trebuie respectate într-o societate și 

redescoperind jocurile copilăriei, fără a mai sta în fața ecranelor. 

Activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, responsabilitate, încredere, 

dinamism, colaborare, curaj și inițiativă. Este evident că această activitate non-profit, nu înseamnă numai 

investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un 

mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Consider că una din marile probleme ale societății o reprezintă timpul petrecut de copii în fața ecranelor și 

înstrăinarea lor de jocurile copilăriei, care i-ar ajuta nu numai să-și consume energia, ci și să își dezvolte o 

serie de abilități sociale. Din discuțiile cu elevii, observ cu tristețe, de multe ori, că  nu cunosc multe din 

jocurile copilăriei noastre, dar nici nu vor să încerce să iasă din capcana ecranelor și să caute idei sau să 

inventeze activități comune de petrecere a timpului liber. 

Astfel, consider că este o datorie a noastră, a adulților să ne implicăm în activități de voluntariat prin care să-i 

învățăm să se joace, ajutându-i astfel, să se bucure de o copilărie plină de râsete și voie bună, alături de 

semenii lor. 

Am selectat o serie de activități recreative de interior, atunci când vremea este mohorâtă  și copiii nu se pot 

bucura de natură și de jocurile în aer liber. 

Spectacol de talente 

Talentul vine în mai multe forme: citind /recitând un poem, cântând la un instrument, dansând, spunând o 

glumă, interpretând o melodie sau o piesă de teatru, etc. Este permisă orice activitate ce îi ajută pe copii să se 

exprime. 

Important: Ar fi bine să anunțați toți participanții de spectacolul ce va urma, cu cel puțin o săptămână în 

avans. Cineva ar putea să facă un program cu ora de începere, participanții, numerele pe care le vor prezenta. 

Cine organizează spectacolul este responsabil de băuturi răcoritoare și o gustare :). 

Păpuși din pungi de hârtie /Jucați-vă de-a teatrul de păpuși din pungi de hârtie 

Materiale necesare: pungi de hârtie (și/sau șosete), culori, nasturi, lipici, ață, sclipici 

Veți avea nevoie doar de o pungă de hârtie şi creioane colorate sau markere. Desenați o față pe punga de hârtie 

și aveți o păpușă! Pentru a face personajele  mai elaborate, decorați-le cu fire de ață care să înlocuiască părul, 

nasturi pentru ochi și sclipici pentru obraji. Nu uitați să colorați buzele și genele. 
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Optiuni:  Puteți folosi și ciorapi decorați pe post de păpuși. 

Fazan 

Unul dintre copii spune în gând alfabetul, iar un alt jucător trebuie să spună „stop”. Litera la care ajunge va fi 

cea cu care trebuie să înceapă primul cuvânt. Unul dintre copii spune un cuvânt care începe cu litera la care „s-a 

oprit” alfabetul și care este format din cel puțin trei litere. Următorul copil trebuie să formeze un alt cuvânt cu 

ultimele două litere ale cuvântului spus de precendentul. 

Copilul care nu mai știe un cuvânt , primește un “F”. Fiecare jucator are dreptul la cinci greșeli, penalizate, pe 

rând, cu „F”, „A”, „Z”, „A”, „N”, după care este exclus din joc. În joc, nu se folosesc niciodată nume proprii, 

prepoziții și în nici un caz, nu se repetă cuvintele. 

TOMAPAN 

Materiale necesare: hârtie, pix 

Pe o hârtie, se scriu în ordine  (pe orizontală sau verticală) nume de țări, orașe, munți, ape, plante, animale, 

nume proprii, iar cine reușește cel mai repede să completeze aceste rubrici strigă TOMAPAN. Jocul se oprește 

și se oferă punctaje pentru fiecare casuță completată. Cu cât răspunsurile sunt mai diferite, cu atât punctajul este 

mai mare. 

Cutia misterelor 

Materiale necesare: o varietate de obiecte, o cutie mare de carton, o față de masă sau un prosop, o hârtie și 

creion pentru fiecare jucător 

Alegeți un număr mare de obiecte și puneți-le într-o cutie mare de carton. Acoperiți-o cu o față de masă sau un 

prosop, astfel ca nimeni să nu poată vedea în cutie. Fiecare participant trebuie sa aibă un creion și hârtie pe care 

va scrie denumirea obiectelor. 

Jucătorii trebuie să bage mâna în cutie și să identifice obiectele. Când toată lumea a trecut pe la cutie se vor 

compara obiectele scrise de ei și se va atribui un premiu persoanei care a identificat corect cele mai multe. 

Telefonul fără fir 

Copiii stau unul lângă celălalt, primul îi spune repede următorului un cuvânt la ureche, fără să repete, acesta 

spune mai departe ce a înțeles, și tot așa până la ultimul participant. La final, se zice cu voce tare ce a ieșit. Cu 

cât seamănă mai puțin cuvântul cu cel spus inițial, cu atât jocul devine mai interesant și amuzant. 

Acul plutitor 

Materiale necesare: apă, un castron, o pagina de ziar, ac de cusut, detergent lichid 

Tăiați o bucată de ziar de aproximativ 5 cm pătrați. Umpleți castronul cu apă și așezați ziarul pe suprafața apei. 

În centrul ziarului puneți acul și cu grijă, împingeți colțurile ziarului încet în apă. 

După ce ziarul se umezește și se scufundă, acul va rămâne la suprafața apei plutind. Acum, adăugați o picătură 

de detergent lichid în apă, la marginea vasului. Observați cum acul se scufundă rapid! 

Nota: Tensiunea suprafeței a făcut posibilă plutirea acului. Acul a fost susținut de apă, iar detergentul a fost cel 

care a provocat o întrerupere a tensiunii suprafeței din jurul acului, acesta scufundându-se. 
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Confecționați obiecte de hârtie, colorați-le și luați-vă la întrecere! (de căutat tutoriale) 

Faceți diverse obiecte din cutii de carton, colorați, decupați 

Ghicește numărul 

Se alege un jucător care începe. El va scrie un număr între 1 și 100, și va avea grijă ca ceilalți să nu vadă 

numărul. După care, va spune: „Mă gândesc la un număr între 1 și 100″. Următorul jucător va încerca să 

ghicească, iar primul răspunde, „mai mare” sau „mai mic”, după caz. Apoi al treilea jucător va ghici, și tot așa 

în cerc, până cineva răspunde corect. 

Șah, Lego, Darts! 

Jucați-vă „KARAOKE” 

Faceți împreună experimente – „Vulcanul spumos” 

Ascultați o poveste, iar apoi faceți o scenetă în care să interpretați personajele 

Simon spune… pe dos! 

Dacă pentru varianta originală a jocului „Simon spune” copilul trebuia să execute instrucțiunile primite, în 

cadrul acestui joc, copilul va trebui să fie atent când nu are voie să facă ceva.  

Spune-mi ce lipsește! 

Tot ce vei avea de făcut este să pui la dispoziția copilului mai multe obiecte de aproximativ aceeași 

dimensiune și formă. Lasă-l să le privească un anumit timp. După aceea, spune-i să închidă ochii/ leagă-l la 

ochi, în timp ce tu vei lua un obiect din șir. Când deschide ochii/ îl dezlegi la ochi, roagă-l să-ți spună ce 

lipsește.  

Din experiența personală, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Valoarea voluntarului este 

incontestabilă în societatea de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece 

se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.  

 

Bibliografie: 

https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/ 

https://www.desprecopii.com/info-id-2250.htm 

www.jurnalulparintilor.ro 

https://ideipentrucasa.ro 

 

 

 

 

 

https://www.nichiduta.ro/primul-meu-joc-de-sah-184814#SEARCH
https://www.nichiduta.ro/cauta/p1/categorii:jucarii-lego?q=lego
https://www.nichiduta.ro/joc-darts-velcro-buitenspeel-122635#SEARCH
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=2ushTbTEIbk
https://tikaboo.ro/jocuri-pentru-copii-in-casa/
https://www.desprecopii.com/info-id-2250.htm
http://www.jurnalulparintilor.ro/
https://ideipentrucasa.ro/
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES IN GRADINITA 

 

Prof. Miercan Georgiana Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit "Sfânta Marina" Câmpulung 

 

 

             Integrarea este procesul complex și de durată ce presupune asigurarea participării copiilor cu CES la 

viața profesională și socială, împreuna cu ceilalți copii, favorizându-se autocunoașterea, intercunoașterea și 

familiarizarea reciprocă  Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu 

deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii.  

 Din această categorie fac parte:- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări 

de auz, dizabilităţimintale, paralizia cerebrală);- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de 

conduită, hiperactivitate cudeficit de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);- copiii cu tulburări 

afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de stres posttraumatic, 

tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea);- copiii cu handicap asociat;- 

copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down,dislexia, discalculia, 

dispraxia);- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,sindromul 

Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului).  

 Există cinci niveluri de integrare care sunt interdependente între ele, asigurând reușita procesului de 

integrare a copiilor cu CES: integrarea fizică ce se referă la posibilitatea copiilor cu CES de a avea acces la 

mijloacele fizice necesare satisfacerii propriilor nevoi fundamentale, integrarea funcțională ce constă în 

asigurarea accesului la servicii publice ale societății și stăpânirea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru 

a putea beneficia de aceste servicii, integrarea personală este legată de dezvoltarea relațiilor interumane cât 

mai apropiate cu persoanele semnificative, în diferite perioade ale vieții, integrarea socială se realizează dacă 

copiii cu CES au posibilitatea inițierii și menținerii unor contacte sociale, dacă se poate integra, pe această 

bază, în diverse grupuri și integrarea societală ce se referă la participarea copiilor, adolescenților, adulților cu 

CES la procesul productiv al comunității de care aparține, asumându-și responsabilități precise și bucurându-

se de încrederea oamenilor.  

 La copiii cu CES se întâlnesc frecvent următoarele caracteristici: evaluări negative a schemei 

corporale și a imaginii de sine, sentimente de inferioritate, neîncredere în forțele proprii, atitudini pasive, de 

evitare și izolare, interiorizarea emoțiilor, nervozitate exagerată, impulsivitate și agresivitate, anxietate și 

depresie, sentimente negative. Toate acestea afectează procesul de adaptare și integrare în mediul educațional 

și în comunitate. Încurajarea autocunoașterii și dezvoltării personale duce la modificarea modului de 

structurare a atitudinii copilului cu CES față de sine și la stimularea dreptului lui de a se afirma și a lucra 

pentru ameliorarea imaginii sale. Consider că o bună cunoaștere a propriilor forțe de către copiii cu CES 

determină formarea unei imagini de sine obiective și clare, oferă posibilitatea realizării unui echilibru 

emoțional, facilitează dezvoltarea unor atitudini favorabile despre sine, favorizează exersarea unor abilități de 

autoprezentare și înlesnește reușita adaptării la mediu.  

 După cunoașterea propriilor calități, defecte, următorul pas îl văd ca fiind acela în care copiii cu CES 

își acceptă aceste trăsături, dar nu printr-o acceptare prin indulgență, ci prin integrare. Integrarea constă în 

considerarea defectelor ca făcând parte din identitatea proprie la fel de mult ca și calitățile, întrucât aceste 

deficiențe intră în componența emoțiilor, deciziilor, acțiunilor și relațiilor interumane a copilului cu CES.  

 De aceea, părerea mea, ca și cadru didactic, este că anturajul apropiat și cadrele didactice să ajute 

copilul cu CES să învețe că a se accepta și a se iubi înseamnă a se considera o ființă independentă, egală cu 

ceilalți, demnă de dragoste, înzestrată cu un anumit număr de calități care îi sunt proprii și dintre care unele 

constituie un adevărat talent și liberă să-și dezvolte capacitățile și să-și realizeze țelul în viață. De cele mai 

multe ori, modul în care ceilalți tratează copilul cu CES și imaginea formată despre acesta, îl determină, în 

timp, pe cel din urmă să se comporte în conformitate cu acea imagine, fie că este reală sau nu.  

 Pentru ca un copil cu CES să-și modifice imaginea de sine defavorabilă are nevoie de oportunități 

pentru a-și cunoaște potențialul său real și ocazii prin care să încerce să realizeze diferite lucruri. Membrii 

familiei în care există un copil cu cerințe educative speciale se pot afla într-un mare impas, iar modul în care 

reacționează este foarte diferit de la o persoană la alta. Aceștia pot trece prin stări precum șocul, neîncrederea 
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în diagnostic, negarea, frica, autoînvinuirea, învinuirea destinului și a celorlalți, depresia, ca într-un final să 

ajungă la stări precum acceptarea, resemnarea și lupta.  

 Familia care se află în această situație – de a avea un copil cu CES – are nevoie de informare și 

consiliere pentru a putea depăși aceste momente și pentru a fi de un real suport în procesul de integrare socială 

și profesională a copilului cu deficiențe. Optimizarea comunicării prin realizarea acesteia într-un mod asertiv 

prezintă, pe termen lung, următoarele consecințe: dezvoltarea încrederii în sine, îmbunătățirea abilităților de 

luare a deciziilor personale, îmbunătățirea relațiilor sociale, ce duce la o bună integrare socială. 

            Ca și concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care toți oamenii să fie și să se simtă egali, 

este necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu brațele deschise orice persoană, indiferent de cât de diferită 

este, iar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare și o dorință de a acumula cât mai 

multe metode pentru a integra persoanele cu CES. 
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Importanța voluntariatului în școală 
Covaci Iuliana-Dana 

Școala Gimnazială Scorțeni, jud. Bacău 

 

 

Cheia voluntariatului constă în alegerea unei cauze care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință 

de implicare atât de mare, încât să fii dispus să oferi din timpul tău fără să te aștepți la vreo recompensă. 

Conform dicționarului limbii române, a acționa voluntar înseamnă a acționa de bună voie, din proprie 

inițiativă, fără a fi constrâns. A fi voluntar presupune a aloca resurse de timp pentru o cauză cu care te 

identifici emoțional, în care crezi și pentru care ești dispus să acționezi. 
Conform Legii nr. 339/2006 voluntariatul este „activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă 

de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială”. 

Motivele pentru care oamenii fac voluntariat sunt diverse. De la satisfacția de a contribui, până la bucuria de a 

urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai ales dacă ne referim la educație, sau a testa și dezvolta noi 

abilități.  

În vremurile actuale asistăm la dezvoltarea cooperării, comunicării, empatiei, oamenii revin la esența 

lor și la valorile care îndrumau existența. Ar trebui ca binele să fie o parte din esența noastră și să 

avem timp acum să reflectăm asupra a ceea ce suntem de fapt. 

Atunci când vrem să ne implicăm în activități de voluntariat este important: 

- să alegi o cauză care te animă și care corespunde valorilor tale (educația, sănătatea, mediul, 

ajutorarea săracilor sau oamenilor în etate etc); 

- să stabilești cât timp poți aloca săptămânal pentru activitatea de voluntariat (chiar dacă nu 

pare un job, oamenii de bazează pe tine și contează pe munca ta, dacă ai promis); 

- să duci vestea mai departe (niciodată nu știi când alți oameni vor rezona cu ce faci tu și ai șansa 

să devii o sursă de inspirație și să faci un bine, totodată). 
În momentul de față, voluntariatul a devenit o activitate fundamentală atât în școală, cât și în afara ei. Școli de 

renume din întreaga lume organizează activități de voluntariat în rândul elevilor, făcându-i astfel conștienți de 

importanța implicării fiecărui individ în probleme ale societății actuale. 

Organizarea activităților de voluntariat în școli permite cadrului didactic să aibă un rol activ în dezvoltarea 

elevilor, ceea ce poate face o schimbare decisivă în viața acestora. 

Voluntariatul se numără printre cele mai eficiente metode pentru ca tinerii să pornească pe calea potrivită în 

ceea ce privește cariera, precum și o alegere accesibilă  în rândul tinerilor care încă nu au vârstă necesară 

pentru a fi angajați legal. 

Există o serie de beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care se implică în activități de voluntariat, printre 

care se numără: simțul apartenenței la un anumit grup, creșterea încrederii de sine și a părerii despre sine. 

 Oportunitatea de a-i observa pe elevi de a folosi ceea ce au învățat și de a pune în practică într-o 

manieră nonformală este o e experiență deosebită.  

Activitatea educativă practică şi voluntariatul sunt două lucruri diferite.  

Voluntariatul se face în beneficiul public, exclude orice remunerare şi se face pe baza consimţământului liber 

exprimat. Atunci când apare orice fel de remunerare financiară sau materială sau nu se face liber consimţit, nu 

este voluntariat, ci activitate educativă practică. De obicei, implicarea în activităţile educative practice precedă 

implicarea în voluntariat. 

Activităţile educative practice pot avea ca beneficiari elevii din şcoală sau comunitatea. Diferenţa între 

activităţile educative practice şi voluntariatul neformal este faptul că spre deosebire de voluntariat, în 

activităţile educative practice, persoanele sunt implicate obligatoriu, la indicaţia conducerii şi a profesorilor. 

Voluntariatul neformal poate fi individual şi organizat (grupuri de iniţiativă, organizaţii neformale, cum ar fi 

consiliile de elevi). 

 

Printre beneficiile aduse de voluntariat în şcoală se numără: 

adaugarea de cunoştinţe şi deprinderi: experienţă, abilităţi de relaţionare interpersonală şi implicare civică; 

contribuție la aplicarea celor mai bune metode de învățare; 

învaţarea copiilor în a-şi gestiona timpul, în a fi utili şi demni de încredere; 

https://www.dex.ro/voluntar
https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-voluntariat/
https://thriveglobal.ro/stories/ghidul-de-empatie-thrive/
https://www.dascalidedicati.ro/scriem-viitorul-copilariei-proiect-educativ/
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dezvoltarea  unor competenţe; 

asigurarea creşterii randamentului intelectual, personal şi social; 

învaţarea copiii să facă bine şi să aibă grijă de alţii; 

deprinderea de a se implica şi de a fi activi; 

cultivarea cetăţeniei active; 

asigurarea pregătirii pentru angajare în câmpul muncii; 

contribuirea la crearea unei societăţi mai bune. 

Acțiunile susţinute de şcoală pot face parte din activitățile ce pot fi organizate în cadrul proiectelor de 

voluntariat. Aceste se desfăşoară în afara programului şcolar, nu au o structură organizată care continuă în 

timp, utilizează resursele şcolii, implică una sau mai multe clase sau întreaga şcoală, pot exista parteneri din 

comunitate, au loc la şcoală, în vecinătate sau mai departe de zona locală. În aceste activități de voluntariat se 

pot încadra: plantarea florilor şi copacilor, curățenia în curtea școlii sau în vecinătate etc. 

 Cluburile extracurriculare constituie o altă categorie pe care o putem încadra la activitate de 

voluntariat. Aici ne referim la: 

cluburi şi echipe centrate pe nevoi comunitare: lucrul cu persoanele în etate, persoane cu dizabilităţi, 

salubrizarea comunităţii, plantarea copacilor, protecţia drepturilor omului sau a animalelor etc.);  

cluburi ştiinţiice, profesionale şi tehnice: robotică, meşteşugărie, aviatică etc.;  

cluburi şi echipe de amatori: sportive, de dans etc.); 

Voluntariatul poate fi propagat și prin programe de stimulare a serviciilor incluzive, competitive sau care 

produc un rezultat dorit. Presupune recunoaşterea meritelor, existența unor instrucţiuni clare, a unor cerinţe 

realizabile şi îndrumarea. Un exemplu de acest fel poate fi oferirea unei diplome pentru un anumit număr de 

ore de voluntariat. 

Serviciile comunitare sunt activităţi obligatorii ca parte a învăţării. Așadar, acestea nu se încadrează  neapărat 

la voluntariat, dar  sunt necesare pentru a finaliza cu succes studiile. Aceste servicii presupun explicarea 

obiectivelor şi cerinţelor tuturor părţilor interesate, existența unor instrucţiuni clare și a unor parteneri 

comunitari. 

Un alt tip de voluntariat este și cel realizat pentru școli de către copii, foşti elevi, părinţi, cadre  didactice 

active sau pensionate care nu activează în şcolile respective, în cadrul sau în afara unui program de 

voluntariat. Aici putem încadra diferite servicii de expertiză, servicii legate de carieră, activităţi 

extracurriculare, îmbunătăţirea facilităţilor, colectare de fonduri. 

 Elevii optează pentru participarea la diferite activități de voluntariat în funcție de interesele lor.  

Tinerii care vor să protejeze mediul se implică în activități de voluntariat ale căror cauze relaționează cu 

mediul înconjurător. Activitățile locale de voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine și să se alăture 

eforturilor de voluntariat în comunități diverse. Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii 

pot deveni voluntari. 

Tinerii care vor să interacționeze și să ajute persoanele nevoiașe se pot implica în activități de voluntariat care 

implică munca la o cantină a săracilor sau distribuirea unor produse survenite în urma unor donașii. 

Tinerii cărora le place să fie în preajma copiilor se pot implica în activități de mentorat. Una dintre 

modalitățile prin care pot ajuta este să petreacă timp alături de copii mai mici, care se pot confruntă cu 

probleme de citit, probleme de matematică sau alte subiecte disciplinare pentru școală.  

De multe ori copiii (mai ales preșcolarii sau școlarii mici) nu înțeleg ce înseamnă a fi voluntar, însă simt acest 

lucru, chiar mai bine decât un adult: plăcerea de a planta un copac, de a dărui o carte, o jucărie sau un aliment, 

iar aceste fapte au un răsunet pozitiv în dezvoltarea personalității acestor elevi. 

Prin acțiunile de voluntariat elevii învață ce înseamnă să fii altruist, generos, să ai spirit civic, să fii implicat 

pentru societatea în care trăiești, și în afară de faptul că învață ei simt la nivel emoțional aceste lucruri.  

Faptul că este o activitate benevolă, copilul va învăța să facă lucruri și fără a urmări foloase materiale. 

Voluntariatul pune accent pe factorul motivațional, pe valorile moral-spirituale, pe satisfacția sufletească și pe 

stare de bine pe care le simte de obicei un voluntar implicat, toate acestea ducând la dezvoltarea personală a 

copilului, acestea ajutând la creșterea stimei de sine, a încrederii în sine, la un echilibru emoțional și o stare 

emoțională pozitivă. 
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Copiii implicați în activități de voluntariat tind să fie mai sociabili, își fac rapid prieteni, încep conversații noi, 

răspund întrebărilor într-un grup, pun la rândul lor întrebări, au spirit de lider, dar și de echipă, gradul de 

egoism scade, sunt agreabili, mult mai veseli, deschiși, încrezători, generoși, sunt responsabili și săritori. 

În urma activităților de voluntariat, fie că elevii sunt voluntarii, fie că sunt gazdele, aceștia sunt mult mai 

veseli, au un spirit de explorare mult mai ridicat, implicarea în activitățile școlare crește și de asemenea crește 

implicit și randamentul și succesul școlar. 

Desfășurarea unor astfel de acțiuni atât în cadrul școlii, cât și în afara ei ajută elevii să se conecteze cu cei din 

jur, îi învață să fie implicați social, le sporește abilitățile de relaționare, le oferă o stare generală de bine, îi 

ajută în dezvoltarea profesională, contribuind chiar și în alegerea carierei. 

Având în vedere toate aspectele menționate anterior, putem concluziona că voluntariatul în școli are 

numeroase efecte pozitive pe care le aduce în rândul elevilor implicați, aducând beneficii pentru minte, corp și 

suflet. 
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Voluntariatul-o sursă de învățare 

Prof. Sugman Călina-Andrada 

Școala Gimnazială ”Alexandru Macedonski” 

 

 

În zilele noastre voluntariatul a devenit o activitate importantă în societate. Această activitate de voluntariat se 

poate desfășura prin asociații de voluntariat sau prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale. 

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învățare, atunci când există atât dorința de a învăța din partea 

voluntarului, cât și preocupare pentru motivația voluntarului din partea organizației la care acesta activează. 

Implicându-se în diverse proiecte și activități, lucrând în echipă sau de unii singuri, confruntându-se cu 

diverse situații și probleme, voluntarii dobândesc implicit noi abilități, noi cunoștințe, noi atitudini - într-un 

cuvânt, noi competențe.  

Activitățile de voluntariat pot avea un impact puternic asupra traiectoriei profesionale a unui tânăr. Dintre 

toate tipurile de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, 

de a te dezvolta și de a împărtăți cele învățate.  

Voluntariatul oferă oportunitatea de a îmbina munca într-un proiect concret, aplicat în comunitate, și deci de a 

dobândi experiența practică de care ai nevoie, cu socializarea și relaționarea cu persoane și situații deosebit de 

diverse. Experiențele de lucru și de relaționare trăite pe parcursul implicării ca voluntar se pot dovedi o 

excelentă sursă pentru momentul în care voluntarul va fi nevoit să dovedească, intr-un fel sau altul, valoarea, 

competențele, atitudinile.     

Unele organizații oferă voluntarilor lor instruire în anumite subiecte de interes pentru derularea în bune 

condiții a activității acestora sau oportunitatea de a participa la diverse cursuri sau școli de vară în subiecte 

conexe activității lor sau pur și simplu pentru a-i ajuta în dezvoltarea lor personală și pentru a-i motiva. Alte 

programe și activități de voluntariat, în schimb, nu necesită instruire prealabilă sau nu au posibilitatea de a-și 

motiva voluntarii în acest fel. Dincolo de aceste instruiri la care au acces, voluntarii învață mult mai multe din 

experiența lor practică, directă din cadrul activităților. Majoritatea programelor și a activităților de voluntariat 

nu sunt concepute pentru a propune obiective de învățare specifice voluntarilor pe care îi implică, ci sunt axate 

pe nevoile comunității.  

Câteva competențe pe care, menționează voluntarii, le-au dobândit pe parcursul implicării lor în proiecte și 

activități de voluntariat sunt: 

- competențe generale precum comunicare în scris sau verbal – în limba maternă sau  într-o limbă străină, 

relaționare cu beneficiari / sponsori / autorități / mass-media / personalități publice, negociere, cooperare, 

asumarea responsabilității, luarea de inițiativă, rezolvarea de probleme, gestionarea conflictelor, lucrul în 

echipă, leadership, comunicare interculturală, buna gestionare a timpului de lucru. 

- competențe legate de sarcini specifice precum redactare de documente, scrierea de proiecte, contabilitate 

primară și gestionarea de fonduri, documentare, competențe administrative, animație socio-culturală, 

organizare de evenimente, lucrul cu diverse tehnnologii modern. 

Mai mult decât atât, voluntariatul  ajută la dezvoltarea unor  noi atitudini față de cei din jur și față de lumea 

care ne înconjoară: civism și participare la viața publică, toleranță, deschidere culturală, preocupare față de 

mediul înconjurător. De aceea în școală, cadrele didactice implică elevii în activități de voluntariat. Un 

exemplu de activitate practică este cel desfășurat cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, când, cu elevii claselor 5-8, 

am realizat o strângere de fonduri pentru ajutorarea copiilor orfani. Elevii au confecționat felicitări și cadouri 

de Crăciun pe care le-au vândut la un târg de iarnă organizat în școală. Fondurile și donațiile obținute au fost 

distribuite copiilor orfani chiar de către elevii participanți. În felul acesta ei au înțeles în mod concret ce 

presupune activitatea de voluntariat. Această activitate a avut success, astfel că va continua și cu ocazia 

Sărbătorilor de Paști. 

Forța activității de voluntariat și puterea sa de a influența dezvoltarea societății civile  
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constă în acțiunea ei: atenția acordată în mod gratuit pentru bunăstarea aproapelui și a  

societății. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI PRIN ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT 

 

Profesor Fiţ Gabriela-Nicoleta 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei 

 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie bun fără a 

aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt şansa 

descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase. 

voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism. 

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se raportează 

la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să construiască 

împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie. Prin această 

activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să dobândească altele. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia și 

am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă 

la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de 

bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, 

fără constrângere”. 

De ce să fim voluntari? 

pentru formarea experienței profesionale; 

pentru a învăța lucruri noi și a ne forma deprinderi utile; 

pentru a ne dezvolta personal; 

pentru a ne face prieteni noi și a cunoaște oameni noi; 

pentru a da o mână de ajutor societăți și celor aflați în nevoie. 
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Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, divorţul 

părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. Înconjurat în 

permanenţă de oameni, tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să depăşească mai uşor 

eventualele impedimente de ordin moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de munca 

lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se 

găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine înţelegător faţă 

de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de a fi empatic, 

pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l determina să 

depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi aprecierea 

diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii 

promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul 

fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de 

fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi 

să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea 

altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. 

Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor importanţa 

respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul individului 

asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu şi rolul lor, şi 

implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va creşte gradul de educaţie ecologică în 

rândul tinerei generaţii. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i sunt 

rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii creşte, 

iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor individuale 

sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă dacă 

este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi originalitatea pot fi 

stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui la formarea sa. 

Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie în spiritul 

evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 
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Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce reprezintă 

investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul în care 

trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au 

experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor 

existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze 

întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic și spiritual indian, Mahatma Gandhi: ,,dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei.” Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. 

Așadar, remarcăm faptul că voluntariatul poate avea o serie de efecte pozitive pentru elevi, contribuie la 

dezvoltarea socio-emoțională, precum și la dezvoltarea competențelor, la sensibilizarea culturală și la 

formarea spiritului de inițiativă. 
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ACTIVITĂȚI ATRACTIVE ÎN PANDEMIE 

 

Prof.înv.primar, Burlacu Anișoara Geanina 

Liceul Pedagogic ,,N. Iorga” Botoșani 

 

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre 

aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în 

diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în 

contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Activitatea extraşcolară este segmentul de educaţie, care asigură în mare parte transferul de cunoştinţe, 

acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum formal) în practică, 

ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoştinţele teoretice acumulate.  

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații 

in actul decizional în contextul respectării drepturilor omului si al asumării responsabilităților sociale, 

realizându-se, astfel, o simbioza lucrativa intre componenta cognitiva si cea comportamentala. În urma 

plimbărilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si sensibilitate, imaginea realităţii, 

în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, 

în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în 

legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 

colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 

regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii şi al învăţământului 

primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini 

speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera 

influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care 

viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 

acţionează pozitiv. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante pentru un puști sau un 

adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve un volum mare de teme de la o zi la alta. 

Chiar și așa, cadrul didactic se poate orienta spre unele activități gândite special să-i dezvolte personalitatea, 

inteligența și încrederea în sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest format vine în ajutorul 

profesorilor și părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare continuă. 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a unor anumite 

competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și pasiunile, dar și să-și 

dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. În general, activitățile 

extracurriculare sunt și extrașcolare, spre avantajul celor care le urmează. 

1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 

Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Îți pune tot soiul de întrebări 

despre Univers și despre planeta noastră?  
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Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități extracurriculare tehnico-

științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din școala primară. Chiar dacă în această perioada de 

izolare locațiile fizice sunt închise, copii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează 

curricula pentru noul format. 

2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului tău precum sunt științele.  

Dacă cele din urmă îți ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, atelierele de arte îi 

stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și 

înțeleagă emoțiile mult mai bine și să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 

De aceea e important să-i oferi copilului tău șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică i se 

potrivește mai mult, sub îndrumarea unui profesionist. Cine știe, poate descoperi că ai în familie un mic pictor, 

un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei. 

3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Știai că există și activități extracurriculare pentru micii exploratori? Dacă vrei să-l ajuți pe copilul tău să-și 

îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau 

unele antice, poți alege să vizitați în regim virtual o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au 

deschis porțile” în această perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, explorează alături de puștiul tău un 

muzeu nou sau o grădină zoologică și transformă această “excursie virtuală” într-una educativă. Combate 

lenea și plictiseala cu această activitate online interactivă!  

4. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 

Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la achiziționarea alimentelor 

necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie 

excelentă de a găti împreună cu copilul tău și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. 

Alimentația haotică pe care copiii o urmează încă de la vârste fragede este un motiv real de îngrijorare. 

România este pe locul doi la obezitate infantilă (1 din 2 elevi e supraponderal), din cauza unei alimentații 

inadecvate și a lipsei de mișcare.  

Însă lucrurile se pot schimba în mult mai bine. Ca exemple de activități extrașcolare pentru copilul tău care 

implică lecții de nutriție, există cursurile sau atelierele de gătit unde nu doar că va afla cum se pregătește 

mâncarea și de ce e sănătoasă, dar își va forma obiceiuri sănătoase de alimentație pentru tot parcursul vieții.  

Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai bine, în timp ce 

experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar 

și să devină un mic chef creativ care să te impresioneze și pe tine, nu? 

5. Cursuri de improvizație pentru copii 

Adulții sunt mai puțin curajoși decât copiii, când vine vorba de a vorbi în public sau de a improviza. Emoțiile, 

firea introvertită, anxietatea sau neîncrederea în sine pot fi motive reale pentru care un adult nu se poate 

bucura de surprizele vieții, dar și de potențialul său imens.  

Din fericire, ai la dispoziție cursuri de improvizație pentru adulți, inclusiv pentru părinți, care te ajută să scapi 

de emoții și de frici. Dar n-ar fi mai bine să și previi decât să tratezi? Poți alege să îți înscrii copilul la 

cursurile de improvizație și, cine știe, poate vei învăța și tu lucruri noi de la el.  

În cazul în care te întrebi cum îl ajută astfel de activități extrașcolare neconvenționale: prin exerciții de vorbire 

și prin cele inspirate din metodele teatrului clasic ori de improvizație, micul improvizator învăță să rostească 

corect cuvintele și să țină un discurs, să scape de trac pe scenă, să elimine fricile interioare și, în schimb, să 

devină spontan, creativ, încrezător și adaptat la nou.  

Toate aceste abilități deprinse în timpul unor astfel de activități extrașcolare îl vor ajuta să față facă 

provocărilor mult mai bine - fie în timpul studiilor sau a prezentărilor, fie la un posibil job sau în orice 

împrejurare nouă. 
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6. Activități extrașcolare de ecoturism și protecția mediului  

Dacă vrei un copil responsabil și conștient de comunitatea în care trăiește, poți opta pentru cercuri de 

ecoturism sau ecologie. 

Pe lângă faptul că a devenit o prioritate la nivel global, educația ecologică ajută copiii să afle cât de important 

e ca mediul înconjurător pentru viața oamenilor și cum să aibă grijă de spațiul în care locuiesc, dar și cum pot 

promova obiectivele turistice din comunitatea lor. 

Totodată, copilul tău își dezvoltă spiritul de echipă, cultura, firea responsabilă, capacitatea de a găsi soluții la 

problemele mediului și curajul de a încerca experiențe care să-i facă viața mai frumoasă.  

Acest tip de activități extrașcolare sunt recomandate copiilor de la vârste fragede, pentru că sunt diversificate 

pe grupuri de vârstă și captivante și pentru cei mici, și pentru adolescenți. 
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Studiu de specialitate 

Cum ne raportăm la elevii cu cerințe educative speciale 

 

Profesor Suceava Dana-Maria 

Școala Gimnazială Ibănești,jud.Mureș 

 
Referitor la dificultățile de învățare, pe care elevii cu CES le prezintă, se pot identifica două tipuri de criterii 

care se dovedesc a fi utile în definirea acestor dificultăți. Unul dintre acestea se numește în literatura de 

specialitate criteriul excluziunii, conform căruia se poate stabili dacă un elev prezintă în mod real dificultăți în 

activitatea de învățare sau dacă aceste dificultăți sunt însoțite de anumite afecțiuni. Astfel, se poate menționa 

faptul că nu mereu există cauze bine delimitate ale dificultăților de învățare ce caracterizează elevii cu CES. 

Un alt criteriu des întâlnit în procesul de identificare a dificultăților de învățare este reprezentat de contrastul 

dintre deficiențele la nivelul exprimării scrise și aptitudinile remarcabile  în ceea ce privește exprimarea 

verbală. Aspectul deficienței mintale este important de adus în atenție în acest context mai ales pentru 

diferența dintre elevii care întâmpină dificultăți în toate domeniile și cei care au astfel de dificultăți doar într-

un număr limitat de arii. 

Din momentul identificării dificultăților la elevi, indiferent de criteriul aplicat, cadrul didactic se obligă la 

adoptarea unui program de lucru adaptat nevoilor acestora și în același timp compatibil cu obiectivele 

instructiv-educative definite. Selectarea conținuturilor și delimitarea strategiilor didactice care urmează a fi 

utilizate în cadrul demersului de predare-învățare, modalitățile de organizare a colectivului de elevi, constituie 

aspecte de o reală importanță pentru cadrele didactice care lucrează cu elevi depistați cu dificultăți de 

învățare. 

De asemenea, elevii cu astfel de dificultăți trebuie să urmeze o terapie lingvistică, să  participe la un program 

de ședințe de logopedie, cu personal specializat, la care se adaugă un plan clar de consiliere școlară și 

vocațională. Foarte important, dar în același timp, destul de dificil este adoptarea unui stil de predare adaptat 

într-o măsură cât mai mare stilului de învățare ilustrat de acești elevi cu cerințe educative speciale. Este foarte 

bine să se cunoască în urma unei evaluări corecte și adecvate, care este nivelul de dezvoltare a elevului, 

care conținuturi pot fi însușite de  către el, prin ce mijloace și metode poate cadrul didactic să obțină o 

însușire eficientă a cunoștințelor și o aplicare corectă a acestor achiziții în contexte variate. 

Elevii cu dificultăți de învățare cu care am lucrat au avut adesea nevoie de o terapie a tulburărilor de limbaj, 

de simplificarea și adaptarea sarcinilor la toate disciplinele, lucrul conform unei programe adaptate fiind 

absolut necesar în aceste situații. Foarte însemnat este aspectul  tulburărilor de ordin emoțional, afectiv pe care 

unii elevi cu dificultăți educative speciale le  prezintă. În aceste cazuri am apelat la sprijinul psihologului și 

chiar al psihiatrului, în câteva situații. De asemenea, pot menționa faptul că un rol important în etapa inițială 

de identificare a unor  astfel de probleme în aria emoțională la elevii cu CES l-a avut consilierul școlar. Toate 

măsurile ulterioare adoptate în vederea integrării cu succes a elevilor cu CES în procesul instructiv-educativ 

nu pot fi delimitate în lipsa unui plan clar de activitate adaptat perfect realității de natură afectivă, emoțională 

a fiecărui elev în parte. 

În acest context, am considerat vitală motivarea și încurajarea elevilor care au astfel de dificultăți, deoarece 

pentru ei este foarte importantă cultivarea unor atitudini pozitive față de  propria activitate, a rezultatelor pe 

care le obțin și față de colegii din clasă. Încrederea în sine, precum și motivația proprie pentru a învăța, 

cooperarea cu ceilalți, cu alte cuvinte clădirea unui climat afectiv pozitiv a reprezentat un obiectiv în procesul 

educativ desfășurat cu acești elevi. 

Un alt element, demn de menționat în acest plan de acțiune, a fost constituit de obținerea unui real echilibru 

între sprijinul acordat elevilor cu CES în realizarea sarcinilor, deci a unei oarecare dependențe de cadrele 

didactice, și fundamentarea unei independențe în activitatea lor. Autonomia personală în cazul elevilor cu 

dificultăți de învățare constituie constituie un element esențial în integrarea lor cu succes în activitatea 

didactică. Fără a-i priva de susținerea și sprijinul 
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din partea personalului specializat și abilitat în acest sens, cadrele didactice se impun a-și adapta demersul 

instructiv-educativ la cerințele acestor elevi oferindu-le totuși posibilitatea unui comportament autonom în 

abordarea sarcinilor. 

Pe fondul acestor considerații de ordin psihopedagogic, aspectul recompenselor sau laudelor  elevilor care 

obțin progres sunt absolut necesare. Nu se poate obține o ameliorare a situației în  cazul elevilor cu 

cerințe educative speciale, dacă nu se subliniază micile reușite, oricând acestea sunt înregistrate în activitatea 

de învățare. Din punct de vedere social, este important ca acești elevi să fie acceptați ca membri ai grupului 

clasei din care fac parte. În cazurile întâlnite nu au fost semnalate situații de respingere a unui astfel de elev 

de către ceilalți, aceasta pentru că li s-a explicat importanța includerii și acceptării elevilor cu cerințe 

educative speciale, în grupul clasei de elevi și datorită noțiunii de toleranță și atitudine pozitivă față de ceilalți. 

În plus, am considerat potrivite activități extracurriculare și activități sportive, proiecte de grup în care 

colaborarea și participarea activă a tuturor elevilor, indiferent de nevoile pe care le prezintă au contribuit la 

integrarea cu succes a elevilor cu cerințe educative speciale în activitatea didactică și la obținerea unor 

succese menite să-i motiveze în perspectivă. 

Relaționarea interpersonală este sprijinită de astfel de activități în care elevii pot comunica cu ușurință și se 

pot antrena în activități plăcute lor, achiziționând în același timp cunoștințe solide pe care le pot utiliza în mod 

eficient în contexte variate. Atitudinea sistemului de învățământ în raport cu aceste cazuri ale elevilor 

diagnosticați cu CES este una incluzivă, pornind clar de la ideea că toți elevii au dreptul la educație, indiferent 

de specificul pe care îl prezintă fiecare și că fiecare elev merită respectul și aprecierea celorlalți, trebuie 

acceptat în cadrul unui grup și se impune o tratare corespunzătoare, fără discriminare. 

De asemenea, trebuie menționată evaluarea ca o etapă importantă în procesul de învățământ a acestor elevi cu 

cerințe educative speciale. Instrumentele de evaluare trebuie definite prin raportare la principiul șanselor 

egale, în așa fel încât să nu existe diferențe și discriminare, așa  cum se precizează la nivelul diferitelor 

documente de metodologie a includerii elevilor cu CES. Includerea elevilor trebuie facilitată de către 

instituțiile de învățământ la nivel european, prin identificarea unor modalități de desfășurare a procesului 

educativ, astfel încât să vină în întâmpinarea obiectivelor, nevoilor și stilurilor de învățare ale elevilor. 

Mai mult, trebuie specificat faptul că parteneriatul școală-familie-comunitate are un rol esențial în integrarea 

elevilor cu cerințe educative speciale și reprezintă o reală provocare în  contextul exigențelor la nivel de sistem 

de învățământ care se dezvoltă tot mai mult astăzi. Educația  incluzivă își propune eliminarea obstacolelor care 

pot să apară în procesul de învățare, deci în participarea în mod egal a elevilor la procesul instructiv educativ, 

context în care diferența e percepută ca o oportunitate și nu ca un obstacol sau o barieră. 

Concluzii asupra studiului: 

Climatul în care acești elevi cu cerințe educative speciale se dezvoltă trebuie să fie dominat de motivare, 

încredere în sine, cooperare și acceptare. Experiența cu astfel de cazuri a subliniat necesitatea ca toate cadrele 

didactice care lucrează cu elevi cu CES să se raporteze la elevi ca la un ansamblu de resurse specifice, menite 

a se dezvolta. Această dezvoltare nu poate să aibă loc decât într-un context de resurse ce se impun a fi 

abordate nediscriminativ. În acest sens, curriculumul diferențiat și cel adaptat sunt instrumente de real folos în 

activitatea pe care am desfășurat-o cu elevii care prezintă CES. 
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 Valorile formative ale voluntariatului  

 

Neagu Mihaela, Școala Gimnazială Domnească, Tg. Neamț 

Andron Dana Maria, Școala Gimnazială Domnească, Tg. Neamț 

 

 

Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de 

binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai 

comunităţilor şi se pot stabili puncte de legătură între diferite culturi.  

Voluntariatul în grădiniță este o activitate de pe urma căreia copiii au multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi 

contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc.  

La nivelul vârstei preşcolare, am desfășurat pe parcursul anilor școlari diverse activități de educaţia ecologică 

care ţin mai mult de formarea deprinderilor şi trăirilor afective. Pentru aceasta, am utilizat strategii de 

organizare a conţinuturilor ştiinţifice, de transmitere a lor în mod individualizat, ţinând cont de ritmul de 

dezvoltare al fiecărui copil, de nevoile şi interesele lui. Prin urmare, primul contact cu mediul şi cu problemele 

sale trebuie să îmbrace la aceasta vârstă aspecte practice şi să provoace trăiri emoţionale. Copiii, vor fi 

încurajaţi să desfăşoare activităţi în aer liber, ca de exemplu: grădinărit, acţiuni de îngrijire a parcurilor şi 

spațiilor verzi, excursii în natură, „experienţe” ce pot avea funcţii educative şi recreative. Natura în sine, oferă 

în orice anotimp şi pe orice vreme oportunităţi ample de învăţare şi joacă, atât la ţară, cât şi la oraş. 

Proiectul de educaţie ecologică Să ocrotim Pământul derulat cu preșcolarii grupei mari de la GPP Nr.2, Tg. 

Neamț, în anul școlar 2016-2017, a avut ca scop sensibilizarea copilului faţă de mediul natural, sensibilizare 

ce are în vedere cultivarea respectului faţă de mediul natural, a folosirii raţionale a resurselor, a 

responsabilizării în legătură cu protecţia şi ocrotirea acestuia, a estetizării mediului, a sporirii resurselor şi nu 

în ultimul rând a optimizării relaţiei dintre copil şi natură.  

Preșcolarii se află în perioada de formare și dezvoltare a personalităţii şi a sistemului propriu de valori, de 

formare a imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. Ei au nevoie de 

sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece cu succes de la dependenţa din 

perioada antepreșcolara la autonomia și responsabilităţile școlarilor de mâine.  

În acest sens, proiectul Să ocrotim Pământul a fost o adevărată provocare atât pentru mine, ca dascăl, cât și 

pentru copii, dar a avut o influență benefică prin formarea generaţiei actuale şi viitoare în spiritul educaţiei 

ecologice.  

Prin desfăşurarea acestui proiect am urmărit încurajarea activitaţilor de protecţie a mediului înconjurător, 

sensibilizarea copiilor pentru păstrarea curănţeniei, formarea unui spirit critic faţă de problemele actuale de 

mediu, formarea unor abilităţi necesare investigării, identificării, precum şi rezolvării unor probleme de 

mediu. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe care îi ajută pe copii să creeze o imagine obiectivă a 

realităţilor ce îi înconjoară. Să ocrotim Pământul este proiectul care a antrenat şi implicat copiii într-o gamă 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

70 
 

variată de activităţi: informare despre pădure; ecologizare a parcului; activităţi creative, recreative, artistico-

plastice; activităţi practice. Aceste activităţi au fost îmbinate cu drumeţii, plimbări şi jocuri în aer liber. Poate 

cel mai important rezultat al proiectului a fost acela că preșcolarii au fost stimulaţi să gândească atât critic, cât 

şi creativ.  

Cu alte cuvinte, un proiect bun de educaţie ecologică îi ajută pe actualii şi viitorii cetăţeni să se implice în 

rezolvarea unei probleme ce afectează atât mediul, cât şi sănătatea comunităţii în care trăiesc. Şcoala de azi, 

şcoala de mâine are sacra misiune, printre altele, să-i înveţe pe copii să trăiască frumos şi sănătos. Dreptul de a 

avea un mediu sănătos este un drept fundamental al fiecărei fiinţe umane. Înscriindu-se în registrul bogat al 

“noilor educaţii”, educaţia ecologică permite deschiderea şcolii spre problematica lumii contemporane. Se 

conturează, din ce în ce mai mult, ideea că şcoala trebuie considerată în ansamblul modalităţilor sociale de 

educaţie care constituie, de fapt, sistemul social de educaţie. Multe dintre noile modalităţi de educaţie satisfac 

nevoia de educaţie permanentă a individului. Într-o societate tot mai grăbită şi artificializată, această educaţie 

vine să propună ca finalitate dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a aptitudinilor necesare pentru ca oricare 

cetăţean să joace un rol activ şi constructiv în conservarea resurselor naturale, în activităţile de prevenire a 

poluării şi protecţie a mediului perceput ca suport al vieţii.  

În cadrul proiectul Să ocrotim Pământul am urmărit atingerea următoarelor obiective:  

să  manifeste interese în vederea cunoaşterii mediului de viaţă al acestora; 

să cunoască plante, animale din mediul înconjurător; 

să dezvolte capacitatea de observare, efectuarea şi analizarea unor experienţe care influenţează factorii de 

mediu şi dezvoltarea organismelor vii; 

să-şi formeze calităţi pozitive în vederea ocrotirii mediului înconjurător; 

să formuleze soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu; 

să atragă atenţia celor din jur asupra comportamentului lor faţă de mediul înconjurător. 

Activitățile din cadrul proiectului au fost desfășurate prin următoarele mijloace de realizare: convorbiri, lecturi 

după imagini, jocuri didactice, picturi, desene, colaje, lucrări colective, concursuri tematice, prezentare Power 

Point a dezastrelor provocate de poluare, program artistic închinat Pământului,  curăţarea unei parcele de parc, 

analiza unor albume tematice, expoziții, mini-expoziții. 

Dacă ei, preșcolarii, cresc astăzi în spiritul ecologiei, poate că mâine Pământul va deveni mai curat, mai verde 

şi mai vesel, și vom putea afirma că munca noastră, a dascălilor, nu a fost în zadar fiindcă o lecţie bine 

învăţată în copilărie se transformă în deprindere benevolă pentru un adult. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES PRIN 

 ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE  

 
                                                                 Profesor învăţământ primar: Valea Anica 

                                                        

    

     În ultimii ani printre priorităţile educaţionale promovate pe plan internaţional de unele ţări 

cu sisteme sociale democratice s-a aflat şi asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii. În 

context şcolar, integrarea reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără cerinţe speciale în 

acelaşi spaţiu şi în aceleaşi condiţii, având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor la 

activităţile şcolare şi extraşcolare; prima condiţie pentru integrare este acceptarea conştientă de către 

membrii grupului a fiecărei persoane, aceasta fiind favorizată de o organizare şcolară care pune în act 

o metodologie de intervenţie didactică, bazată pe un curriculum flexibil. În sens restrâns integrarea  

se referă la şcolarizarea unor copii cu cerinţe speciale în unităţi şcolare obişnuite, în structurile 

şcolare cât mai apropiate de şcolile obişnuite sau în unităţile speciale de învăţământ. Procesul de 

integrare este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat pe competenţe, care 

valorizează doar nivelurile de achiziţii academice ridicate. Este necesar ca şcolile să poată răspunde 

nevoilor tuturor copiilor, deoarece interacţiunea pozitivă între copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

şi semenii lor nu se realizează automat. Printre promovările şcolii incluzive se numără şi necesitatea 

schimbării mentalităţii şi atitudinilor referitoare la elevii diferiţi de cei „normali”, schimbarea 

reprezentărilor sociale asupra acestui segment de populaţie şcolară şi renunţarea la etichetări şi 

stigmatizare, oferirea de şanse egale în vederea integrării lor comunitare şi sociale. De asemenea, 

este nevoie să convingem părinţii din ambele categorii de necesitatea şi avantajele integrării acestor 

copii în sistemul de învăţământ obişnuit. Întregul proces educaţional trebuie integrat într-o relaţie 

deschisă atât cu elevul cât şi cu familia acestuia, o relaţie bazată pe comunicare şi empatie, 

educatorul valorificând aspectele pozitive ale personalităţii elevului şi luând în considerare 

interesele, înclinaţiile şi cerinţele educaţionale ale acestuia. De asemenea, familiile copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale au obligaţia să se implice în activităţile extraşcolare ale copiilor şi să 

dea dovadă de răbdare şi înţelegere faţă de schimbările mai lente sau mai rapide din viaţa copiilor 

lor.  

    Prin implicarea copiilor în diverse activităţi şcolare şi extraşcolare, toţi partenerii implicaţi vor 

urmări să obţină maximum de autonomie pentru copil, pentru o viaţă normală şi activă în societate. 

Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea copilului, iar 

cerinţele sale pot fi îndeplinite într-o măsură mult mai mare. Părinţii sunt factorii a căror contribuţie 

este esenţială în procesul de integrare şcolară a copiilor, oferind anumite puncte de vedere şi 

experienţe la care cadrele didactice nu pot avea altfel acces: oferă informaţii despre comportamentul 

elevului în afara şcolii, identifică puncte forte şi dificultăţi care nu sunt evidente la şcoală; descriu 

dezvoltarea anterioară a elevului; se implică în educaţia şi sprijinul copilului; oferă cadrelor didactice 

şi specialiştilor un feedback privind eficienţa muncii lor cu copilul. 

    În ceea ce priveşte modelele de integrare şcolară a copiilor cu CES, la noi în şcoală funcţionează 

modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala obişnuită. Acest model presupune 

integrarea copiilor deficienţi în şcoli de masă, unde să intre în relaţii cu elevii normali, astfel fiind 

facilitată, cu sprijinul cadrelor didactice şi specialiştilor din şcoală, o mai bună intercunoaştere  şi 
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relaţionare între cele două categorii de copii. În unele situaţii  acest model poate avea rezultate bune, 

în acelaşi timp discrepanţa dintre clasele obişnuite şi cea specială se accentuează, timpul efectiv în 

care elevii normali şi cei cu cerinţe speciale relaţionează direct  este destul de redus, în cele mai 

multe cazuri, acest timp se reduce la durata pauzelor dintre activităţile şcolare, iar în condiţiile unui 

colectiv şcolar de acest tip se constituie cu uşurinţă grupuri de elevi în care apar conflicte sau 

atitudini ce pot accentua discriminarea faţă de elevii deficienţi din clasa specială.  

    Este adevărat că pentru o perioadă de timp pot apare astfel de probleme, din propria experienţă la 

clasă, pot spune că şi elevii clasei mele intrând pentru prima dată în contact cu aceşti copii aveau 

diverse reţineri şi chiar temeri. Uneori acest lucru poate fi influenţat şi de concepţia greşită a unor 

părinţi cu privire la copiii cu probleme speciale, în acest caz s-a impus discutarea cu părinţii şi chiar 

solicitarea sprijinului de a ne susţine în demersul nostru - integrarea acestor copii. Într-adevăr, atât 

mie cât şi profesorului de la clasa respectivă ne-a luat ceva timp până să-i determinăm pe elevi să 

accepte şi să înţeleagă problemele cu care se confruntă aceşti copii, dar vreau să spun că după ce s-au 

cunoscut mai bine, au început să fie mai înţelegători, i-au primit în grupul lor de joacă, ba chiar se 

ofereau să îi ajute atunci când observau că se confruntă cu o problemă. Dacă la început anului şcolar 

ne-am lovit de problema acceptării acestor copii de către elevii noştri, odată cu trecerea timpului am 

trăit şi bucuria de a vedea cu câtă dragoste elevii noştri iau înconjurat pe aceşti copii în diverse 

situaţii, mulţi dintre ei s-au oferit să le aducă diverse jucării sau alte obiecte, fiind convinşi că le vor 

putea produce o bucurie. Odată realizat acest lucru, am început să organizăm diverse activităţi 

şcolare şi extraşcolare în colaborare cu această clasă, le-am oferit spectacole realizate de elevii 

noştri, i-am luat împreună cu noi în excursie, la colindat, la teatru de păpuşi, în curtea şcolii îi 

antrenam şi pe ei alături de noi în diverse activităţi de igienizare, de îngrijire a plantelor, întotdeauna 

ei fiind în centrul atenţiei, iar ceea ce nu puteau realiza singuri  primeau imediat sprijin de la ceilalţi 

copii. Este impresionant să vezi  ce sentiment de solidaritate se poate crea între copii, poate fi 

depăşită orice barieră dacă în astfel de situaţii şi împrejurări se lucrează în echipă, dacă găseşti sprijin 

şi înţelegere la toţi factorii implicaţi(cadre didactice, copii, părinţi, comunitatea locală), numai 

împreună  putându-se atinge obiectivele  propuse. Printr-o bună colaborare se pot desfăşura diverse 

activităţi care să vină în sprijinul acestor copii, activităţi prin care să fie şi ei implicaţi, să se simtă 

utili, ba mai mult, le place să fie responsabilizaţi. 

 În localitatea noastră s-a înfiinţat o asociaţie care oferă sprijin persoanelor cu nevoi speciale 

„Asociaţia Raza de Soare”, cu care colaborăm şi desfăşurăm diverse activităţi extraşcolare de câţiva 

ani buni.  Iată câteva dintre acestea: 

   a. „Târgul de iarnă”- activitate cu scop caritabil, 

unde produsele realizate de copii sunt vândute, iar 

banii obţinuţi sunt donaţi fie asociaţiei, fie unor 

persoane cu probleme speciale, inclusiv, ei, copiii 

de la clasa specială vin cu produse proprii.                      

       b.  2 Aprilie - Ziua Internaţionala a 

Conştientizării Autismului - activitate unde 

fiecare copil a venit cu idei personale şi şi-au 

manifestat dorinţa de a fi alături de aceste persoane, 

s-au confecţionat diverse simboluri ca semn de 

solidaritate, lucrându-se pe grupe unde au fost integraţi şi aceşti copii împreună cu părinţii lor. Elevii 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezsGctdbSAhVMuRQKHeOsB2cQFghAMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.helpautism.ro%2Fproiecte%2F2-aprilie-ziua-internaional-a-contientizrii-autismului&usg=AFQjCNEKGsM0cGKTN6b8W-FsSOgA1IY7mw&bvm=bv.149397726,d.d24
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezsGctdbSAhVMuRQKHeOsB2cQFghAMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.helpautism.ro%2Fproiecte%2F2-aprilie-ziua-internaional-a-contientizrii-autismului&usg=AFQjCNEKGsM0cGKTN6b8W-FsSOgA1IY7mw&bvm=bv.149397726,d.d24
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mei au donat obiecte utile acestor copii, s-au jucat împreună, le-au oferit dulciuri. Activitatea s-a 

continuat în locaţia Asociaţiei Raza de Soare, unde ne-am întâlnit cu specialişti în acest domeniu, am 

beneficiat de informaţii utile, schimburi de experienţă, deoarece tot mai des ne confruntăm cu astfel 

de cazuri, cazuri discutate şi analizate în această activitate.  

  Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu cerinţe educaţionale 

speciale, acţionează în urma unei reflecţii îndelungate. Din propria experienţă, am înţeles că un lucru 

important pentru cadrele care lucrează cu aceşti copii îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi 

consilierea acestora, implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii, nu în calitate de observator ci şi 

de participanţi activi. Un rol deosebit de important este şi prezenţa şi implicarea psihologului şcolii 

în activităţile clasei unde se lucrează cu astfel de copii. Părinţii copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, trebuie să înţeleagă că ei sunt modele pentru copiii lor şi prin ei învaţă să trăiască în 

armonie cu lumea.  
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Integarea copiilor cu CES ȋn ȋnvǎţǎmȃntul de masǎ 

Educatoare Portik Laura 

Grǎdiniţa cu Program Prelungit Nr.1, Reghin 

 

 

 Copiii cu CES ȋnseamnǎ copii cu condiţii legate de deficienţe fizice, cognitive, mentale, cognitive şi 

educaţionale. 

 Copiii cu anumite deficienţe sunt percepuţi diferit, se integreazǎ mai greu ȋn mediul preşcolar, şcolar, 

dar şi ȋn societate ca şi adult. Rolul şi menirea noastrǎ ȋn calitate de cadre didactice este de a facilita integrarea 

acestora cȃt mai eficient şi uşor ȋn mediul educaţional pentru a le asigura o educaţie de calitate. 

 Din categoria copiilor cu CES fac parte atȃt copiii cu deficienţe propriu-zise, cȃt şi copiii fǎrǎ 

deficienţe, dar care prezintǎ manifestǎri stabile de inadaptare la exigenţele mediului educaţional.   

 Din aceastǎ categorie fac parte: 

-copii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburǎri vizuale, de auz, dizabilitǎţi mintale); 

-copii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburǎri de conduitǎ, hiperactivitate, cu deficit de atenţie, 

tulburǎri de opoziţie, rezistenţǎ); 

-copii cu tulburǎri afective emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panicǎ, tulburǎri de 

alimentaţie, anorexia, bulimia); 

-copii cu handicap asociat; 

-copii cu dificultǎţi de cunoaştere şi ȋnvǎţare (dificultǎţi de ȋnvǎţare, sindrom Down, dislexia); 

-copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburǎri de spectru autist). 

 Copiii cu CES pot prin diferite activitǎţi specifice vȃrstei lor, joc, sǎ-şi exprime propriile pǎreri, 

aptitudini, interese, capacitǎţi şi ȋnclinaţii. 

 Jocul este modul prin care ei primesc informaţii despre lumea ȋn care trǎieşte, intrǎ ȋn contact direct şi 

nemijlocit cu oamenii, cu mediul ȋnconjurǎtor. Acesta le asigurǎ copiilor nevoia de socializare, mişcare, 

exprimare. Jocurile sociale sunt necesare persoanelor cu CES ȋntrucȃt le oferǎ şansa de a se juca, comunica, 

colabora, interacţiona cu alţi copii. 

Pentru a le rǎspunde ȋn mod eficient nevoilor fiecǎrui copil, jocurile trebuie sǎ fie adaptate ȋn funcţie de 

nevoia/deficienţa acestuia. 

 Astfel copiii cu tulburǎri de comportament trebuie sǎ fie ţinuţi mereu sub observaţie, iar cu cei cu 

ADHD trebuie sǎ se foloseascǎ o gamǎ cȃt mai diversǎ şi variatǎ de metode. 

 Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi urmǎtoarele: 

-clase diferenţiate integrate ȋn structurie şcolii obişnuite; 

-grupuri de 2-3 copii integraţi ȋn clase obişnuite; 

-integrarea individualǎ a acestor copii ȋn clase obişnuite. 

 Copiii cu CES au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe speciale, de terapie , de 

programe specifice de predare-ȋnvǎţare. 

 Aceştia au ȋn permanenţǎ nevoie de ajutor suplimentar din partea cadrelor didactice şi colegilor. 

 Unii copii au nevoie de o terapie a tulburǎrilor de vorbire şi de limbaj. Cei cu tulburǎri vizuale, de auz 

sau dizabilitǎţi fizice necesitǎ programe şi modalitǎţi de predare adaptate cerinţelor lor educative.Cei cu 

tulburǎri emoţionale au nevoie de consiliere şi implicare a tuturor factorilor educaţionali: familie, cadre 

didactice. 

 Cadrul didactic poate apela  ȋn procesul de predare-ȋnvǎţare la o serie de mǎsuri pentru a facilita 

ȋnvǎţarea pentru elevii cu CES prin: 

-crearea unui climat afectiv pozitiv; 
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-stimularea ȋncrederii ȋn sine şi a motivaţiei de ȋnvǎţare; 

-ȋncurajarea sprijinului şi a cooperǎrii ȋntre copii; 

-ȋncurajarea independenţei şi creşterea autonomiei personale; 

-sprijin şi apreciere; 

-folosirea frecventǎ a sistemului de recompense, laude, ȋncurajǎri astfel ȋncȃt orice progres sǎ fie evidenţiat; 

-folosirea ȋnvǎţǎrii afective; 

-sarcini ȋmpǎrţite ȋn etape mici; 

-sprijin emoţional; 

-utilizarea unui limbaj simplu, dar adecvat şi accesibil; 

-stabilirea clarǎ a regulilor; 

-ȋncurajarea exprimǎrii libere; 

-activitǎţile sǎ fie bine planificate, organizate şi structurate. 

 Abordarea incuzivǎ a copiilor are ȋn vedere faptul cǎ toţi copiii sunt la fel de importanţi, fiecare are 

anumite calitǎţi care pot fi valorificate şi fiecare copil este capabil sǎ realizeze ceva bun. 
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Aplicarea exercițiilor fizice ca modalitate de integrare a copiilor cu tulburări de comportament 

 

Prof. Toderic Adriana 

Liceul cu Program Sportiv Bistrita 

 

              Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea 

integrării acestora în mediul şcolar.Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o 

persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament, utile pentru rezolvarea 

problemelor reale şi 

apropiate. 

               Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către 

factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad 

mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în 

funcţie 

de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 

conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi 

evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. Astfel, în urma analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, am 

proiectat conţinuturile individualizat şi diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către elevi, am 

avut în vedere faptul că învăţarea trebuie văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ, îşi 

asumă roluri şi responsabilităţi.  

                 Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile 

individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii 

cu 

dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: 

sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţediferite; aceleaşi scopuri 

educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor 

educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale conform diferenţelor 

individuale; 

diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii 

intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. 

                 Este nevoie de o adaptare a procesului instructive educativ la posibilităţile intelectuale, la 

interesele cognitive,la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. Toţi elevii care participă la procesul de 

educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au 

interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au 

diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în 

ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite.  

             Adapatrea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspect 

cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi programeleşcolare fiind adaptate la potenţialul de 

învăţare al elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi 

remediere şcolară; adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate 

al sarcinii, metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, 
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joculdidactic), materialul didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat,nivelul de sprijin (sprijin 

suplimentar prin cadre didactice de sprijin); adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;  

adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot 

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de  potenţialul individual. Evaluarea trebuie să 

vizeze identificare progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale.                        

              Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea  acestora la cerinţele şi obiectivele 

procesului instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele  programei şi posibilităţile 

copiilor.            Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea 

activităţilor instructiv-educativ să stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se dau copilului să 

fie în concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se află în permanent devenire şi transformare, 

astfel asigurându-se o amplificare a efortului psihic şi fizic al copilului. 

Se folosește sintagma ”școală pentru diversitate” care indică dreptul la educație pentru fiecare copil, 

indiferent de religie, apartenențăs socială, etnică, etc.Se pledează pentru toleranță , incluziune și 

acceptarea tuturor.Educația integrată a căpătat amploare în ultimele două decenii, punând accent pe 

eliminarea discriminării și oferirea unui climat  școlar armonios ,favorabil dezvoltării și formării 

elevilor , în funcție de toate tipurile comportamentale. 

Sportul și educația fizică reprezintă activități dinamice,complexe cu un profund impact asupra 

dezvoltării pesonalității elevilor,cu influențe asupra responsabilizării elevilor, formarea unor 

deprinderi nu doar motrice ci și organizatorice, sociale , etc.  

Prin practica sportivă pot fi rezolvate anumite probleme comportamentale ale elevilor , în special 

cele de natură ADHD. Perseverența în activitate poate reprezenta modalitatea de success în 

pregătirea unor astfel de elevi. Se recomandă ca în cazul apliocării educației fizice ca mijloc de 

integrare a acestor copii în mediul școlar , să se țină cont de următoarele : 

-laudă să nu fie exagerată, să fie obiectivă, fondată prin fapte și comportamente pretabile aprecierilor 

laudative. 

-prin laudă să se evidențieze efortul, procesul și nu doar rezultatul. 

- elevul trebuie ajutat să se concentreze prin  evidențierea verbală de către profesor a ceea ce trebuie 

observant. 

-implicarea în activități, sarcini clare și precise, responsabilizarea , sunt o necesitate în conturarea 

comportamentului deficitar. 

-valorizarea muncii și implicării elevilor chiar dacă reușitele sau progresele sunt puțin observabile. 

-observarea punctelor forte ale elevilor, pasiunile, eventualele talente și valorizarea acestora. 

-aplicarea activităților sportive colaborative. 
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ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT 

„ŞI NOI AVEM BUNICI!” 

 

PROF. PANĂ RODICA DANIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENŢE AUDITIVE BUZĂU 

 

 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale 

omenirii, pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. S-a dezvoltat în mod 

gradual de-a lungul secolelor, fără să fi primit o atenţie deosebită ca fenomen de sine stătător.  

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important în evoluţia tuturor societăţilor. Celebra 

declaraţie a Naţiunilor Unite „Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea” s-a transformat în acţiuni 

concrete ale voluntarilor la nivel mondial. Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, „voluntar” este 

considerat cel care se oferă să desfăşoare un serviciu de bunăvoie şi dezinteresat, care acţionează de bună voie 

sau din proprie iniţiativă. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială în diferite domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile 

sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, 

umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar. (Legea Voluntariatului 

2006).  

Activitatea de voluntariat este creatoare de capital uman şi social. Aceasta este o cale către integrare şi 

ocupare a forţei de muncă şi un factor cheie pentru îmbunătăţirea coeziunii sociale. Mai presus de toate, 

voluntariatul transformă în acţiune valorile fundamentale ale justiţiei, solidarităţii, incluziunii şi cetăţeniei 

active pe care este fondată Europa.  

În SUA, ţara de origine a voluntariatului, nu există o definiţie general aplicabilă, dar se face referire la 

elemente de bază ale acestuia precum libertatea alegerii, activitate constructivă, direcţionarea spre alţii, 

caracterul neoneros. În Olanda, un stat foarte organizat şi cu o tradiţie puternică şi activă a asocierilor, 

definiţia voluntariatului implică menţiunea expresă a contextului organizaţional şi anume o desfăşurare de 

activităţi neplătite şi neobligatorii, într-un context organizat şi în beneficiul altora sa a societăţii. În România, 

voluntariatul este din ce în ce mai cunoscut şi practicat şi cu un mare impact asupra mentalităţii oamenilor. 

Organizatorii de activităţi de voluntariat au datoria să ofere o experienţă de voluntariat de calitate, să 

coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze complex impactul activităţilor de 

voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care trebuie să susţină dezvoltarea 

voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii. 

În afara şcolii se desfăşoară variate acţiuni cu caracter educaţional, care-şi aduc aportul atât la educaţia 

şcolară, cât şi la educaţia permanentă. Aceste acţiuni alcătuiesc activitatea extraşcolară sau extracurriculară, 

incluzând diferite forme de educaţie ştiinţifică, cultural-artistică, moral-civică, tehnico-aplicativă, ecologică, 

managerială, turistică, sportivă, recreativ-distractivă etc. Ea este organizată atât de şcoală, cât şi de factorii 

extraşcolari, cum sunt: cluburile diverse, palatele copiilor şi elevilor, taberele şcolare, unităţi comerciale, de 

turism, agrement etc., fundaţii şi societăţi, la care îşi pot aduce sprijinul familia, inspectoratele şcolare, 

administraţiile locale, ministere etc. 

Activitatea extracurriculară poate fi o componentă educaţională valoroasă şi eficientă. În şcoala contemporană 

complexitatea finalităţilor educaţionale trebuie să impună îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca modalitate de intervenţie complementară, să apară ca o 

necesitate. Dintre toate tipurile de învăţare cunoscute, voluntariatul reprezintă cea mai complexă modalitate de 

a învăţa, de a evolua şi a te dezvolta şi nu în ultimul rând de a împărtăşi cele învăţate. Este o cale prin care 

orice persoană capătă experienţă, se poate exprima, se poate implica în problemele comunităţii din care face 
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parte. 

Voluntariatul în şcoli devine o activitate de pe urma căreia elevii au multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi 

contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Este prim pas în conştientizarea acestora de rolul lor în 

societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca ei. 

Activităţile de voluntariat derulate de Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

au un mare impact în rândul elevilor şi profesorilor deoarece sunt cele mai eficiente metode prin care elevii îşi 

îmbunătăţesc modul de înţelegere şi cunoaştere a necesităţilor şi dificultăţilor individuale cu care se confruntă 

ceilalţi membrii ai comunităţii, dobândesc respectul de sine, îşi apreciază mai mult propria valoare şi pot porni 

pe calea potrivită în ceea ce priveşte cariera. Implicându-se în diferite activităţi şi proiecte, lucrând în echipă 

sau de unii singuri, confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, elevii dobândesc implicit noi cunoştinţe, 

noi abilităţi, noi atitudini, adică noi competenţe. 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Buzău doreşte să devină un model al formării şi 

calificării profesionale a elevilor cu deficienţe de auz, ca viitori cetăţeni, integraţi în societatea auzitorilor, cu 

drepturi, libertăţi şi îndatoriri depline şi promovează prin toate activităţile sale, calitatea, responsabilitatea, 

încrederea în sine, toleranţa şi respectul pentru persoană, indiferent de sex, vârstă, etnie, statut social. 

Una dintre activităţile de voluntariat s-a desfăşurat la Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane 

Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău, învecinat cu şcoala noastră şi face parte din Campania 

„Săptămâna legumelor şi fructelor donate” din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară. Scopul 

acestei campanii a fost acela de a sensibiliza elevii şi profesorii de la şcoala noastră cu privire la situaţia 

dificilă a unor persoane defavorizate. 

Sărbătoarea Paştelui este o perioadă frumoasă a anului pe care o petreci alături de familie şi prieteni. Însă 

pentru cei mai puţini norocoşi, care se luptă cu boli, lipsuri materiale, sunt bătrâni şi nu au pe nimeni aproape 

poate să fie o perioadă tristă, fără bucuria frumuseţii sărbătorilor de iarnă. De aceea, această sărbătoare poate 

fi un prilej ideal pentru a-i ajuta pe ceilalţi, de a ne implica şi de a fi utili comunităţii. 

Grupul ţintă a fost selectat pe baza parteneriatului educaţional de tip voluntariat „Şi noi avem bunici!”, 

încheiat între Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău şi Complexul de Servicii 

Comunitare pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău. Persoanele aflate în dificultate de la 

Casa de Îngrijire au fost identificaţi de către coordonatorii SNAC. Elevii, la fel ca şi profesorii au fost 

înduioşaţi de lipsa de afecţiune a acestor bătrâni din partea familiilor din care provin şi din această cauză s-au 

implicat pe deplin în această activitate. Au dorit să le redea speranţa de mai bine, să le dăruiască un sentiment 

de pace şi de bucurie în spiritul sărbătorilor de Paşte. Din banii colectaţi au fost cumpărate fructe şi legume şi 

distribuite de către elevi la acest comple 

Deşi nu este nevoie de un motiv anume pentru a ne aduce aminte de cei cu o situaţie financiară precară, de 

oamenii cărora puţine lucruri le mai aduc zâmbetul pe buze, iată o asemenea ocazie a mobilizat elevii şi 

profesorii din şcoală. Învăţarea abilităţilor sociale are un rol important, dar nu este suficientă. Copiii deprind 

abilităţile sociale nu numai din ceea ce îi învăţăm sau din felul în care îi tratăm, dar şi din felul în care ei văd 

cum se tratează oamenii unii pe ceilalţi în cadrul comunităţii lor. Indiferent ce fel de persoană eşti, care sunt 

convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea devine o abilitate dobândită prin muncă. Respectul faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei decizii, indiferent de natura lor. 

Prin acest demers s-a urmărit dezvoltarea a atitudinilor de solidaritate, toleranţă, acceptare, responsabilizare, 

mulţumire sufletească şi conectare la problemele altora. La fel ca şi copiii auzitori, copiii cu deficienţe 

auditive trebuie să dezvolte abilităţi sociale privind şi interacţionând cu oamenii din jurul lor. Acestea le 

permit să comunice eficient, să acorde şi să primească atenţie, afecţiune sau ajutor şi să-şi exprime nevoi, 

sentimente şi drepturi într-un mod acceptabil. 

Copiii cu deficienţe devin mai echilibraţi, dobândind siguranţă şi încredere personală şi emoţională, au 

sentimentul că fac parte din comunitate şi că nu sunt separaşi de aceasta. 

Activitatea desfăşurată a ajutat la eliminarea prejudecăţilor sociale şi combaterea ignoranţei, la dezvoltarea 
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unor calităţi cum ar fi iniţiativa, implicarea, răbdarea, empatia, respectul, devotamentul şi inventivitatea. 

Aceste noţiuni morale nu pot fi înţelese de copii decât treptat, concomitent cu creşterea experienţei lor sociale 

şi a dezvoltării lor intelectuale. O comunitate devine mai puternică când oamenii au grijă unii de alţii, sunt 

responsabili unii pentru ceilalţi şi când acceptă diferenţele oamenilor precum şi lucrurile pe care le au în 

comun. 

Acţiunea s-a bucurat de succes, deoarece destinatarii produselor alimentare au fost impresionaţi şi mulţumiţi, 

iar elevii au învăţat să se implice în viaţa comunităţii sociale. Este foarte important pentru copiii cu deficienţe 

de auz să participe la evenimentele organizate în cadrul comunităţii, la activităţile zilnice, având alături 

familia şi colegii. 

Sa fii voluntar în România este un lucru foarte important atât pentru cariera ta, dar mai ales pentru viaţa ta. 

Vei învăţa lucruri care te vor ajuta în toate aspectele vieţii, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea 

dar şi compasiunea şi răbdare în tot ceea ce faci. Prin experiențe și fapte, poţi fi în măsură să schimbi 

percepții, oameni și, poate, la un moment dat, societatea în care trăim. 
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Voluntariatul și avantajele sale 

Prof. Mirșidan Dan Gheorghe 

Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou 

 

 Voluntariatul este o formă de intenții pozitive alături de o sumedenie de fapte caritabile care se 

finalizează odată cu îndeplinirea faptei săvârșite și odată cu apariția unui zâmbet pe chipul acelui om 

de la care te așteptai mai puțin. 

  În multe dintre cazuri, oamenii se feresc în general de această acțiune, considerând-o înjositoare, 

umilitoare sau chiar inutilă, luând în considerare doar partea pecuniară a lucrurilor, aceștia dând 

dovadă de un miserupism ieșit din comun. Totuși, personal consider că voluntariatul reprezintă atât o 

ușă deschisă înspre noi căi de evoluție, dar și în formarea caracterului, individului, acest concept 

reușind astfel să educe și să instruiască nu doar tinerii, dar și pe cei mai în vârstă. 

    Un aspect pozitiv la voluntariat este că orice persoană are dreptul de a alege să ia parte la un 

astfel de proiect, indiferent de rasă, origine etnică, cultură, sex, opinie sau chiar apartenența politică 

pe care o ai. 

  Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie 

durabilă este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte 

persoane care au aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, 

voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

  Un alt beneficiu constă în faptul că voluntariatul te poate ajuta să-ţi măreşti experienţa în aria ta de 

interes şi să cunoşti oameni noi din domeniu. De asemenea, te ajută să dobândeşti noi abilităţi utile la 

serviciu, precum munca în echipă, comunicarea, capacitatea de rezolvare a problemelor şi 

provocărilor noi apărute, planificarea proiectelor, task management şi organizarea în general. Per 

total, te vei simţi mult mai comfortabil folosindu-ţi aceste capacităţi la locul de muncă odată ce le-ai 

exersat mai întâi într-o poziţie de voluntariat. 

Voluntariatul reduce stresul, pentru că având grijă de altcineva, implicându-te într-un proiect 

umanitar, îți canalizezi atenţia pe altcineva sau altceva, iar asta ajută la întreruperea procesului de 

creare a tensiunii. În plus, emoțiile vibrante precum optimismul, bucuria şi rezultatele pe care le obții 

făcând bine întăresc sistemul imunitar. De asemenea cei care fac voluntariat sunt mult mai atenți cu 

ei, au mai multă grijă de sănătatea lor. 
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Această activitate contribuie la anihilarea efectelor stresului, furiei și anxietății. Cercetătorii au 

descoperit faptul că, a fi de ajutor celor din jurul tău oferă o stare de plăcere imensă. Cu cât reușești 

să-i ajuți mai mult pe cei din jurul tău, cu atât mai mult te simți fericit și împlinit. Aprecierea pe care 

o primești, binele pe care-l faci pentru ceilalți, zâmbetele pe care le aduci pe fețele celor care au mai 

puțin, îți dă instant un sentiment de mândrie, compasiune, respect și fericire pentru tot ceea ce te 

înconjoară. Prin urmare, începi să vezi lumea diferit, prin alți ochi.  

De ce să alegem sa facem voluntariat? Este o întrebare tot mai des întâlnită în societatea de azi. Iată 

câteva dintre beneficiile voluntariatului:  

- Învățați ceva nou; 

- Faceți noi cunoștințe; 

-  Poți contribui la societatea în care trăiești; 

- Îți poate oferi un start in carieră; 

 

 Așadar, voluntariatul reprezintă o acțiune care nu doar că facilitează evoluția în ceea ce privește 

activitatea individuală din punct de vedere fizic și psihic, dar îți aduce beneficii și în vederea carierei, 

a viitorului individului, și ajută la dobândirea unor noi abilități. 
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Importanța activităților de voluntariat  

în formarea personalității elevilor 

Prof. Riza Oana Denisa  

 Liceul Tehnologic ,,Octavian Goga” Jibou 

 

 

 

,,Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (Legea nr.339 

din 17 iulie 2006) 

Activitățile de voluntariat sunt cele prin care o persoană își oferă timpul, talentele si energia în 

sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară. Principiile care stau la baza activităților de 

voluntariat și care le deosebesc de alte activități – cum ar fi, de exemplu activitățile de practică într-

un anumit domeniu – sunt următoarele: se desfășoară în folosul comunității, nu sunt remunerate, sunt 

desfășurate de bunăvoie, se derulează într-un cadru organizat. 

             În ultimul timp, în România, activitatea de voluntariat a cunoscut o dezvoltare rapidă în 

domenii diverse  (educativ, asistență și servicii sociale, cultural, medico-sanitar,) 

 Activitățile cele mai potrivite pentru școlarii mici includ voluntariatul pentru protejarea mediului, 

activitățile de ajutorare a celor cu lipsuri materiale, activitățile de sprijin pentru copiii cu dificultăți la 

învățătura, activitățile de sprijin pentru copiii cu CES. 

În urma unor astfel de activități voluntare, copiii se simt mai împliniți, devin mai responsabili, 

conștientizând faptul că pot fi folositori celor din jur. În cadrul unor astfel de activități copiii au 

posibilitatea de a cunoaște persoane din domenii variate, să colaboreze și să încheie relații de 

prietenie. 

De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, copiii 

învață să promoveze într-o formă creativă ideile personale și să lupte pentru realizarea lor până la 

final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat se pot dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce 

se întâmplă în jur. 

Pentru mine aceste activități înseamnă implicare totală și dăruire, răbdare și înțelegere, capacitate de 

a te motiva pe tine, dar și pe ceilalți, perseverență în momentele dificile. Pentru elevii mei, 

activitățile de voluntariat în care au fost implicați au însemnat acumularea de noi experiențe, 

dezvoltarea capacității de a-i înțelege pe cei aflați în dificultăți, de a fi mai toleranți, mai sociabili. 

Împreună cu elevii mei am participat la mai multe acțiuni de voluntariat cum ar fi: strângere și 

donarea unor alimente, obiecte de îmbrăcăminte și jucării unor copii dezavantajați din punct de 

vedere material, confecționarea și dăruirea de mărțișoare și felicitări unor persoane bolnave, activități 

de curățenie, de asemenea am realizat un târg caritabil de Crăciun pentru copii cu nevoi speciale din 

cadrul Asociației ,,Suntem părinți, nouă ne pasă”, iar banii adunați din vânzarea decorațiunilor au 

fost donați spre Asociație. 
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În cadrul activităților care au implicat ajutorarea celor nevoiași, copiii au fost foarte receptivi și s-au 

bucurat să ofere alimente și haine, chiar și jucării pentru satisfacerea nevoilor celor mai puțin 

favorizați ca ei. De asemenea, au participat cu drag la confecționarea mărțișoarelor și au fost nespus 

de fericiți când au putut să le ofere femeilor aflate în spital. Activitățile de curățenie i-au ajutat pe 

copiii să înțeleagă importanța păstrării unui mediu curat și i-au determinat să fie mai responsabili în 

privința mediului înconjurător. Ei și-au manifestat dezaprobarea față de cei care aruncă gunoaiele în 

locuri nepotrivite și au declarat că nu vor face asemenea greșeli. Acest lucru dovedește că o astfel de 

implicare este mult mai eficientă decât orice lecție de ecologie predată în cadrul cursurilor. 

Dintre toate activitățile de voluntariat, cea mai îndrăgită de copii a fost pregătirea pentru concursul 

de dans ”Împreună pentru viitor.” La început, unii dintre copiii voluntarii au fost reticenți, chiar puțin 

speriați. Li se părea dificil să interacționeze cu copiii din cadrul Asociației. Câțiva dintre ei erau al 

început nerăbdători și cam supărați deoarece doreau să câștige concursul cu orice preț, și gândeau că, 

din cauza copiilor care învățau mișcările mai greu, vor pierde șansa de a câștiga. Apoi și-au dat 

seama că rolul lor este de a-i ajuta pe ceilalți să învețe mai ușor. În cele din urmă au devenit deschiși 

și prietenoși, sprijinindu-i și lucrând împreună cu copiii. Astfel că acești copiii cu nevoi speciale s-au 

bucurat de colaborarea cu noi, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i 

ajuta, lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

În concluzie, activitățile de voluntariat sunt foarte valoroase pentru dezvoltarea unei personalități 

echilibrate și responsabile. Ca voluntari, copiii își pot demonstra abilitățile pe care nu le manifestă în 

activitățile școlare obișnuite și pot să lucreze în funcție de nivelul lor real de calificare, de 

capacitățile reale, mai degrabă decât să fie limitați de vârsta lor. 

Experiența dobândită prin voluntariat poate face o diferență de durată, oferind tinerilor sentimentul 

că au un scop, că sunt valoroși și îi conștientizează de faptul că alții sunt mai puțin avantajați decât 

ei, deci ei nu au nici o scuză pentru a nu pune în valoare abilitățile pe care le au.Voluntariatul poate 

stimula aptitudinile și valorile importante ale vieții la copii, determinându-i să fie membri activi ai 

societății.  
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VIZIUNEA PROFESORILOR ASUPRA ACȚIUNII DE VOLUNTARIAT  

 

Țăruș  Mariana – Andreea 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Brăila  

 
Motto: “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit” (Sherry 

Anderson).  

 

 Abstract: This paper wants to make known the volunteering role for us and for Children with Special 

Needs. Being a volunteer brings a big change in our personal life but in the same time we can bring help for 

teachers. Choose to use a part of your time with your heart, not only with your mind. Be a volunteer!  

Premise teoretice cu privire la activitățile de voluntariat desfășurate în România  

Voluntariatul reprezintă, conform Legii nr. 195/2001 privind reglementarea activității de voluntariat 

(www.federatiavolum.ro), activitatea de interes public neobligatorie, neremunerată și bazată pe decizia liber 

consimțită a voluntarului persoană fizică, prin intermediul unei persoane juridice, de drept public sau de drept 

privat, fără scop lucrativ, individual sau in grup. Activitatea de voluntariat poate fi desfășurată in domenii 

precum: artă și cultură, sportul și recreerea, educația si cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența în 

domeniul serviciilor sociale, religia, activismul civic, drepturile omului, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea 

socială. 

Voluntarul este persoană fizică, cu domiciliul sau reședința legală în România, a dobândit capacitate de muncă 

în condițiile legislației din domeniul muncii, indiferent de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, 

apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, orgine socială, handicap, situașie sau 

responsabilitate familială, apartenența ori activitate sindicală și de alte asemenea criterii, care desfășoară din 

proprie voință activități de voluntariat în România. 

 Participarea ca voluntar este o activitate bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului, neplătită. 

Minorii pot participa în cadrul acestor activități în urma semnării contractului de voluntariat de către un 

părinte. Voluntarul este activ implicat în viața comunității, pe baza egalității de șanse și de tratament, fără 

niciun fel de discriminare. 

Desfășurarea activității de voluntariat presupune asumarea unor obligații și a unor drepturi, atât ale 

voluntarului, cât și a organizației gazdă. În Legea voluntariatuluinr. 195/2001  se menționează următoarele 

obligații: 

desfășurarea activității de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia; 

dreptul de a solicita organizației gazdă eliberarea certificatului de competențe dobândite prin voluntariat și 

condițiile prevăzute de prezenta lege; 

dreptul la confidențialitate si protecția datelor personale; 

dreptul de a beneficia de cursuri de formare sau pregătire profesională în domeniul în care activizează ca 

voluntar, pe cheltuiala organizației gazdă; 

dreptul de a paticipa, pe cheltuiala organizației gazdă, la o instruire inițială cu privire la structura organizației 

gazdă, misiunea si activitățile sale, drepturile si responsabilitățile voluntarului, regulamentele interne care 

reglementează implicarea voluntarilor; 

dreptul de a beneficia de evaluare scrisă a activității sale din partea coordonatului voluntarilor sau a conducerii 

organizației gazdă, la un interval de timp stabilit de comun acord la începutul activității voluntarului; 

dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea efectivă de voluntariat; 

dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor efectuate de către voluntar în desfășurarea activității sale de 

voluntariat; 

Contractul de voluntariat trebuie să cuprindă minim următoarele obligații ale voluntarului: 

obligația de a îndeplini sarcinile primite din partea organizației gazdă; 

http://www.federatiavolum.ro/
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obligația de a păstra confidențialitatea infomațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat pe 

perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioadă de 12 luni după încetarea acestuia; 

obligația de a anunța indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat; 

alte obligații, în raport cu activitatea de voluntariat; 

Drepturile organizației gazdă: 

să stabilească organizarea și funcționarea activității de voluntariat; 

să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui voluntar în condițiile legii; 

să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru voluntar, sub rezerva legalității lor; 

să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor primite de voluntar; 

să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoate, potrivit legii, contractului 

de voluntariat si regulamentelor interne; 

să stabiliească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora; 

În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate minim următoarele obligații ale organizației gazdă: 

obligația de a asigura desfășurarea activităților, sub conducerea unui coordonator de voluntari desemnat, în 

condițiile legale de protecție a muncii, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective; 

obligația de a elibera, la cererea voluntarului, certificatul de competențe dobândite prin voluntariat în 

condițiile prevăzute de prezenta lege; 

obligația de a suporta cheltuielile efectuate de către voluntar in desfășurarea activității sale de voluntariat; 

O precizare care reflectă importanța muncii de volunatariat și recunoașterea ei ca atare, consacrată legal, este 

cea referitoare la faptul că voluntariatul este obligat să completeze dosarul de participare la procesul de 

recrutare cu documente justificative similare unei persoane angajate. Voluntar, în acest caz, poate fi și un elev, 

sau un student, care vor face dovada pregătirii lor cu o adeverință școlară, însoțită de o recomandare din partea 

responsabilului de pregătire practică care confirmă seriozitatea acestora.  

 Rolul jucat de voluntari în activitatea oricărei organizații este esențial, mai ales dacă serviciile oferite 

de aceasta sunt foarte solicitate, în timp ce resursele alocate, inclusiv cele umane sunt de multe ori limitate. 

Reglementările legale existente permit și încurajează desfășurarea activităților de voluntariat. Voluntariatul 

este o resursă deosebit de utilă și prezintă un avantaj cert în ceea ce privește posibilitatea furnizorilor de 

servicii sociale de a economisi resurse sociale și de timp. Deși nu se fac foarte multe referiri la personalul 

voluntar, considerăm că odată menționată și recunoscută legislativ  posibilitatea de a lucra cu voluntari, pe 

lângă personalul angajat, prezintă o oportunitate care ar trebui exploatată la justa valoare de către organizații. . 

Prin ochii mei, voluntariatul se vede ca fiind activitatea prin care se dăruiește  sprijin, iubire, empatie și se 

câștigă zâmbete, afecțiune.  

Voluntariatul sau altfel spus munca neplatită, înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-

un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți  și să ajuți. Practic, a desfăşura 

activitatea de voluntariat înseamna a ajuta la rândul tău, pe principiul responsabilitații, care este o abilitate 

dobândită prin muncă. 

Un element definitoriu al voluntariatului este comunicarea.  Pe lângă faptul ca se dezvoltă abilitatea de 

comunicare, barierele de timiditate sunt ridicate, frica de vorbit in public se diminuează, chiar poate dispărea, 

greutățile întâlnite în crearea unor noi legături de prietenie sunt spulberate. 

În cadrul voluntariatului din școlile speciale, relațiile de natură profesională pe parcurs devin unele personale, 

comitetul devenind o familie. Voluntariatul înseamnă să investești în propria persoană, sa te ajuți pe tine, să 

acumulezi experiență, să creezi legături durabile.  

2. Foloasele și neajnsurile acțiunilor de voluntariat în școala specială  

 Deși mulți dintre noi ar putea considera voluntariatul o activitate inutilă, o pierdere de timp, aceasta 

poate oferi multe și reale beneficii, pritre acestea, precizez:  

1. Prin voluntariat ne creionăm setul de valori. 

2. Învațăm să apreciem lucrurile pe care le avem, să ne bucuram chiar și de mărunțișuri. 
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3. Ne setăm obiective mai realiste în viață. 

4. Obținem abilități de comunicare și relaționare socială. 

5. Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională. 

6. Putem descoperi în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și ne putem forma orientări profesionale 

pe această linie. 

7. Ne formăm prieteni noi. 

8. Consolidăm încrederea în sine și ne simțim utili societății. 

9.  Ne consolidăm cunoștințele despre tabloul clinic psihopedagogic al copiilor cu deficiențe. 

Voluntariatul, privit din această perspectivă, poate fi considerat un tip de „educație non-formală”, este un prim 

pas în conştientizarea rolului în societate, de importanţa noastră ca indivizi, de nevoia societăţii de oameni ca 

noi.  

În legătură cu dezavantajele și obstacolele activității de voluntariat în școala specială, menţionăm: 

1.Nivel ridicat de stres, deoarece orice activitate care implică ajutorul copiilor cu deficiențe reprezintă un 

posibil factor de stres, mai ales când nu primim ajutor din partea cadrului didactic al clasei.  

2.Teama părinților de a permite copiilor să intre în contact cu persoane străine.  

3. Microcercetare: Percepţiile cadrelor didactice faţă de activitatea de voluntariat  

Microcercetarea de faţă s-a desfăşurat în anul 2016 în Şcoala Specială Nr. 2 din Ploieşti pe un lot de 20 de 

cadre didactice cu ajutorul metodei chestionarului.  

La întrebarea ,,Ce influențe au activitățile de voluntariat asupra elevilor cu nevoi speciale?”, 75% din lotul 

investigat a precizat impactul benefic al voluntarilor asupra copiilor, iar 25% specifică atât influențe pozitive, 

cât si influențe negative. 

Deşi cadrele didactice descriu mai întâi influențele pozitive ale acţiunii voluntarilor în şcoala specială(“sprijin 

și atenție acordată copiilor cu CES.”; “activitățile de voluntariat au avut un efect benefic asupra copiilor cu 

nevoi speciale, contribuind la modelarea comportamentală, o mai atentă supraveghere”), nu se pot abţine să nu 

accentueze faptul că prezenţa voluntarilor şi lipsa de pregătire în domeniul psihopedagogiei specialepot 

perturba climatul/atmosfera din sala de clasă. 

 Mi-am dorit să aflu care a fost principalul motiv care i-a determinat pe profesori să accepte la clasă un 

voluntar. Într-un procent de 45%, cadrele didactice au observat faptul că elevii cu CES manifestă interes 

pentru activitățile propuse de voluntari, dar la baza acestei decizii au stat motive precum numărul mare de 

elevi cu un grad sever de handicap, dar și dorința de a îmbunătății activitatea didactică. 

 Dar oare activitățile desfășurate de voluntari influențează profesorii? 

Din răspunsurile cadrelor didactice, am ajuns la concluzia ca doar un procent de 40% recunoaște că a avut 

beneficii în urma activităților desfășurate de voluntari și anume: „a îmbogățit experiența didactică și a ușurat 

procesul instructiv-educativ.”, „mi-am dezvoltat abilități decomunicare și relaționare cu alte persoane.” 

Majoritatea cadrelor didactice au specificat faptul că influența activității de voluntariat este conturată de 

nevoia de ajutor la clasă: „ne-au ușurat munca și au contribuit la buna desfășurare a activitățilot didactice.” 

Cadrele didactice specifică faptul că structura numerică a claselor din învățământul special nu le permite 

desfășurarea unor activități educative eficiente. Integrarea copiilor cu C.E.S. în școala specială a fost criticată 

de Vygotsky, acesta considerând-o ca fiind o masură de natură antisocială, de separare. 

Profesorii din cadrul școlilor speciale au observat în procent de 100% faptul că elevii cu cerințe educaționale 

speciale au devenit mai comunicativi, mai sociabili. Totodată, aceștia specifică faptul că activitațile de 

voluntariat au fost benefice pentru copiii cu CES prin participarea la activități școlare și extrașcolare 

constructive și că au devenit mai creativi. 

 La întrebarea: „Ce sugestii ați avea pentru voluntari în vederea stabilirii unui parteneriat benefic cu 

aceștia?” , o categorie restrânsă  de cadre didactice e nemulțumiță de „nerespectarea programului stabilit”, iar 

în procent de 90% doresc ca voluntarii să „se informeze în prealabil despre tulburările psihice ale copiilor cu 

C.E.S.” 
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Profesorii au descris persoana care dorește să se implice în voluntariat ca fiind „O persoană serioasă, 

empatică, prietenoasă, înțelegătoare, având inteligență interpersonală, veselă, comunicativă, tolerantă, să 

accepte diversitatea cu acești copii.” 

În concluzie, cadrele didactice din școlile speciale sunt foarte receptive, acceptă și îndrumă voluntarii din 

clasele lor, deși manifestă uneori superficialitate și nu cred în potențialul celor ce vor să se implice activ, să 

lucreze cu elevii cu nevoi speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

Rebeleanu, Adina, Cadrul legislativ în asisistența socială din România. Prezent și perspective, Cluj-Napoca, 

Presa Universitară Clujeană, 2011 

Mărgărițoiu, Alina, Comunicarea educațională și terapia tulburărilor de limbaj, Ploiești, Editura Universității 

Petrol-Gaze, 2013 

Mărgărițoiu, Alina, Dificultăți de învățare: analiză și intervenție educațională, Ploiești, Editura Universității 

Petrol-Gaze, 2012 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

90 
 

VOLUNTAR ÎN SISTEMUL ȘCOLAR AMERICAN 

Hojda Vasile  

Liceul Tehnologic,,Iuliu Moldovan,,Arad 

 

                      Scopul voluntarilor din școli este de a spori resursele educaționale și de sprijin disponibile 

elevilor prin utilizarea diverselor talente și abilități ale membrilor comunității. Consiliul recunoaște că 

voluntarii comunitari pot aduce contribuții valoroase la programul educațional. Utilizarea voluntarilor 

comunitari este avizată de Consiliu Scolii , sub rezerva cerințelor legale și a procedurilor administrative. 

                  Voluntar: Cel care oferă și oferă în mod voluntar un serviciu districtului școlar fără a primi 

compensații. Voluntarii se pot încadra în una din trei categorii, acestea fiind: eveniment unic, pe termen scurt 

sau pe termen lung; și una dintre cele două categorii de contact cu elevii: contact limitat sau contact 

substanțial. Angajații districtului școlar care își oferă voluntar serviciile districtului școlar nu sunt supuși 

definițiilor din această secțiune, dar sunt supuși conținutului rămas al acestei politici, dacă nu se indică altfel. 

 

CATEGORII DE VOLUNTARI 

             Voluntar cu un singur eveniment: Cel care oferă în mod voluntar servicii districtului școlar, fără 

compensație, pentru un singur eveniment care va fi finalizat într-una  până la trei  zile de școală. 

             Voluntar pe termen scurt: Cel care prestează în mod voluntar un serviciu districtului școlar, fără 

compensație, în mod ocazional care nu depășește în total două  săptămâni pe parcursul unui semestru școlar. 

             Voluntar pe termen lung: Cel care prestează în mod voluntar un serviciu districtului școlar, fără 

compensație, din când în când, pe tot parcursul anului școlar. Serviciul menționat nu trebuie neapărat să fie 

efectuat în zile consecutive. Totuși, intenția este de a folosi un voluntar pe termen lung pe o perioadă totală 

care depășește două  săptămâni pe parcursul anului școlar. 

 

CATEGORII DE CONTACT CU ELEVII 

             Voluntar de contact limitat: un contact în care voluntarul se află în apropierea unui angajat 

profesionist din district și nu există timp în care voluntarul este singur cu un elev sau elevi într-o zonă retrasă, 

izolată sau îndepărtată. 

             Voluntar de contact substanțial: un contact în care voluntarul ar putea fi în apropierea unui  student 

sau studenți singur și nesupravegheat pentru perioade de timp. Acest contact voluntar ar putea include, dar nu 

se limitează la, coaching, excursii peste noapte sau competiții și/sau oferirea de asistență suplimentară pentru a 

ajuta la abordarea nevoilor elevilor, conform instrucțiunilor personalului școlii , dar într-o manieră care nu se 

află în imediata apropiere sau în apropierea acestuia. un angajat profesionist și/sau antrenor principal, director 

sau consilier. 

           Consiliul autorizează selecția și utilizarea părinților/tutorilor, membrilor comunității și altora ca 

voluntari pentru a ajuta și completa personalul obișnuit al districtului școlar. În niciun caz un voluntar nu va fi 

considerat angajat al districtului școlar. 

              Un voluntar nu va primi nici un salariu sau altă contraprestație care are o valoare monetară pentru 

prestarea serviciilor de voluntariat. Postul de voluntar nu este un drept, ci mai degrabă un privilegiu, care este 

conferit de către Consiliu de administrație. Ca atare, orice post de voluntar poate fi eliminat și/sau serviciile 

oricărui voluntar pot fi reziliate în orice moment, la discreția exclusivă a administratorului (administratorilor) 

districtului școlar responsabil(i). 

             Voluntarii cu un singur eveniment și pe termen scurt vor fi aprobați de directorul școlii. O înregistrare 

a numelor acestora și o scurtă descriere a serviciului efectuat vor fi păstrate in documentele scolilor  timp de 

doi  ani. Toate aceste servicii trebuie să fie efectuate sub conducerea și în prezența unui angajat al districtului 

școlar. Voluntarii nu își asumă responsabilitățile personalului din districtul școlar, dar pot, sub îndrumarea 
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directorului (directorilor) școlii și a profesorilor, să ofere asistență într-o activitate aprobată și adecvată la 

nivel de școală, cum ar fi îndrumare, însoțire, monitorizare, vorbire, citire și asimilare. 

            Toți voluntarii trebuie să îndeplinească numai acele îndatoriri și/sau funcții atribuite lor de către 

directorul școlii și/sau persoana desemnată. 

            Voluntarii nu sunt împuterniciți din punct de vedere legal să reglementeze comportamentul elevilor 

prin efectuarea sau impunerea de măsuri disciplinare, cu excepția cazului în care voluntarul este un angajat al 

districtului școlar al cărui domeniu de activitate permite acest lucru și care a fost desemnat să facă acest lucru 

de către directorul scolii și/sau persoana desemnată. 

            Directorul școlii își va asuma autoritatea și responsabilitatea generală pentru toți voluntarii care 

servesc la școala respectivă. Directorul își va baza, de asemenea, repartizarea de voluntari pe solicitarea 

profesorului pentru o astfel de asistență. Directorul școlii care utilizează voluntari în orice calitate va fi 

responsabil pentru: 

         1. Supravegherea difuzării și achiziționării cererilor de voluntariat și a autorizațiilor. 

         2. Revizuirea cererilor de voluntariat și a autorizațiilor necesare. 

         3. Mentinerea unui dosar de cereri si autorizari. 

         4. Asigurarea că se efectuează intrări de voluntari, după caz. 

         5. Recrutarea și selectarea voluntarilor în funcție de nevoile școlii în calitate de director și personal va 

determina, inclusiv numărul de voluntari care prestează servicii într-o anumită zonă. 

         6. Elaborarea unei liste de sarcini care ar fi îndeplinite de voluntari în acord cu nevoile identificate în 

școala sa. Astfel de îndatoriri trebuie să fie în conformitate cu legile și reglementările aplicabile din statul 

respectiv și nu trebuie să intre în conflict cu îndatoririle atribuite angajaților din districtul școlar. 

         7. Atribuirea sarcinilor voluntarilor. 

         8. Asigurați orice pregătire necesară a voluntarilor menționați pentru a îndeplini legăturile specificate 

asociate misiunilor lor. 

         9. Încetarea serviciilor oricărui voluntar care 

                    a. încalcă politica districtului școlar, regulile școlii sau liniile directoare. 

                    b. a căror prezență și/sau acțiuni sunt considerate a constitui un pericol sau amenințare pentru 

districtul școlar, școala, elevii și/sau personalul școlii. 

         10. Informarea promptă a superiorilor  și a consiliului de administrație cu privire la încetarea unui 

voluntar. 

                   Calificările sau caracteristicile de bază dorite pentru o persoană care oferă servicii de voluntariat 

trebuie să fie în interesul programului educațional; plăcere în a ajuta copiii; și credința sinceră că, prin 

voluntariat, se va aduce o contribuție la procesul de învățare. 

               Voluntarii, care nu sunt angajați ca atare, nu li se va cere să-și asume responsabilitățile profesionale 

ale personalului școlii. Voluntarii pot oferi asistență, care este de susținere, sub îndrumarea unui membru al 

personalului. 

                Orice program de voluntariat școlar care va necesita sprijin financiar suplimentar din bugetul 

districtului școlar va necesita o recomandare oficială din partea superintendentului sau a persoanei desemnate 

și aprobarea Consiliului înainte de implementare. 

             Voluntarii nu vor fi recompensați pentru serviciile lor de voluntariat. 

             Voluntarii nu trebuie să aibă acces la sau să manipuleze materiale de natură personală sau 

confidențială, cu excepția cazului în care voluntarul este un angajat al districtului școlar al cărui loc de muncă 

permite acest lucru și care a fost desemnat să facă acest lucru de către directorul scolii și/sau persoana 

desemnată.
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MENȚINEREA INTERESULUI  ELEVILOR  CU  CES ÎN  ÎNVĂȚAREA  ONLINE- 

RESURSE  ONLINE 

Prof.înv.primar Siminiceanu Irina- Mihaela 

Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoșani 

 

 CES - este o sintagmă, care se referă la cerințele în plan educativ ale unor categorii de persoane, cerințe 

consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca 

urmare a unor condiții psihoafective, socio-economice sau de altă natură. Aceste cerințe plasează 

persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilați din jur, stare care nu-i permite o existență sau o 

valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune și induce un 

sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale.  

Registrul  CES, în accepţiunea UNESCO (1995)cuprinde: 

deficienţe fizice și motorii; 

tulburări de învăţare (dislexie, disgrafie şi discalculie); 

tulburări  senzoriale  (văz, auz, etc.); 

întârziere în dezvoltare si deficienţă mintală; 

 tulburări afective  şi de  de conduită ( ADHD, tulburări de opoziţionism/ negativism, tulburări din spectrul 

autist); 

 tulburări de limbaj. 

În consecință, activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități de proiectare și 

desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în întâmpinarea 

cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educațional. Acest proces presupune, pe lângă 

continuitate, sistematizare, coerență, rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, 

conștientizare, participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din partea elevilor. 

        Altfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția capacității 

elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul învățării, și nu de pe poziția 

profesorului sau educatorului care desfășoară activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene 

sau pseudo-omogene de elevi. 

Din păcate, copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91% dintre elevii 

lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educaționale și obligația 

de a trece la medii de învățare la distanță(online) presupun provocări suplimentare, într-o situație deja dificilă. 

De aceea, pentru a face față acestor provocări și pentru a putea merge mai departe vă propun  în continuare o 

serie  de resurse online pentru activitățile școlar-educative dedicate copiilor cu CES. 
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Pentru deficienţa vizuală: 

-ZoomLinux: 35 de programe didactice organizate într-o bază de date, destinate utilizării de către persoanele 

cu deficienţe de vedere, practic o listă cu link-uri către site-urile respective; 

-Windows Magnifier (lupa) -aplicatie a Windows –ului, existentă în computer,  care face ecranul 

calculatorului mai uşor de citit pentru persoanele cu deficienţe de vedere, prin crearea unei ferestre separate 

care afişează o porţiune mărită a ecranului; 

-Balabolka- cititor de text gratuit. 

 

Pentru deficienţa auditivă: 

-Windows Moviemaker transforma  sonorul unui film  in text pe ecran; 

Pentru deficienţa psihomotorie: 

-Viacam/eViacam, este un program gratuit, care permite utilizatorului să mişte cursorul mouse-ului prin 

mişcarea capului. Programul funcţionează  pe orice calculator echipat cu o cameră web, fără accesorii 

suplimentare. 

Pentru  tulburări  de limbaj: 

          

- LOGOPEDIX  este un soft românesc  specializat în logopedie, destinat copiilor cu dislexie, dislalie şi 

întârzieri de limbaj, atât pentru copiii preşcolari, cât şi pentru învăţământul primar; 

- Pentru exersarea pronunţiei pot fi folosite exerciţiile de pe  

site –ul www.dictie.ro. 

 

Pentru alte deficiențe: 

 

- Filmuleţe terapeutice pentru copiii cu tulburări emoţionale (despre anxietate, depresie, etc) sunt prezentate 

de Universitatea Babeş-Bolyai  (https://retman.ro/?page_id=14) 

      

Jucarii pentru copii cu CES 

 

- https://www.magulcuaripi.ro/material-educativ-pentru-nevoi-speciale/ 

 

Activităţi online ce pot fi folosite  în lucrul cu copii cu CES: 

 

https://www.magulcuaripi.ro/material-educativ-pentru-nevoi-speciale/
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-jocuri educaționale, cu specificul unei materii pe nivele de clasă, conectare cu cont si parolă ( 

https://www.didactic.ro/jocuri); 

-Sebran's ABC conţine imagini în culori, o muzică plăcută şi jocuri captivante, cu ajutorul cărora copiii pot 

învăţa să scrie şi să citească. Programul este disponibil în diferite limbi, inclusiv română,gratuit 

(https://albinute.ro/recomandari/soft-educational/);  

-povesti audio, grupate pe autori 

(https://www.cutiutafermecata.ro/povesti-audio/); 

-filmulețe de predare și jocuri educative pentru limba română, matematică, științele naturii și muzică, pentru 

învățământul primar (https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-învățătorilor). 
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VIOLENŢA ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 Prof.înv.primar:Barbir Emilia Daniela 

Școala Gimnazială Măriței 

  

  

  
,Dacǎ altul îţi face rǎu, tu ai rǎbdare, cǎci Dumnezeu plǎteşte fiecǎruia dupǎ fapte!” 
   În sistemul educaţional, libertatea individuală este greşit înţeleasă atât de către elevi, cât şi de către profesori 

şi părinţi şi nu a avut ca efect micşorarea gradului de violenţă în şcoală, ci dimpotrivă pe fondul acestei 

libertăţi greşit înţeleasă şi exprimată, şcoala poate reprezenta o sursă a unor forme de violenţă. Dacă anterior 

violenţa şcolară nu se manifesta decât ocazional, între elevi sau dinspre cadrul didactic spre elev, acum 

remarcăm o violenţă sporită de la an la an atât între elevi cât nu rareori dinspre elevi spre cadrele 

didactice. Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un comportament violent în şcoală trebuie mai întâi să 

clarificăm şi să înţelegem conceptul de violenţă, să aflăm cauzele acesteia şi în final să fie concepute măsurile 

de combatere şi prevenire.  
    Spre deosebire de agresivitate, care reprezintă potenţialitatea ce permite dirijarea acţiunii şi ţine de gândire 

şi analiza fiind intrinsecă, violenţa este acţiunea în sine, dezorganizarea brutală a personalităţii sau 

colectivităţii şi afectează atât individul, cât şi mediul în care acesta se manifestă. Astfel, întâlnim mai multe 

tipuri de violenţă în mediul şcolar ce cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum:  
• Violenţa verbală (poreclire, tachinare, ameninţare, hărţuire) ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului 

didactic; alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoala; 
• Violenţa fizică, concretizatǎ prin lovire, împingere, bruscare, pǎlmuire, lovirea cu diverse obiecte, vǎtǎmare 

corporalǎ, deposedare prin forţǎ de bunuri, furt; 
• Violenţa economică (materială) ce se răsfrânge asupra obiectelor din jur, asupra mobilierului şcolar, şi a 

bunurilor altor persoane;  
• Violenţa psihică ce are ca efect formarea complexelor de inferioritate la persoana agresată, şi se manifestă 

prin verbalizare, atitudini de respingere, izolare;  
   Violenţele verbale (certuri, conflicte, injurii, ţipete) sunt considerate situaţii tolerabile şi obişnuite în orice 

şcoală, în familie, în contextul social actual (violenţa verbală a străzii, a mass-mediei etc.). 
Principalele forme ale violenţei în mediul şcolar: 
   Violenţa elev-elev: 
– violenţa verbală (certuri, conflicte, injurii, ţipete); 
– violenţa fizică între elevi; 
Violenţa elevilor faţă de profesori: 
– lipsa de implicare şi de participare a elevilor la activităţile şcolare (absenteismul şcolar, fuga de la ore, 

indisciplina în clasă, ignorarea profesorilor); 
– ofensă adusă statutului şi autorităţii cadrului didactic (refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudini ironice 

sau sarcastice, zgomote în timpul orei); 
– comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice 

alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare; 

https://www.stasalba.ro/activitati-remediale-si-catering/
https://www.stasalba.ro/activitati-remediale-si-catering/
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Violenţa profesorilor faţă de elevi: 
– agresiunea verbală faţă de elevi (atitudini ironice, ţipete, chiar injurii, jigniri); 
– agresiune non-verbală (ignorarea mesajelor elevilor şi neacordarea de atenţie acestora, gesturi sau priviri 

ameninţătoare, atitudini discriminative); 
– excluderea de la activităţile didactice sau chiar pedeapsa fizică; 
Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii: 
– faţă de profesori – violenţă verbală (ironii, discuţii aprinse, ţipete); 
– faţă de alţi elevi/faţă de propriul copil; 
Cauzele care generează violenţa şcolară, ale căror efecte se cumuleză şi se potenţează reciproc: 
Cauze psiho-individuale: 
– factori individuali: toleranţă scăzută la frustrare, dificultăţi de adaptare la disciplina şcolară, imagine de sine 

negativă, instabilitate emoţională; 
Cauze familiale: 
– climatul socio-afectiv (relaţii tensionate între părinţi, mediu lipsit de securitate afectivă); 
– tipul/dimensiunea familiei; 
– condiţiile economice ale familiei; 
Cauze şcolare: 
– dificultăţi de comunicare elevi-profesori, impunerea autorităţii cadrelor didactice, stiluri didactice de tip 

excesiv autoritare ale profesorilor, distorsiuni în evaluarea elevilor; 
Cauze induse de contextul social: 
– mass-media; 
– influenţa grupului de prieteni şi a anturajului din afara şcolii; 
Cauzele violenţei fizice – „expresie culturală a frustrării în spaţiul şcolii” pot fi diverse: 
– consecinţe ale imobilităţii elevilor în clasǎ pe parcursul duratei unei activităţi didactice şi, de aici, nevoia de 

mişcare în timpul recreaţiei, care poate genera agresivitate fizicǎ între elevi; 
– lipsa unei „culturi a jocului”, ceea ce face ca jocul să se transforme în agresivitate fizică; 
– trăsăturile specifice vârstei (nevoia de libertate şi de manifestare a propriei individualităţi, de impunere într-

un grup, inclusiv prin violenţă fizică); 
– apariţia unor „găşti” ca manifestare a subculturilor şcolare; 
– provenienţa din medii socio-familiale şi culturale foarte diferite sau defavorizante etc.; 
Consecinţele manifestărilor agresive/violente în contextul şcolar: 
– performanţe şcolare scăzute; 
– eşec şcolar, suspendare, excludere sau părăsirea voluntară a şcolii; 
– asumarea violenţei ca formă acceptabilă de rezolvare a problemelor/conflictelor; 
– efort suplimentar din partea profesorilor şi administraţiei pentru gestionarea problemelor de disciplină 

(comportamentele disruptive de la clasă şi agresive din pauză necesită atenţie şi supraveghere suplimentară), 

ceea ce duce la scăderea eficienţei predării şi limitarea oportunităţilor de învăţare pentru ceilalţi elevi; 
– imagine negativă din partea colegilor şi a profesorilor; 
– marginalizarea elevului; 
– sentimente de izolare şi singurătate; 
Tipuri de activităţi de prevenire a fenomenelor de violenţă organizate la nivelul unităţilor de învăţamânt: 
– acţiuni de conştientizare de către elevi a efectelor negative ale violenţei; 
– organizarea cu părinţii a unor activităţi pe tema prevenirii violenţei şcolare, lectorate cu părinţii; 
– dezvoltarea unor programe de formare a cadrelor didactice privind managementul clasei, dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare, dezvoltarea de conflicte, promovarea cooperării; 
– participarea/implicarea elevilor în proiecte care vizează reducerea violenţei şcolare; 
– schimbul de experienţă între şcoli pe tematica prevenirii violenţei; 
– activităţi extraşcolare în care să fie analizate fenomenele de violenţă şcolară, concursuri între clase, 

organizarea de spectacole privind violenţa; 
– implicarea comitetului de părinţi în organizarea unor activităţi de prevenire şi combatere a fenomenului 

violenţei; 
– dezbateri tematice organizate de elevi, organizarea ,,săptămânii toleranţei”, a ,,săptămânii antiviolenţă” în 

şcoală; 
– analiza în cadrul unei dezbateri a principiilor/valorilor morale încălcate de diferite acte de violenţă şcolară; 
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– dezbaterea unor situaţii de violenţă şcolară prezentate în mass-media: înţelegerea cauzelor, analiza modului 

în care situaţiile puteau fi evitate, analiza consecinţelor asupra victimelor/agresorilor; 
– realizarea unui colaj de imagini din presa scrisă care prezintă situaţii de violenţă şi analiza acestora; 
– realizarea unei prezentǎri Power Point care să urmărească o temă relevantă privind violenţa şcolară; 
– organizarea de către elevii clasei a unui atelier pentru părinţi pe tema ,,Cum aşteptăm să ne sprijine familia 

pentru a ne simţi în siguranţă”; 
– participarea cu lucrǎri artistico-plastice la Concursuri ,,Stop violenţei verbale în şcoalǎ” în scopul antrenǎrii 

elevilor într-un dialog motivant pe tema nonviolenţei verbale, oferind posibilitatea acestora de exprimare 

plasticǎ, spontanǎ a impresiilor, emoţiilor şi sentimentelor trǎite în diferite experienţe de viaţǎ legate de 

comunicarea nonviolentǎ având ca temǎ nonviolenţa verbalǎ şi tot ceea ce înseamnǎ comunicarea bazatǎ pe 

armonie, toleranţǎ, solidaritate, respect pentru drepturile omului şi pace, deoarece în data de 30 ianuarie se 

sǎrbǎtoreşte Ziua Internaţionalǎ pentru nonviolenţǎ în şcoalǎ; 
Strategii de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar: 
– introducerea părinţilor în programe de prevenţie şi intervenţie – părinţii trebuie să fie parteneri sociali ai 

cadrelor didactice pentru susţinerea efortului de reducere şi prevenţie a comportamentelor violente 

(,,recompensarea acasă a comportamentelor prosociale”); 
– schimbarea contextelor şcolare care utilizează pedeapsa – aspectele negative din contextul şcolar care au 

legătură cu întărirea comportamentelor agresive pot fi: utilizarea excesivă a dezaprobării sau lipsa remarcilor 

de aprobare din partea profesorului sau a colegilor, experienţe de eşec şcolar, greşeli excesive, schimbări în 

rutina clasei, tehnici agresive de gestionare a comportamentelor violente ale copiilor. Obiectivele acestui gen 

de intervenţie vizează învăţarea şi utilizarea de către cadrele didatice a tehnicilor de gestionare a 

comportamentelor elevilor, încurajarea comportamentelor acceptate social; 
– învăţarea de către elevi a abilităţilor sociale – cei mai mulţi elevi devin agresivi deoarece au un deficit de 

abilităţi sociale adecvate. Obiectivele acestei strategii de intervenţie vizează învăţarea de către elevi a unor 

comportamente care să-i ajute să gestioneze situaţiile în care se confruntă cu comportamente agresive ale 

celorlalţi (să ignore situaţiile, să ia distanţă de aceste situaţii, să reacţioneze cu fermitate şi să solicite asistenţa 

profesorilor atunci când este nevoie). 
Prevenire şi combatere:  
   • Cadrele didactice trebuie să observe comportamentul elevilor pentru a putea preveni manifestările violente 

ale acestora prin discuţii atât cu elevii în cauză cât şi cu familiile lor. Doar o bună colaborare a familiei cu 

personalul didactic va reuşi prevenirea/stoparea/îndreptarea unor deviaţii comportamentale, deoarece cadrul 

legal nu permite şcolii luarea unor măsuri extreme care să determine din partea elevului respectarea 

drepturilor celor din jur. Şcolii îi revine sarcina de a corija abaterile, de a defini clar diferenţa dintre moral şi 

imoral, deoarece copilul se va manifesta în mediul şcolar influenţat de imaginile vizualizate.  
     • Elevii trebuie învăţaţi ce înseamnă a trăi în societate: a te înţelege reciproc, a asculta opiniile celor din 

jur, a exprima problemele în cuvinte nu în fapte, a lua decizii colective, şi a te supune deciziei majorităţii, a-şi 

controla pornirile violente.  
     • La nivelul clasei este indicată elaborarea unui regulament intern. Elevii sunt cei ce negociază regulile, şi 

stabilesc sancţiunile în cazul abaterilor. Trebuie stabilite reguli simple ce pot fi lesne înţelese şi respectate.  
     • În condiţiile în care situaţiile de violenţă şcolară nu pot fi rezolvate în mod direct prin acţiunea efectivă şi 

imediată a cadrului didactic se impune formarea unei echipe.  
• La nivelul şcolii se pot înfiinţa grupuri de dezbateri în care să se pună în discuţie dificultăţile muncii de 

formare a comportamentului prosocial al elevilor. Situaţiile problemă expuse, de unul sau mai mulţi profesori 

să fie dezbătute în cadrul grupului.  
      • Înfiinţarea în cadrul şcolii a unui centru de consultanţă cu părinţii şi elevii unde să se poată depista, 

mediatiza, şi dezbate acte de violenţă şcolară.  
A elabora strategii, proiecte de prevenire a violenţei şcolare implică a ţine cont de toţi factorii 

(temperamentali, sociali, familiali) care pot determina comportamentul violent al copilului. Şcoala are un rol 

important în prevenirea violenţei şi asta nu numai în condiţiile în care sursele agresivităţii sunt în mediul 

şcolar, ci şi în situaţia în care sursele se află în exteriorul graniţelor şcolii.  
        Când se vorbeşte despre violenţă în şcoală, se consideră drept surse favorizante factori exteriori şcolii: 

mediul familial, mediul social, precum şi factori ce ţin de individ, de personalitatea lui. 
        Mediul familial prezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Mulţi dintre copiii care prezintă 

un profil agresiv provin din familii dezorganizate, au experienţa divorţului părinţilor şi trăiesc în familii 
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monoparentale. Echilibrul familial este perturbat şi de criza locurilor de muncă, de şomajul cu care se 

confruntă foarte mulţi părinţi. Părinţii sunt confruntaţi cu foarte multe dificultăţi materiale dar şi psihologice, 

pentru că au sentimentul devalorizării, al eşecului. În aceste condiţii ei nu mai sunt sau sunt foarte puţin 

disponibili pentru copii lor. Pe acest fundal apar noi probleme familiale foarte grave care îi afectează profund 

pe copii: violenţa infantilă, consumul de alcool, abuzarea copilului, neglijenţa la care se adaugă şi importante 

carenţe educaţionale – lipsa de dialog, de afecţiune, inconstanţa în cerinţele formulate faţă de copil (treceri de 

la o extremă la alta, de la o permisivitate exagerată la restricţii foarte dure), utilizarea mijloacelor violente de 

sancţionare a copilului. 
       Sunt şi părinţi care privilegiază în mod exagerat relaţia afectivă în detrimentul rolului educaţional pe care 

trebuie să îl aibă în raporturile cu copii lor: nu le impun nici un fel de interdicţii, de reguli, emit puţine 

exigenţe şi caută să evite conflictele. Această absenţă cvasitotală a constrângerilor (în afara şcolii) îl va 

determina pe elev să adopte în şcoală comportamente de refuz a exigenţelor profesorilor. 
       Mediul social conţine şi el numeroase surse de influenţă de natură să inducă, să stimuleze şi să întreţină 

violenţa şcolară: situaţia economică, slăbiciunea mecanismelor de control social, inegalităţile sociale, criza 

valorilor morale, mass-media, disfuncţionalităţi la nivelul factorilor responsabili cu educaţia tinerilor, lipsa de 

cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. 
      Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele într-o strânsă corelaţie cu comportamentele violente, 

trăsături individuale la care se adaugă şi problemele specifice vârstei adolescenţei. 
     Adolescenţa este o perioadă de profunde transformări atât pe plan fizic, psihic cât şi social. Transformările 

fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale şi adolescenţii le trăiesc ca pe o veritabilă 

metamorfoză, transformări ce pot determina o atitudine de retragere în raport cu anturajul, timiditate, 

sentimente de jenă, refuzul de a comunica. O caracteristică importantă este relaţia pe care adolescentul o 

stabileşte cu propriul corp, acesta fiind suportul privilegiat al exprimării personalităţii, şi în aceste condiţii 

asistăm la excese în privinţa vestimentaţiei, coafurii, machiajului. ,,Look”-ul apare ca o modalitate de 

afirmare, de impunere a personalităţii dar şi o carapace sub care se ascund multe nelinişti şi temeri. 
        Emoţiile se manifestă în perioada adolescenţei cu o dinamică accentuată astfel acum adolescentul este 

fericit, se simte bine în pielea sa  şi câteva ore mai târziu este trist, deprimat, descurajat. Adeseori el oscilează 

între sentimentul de forţă, de putere şi sentimentul de îndoială, de descurajare, de scădere a stimei de sine. 

Pentru a se apăra de aceste emoţii, adolescenţii dezvoltă reacţii de provocare, de agresivitate, de opoziţie faţă 

de părinţi şi profesori. 
În această perioadă atât de dificilă dialogul părinţi-copii şi profesor-elev este absolut necesar. Adolescentul 

doreşte să fie înţeles, are nevoie de dragoste, de securitate afectivă dar însă de cele mai multe ori el nu 

recunoaşte şi nu exprimă acest lucru. 
       A lupta contra violenţelor şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaţiilor şi a comunicării între toate 

persoanele angrenate în sistemul educaţional.        
     Există trei tipuri de prevenţie pe care le poate desfăşura şcoala şi care se completează reciproc: 
1. o prevenţie primară, care se referă la dezvoltarea unei priviri pozitive asupra fiecărui elev, exprimarea 

încrederii în capacitatea lui de a reuşi, valorizarea efortului elevului; 
2. o prevenţie secundară, ce pleacă de la faptul că şcoala reprezintă un post de observaţie privilegiat al 

dezvoltării intelectuale şi afective a elevului, iar profesorul printr-o observare atentă a acestuia, poate repera 

efectele unor violenţe la care elevul a fost supus în afara mediului şcolar. Semnalând cazul respectivilor elevi 

profesioniştilor (psihologul şcolar şi asistentul social) şi autorităţilor competente, pot fi luate măsuri de 

protecţie şi de ajutor care să înlăture cauzele abuzurilor şi reducerea tulburărilor somatice, psihice şi 

comportamentale induse prin violenţă; 
3. o prevenţie terţiară, ce  are în vedere sprijinul direct adus elevilor ce manifestă comportamente violente. 

Menţionarea unor aşteptări pozitive faţă de ei, dezvoltarea sentimentului de apartenenţă comunitară, 

exprimarea preocupării faţă de situaţia pe care o au şi integrarea lor în activităţile grupului sunt factori de 

protecţie ce pot fi exercitaţi în cadrul instituţiei şcolare, putându-se astfel împiedica cronicizarea tulburărilor 

provocate de violenţă. 
       În condiţiile unui mediu familial instabil, conflictual, tensionat şcoala poate reprezenta pentru elev o a 

doua şansă. Clasa este o microsocietate a cărei funcţionare necesită stabilirea unor reguli clare ce se cer 

respectate de toţi membrii grupului şcolar. Respectarea regulilor este o condiţie a socializării, care înseamnă a 

învăţa să trăiască împreună în relaţii de respect reciproc, excluzând violenţa. Regulile şcolare vizează ţinuta, 

efectuarea temelor, prezenţa la cursuri, dar sunt şi reguli de civilitate  care au în vedere limbajul folosit, 
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modalităţile de adresare, respectul faţă de celălalt, păstrarea bunurilor şcolare, toleranţa, solidaritatea, într-un 

cuvânt maniera de a te comporta astfel încât viaţa în colectivitate să fie cât mai agreabilă. 
Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul violenţei şcolare: 
– conceperea prevenirii violenţei ca o dimensiune centrată pe educaţie în spiritul civismului democratic 

(toleranţă şi relaţii interculturale, egalitate între sexe, respectarea drepturilor omului, gestionarea pacifistă a 

conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenţei); 
– considerarea tinerilor ca actori şi parteneri-cheie în orice acţiune desfăşurată în această direcţie; – 

conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca faptele de violenţă să se declanşeze, avându-se în vedere 

sensibilizarea tuturor actorilor implicaţi şi prevenirea timpurie a violenţei; 
– prevederea unor modalităţi de reacţie rapide şi echilibrate în cazul declanşării faptelor de violenţă; 
– conştientizarea necesităţii de acţiune la toţi actorii implicaţi şi întărirea mobilizării acestora; 
– promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii; 
– acordarea priorităţii în ceea ce priveşte protecţia şi îngrijirea victimelor; 
– susţinerea familiilor în ceea ce priveşte exercitarea rolului lor educativ. 
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Strategii de sprijin pentru învățare,în cazul copiilor cu CES 

 

Diana Cighi 

Gradinița cu Program Normal Nr.4 Zalău 

 

             Cerințele educative speciale ,,desemnează necesitățile educaționale complementare obiectivelor 

generale ale educației școlare,necesități care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale și/sau 

caracteristice unei deficiențe (ori tulburări de învățare),precum și o intervenție,prin reabilitare/recuperare 

corespunzătoare”. (Ecaterina Vrăsmaș) 

 Interesant este că,din această categorie ,fac parte și copiii supradotați. Supradotarea este o manifestare 

umană deosebită,cu multiple fațete,având ca element comun,,excepționalitatea” și fiind realizată prin 

îmbinarea fericită a unor capacități intelectuale și aptitudini deosebite cu anumite trăsături de personalitate. Ei 

constituie un grup aparte,care se diferențiază prin caracteristicile de personalitate, stil de învățare,mod de 

interacționare cu semenii etc. Ei sunt considerați persoane cu nevoi speciale,tocmai pentru că sunt speciali. 

      Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat propriilor nevoi.Acesta constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalităților de evaluare care să se 

plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz. Acestea sunt diferite față de cele folosite de restul 

grupei.Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite de comun acord 

de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, 

profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinți. Educatoarea deține rolul principal de acțiune și de 

coordonare a realizării programului educațional individual pentru copiii cu CES. 

    Copiii cu CES au nevoie, în anumite momente, de un sprijin activ în învățare, atât în timpul  

activităților desfășurate în grupă,cât și la activitățile din afara grupei, prin dezvoltarea unui  

parteneriat educațional cu anumite categorii de specialiști, cu familiile  copiilor sau cu anumite  

instituții din comunitate. 

    În general, cele mai utile metode și tehnici de sprijinire a învățării copiilor cu CES sunt: 

Asigurarea unui confort socio-afectiv favorabil învățării; 

Învățarea de la copil la copil; 

Colaborarea între copii la activitățile de predare-învățare; 

Cunoașterea și analiza conduitelor de învățare specifice fiecărui copil. 

 

Exemple de strategii de sprijin în învățare pentru preșcolarii cu CES: 

 Jocul: Copiii,majoritatea timpului lor liber și nu numai,și-l petrec jucându-se.Prin joc,copilul 

capătă informații despre lumea în care trăiește,intră în contact cu oamenii și cu obiectele din 

mediul înconjurător și învață să se orienteze în timp și spațiu.În timpul jocului ,copilul vine încontact cu alți 

copii sau adulți,astfel că jocul are un caracter social. 

Jocurile sociale sunt esențialepentru copiii cu deficiențe,întrucât le oferă șansa de a se juca cu alți copii. În 

perioada de preșcolar,jocul se desfășoară mai ales în grup,asigurându-se astfel socializarea. 

 Jocul de rol plasează copiii în ipostaze noi,tocmai pentru a-i ajuta să înțeleagă diferențele de opinii dintre 

persoane.Interpretând rolurile unor personaje comune (părinți, copii aflați în anumite situații)sau mai puți 

obișnuite,conform experienței lor,copiii vor înțelege mai bine propriul rol și rolul celor din jur și își vor putea 

dezvolta capacitățile empatice,gândirea critică și puterea de decizie. 

Metodele de stimulare: Jocul didactic și dramatizarea- pot fi aplicate cu succes 

atât în ceea ce privește conținutul unor discipline, cât și în formarea și dezvoltarea comunicării 

la copiii cu deficiențe mintale și senzoriale.Implicarea lor cât mai directă în situații și circumstanțe de viață 

simulate trezește motivația și facilitează participarea activă,emoțională a copiilor, constituind un mijloc de 

socializare și interrelaționare cu cei din jur. 
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Metoda demonstrației ajută copiii să înțeleagă sensul structurii/elementelor de bază ale unui fenomen sau 

proces,prin intermediul ei educatorul prezentând copiilor obiectele și  fenomenele realității cu scopul de a le 

asigura o bază perceptivă concret-senzorială. Alături metoda demonstrației,exercițiul constituie o metodă cu o 

largă aplicabilitate în educația specială,mai ales în activitățile de consolidare a cunoștințelor și de antrenare a 

deprinderilor. 

În contextul activităților specifice educației speciale, mai ales pentru copiii cu deficiențe de intelect,tulburări 

asociate(autism,sindrom Down) sau pentru cei cu tulburări senzoriale, 

Metoda imitației și procedeul înlănțuirii și modelării ocupă un loc foarte important datorită compatibilității 

existente între specificul acestora și particularitățile de învățare ale respectivelor categorii de subiecți,pe de o 

parte,dar și datorită calității acestor metode și procedee extrem de potrivite și eficiente în situațiile de 

prezentare, antrenare și consolidare a noilor cunoștințe și deprinderi din diverse discipline pe care copiii 

trebuie să le însușească, pe de altă parte. 

Aceste metode și încă multe altele ,permit copilului satisfacerea cerințelor educaționale prin efort personal sau 

în colaborare cu alți colegi.În contextul educației speciale,aceste metode constituie o resursă importantă în 

proiectarea activităților educative deoarece stimulează și dezvoltă foarte mult învățarea prin cooperare 

(lucrul în perechi sau în grupe mici de copii), facilitând astfel 

comunicarea,socializarea,relaționarea,colaborarea și sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau 

pentru explorarea unor noi teme. 

 În contextul educației speciale,materialele și mijloacele de învățământ dețin un rol  

fundamental în valorificarea principiului intuiției și accesibilizarea conținuturilor învățării,mai 

ales în cazul copiilor cu deficiențe mintale și al celor cu deficiențe senzoriale.Mijloacele și 

materialele didactice facilitează percepția directă a realității,solicită și sprijină operațiile gândirii 

stimulează căutarea și descoperirea de soluții,imaginația și creativitatea copiilor,iar integrarea 

și armonizarea lor organică în cadrul lecțiilor determină creșterea gradului de optimizare și  

eficiența învățării. 

 Abordarea unor strategii de succes în activitățile didactice destinate copiilor cu dizabilități 

cu dificultăți de învățare sau de adaptare școlară presupune parcurgerea următoarelor 

etape: 

-Cunoașterea și evidențierea evoluției în procesul de învățare a fiecărui copil folosind un sistem longitudinal 

de înregistrare a randamentului; 

-identificarea copiilor care întâmpină dificultăți sau care nu reușesc să facă față exigențelor programului 

educativ; 

-diagnosticarea elevilor cu dizabilități sau cu diferite dificultăți de învățare; 

-depistarea complexului cauzal care a determinat apariția dificultăților de învățare; 

-proiectarea unui curriculum diferențiat și personalizat în funcție de situațiile și problemele identificate; 

-desfășurarea unui proces didactic activ,formativ,cu accent pe situații motivaționale favorabile învățării și pe 

evaluarea formativă; 

-colaborarea cu specialiști din cadrul serviciilor de sprijin,consiliere școlară și antrenarea familiei. 
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Educația elevilor cu nevoi speciale în învățământul de masă 

Prof. Cantemir Liliana 

Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu, jud. Gorj 

 

Educatia speciala are in vedere un anumit tip de educatie adaptata si destinata copiilor care nu reusesc sa 

atinga in cadrul inv obisnuit nivele educative si sociale corespunzatoare varstei.  Cerinte/nevoi 

educative speciale - CES - este o sintagma, care se refera la cerintele in plan educativ ale unor categorii de 

persoane, cerinte consecutive unor disfunctii sau deficiente de natura intelectuala, senzoriala, psihomotrice, 

fiziologica sau ca urmare a unor conditii psihoafective, socioeconomice sau de alta natura; aceste cerinte 

plaseaza persoana/elevul intr-o stare de dificultate in raport cu ceilatii din jur, stare care nu-i permite o 

existenta sau o valorificare in conditii normale a potentialului intelectual si aptitudinal de care acesta dispune 

si induce un sentiment de inferioritate ce accentueaza conditia sa de persoana cu cerinte speciale. In 

consecinta, activitatile educative scolare si/sau extrascolare reclama noi modalitati de proiectare si desfasurare 

a lor in relatie directa cu posibilitatile reale ale elevilor, astfel incat sa poata veni in intampinarea cerintelor pe 

care elevii respectivi le resimt in raport cu actul educational (acest proces presupune, pe langa continuitate, 

sistematizare, coerenta, rigoare si accesibilizare a continuturilor, un anumit grad de intelegere, constientizare, 

participare, interiorizare si evolutie in planul cunoasterii din partea elevilor).     

Altfel spus, cerintele educative speciale solicita abordarea actului educational de pe pozitia capacitatii elevului 

deficient sau aflat in dificultate de a intelege si valorifica continutul invatarii, si nu de pe pozitia profesorului 

sau educatorului care desfasoara activitatea instructiv-educativa in conditiile unei clase omogene sau pseudo-

omogene de elevi.   

Evident ca aceasta sintagma poate avea un inteles anume pentru fiecare elev in parte, in sensul ca fiecare elev 

este o individualitate si, la un moment dat, intr-un domeniu sau altul al invatarii, reclama anumite cerinte 

educationale specifice pentru a putea intelege si valorifica la maximum potentialul sau in domeniul respectiv 

(spre exemplu, un elev poate intampina dificultati de invatare la matematica sau fizica, unde sunt necesare, in 

special, anumite categorii de operatii ale gandirii la care elevul respectiv este deficitar; in schimb, la 

disciplinele din celelalte arii curriculare obtine rezultate bune, chiar peste media clasei).   

Totusi, sintagma cerinte educationale speciale este utilizata mai ales in domeniul psihopedagogiei speciale, 

unde semnifica necesitatea unor abordari diferentiate si specializate ale educatiei copiilor cu 

dizabilitati/deficiente mintale, intelectuale, ale celor cu afectiuni neuropsihice, neurofiziologice, senzoriale, 

fizice, somatice.          

  Normalizarea este un termen care se refera, in principal, la asigurarea unor conditii de viata, 

corespunzatoare pentru persoanele cu cerinte speciale, acceptarea acestora in cadrul societatii sau comunitatii 

din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleasi drepturi, responsabilitati si posibilitati de acces la serviciile 

comunitare ca si celorlalti membrii ai societatii, in scopul dezvoltarii si valorificarii optime a potentialului de 

care aceste persoane dispun. Altfel spus, normalizarea se refera la sprijinul oferit persoanelor cu cerinte 

speciale de catre componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de viata similar sau 

apropiat cu al celorlalti membrii ai societatii; consecintele practice ale normalizarii sunt programele 

si actiunile bazate pe incluziune si integrare.       

 Transpunerea in practica a normalizarii se desfasoara pe patru niveluri functionale:  

 1. normalizarea fizica        

 2.normalizarea functionala       

 3.normalizarea sociala          
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 4. normalizarea societala        

 Educatia integrata presupune ca relatiile dintre indivizi sa se bazaze pe o recunoastere a integritatii 

lor, a valorilor si drepturilor comune pe care le poseda.      

 Ed.integrata este tot o forma de ed speciala care se desf in alte conditii decat cele existente in scolile 

speciale.In schimb, ed integrate incearaca sa inlature perceptia asupra scolilor speciale ca unitati scolare 

segregationiste.           

 Educatia integrata are drept obiective, urmatoarele:      

 - a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti copii normali;  

 - a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara, asistenta 

medicala si sociala) in scoala respectiva;         

 - a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de proiectare si aplicare a 

programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinte speciale la programul si resursele 

scolii obisnuite (sali de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.);    

 - a incuraja rel. de prietenie si comunicarea intre toti copii din clasa/scoala;   

 - a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea dif dintre ei;    

 - a tine cont de probl si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice in viata scolii;  

 - a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerinte speciale;   

 - a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor instructiv-educative din 

scoala.           

 Dizabilitatea este termen de baza utilizat in legislatia si practica romaneasca obisnuita, alaturi de cel 

de handicap.            

 In literatura de specialitate, termenul dezabilitate a inceput sa fie utilizat si promovat ca substitut de 

regula, pentru termenul handicap, ce tinde sa fie inlocuit in terminologia internationala.   

 Dizabilitatea face parte din experienta umana, fiind o dimensiune a umanitatii; ea este una dintre cele 

mai puternice provocari in ceea ce priveste acceptarea diversitatii, deoarece limitele sale sunt foarte fluide, in 

categoria persoanelor cu dizabilitati putand intra oricine, in orice moment, ca urmare a unor imprejurari 

nefericite, boli sau accidente.         

 Ideea integrarii copiilor cu dizabilitati in scoala publica a aparut ca o reactie necesara si fireasca a 

societatii la obligatia acesteia de a asigura normalizarea si reformarea conditiilor de educatie pentru 

persoanele cu cerinte educative speciale.        

 Integrarea inseamna ca relatiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoastere a integritatii lor, a 

valorilor si drepturilor comune pe care le poseda. Cand lipseste recunoasterea acestor valori, se instaureaza 

alienarea si segregarea intre grupurile sociale. Altfel spus, integrarea se refera la relatia stabilita intre individ 

si societate si se poate analiza avand in vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex.  

  Integrarea presupune egalitatea de participare sociala si egalitatea de sanse in realizarea accesului la 

educatie. Printre valorile actuale si de perspectiva ale integrarii societatii democratice din lume le considera 

dominante pe urmatoarele:          

-    acceptarea tuturor diferentelor;        

-    respectul diversitatii;          

-    solidaritatea umana si mai ales cu persoane diferite ;       

-    lupta impotriva excluderii si marginalizarii;        

-    lupta impotriva inegalitatii sociale.         
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Nivelurile integrarii se afla in relatie de interactiune, se influenteaza si se imbogatesc reciproc creand astfel 

ansamblul de conditii necesar pentru schimbarea societatii si transformarea intr-o societate capabila sa asigure 

integrarea persoanelor cu handicap mintal in interiorul ei. Accesul la integrare este valabil pentru toate 

persoanele, inclusiv pentru cele cu un handicap, indiferent de handicapul si gravitatea acestuia. In acest sens 

nu ar trebui sa existe nici o restrictie. Persoanele cu un anumit handicap si mai ales cu un handicap mintal sunt 

oameni cit se poate de obisnuiti, oameni cu vise, sperante, aspiratii, dar cu mai multe dureri si mai multe 

obstacole cu care se confrunta.        

 Integrarea este un proces complex care presupune :      

 - a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti copii normali;  

 - a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara, asistenta 

medicala si sociala) in scoala respectiva;         

 - a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de proiectare si aplicare a 

programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinte speciale la programul si resursele 

scolii obisnuite (sali de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.);    

 - a incuraja rel de prietenie si comunicarea intre toti copii din clasa/scoala;   

 - a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea dif dintre ei;    

 - a tine cont de probl si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice in viata scolii;  

 - a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES;    

 - a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor instructiv-educative din 

scoala.            

 Conform principiilor promovate in materie de educatie de catre organismele Internationale, se 

mentioneaza ca persoanele/elevii cu diferite tipuri de deficiente au aceleasi drepturi fundamentale ca si ceilalti 

cetateni de aceeasi varsta, fara discriminare pe motive de sex, limba vorbita, religie, stare financiara sau orice 

alta caracteristica a persoanei in cauza sau a familiei sale.     

 Daca acceptam ideea ca, dupa absolvirea scolii, toti copiii trebuie sa beneficieze de sansa de a 

participa activ la viata sociala, atunci trebuie sa le acordam neconditionat aceasta sansa inca din scoala; deci 

integrarea sociala este pregatita si conditionata de integrarea scolara.     

  In ceea ce priveste forme ale integrarii copiilor cu CES, existente in scoala romaneasca, 

acestae se bazeaza pe urmatoarele modele:        

  Modelul cooperarii scolii obisnuite cu scoala speciala - in acest caz, scoala obisnuita 

coordoneaza procesul integrarii si stabileste un parteneriat activ intre cadrele didactice din cele doua scoli care 

vor experimenta si sustine un nou mod de desfasurare a activitatilor didactice, pregatind impreuna continutul 

activitatilor scolare, adaptand materialele si mijloacele de invatare folosite in timpul orelor si oferind un cadru 

confortabil tuturor elevilor din clasa. Acest model are avantajul ca permite valorificarea resurselor si 

experientelor deja existente in cele doua tipuri de scoli, fara a necesita cheltuieli suplimentare. De asemenea, 

profesorii din scoala speciala beneficiaza de posibilitati de predare mult mai largi, iar profesorii din scoala 

obisnuita se pot informa asupra multiplelor aspecte legate de nevoile si posibilitatile reale ale unui elev cu 

cerinte educative speciale. La prima vedere, acest model ar putea fi considerat ca fiind irealizabil, mai ales 

in conditiile tarii noastre, unde, in reprezentarea opiniei publice, profesorii din invatamantul 

special sunt considerati, cel putin din punctul de vedere al statutului, ca fiind inferiori celor din invatamantul 

de masa, 

iar unii profesori din scolile obisnuite adepti ai modelului scolii elitiste, nu au puterea, curajul sau buna-

credinta de a recunoaste ca si o parte dintre copiii cu deficiente pot fi la fel de buni ca semenii lor, considerat 

normali, avand, totodata, dreptul la sanse egale in educatie si in pregatirea profesionala. 

Pentru rezolvarea acestei probleme, exista alternativa infiintarii unor centre de zi sau centre 

de recuperare pentru copiii deficienti (prin reorganizarea scolilor speciale actuale) care sa includa un numar 

mic de copii si in care programul de activitate sa fie destinat activitatilor recuperatorii, compensatorii si de 
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consolidare a cunostintelor primite la scoala, iar regimul de viata sa fie unul cat mai aproape de normalitate.

 Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale in scoala obisnuita - acest model presupune 

integrarea copiilor deficienti in scoli de masa unde sa intre in relatie cu elevii normali, facilitandu-se, cu 

sprijinul cadrelor didactice si specialistilor din scoala, o mai buna intercunoastere si relationare intre cele doua 

categorii de copii. Modelul este criticat de unii specialisti care nu considera o integrare reala constituirea unei 

clase speciale intr-o scoala obisnuita, practica demonstrand dificultatea aplicarii unui program de 

integrare dupa acest model; discrepanta dintre clasele obisnuite si clasa speciala se accentueaza, timpul efectiv 

in care elevii normali si cei cu cerinte speciale relationeaza direct este destul de redus (in cele mai multe 

cazuri acest timp se reduce la durata pauzelor dintre activitatile scolare), iar in conditiile unui colectiv scolar 

de acest tip se constituie cu usurinta grupuri de elevi intre care apar conflicte sau atitudini ce pot accentua 

discriminarea fata de elevii deficienti din clasa speciala (adica efectul opus  integrarii).  

 Modelul bazat pe amenajarea in scoala obisnuita a unui spatiu sau a unei sali de instruire si 

resurse pentru copiii deficienti, integrati individual in clase obisnuite din scoala respectiva - in acest caz, 

profesorul care se ocupa cu elevii deficienti este si profesorul de sprijin care desfasoara activitati cu acesti 

copii, atat in spatiul special amenajat in scoala, cat si la orele de clasa, atunci cand conditiile solicita/permit 

acest lucru, colaborand direct cu educatorii din clasele unde sunt integrati copiii.    

 Modelul itinerant- acest model favorizeaza integrarea intr-o scoala de masa a unui numar mic de 

copii cu cerinte speciale, domiciliati la mica distanta de scoala (se evita astfel dezavantajul deplasarilor pe 

distante mari ale copilului) si sprijiniti de un profesor itinerant (specializat in munca la domiciliul copiilor cu 

un anumit tip de deficienta); ei pot astfel participa la activitatile scolii respective.    

 Modelul comun - este relativ asemanator cu modelul precedent, cu deosebirea ca in acest caz 

profesorul itinerant este responsabil de toti copiii cu deficiente dintr-un anumit areal si ofera servicii de 

sprijinire a copilului si familiei, ajuta parintii la alcatuirea 

programelor de invatare, urmareste evolutia scolara a copilului, colaboreaza cu profesorii scolii obisnuite in 

care este integrat copilul si intervine atunci cand apar probleme de invatare sau de adaptare a copiilor 

la anumite cerinte scolare.      

O scoala integrativa este :         

·        scoala in permanenta schimbare si adaptare la nevoile copiilor ;    

 ·         cel mai eficient mediu de combatere a atitudinilor de discriminare ;  

 ·         comunitate interculturala primitoare si deschisa ;    

 ·         scoala care-i valorizeaza in mod egal pe toti copiii, profesorii si parintii.  

 Integrarea se bazează pe convingerea că adulţii lucrează în comunităţi incluzive, alcătuite din 

persoane de diferite rase, religii, aspiraţii, cu sau fara dizabilităţi. Tot aşa, indiferent de vârstă, copiii au nevoie 

să crească şi să înveţe în medii asemănătoare celor în care vor lucra ca adulţi, iar scoala este principala 

institutie care trebuie sa raspunda acestei nevoi.        

 Profesorul din scoala integrativa va avea o serie de obiective de perfectionare si autoperfectionare 

profesionala, cum ar fi :          

 ·         Să fie capabil sa remarce punctele forte si interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru 

motivarea interioară in procesul de educatie.       

 ·         Să stie să stabilească obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce 

impune evaluare diferenţiată.         

 ·         Să formuleze aşteptări adecvate pentru FIECARE elev, oricare ar fi capacităţile acestuia. 

Această abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii.  

 ·         Să stie sa utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe intervenţia de la 

catedră.             

 ·         Să stie sa ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev sa aiba un succes 

 Competentele utile profesorului din scoala integrativa sunt:    
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 ·         Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă.     

 ·         Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient.   

 ·         Să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alti profesionisti care se ocupa de copil  

 ·         Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecţionare 

profesională şi nu ca problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat.     

 ·         

 Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă.     

Procesul de integrare a copiilor in dificultate presupune din partea  profesionistilor antrenati nu doar interes, 

cunostinte si competente – ci si o capacitate reala de a lucra in echipa. O echipa constituita atat in cadrul 

scolii, dar si o echipa la nivel interinstitutional, care sa-i includa pe toti profesionistii care raspund de copil: 

educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de scoala si altii. 

 Pentru fiecare copil aflat in sistemul de protectie este necesara elaborarea si aplicarea unui proiect 

personalizat de ingrijire, educare, recuperare, (re)integrare familiala si sociala.    

 O parte importanta a proiectul personalizat este cea referitoare la proiectul de integrare in scoala si 

comunitate. Pentru orice copil in dificultate care urmeaza o forma de invatamant prescolar sau scolar acest 

proiect se realizeza in parteneriat cu gradinita/ scoala din comunitate. Managerul de caz va antrena in 

elaborarea si aplicarea acestui document scris pe directorul scolii si pe educatoarea, invatatorul sau  profesorul 

diriginte care raspunde de educatia copilului respectiv.       

  Proiectul personalizat de integrare in scoala si comunitate este un dosar care include date despre 

copil, evaluarea initiala a situatiei acestuia, planul de interventie si rapoarte care reflecta evolutia situatiei pe 

parcursul implementarii planului.          

Acest document faciliteaza legatura dintre serviciile de protectie a copilului si scoala, munca in echipa 

interdisciplinara si asigura antrenarea responsabila si complementara  a profesionistilor din sistem, a 

directorului de scoala si a cadrelor didactice, a familiei, a copiilor si adultilor din comunitate pentru ca fiecare 

copil aflat in situatie de risc, cu CES sau cu probleme sociale sa fie sprijinit in integrarea sa scolara, 

profesionala si sociala. Integrarea sociala nu poate fi separata de integrarea scolara, ea nu este doar post-

scolara, ci se construieste treptat, pe masura devenirii copilului prin educatie, ca adult „fiinta sociala” scoala 

fiind insasi o parte a vietii sociale, ca atare progresul in directia dobindirii autonomiei, „competente” sociale 

trebuie sa constituie la fel ca si dezvoltarea intelectuala, o finalitate educationala.    

  

Principiile educaţiei integrate sunt:          

- principiul prevenirii deficienţilor şi handicapului        

- principiul egalizării şanselor de acces la toate formele şi gradele de învăţămînt     

- principiul adaptării educaţiei speciale la cerinţele individuale ale fiecărui copil cu deficienţă   

- principiul intervenţiei precoce           

- principiul participării largi a comunităţii locale la rezolvarea problemelor educaţiei speciale   

- principiul structurilor alternative         

Integrarea este un proces care se structureaza dupa valorile constiintei umane.     

In cadrul acestui proces nu faptul ca un individ poate exercita o indeletnicire pe baza unei aptitudini devine 

important, ci din contra, esential este faptul structurii axiologice si al gradului de operationalitate axiologica a 

constiintei umane, pentru ca realizarea integrarii umane pe plan social este o decizie simultana a societatii si a 

personalitatii, deciziile neputand fi luate, decat pe baza unor sisteme ierarhizate de valori.   

Ca sa existe o decizie integratoare, constiinta umana trebuie sa posede in substanta sa aceste 

valori.Mecanismul motivational al strategiei integrarii la ambii poli se bazeaza pe existenta configuratiei 

axiologice.   

Putem distinge, in cadrul strategiilor integrarii, in baza acestui principiu trei categorii mari de strategii:  

•  strategii individuale           
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•  strategii colective           

•   strategii totale           

Strategii individuale. Aceasta categorie priveste mai mult posibilitatile pe care individul, luat ca entitate, le 

utilizeaza sa se integreze. Orice sistem educational trebuie sa aiba in vedere sa inzestreze individul cu o gama 

de strategii individuale pe care acesta sa le poata folosi in imprejurarile diferite ale vietii sale. Pentru noi, pe 

baza strategiilor individuale este construita de mecanismele motivationale. Toate abilitatile, incepand cu 

abilitatile intelectuale si terminand cu abilitatile sociale comportamentale, fac parte din strategiile individuale. 

Dar nu trebuie neglijat faptul ca strategiile individuale sunt rezultatul unor strategii colective de integrare la 

care individul este supus in permanent. Ceea ce este important, este ca aceste strategii individuale nu 

constituie mecanismele de eludare, ci forma de fluenta si creativitate cu care individul este inarmat. 

  

Strategii colective. Aceasta strategie incepe de la microgrupul familial, microgrupul de strada, strategiile 

socioprofesionale, deci scolare si culturale. Fiecare dintre aceste subcategorii cunosc o mare varietate de 

indicatori care sa le defineasca si fara doar si poate ca o psihologie a integrarii ar trebui sa stabileasca intai 

acesti indicatori individuali si colectivi care sa permita un antrenament, o dezvoltare, o educare a lor in cadrul 

personalitatii umane.         

Strategii totale. Societatea ca atare cunoaste si ea o gama variata de strategii prin care faciliteaza integrarea 

individului in societate si a valorilor in constiinta individului. Gandirea social-culturala, modelul 

personalitatii, sistemul de circulate a valorilor, institutiile sociale etc. sunt tot atatea strategii care deservesc 

procesul de integrare.           

Educatia speciala este concept fundamental utilizat in cadrul procesului instructiv educativ a copiilor cu 

deficiente si care se desprinde tot mai mult de continutul invatamantuluii special. Conceptul de educatie 

speciala a capatat valente noi in urma Conferintei Mondiale asupra Educatiei Persoanelor cu Cerinte 

Specialede la Salamanca si a Congresului International al Educatiei Speciale. In aceste foruri s-a relevat 

necesitatea asigurarii unui cadru conceptual si de actiune nou pentru atingerea obiectivului " o educatie pentru 

toti", concretizata in educatie - scoala incluziva. Aceasta impune recunoasterea cu necesitate a reformei scolii 

publice, a sistemului de invatamant national si implica pregatirea de ansamblu a scolii si a societatii pentru 

asigura primirea si educarea tuturor copiilor deficienti in medii scolare si sociale obisnuite.   

Prin cadrele legislative aplicate pentru diferitele categorii de deficienti, pentru asigurarea scolarizarii la 

domiciliu si pentru asigurarea structurilor de sprijin in invatamantul public putem realiza parte din sarcinile ce 

revin scolii incluzive. Amintim cateva din directiile de actiune concretizate si anume:   

• functionarea C.J.A.P.P. la nivel judetean;       

• functionarea C.S.A.P.P. la nivel de institutie (cabinete scolare de asistenta psihopedagogica); 

 • functionarea comisiilor de expertiza complexa in vederea realizarii diagnosticului diferentiat; 

 • normarea si incadrarea cadrului didactic itinerant;    

 • elaborarea planului cadru pentru elevii integrati in scoala de masa individual sau in grup;

 • practicarea muncii in echipa atunci cand se realizeaza integrarea, coordonarea fiind asigurata de 

catre psihopedagog.          

 Scoala publica devenita scoala incluziva va dispune de:      

 • dotari tehnico-materiale: sali specializate (de kinetoterapie, logopedie), aparate pentru diferite tipuri 

de deficiente, mijloace de invatamant adaptate;        

• asigurarea cu resurse umane corespunzatoare (specialisti in domeniu psihopedagogic si cadre didactice 

itinerante);            

•  adaptari functionale la nivelul cladirilor (modificari ale cladirilor, rampe de acces, scari rulante).

 Activitatea de integrare ,activitatea desfasurata de profesorul itinerant se dovedeste eficienta daca, pe 

parcursul scolarizarii in scoala de masa, elevuL deficient integrat reuseste sa se adapteze la scoala de masa, sa 

o frecventeze regulat, sa participe la actiunile clasei din care face parte si astfel sa devina independent de 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

108 
 

serviciile educationale de sprijin.        

 Practica scolara in domeniul educatiei integrate a demonstrat faptul ca rezolvarea problemelor pe care 

copiii le intampina in procesul instructiv-educativ determina o analiza pe mai multe planuri a problemelor de 

invatare, in functie de orientarea si perspectiva de abordare a acestor probleme. Astfel, putem identifica 

urmatoarele perspective:        

 • perspectiva individuala - pune accentul pe identificarea si evidentierea problemelor specifice de 

invatare ale fiecarei categorii de copii cu cerinte educative speciale;   

 •  perspectiva de grup - se refera la relatiile elevului cu ceilalti colegi de clasa si la modalitatile de 

rezolvare in grup a problemelor de invatare;      

 • perspectiva curriculara - adaptarea mijloacelor de invatare, asigurarea eficientei invatarii pornind de 

la particularitatile individuale ale fiecarui elev, rezolvarea dificultatilor de invatare prin folosirea unor tehnici 

de invatare specifice invatamantului integrat, strategiile invatarii interactive:  

 • valorificarea experientelor zilnice ale elevilor prin crearea unor scenarii-tip;  

 • valorificarea cunostintelor anterioare ale elevilor in desfasurarea lectiilor noi;               -

  utilizarea situatiilor de joc in invatare;         -

  folosirea problematizarii pe secvente didactice si aplicarea practica a rezultatelor;   -

 colaborarea cu familia si valorificarea resurselor din comunitate ca tehnici de sprijinire a invatarii, predarii si 

evaluarii;            - 

implicarea elevilor in activitati care presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme si unde pot invata sa 

asculte, sa negocieze si sa accepte parerea celuilalt, indiferent de statutul sau rolul pe care il detin in grupul 

respectiv. 
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ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE PRIVIND UTILIZAREA METODELOR ŞI PROCEDEELOR 

DIDACTICE MODERNE  ÎN ACTIVITĂŢILE MATEMATICE CU PREṢCOLARII 

      Prof. Înv.preşc. Vrîncianu Georgiana-Maria 

Ṣcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun”,Berzunți/Bacău 

 

             În cadrul învăţământului preşcolar activitatea  de matematică este una dintre activităţile de bază. Ea 

are rolul de a-i dota pe preşcolari cu cunoştinţe solide în legatură cu noţiunile esenţiale de matematică. 

            Se cunoaşte că matematica dezvoltă gândirea şi că gândirea a stat întotdeauna la  baza progresului, 

deci nu e de mirare că, printre multiplele exigenţe pe care societatea actuală le formează cu privire la formarea 

personalităţii, accentul cade, în primul rând pe gândire. 

           Să vorbeşti şi să prezinţi unui copil preşcolar primele noţiuni de matematică este o sarcină grea a acelui 

ce şi-o asumă, dând dovadă de un talent  incomparabil de a se putea face înţeles de copii. În însuşirea 

noţiunilor matematice gândirea şi memoria sunt puncte centrale fiind considerate procesele psihice cele mai 

solicitate.   

 Activitatea matematică se desfaşoară în grădiniţă sub forma jocului didactic sau al jocului logic 

monodisciplinar, ea fiind una dintre cele mai antrenante  activităţi din grădiniţă care duce la dezvoltarea psiho-

comportamentală a preşcolarilor, la trecerea de la gândirea concretă la una abstractă, dar pentru educatoare 

trebuie să existe mereu o grijă pentru a găsi noi forme de organizare a activităţii, noi metode, mijloace astfel 

încât să capteze mereu atenţia copilului. 

Când vorbim de dezvoltare ne referim la trepte crescătoare de dezvoltare : de la uşor la dificil, de la nivel 

scăzut la un nivel ridicat, fiecare treaptă având un rol important. Toate aceste parcurgeri de trepte depind una 

de cealaltă neputând trece peste o treaptă fără a acumula cunoştinţele de la ea.. Dezvoltarea personalităţii are 

în vedere introducerea de noi comportamente, conduite, atitudini care îl determină pe individ să se adapteze la 

viaţa de zi cu zi. Dezvoltarea îi dă posibilitatea copilului să aibă o legătură diferenţiată cu mediul ce-l 

înconjoară şi din care face parte. 

 Profilul psihologic reprezintă atât punctul de plecare, cât şi rezultatul activităţii educaţionale. El indică 

modalitatea de concepere a acţiunii educative a alegerii mijloacelor, formelor si metodelor de cunoaștere. Ne 

dă posibilitatea unor exerciţii capabile să producă maturizarea, să dezvolte funcţiile, structurile operatorii, 

însuşirile psihice ce permit trecerea la etapele următoare. 

Dezvoltarea psihică se realizează în trepte care încorporează totalitatea schimbărilor ce au loc la nivel psihic şi 

a relaţiilor dintre ele. Fiecare stadiu se delimitează printr-un anumit nivel de organizare a capacităţilor 

intelectuale, voliţionale, afective, a particularităţilor conştiinţei şi personalităţii copilului aşa cum afirmă U. 

Şchiopu, 1967, p.69. 

Fiecare proces psihic reprezintă o activitate informațională specializată, dotată cu mecanisme de autoreglaj. 

Aceasta nu trebuie să ne facă să  ne gândim că există şi acţionează izolat ,separate unul faţă de celălalt mai 

exact intră în prim plan senzaţiile apoi percepţiile, gândirea etc., tratarea diferenţiată a proceselor psihice este 

condiţionată doar de motive didactice, pentru a uşura înţelegerea lor însă de fapt ele interacţionează, 

funcţionând simultan, contribuind la apariţia fenomenului de conştiinţă. Conţinutul informaţional, funcţiile şi 

structurile operaţionale specifice  reprezintă caracterizarea generală a proceselor psihice. 

 Omul se deosebeşte de alte fiinţe prin psihicul său, reprezentarea, imaginaţia, motivaţia, gândirea, 

caracterizează psihicul uman. Procesele psihice pot fi divizate în cognitive (senzoriale şi logice) şi reglatorii ( 

afectivitatea şi voinţa), acestora adăugându-li-se şi alte două tipuri desfăşurării procesuale care nu furnizează 

informaţii specifice, ci le facilitează şi le comunică pe cele dintâi (atenţia şi limbajul), toate fiind 

indispensabile învăţării (Gheorghe Tomşa, Bucureşti, 2005, p. 92) 
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Perioada preşcolară după opinia lui Gheorghe Dumitriu, Constanţa Dumitriu, 2003, p.24 este perioada în care  

continuă să se dezvolte toate formele de sensibilitate (vizuală, auditivă tactilă, chinestezică etc.), precum şi 

toate formele complexe ale percepţiei spaţiului, timpului, mişcării.  

Încă din grădiniţă se creează premisele noţiunii de număr, ce contureză unele elemente ale conţinutului de 

număr. Interacţionând cu obiectele, preşcolarul începe să perceapă pe cale analitico-sintetică, mulţimea ca 

unitate spaţială alcătuită din elemente omogene. Jucându-se cu jucării, aşezându-le împreună sau individual, el 

datorită motricităţii mâinii şi ochilor reuşeşte să  desprindă un obiect faţă de mai multe. La grupa mijlocie 

datorită dezvoltării limbajului copii îşi însuşesc număratul în limitele 1-5, însuşindu-şi şi valoarea numerică, 

adică raportează numărul la cantitate. 

În cadrul grădiniţei copilul învaţă despre expresii şi noţiuni matematice, numere ordinale şi cardinale, unele 

adverbe privind cantitatea: mai multe,  mai puţine, tot atâtea, i se formeză perceperea de a exprima verbal 

raporturi cantitative dintre obiecte şi grupuri de obiecte. Datorită activităţilor matematice, copiilor li se 

stimuleză memoria şi imaginaţia. Se observă că atunci când au de rezolvat probleme orale  ei trebue să 

descrie, să reţină, să reproducă numere şi operaţii matematice ceea ce duce la dezvoltarea memoriei voluntare. 

Prin diferite teme, copii  pentru a  gasi soluţii la sarcinile care le au de rezolvat sunt stimulaţi să pună în 

acţiune operaţiile gândirii, limbajul, memoria şi imaginaţia. 

 Sub influenţa gândirii şi a limbajului începe în preşcolaritate organizarea atenţiei voluntare, sporeşte 

capacitatea de concentrare ca şi stabilitatea prin activitate. Rolul educatoarei  pentru ai menţine copilului cât 

mai mult atenţia pe o perioadă mai mare de timp depinde foarte mult şi de strategiile didactice care le adoptă 

la momentul respectiv. Prin implicarea directă în activitate, prin efortul pe care copiii îl dau pentru rezolvarea 

sarcinilor, a unor probleme şi situaţii matematice, aceştea îşi exersează voinţa, iar satisfacţia rezolvării unor 

sarcini contribuie la dezvoltarea încrederii în forţele proprii. 

Sarcina educatoarelor este cea de a proiecta, organiza şi desfăşura activităţi matematice astfel încât să-i 

stimuleze pe preşcolari, să-i determine să participe direct la activităţi prin joc, să mainpuleze, observe  direct 

situaţiile concrete, dar și utilizarea unor strategii, metode şi tehnici care să ducă la atingerea obiectivelor 

matematice  propuse. 

Preşcolarul poate învăţa, dar nu oricum, acest lucru este cunoscut de stilul de muncă al fiecărei educatoare, 

fără a ignora alţi factori. 

O activitate eficientă cu copiii se poate desfăşura numai atunci când educatoarea este deschisă la nou şi 

utilizează în cadrul muncii sale acele activităţi care stimulează intereacţiunile dintre copii, crează o atmosferă 

unde curiozitatea copiilor este permisivă, activităţi prin care respectă nevoia copilului de mişcare, toate 

acestea  ducând la o relaţie specială cu copiii. 

Orice copil are nevoie de iubire, respect şi apreciere necondiţionate de anumiţi factori mai mult sau mai puţin 

obiectivi. 

Se vorbşte tot mai mult de creşterea calităţii în toate domeniile, vieţii sociale. Pentru a reuşi se impune 

creşterea calităţii, peformanţelor în sistemul de învăţământ, unde se formează, educă tinerii, care vor fi 

specialiştii pe care societatea noastră se poate baza. 

Unul  din multitudinea de obiective pe care le avem de urmărit în cariera noastră de cadru didactic ar fi : 

îmbogăţirea experienţelor de învăţare ale preşcolarilor, dar şi creşterea performanţelor acestora. 

Orice activitate din grădiniţă poate contribui la însuşirea, consolidarea sau evaluarea unor noţiuni, termeni 

matematici, poate fi un ajutor în demersul cadrului didactic de a-i obişnui pe cei mici cu primii paşi in 

matematică. 
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Învățarea literelor și a cifrelor cu ajutorul meloterapiei 

Prof. Educator Popovici Raluca – Teodora 

Colegiul Tehnic „Ion Holban” 

 

 Meloterapia este cunoscută de mult timp, chiar din antichitate, ea fiind o formă de terapie nonverbală 

în care se utilizează influențe sonore armonioase. Meloterapia este de 2 tipuri: cea activă, în care persoana este 

pusă să cânte la instrumente, și pasivă, în care persoana doar ascultă muzica.  

În general, în terapia cu persoanele tipice, meloterapia se utilizează sub forma pasivă, persoanei i se dă să 

asculte muzică, de obicei clasică, pentru ca apoi să se discute despre problemele persoanei. 

În cazul utilizării meloterapiei cu persoane cu CES sau copii, frecvent este întâlnită forma activă, în care 

copiii/persoanele cu CES cântă propriu zis la un instrument. 

Meloterapia de sine stătătoare este utilizată pentru dezvoltarea personală, pentru deschiderea unui nou canal 

de comunicare, pentru gestionarea situațiilor criză, pentru eliminarea stresului, pentru conectarea cu pacientul 

etc. 

Dacă combinăm meloterapia cu activitățile de stimulare cognitivă putem ajuta copiii cu CES să asimileze mai 

ușor și mai bine anumite informații. În acest articol vă voi vorbi despre utilizarea meloterapiei pentru a învăța 

literele altfabetului și cifrele. Vă voi prezenta câteva idei de jocuri și materialele necesare pentru realizarea 

acestora. 

Un exercițiu simplu e acela de a recunoaște o literă/ o cifră din 2 variante. Avem un instrument muzical și 2 

litere/ 2 cifre (exemplu: A, Ă/ 6,9). Elevul va trebui să cânte la instrument doar atunci când dumneavoastră 

spuneți una din litere: elevul va cânta doar când aude litera A. De asemenea puteți combina exercițiul în felul 

următor: elevul va produce 2 sunete cu instrumentul muzical când aude litera A și 4 sunete când va auzi litera 

Ă. 

Un alt exercițiu simplu necesită un pian/o orgă de jucărie. Pe niște stickere colorate veți scrie litere sau cifre. 

Apoi veți dicta elevilor o suită de litere/ cifre iar elevul va compune astfel un cântecel. Elevul poate să scrie 

cuvinte cu ajutorul sunetelor. De asemenea puteți să lucrați cu ajutorul acestui exercițiu și pe partea de 

concentrare și pe coordonarea oculo-motorie. De exemplu puteți realiza pe bucăți de hârtie șiruri de cifre/litere 

și elevul să urmărească singur rândul și să cânte la pian în același timp.  

De asemenea puteți combina meloterapia pasivă cu cea activă. De exemplu începeți activitatea cu meloterapia 

pasivă în timp ce faceți o activitate practică cu elevul: realizați un instrument muzical din diverse instrumente 

(dintr-o sticlă de plastic cu pietricele în ea puteți crea o maraca; sau dintr-o cutie și folie de plastic puteți crea 

o tobă; din capace de fier puteți crea tamburină etc.). După crearea instrumentului puteți realiza un cântec cu 

ajutorul copiilor. Fiecare elev cântă la instrumentul propriu creat și dumneavoastră îi ghidați: 1 este elevul X, 

2 este elevul Y, 3 este elevul Z etc.  

O altă activitate necesită un fluier și elevul suflă în fluier de câte ori îi indică cifra. Pe lângă dezvoltarea 

capacității de numărare elevul își dezvoltă și capacitatea de inspir-expir. De asemenea puteți adăuga aici și 

adunări sau scăderi simple și elevul suflă de câte ori îi indică răspunsul la adunare/scădere. 

De asemenea puteți utiliza tableta/tabla interactivă/telefonul/calculatorul pentru a utiliza meloterapia activă. 

Există site-uri în care există instrumente virtuale gratuite pe care le puteți utiliza cu elevii pentru a realiza 
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activități. Aceste activități le puteți realiza față în față cu elevii cât și la orele online. De asemenea puteți 

dezvolta capacitatea elevilor de a ține ritmul unei melodii. Am utilizat la clasă xilofonul virtual care are 

clapele colorate. Fiecare elev a avut câte o culoare și el trebuia să apese clapa de acea culoare. Împreună a 

trebuit să ne sincronizăm pentru a ține ritmul unei melodii. Cu ajutorul acestui exercițiu elevii își dezvoltă 

atenția și răbdarea. 

Putem utiliza meloterapia activă și pentru dezvoltarea memoriei voluntare. Putem să îi cântăm elevului un 

cântec la pian utilizându-ne de stickerele colorate. De exemplu avem 5 culori: galben, portocaliu, roșu, 

albastru și verde. Profesorul cântă la pian următoarea secvență: galben, albastru, albastru, roșu. Elevul trebuie 

din memorie să cânte aceași secvență. Cu cât elevul reține mai bine secvența profesorul poate adăuga 

elemente.  

Meloterapia activă poate fi utilizată și ca recompensă sau pentru gestionarea unei situații conflictuale. De 

exemplu pentru un elev care este atras de muzică sau de instrumentele muzicale, acestea pot deveni 

recompense atunci când el realizează o activitate neplăcută: elevul are de scris un text și la final este 

recompensat cu 1 minut de muzică sau 1 minut de cântat la un instrument. De asemenea în cazul în care elevul 

prezintă semne de frustrare, țipă, plânge isteric, putem să producem un sunet puternic un instrument muzical 

sau să pornim muzica la volum maxim. Elevul va fi surprins și în acel moment putem gestiona eficient situația 

dându-i elevului ceva pozitiv de făcut: să cânte la instrument, să danseze pe muzică, să imite mișcări etc.  

Acestea sunt doar câteva exemple de activități în care meloterapia ne ușurează atât nouă, cât și elevilor munca. 

Elevii sunt mai atrași de aceste tipuri de activități și le percep ca jocuri. Prin joacă ei rețin mai bine și mai ușor 

niște noțiuni abstracte greu de reținut în alte contexte. 
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Responsabilitate și voluntariat în sistemul de învăţământ preşcolar 

                               
                    Prof. Gana Marta 

Grădinița cu program prelungit Moșnița Veche                                                                                                  

Jud. Timiș 

 

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai în prag 

de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des 

activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. Acestea 

sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a 

aborda nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate 

beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul 

ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te 

implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va tinde mai 

mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi 

de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl 

pregătesc pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate prin 

care: 

- pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de 

aproapele;                                                                                                       

-persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă şi 

se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;     

-se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le 

întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                       
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În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. Voluntariatul 

transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea de a schimba 

lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a se asocia în 

mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, sex, şi 

condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în mod 

liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau colective, 

şi fără a aştepta recompense financiare.                                                                                                                   

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul 

dă mai departe.                                                                                       

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi sunt 

convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura 

lor.                                                                                                    

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în 

crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, 

un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. 

Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creeaza 

punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea 

exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să 

dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, 

activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-

plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea vizează 

aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                

 - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                       

- educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                       

- cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;       

  - educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                             
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 - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea 

în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să 

implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                                                              

- găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii în 

transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea problemelor.                                                                                                                 

 Î 

n scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de ecologizare a 

mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii transmit copiilor 

cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean 

preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au participat la acţiuni de îngrijire 

a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 
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 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în 

unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de 

echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul 

cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la 

valorile şi importanţa voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei 

şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru 

semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe 

care-l câştigăm”.                               

             Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce 

au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi 

să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     
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Procesul instructiv-educativ pentru copiii cu CES în perioada pandemiei 

Prof. înv. primar Sima Roxana Mihaela 

Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași 

 

          Situația de pandemie în care ne aflăm ne-a determinat să realizăm unele schimbări radicale în procesul 

de învățământ prin regândirea utilizării tehnologiei. Astfel, procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul 

grupului educațional și bazat pe relații directe, nemijlocite, a trebuit să se deruleze exclusiv prin mijloace 

moderne de comunicare online. 

         Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a 

cadrelor didactice, cât și și a elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul 

online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important 

elevilor: învățarea continuă și dincolo de școală cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; 

se poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Organizarea procesului de 

învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării 

conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, 

ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi deopotrivă) pentru o astfel de 

experiență didactică. În acest sens, predarea online la Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași pentru  copiii cu CES 

s-a realizat cu ajutorul platformei Classroom. În procesul instructiv-educativ am folosit și alte numeroase 

platforme educaționale cum ar fi: MyKoolio.com, ScoalaIntuitext.ro, eduboom.ro, Kinderpedia, 

WAND.education, WORDWALL. Elevii cu CES au nevoie ca materia să fie adaptată la nevoile fiecăruia.În 

acest sens s-au realizat fișe de lucru individualizate, iar materia a fost predată după programe adaptate. 

          Pentru promovarea imaginii unității de învățământ s-au derulat o serie de parteneriate educaționale, atât 

interclase, cât și cu alte școli. De asemenea, elevii cu CES au participat la diferite concursuri obținând 

numeroase premii.Dintre parteneriatele la care am participat pot enumera: Parteneriat cu Junior Achievement, 

Parteneriat Proiect național ecologie Ecoterieni, Parteneriat Traista cu sănătate, Proiect educațional ,,Suflet 

pentru suflet” în parteneriat cu Liceul ,,Miron Costin” Iași și Școala Gimnazială Lețcani Iași, Proiect 

educațional în parteneriat cu Liceul Miron Costin și Scoala Gimnazială Letcani ,,SUFLET PENTRU 

SUFLET”, Proiect educațional,, Agent Green, bucură mediul din jurul tău!”, Proiect educațional în parteneriat 

,,Prietenia” în parteneriat cu Colegiul Național ,,Emil Racoviță” Iași, Proiect de activitate educativă în 

parteneriat cu Palatul Copiilor Iaşi TRADIŢII DE MARTIE.                

           Trecerea bruscă la alte metode de predare, fără o  pregătire prealabilă poate avea efecte negative pe 

termen lung, însă cu o pregătire temeinică putem asigura calitatea procesului instructiv-educativ. 

 

 

 

 

https://www.mykoolio.com/
https://www.scoalaintuitext.ro/
http://eduboom.ro/
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Integrarea a copiilor cu C.E.S. 

Prof. înv. Preșcolar Săvescu Daniela 

 

Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care sunt 

suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fiecare copil 

prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o 

abordare personalizată.  Educaţia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate 

pentru toţi”. Perceperea socială a acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la 

societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, 

copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 

minorităţilor lingvistice şi etnice…” – Declaraţia de la  Salamanca, 1994 

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără 

deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această 

categorie fac parte: copii cu deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe mintale, 

comportamentale; copii cu tulburări afective, emoţionale; copii cu handicap asociat; copii cu 

dificultăţi de cunoaştere şi învăţare; copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune. Indiferent de 

vârsta pe care o au, copiii au sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES  sunt interiorizaţi, 

refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, personalitatea 

copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului 

şi încrederii. 

Cum putem ajuta copilul cu dificultăţi de învăţare ? 

În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască tulburarea 

de învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care sugerează 

prezenţa tulburării de învăţare ? 

În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între performanţele 

şcolare şi nivelul intelectual al copilului. 

Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin grave apare mai 

târziu. Astfel de disfuncţii sunt: dislexia, disgrafia, discalculia. 

Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi neurotizare 

secundară. În contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului, nici colegilor, 

dispune de o necesitate motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic datorat deficienţei 

intelectuale, respectiv faptului că elevul nu este capabil de performanţele colectivului, implică 

dezvoltarea unor simptome comportamentale neurotice secundare: ticuri, comportament inhibat, sau 

chiar opusul acestuia, comportament extravagant menit să compenseze deficienţele intelectuale. 

Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini. 

Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în stare să 

recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea tulburării de învăţare 

la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce învăţătorul devine 

competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod 

diferenţiat învăţarea/ educarea acestui elev. Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

120 
 

partea învăţătorului, deoarece elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi 

de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale. Abordarea diferenţiată necesită o colaborare 

strânsă între pedagog şi psihologul şcolar. Pe de o parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile 

abordării diferenţiate, pe de altă parte colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte eficacitatea 

intervenţiei educaţionale. 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu: 

– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor 

intervenite în dezvoltare; 

– prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia de 

învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc . 

Strategii pedagogice privind recuperarea, corecţia şi dezvoltarea funcţiilor cognitive şi ale 

aptitudinilor parţiale deficitare 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al 

copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul 

unei persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor consilier. Ceea ce revine educatorului 

va fi aplicarea programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare 

(aditive la programa şcolară) în sălile de grupă. 

Consideram că nu există „reţete” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei 

care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască 

împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană 

şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui 

individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă 

transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative 

permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea 

înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor ,stimulează si dezvolta învățarea prin 

cooperare. Metodele  care favorizează înțelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experiența proprie 

a elevilor sunt: discuția, dezbaterea, jocul de rol. Metodele care stimulează gândirea si creativitatea îi 

determină pe elevi să caute și să dezvolte soluții pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze 

situații date sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt 

învățați sa lucreze productiv unii cu alții si sa-si dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, 

proiectul in grupuri mici. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare eficienta si 

de aceea sugeram recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu succes. 

1. Predicțiile în perechi. Copiii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un creion. 

Educatoarea le oferă o listă cu câteva cuvinte/imagini  dintr-o povestire. În urma discuțiilor elevii vor 

trebui să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

2. Știu/ vreau să știu/ am învățat. Copiii asează imaginile pe o coloana ceea ce știu despre o temă, pe 

altă coloană ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul activității se verifică ce cunoștințe 

noi au dobândit elevii. 
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3. Brainstormingul. Individual sau in perechi, copiii prezintă  toate lucrurile pe care le știu despre un 

anumit subiect. 

4. Interviul în etape. Educatoarea adresează o întrebare copiilor grupați câte trei-patru. Fiecare copil 

găsește o soluție și o formulează în scris. Apoi copiii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, 

după care perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare copil prezintă soluția 

partenerului. 

5. Turul galeriei. Grupuri de 3-4 copii lucrează la o problema care are drept rezultat un produs 

(schema,desen,compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele 

celorlalte grupe, discută, apoi fac recomandări. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de 

prietenie si înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe 

copii sa se accepte așa cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în 

vederea realizării obiectivelor de interes comun. 
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Integrarea copiilor cu CES 

 

Prof. înv.primar Florea Adela,  

Scoala Gimnaziala “Puiu Sever”,Ineu 

 

,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 

 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi acestora 

un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația integrată a copiilor cu 

CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea capacităților fizice si 

psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant 

care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient 

dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru 

activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. Integrarea acestor 

copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se creeze oportunități care să 

permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai 

repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie 

să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul 

clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun 

acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de 

sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în 

acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea 

acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece 

aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de 

observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în 

cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul 

disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților 
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suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare 

elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. 

Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se 

după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate 

permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar 

trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în 

contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar 

al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind 

la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    DIFERITELOR CATEGORII 

DE COPII CU C.E.S. 

 
                                                                               Prof. înv. primar: Onu Ana Dorina 

                                                            Liceul Tehnologic Telciu 

                                                                                  
Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi acestora 

un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația integrată a copiilor cu 

CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea capacităților fizice si 

psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant 

care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient 

dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru 

activitate în general si pentru învațare în special. 

         Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile deevaluare, care trebuie 

să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul 

clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun 

acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de 

sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.            

          Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate 

permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar 

trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în 

contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar 

al copilului . 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al copiilor 

cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã aceştia sau diferenţele 

dintre ele; 

Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-şi realiza educaţia 

în şcoala publicã; 

Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin asigurarea resurselor 

umane cât şi a celor materiale; 

Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficienţe în funcţie de 

cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu mult 

simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã dacã, pe 

parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei din care face 

parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 
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Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu 

deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã mintalã 

în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie de aplicarea unor 

mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai mari 

sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de utilizare a 

gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la activitãţile productive 

, depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã de pregãtire profesionalã 

pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar fi integrarea acestor copii în 

şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa muncii, urmatã de angajarea şi 

integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, fãrã experienţã şi fãrã abilitate în 

planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor 

persoane calificate. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  cu 

gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii cu 

handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã evite obstacolele şi 

sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie deosebitã, sã fie apreciaţi mai ales 

cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor 

de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la 

posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã trebuie sã 

se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, deoarece 

aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai bogat şi mai nuanţat 

pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru prezentarea şi asimilarea 

conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea unui timp suplimentar de lucru. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste mici  

determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu consecinţe 

serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii de auz, urmat de 

protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrãrii 

şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului deficient de auz se impun 

anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile de 

comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, expresia 

verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca expresie a 

interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 
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GÂNDIREA CREATIVĂ, AVANTAJ ÎN INTEGRARE 

 
 

  Profesor psihopedagog-Radu Elena  

Școala Gimnazială Specială,,C-tin Pufan’’-Galați 

 

 

        În anul 1988, UNESCO a elaborat o nouă teză și anume că: „Educația integrată și reabilitarea pe baza 

resurselor comunitare reprezintă abordări complementare care se sprijină reciproc în favoarea acordării de 

servicii pentru persoanele cu cerințe speciale” (UNESCO, 1988). Prin această teză se arată că reabilitarea în 

comunitate a persoanelor cu deficiențe este parte componentă a dezvoltării unei comunități și vizează 

implicarea prin eforturi combinate a persoanelor cu dizabilități, a familiilor lor și a membrilor comunităților 

din care fac parte, împreună cu serviciile de sănătate, educație, profesionale și sociale din comunitatea în care 

trăiesc. 

        În 1990, un alt moment de referință a fost Conferința UNESCO din Thailanda, care a reprezentat 

deschiderea unei noi direcții a politicilor educaționale în lume: educația pentru toți. Aceasta are în vedere 

nevoia de deschidere a sistemelor de educație pentru a fi în măsură să primească și să sprijine toți copiii. 

Astfel, școlile pentru toți sunt percepute ca școli ale comunității, deschise, flexibile, democratice și inovatoare, 

unde fiecare copil este înțeles ca un participant activ la învățare și predare pentru că fiecare aduce cu sine în 

procesul complex al învățării și dezvoltării o experiență, un stil de învățare, un model social, o interacțiune 

specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparține.  

        În ceea ce privește țara noastră, în ansamblul schimbărilor sociale produse în ultimele decenii, o 

necesitate este constituită de reforma învățământului. Ea își găsește temeiul, pe de o parte, în cerința legitimă 

de punere în concordanță a sistemului de educație cu transformările economice, social-politice și culturale 

produse sau în curs de desfășurare în țara noastră iar pe de altă parte, din funcția generală pe care o 

îndeplinește educația, aceea de factor de propulsie socială, contribuind la înfăptuirea schimbărilor preconizate 

și în curs de desfășurare în toate celelalte sectoare ale vieții sociale. În acest fel, reforma învățământului 

constituie un obiectiv al dezvoltării societății noastre și, totodată, o condiție a schimbărilor sociale, a 

dezvoltării. Ea presupune nu numai o restructurare a sistemului educațional, ci reprezintă și o pârghie a 

schimbărilor sociale.  

      Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES)... așa alege societatea noastră să denumească un grup de 

copii care au anumite nevoi educaționale diferite față de cele ale altor copii. Cum se stabilește această 

clasificare? Oare nu toți copiii sunt diferiți, deci cu nevoi diferite? Propunem o viziune diferită, o viziune 

globală a copiilor, astfel societatea nefiind obligată să integreze pe nimeni, părinții nu se vor separa în părinți 

ce sunt de acord cu integrarea și părinți ce nu sunt de acord, va exista doar o societate compusă din oameni 

diferiți cu păreri, nevoi și capacități diferite. O influență pozitivă pe care o are integrarea copiilor cu CES în 

comunitate este aceea de a ne ajuta să ne extindem modul de a gândi căutând soluții, nu doar pentru copiii cu 

CES, ci pentru toți membrii societății.  

        Considerăm că integrarea facilitează dezvoltarea gândirii creative a întregii comunități. Gândirea creativă 

a fost definită de către J.P. Guilford, ca un „mozaic” de aptitudini creative, discret măsurabile prin teste 

specifice, interacționând în situațiile reale, explicând Repere CES nr. 3 7 diferențele individuale: sensibilitate 

la probleme, fluiditate, flexibilitate, originalitate, elaborarea gândirii.  

        Integrarea copiilor cu CES stimulează acest proces favorizând dezvoltarea sa. Gândirea creativă este 

influențată de nevoia de a înțelege copiii cu CES, de a-i ajuta și de a le oferi modalități optime pentru 

dezvoltare, ținând cont de aptitudinile și de limitele acestora. Societatea devine mai sensibilă la problema 

integrării atunci când se confruntă direct cu aceasta, devine mai flexibilă căutând soluții eficiente pentru acești 

copii și soluții originale pentru a favoriza implicarea copiilor în activitățile sociale.  Oamenii dețin două forme 

de gândire creativă, insight-ul convergent care se folosește de nevoile și motivațiile copiilor cu CES pentru a 

dezvolta modalități de lucru eficiente și tehnici de integrare utile, iar alte persoane folosesc insight-ul 

divergent, gândind soluții de integrare noi, inedite și flexibile pentru acești copii. În urma unor investigații, 

Getzels și Jackson (1962) apud. Roșca (1967) și-au desfășurat cercetările în patru direcții: două privind 

aspectul intelectual (inteligentă și creativitatea) și două aspectul psihosocial (adaptarea afectivă și caracterul 

moral). 
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          În concluzie, cele două grupuri se deosebeau în privința unor variabile privind valorile, fantezia, 

aspirațiile personale, tipul de familie. Acest studiu relevă faptul că gândirea creativă cuprinde patru arii: 

inteligența, creativitatea, adaptarea afectivă și caracterul moral. Aceste patru elemente sunt foarte utile în 

integrarea copiilor cu CES.     O societate creativă găsește soluții pentru limitele apărute în procesul integrativ; 

este necesar să gândim inteligent pentru a armoniza procesul de incluziune. Modificând mediul pentru a 

facilita integrarea, toți membrii societății se vor adapta afectiv la modul acestor copii de a își exprima 

emoțiile, nevoile și afecțiunea și nu în ultimul rând își vor dezvolta moralitatea.  

        Gândirea creativă există și fără integrarea copiilor cu CES, dar la un nivel de bază creat de familie, prin 

învățarea unor valori și principii morale care uneori nu sunt suficiente într-o astfel de societate. În concluzie, 

integrarea copiilor cu CES în societate aduce beneficii pentru toți membrii acesteia, responsabilizează și ajută 

în dezvoltarea nu doar a societății ca întreg ci și a fiecărui individ în parte.  
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„MERGI MAI DEPARTE!” 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Prof. psihopedagogie specială Nedelcu Petruţa 

Școala Gimnazială Specială nr. 8, București 

Trăim într-o lume în care agresivitatea are un caracter tot mai pronunţat. 

Comportamentul agresiv este tot mai vizibil în jurul nostru, în mijloacele de transport în comun, în trafic, în 

mediul şcolar, în familie. Acest comportamente a devenit, aproape,  o obişnuinţă în relaţiile dintre oameni, dar 

şi mai grav în relaţiile copiilor cu colegii, familia şi chiar mediul înconjurător. 

       La copii, comportamentul agresiv poate avea  mai multe cauze. Copiii cu abilităţi sociale slab 

dezvoltate (ex. copiii care se comportă agresiv fizic sau verbal, copiii care au dificultăţi în a se integra într-un 

grup de persoane, au o probabilitate mai mare de a fi  respinşi de ceilalţi şi de a dezvolta probleme de 

comportament: astfel, copiii care sunt izolaţi de grup au un risc crescut de abandon şcolar, delincvenţă 

juvenilă, probleme emoţionale – anxietate, depresie (Morrison şi Holmes, 2000; McClelland şi Morrison, 

2003). 

       Identificarea cauzelor apariţiei acestor comportamente agresive este importantă, dar mai importantă 

este intervenţia profesorului în încercarea de a devia, a înlocui aceste comportamente agresive, cu altele 

nonviolente. 

       Acest proiect se doreşte a fi un program în care întreaga energie a elevilor sa fie canalizată în 

realizarea unor activităţi cu caracter pozitiv pregnant nonviolent, în care să fie stimulate pozitiv calităţile 

elevilor atât în mod singular, cât şi în activităţi de grup. 

      Comportamentul agresiv, în cea mai mare parte, se imită şi se învaţă. O cale eficientă de reducere a 

agresivităţii o constituie reeducarea, reînvăţarea şi exersarea unor comportamente sociale pozitive. De aceea 

un rol important îl are educaţia emoţională. 

      Competenţa emoţională are un rol foarte important în adaptarea elevului la mediu, susţine adaptarea la 

şcoală, atât direct, cât şi indirect prin contribuţia sa la competenţa socială (Blair, 2002; Carlton şi Winler, 

1999; Greenberg şi Snell,1997). 

 Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor este importantă din următoarele motive: 

  - Ajută la formarea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi. Interacţiunea de succes a elevului cu celelalte persoane 

depinde atât de abilitatea lui de a înţelege ce se întâmplă, cât şi de abilitatea de a reacţiona adecvat. Studiile 

arată că interacţiunea pozitivă cu colegii de aceeaşi vârstă este un important predictor pentru sănătatea mentală 

la vârsta adultă pentru starea generală de bine (Denham & Holt,1993; Parker &Asher,1987; Robins & Rutter, 

1990). 

  - Ajută elevii să se adapteze la mediul şcolar. Elevii care înţeleg emoţiile şi modul în care acestea sunt 

exprimate vor fi capabili să empatizeze cu ceilalţi colegi şi să-i sprijine. Elevii care înţeleg emoţiile celorlalţi 

sunt priviţi de copii ca fiind colegi mai buni şi mai distractivi, ei sunt capabili să utilizeze expresivitatea lor 

pentru a atinge scopuri sociale, sa răspundă adecvat emoţiilor şi să se adapteze mai uşor la mediul social. 

   - Previne apariţia problemelor emoţionale şi de comportament. Problemele în dezvoltarea emoţională a 

copiilor pot conduce către dificultăţi de comportament, în copilăria timpurie şi cea mijlocie (probleme de 

agresivitate, delincvenţă juvenilă, abandon şcolar, etc). 

   - Recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor. O componentă de bază a competenţelor emoţionale este abilitatea 

unui individ de a recunoaşte ceea ce simte (Saarni,1999). Recunoaşterea greşită a mesajului atrage după sine 

apariţia unor dificultăţi în relaţiile sociale, de exemplu, un copil poate avea probleme dacă nu recunoaşte 

supărarea de pe faţa profesorului şi o ignoră, continuând sa arunce lucrurile celorlalţi colegi pe jos. Astfel, 

emoţiile sunt “furnizoare” de informaţii atât pentru persoana care le trăieşte, cât şi pentru cei din jur, care 

interacţionează  cu ea. 
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        Comportamentul agresiv are, în timp, efecte negative şi duce la deficienţe în modalităţile de rezolvare 

a unor situaţii conflictuale. Copilul agresiv devine un adolescent şi apoi un adult agresiv, incapabil sa 

construiască relaţii durabile şi sa se integreze în societate. 

    Comportamentul agresiv al viitorului adult poate fi ameliorat sau anihilat din copilărie, dacă este 

monitorizat atent în special de noi, educatorii. 

   În şcoală profesorii pot oferi alternative eficiente ( ce pot fi asimilate pentru viitor)  atât pentru consumarea 

energiei specific, cât şi pentru rezolvarea situaţiilor frustrante. Agresivitatea nu trebuie înăbuşită, ci 

transformată în echilibru interior, prin implicarea elevilor în acţiuni şi activităţi cu caracter antiviolent şi prin 

consecvenţa şi diversitatea cu ajutorul cărora educatorul trebuie să urmărească realizarea activităţilor propuse. 

  Tenacitatea, cu care îşi urmăreşte educatorul îndeplinirea obiectivelor propuse, este cuvântul cheie în 

obţinerea succesului, scopul fiind unul singur – prevenirea si combaterea violenţei. 

   Obiective propuse 

  Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care se pot manifesta între elevi. 

  Stimularea afectivităţii elevilor în relaţiile cu cei din jur. 

  Prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool şi tutun în rândul copiilor şi tinerilor. 

  Dezvoltarea şi stimularea comportamentelor prosociale ale elevilor. 

Activităţile desfăşurate: 

  “Pădurea inimilor bune” 

  Desfăşurarea activităţii: 

  În cadrul orelor de dirigenţie/educaţie civică/ formarea autonomiei personale/ terapie ocupaţională se vor 

desfăşura activităţi cu o temă legată de manifestarea şi exprimarea unor sentimente pozitive; evaluarea 

activităţi, finalizarea  activităţii va consta într-un afiş/poster pe care este menţionată clasa („Copacul inimilor 

bune din clasa a …”), reprezentată de un arbore în care vor fi lipite inimioare pe care vor fi scrise sentimente 

pozitive (ex. inima mea este fericită, inima mea este veselă..etc). Acest poster va fi realizat prin metoda 

brainstorming. 

  Toate afişele vor fi expuse pe un perete pentru a fi văzute şi apreciate de toţi elevii şcolii. 

  Acest tip de activitate se poate desfăşura la toate clasele I-VIII şi liceu. 

    Dezvoltarea spiritului de „fair-play” în cadrul concursurilor, între echipe competitoare; 

   Fair-play înseamnă respectarea regulilor, renunţarea la avantajele obţinute pe nedrept, egalitatea de şanse, 

comportamentul preventiv, respectarea adversarilor sportivi şi acceptarea celorlalţi. Fair-play-ul, ca atitudine 

fundamentală sportivă şi morală, este însă ameninţat în lumea de astăzi - nu numai în sport, ci şi în alte 

domenii ale convieţuirii sociale. Trebuie să avem însă în vedere că fair-play-ul ne oferă posibilităţi autentice 

pentru o mai bună orientare într-o lume plină de elemente concurenţiale. 

   Vor avea loc activităţi de instruire, în care elevii vor fi învăţaţi ce este „fair-play”-ul şi cum trebuie să se 

comporte într-o competiţie sportivă; 

Se vor desfăşura competiţii sportive pe echipe (elevii vor fi din clase diferite) şi  se va evidenţia spiritul de 

„fair-play”, exemplu „Ştafeta antiviolenţei”. 

    Implicarea comunităţii locale în prevenirea şi diminuarea violenţei în rândul elevilor (biserica, 

poliţia); 

 Invitarea reprezentanţilor legii (Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, Poliţia de Proximitate) şi ai 

bisericii în cadrul unor activităţi legate de combaterea violenţei în şcoli şi în afara ei. 

    Consilierea  individuală şi de grup a elevilor cu tulburări de comportament şi manifestări violente: 

   Activităţile de consiliere vor fi proiectate pe următoarele dimensiuni: exemplu – dezvoltarea abilităţilor de 

autoreglare şi control emoţional/ stabilitate emoţională în relaţiile sociale („Ghid pentru profesionişti care 

lucrează cu copiii”). 

Exemplu de activitate: 

„O mână” de calităţi 
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Vârsta: 9 -18 ani 

Scop: facilitarea cunoaşterii de sine şi dezvoltarea abilităţilor de autoreglare şi control emoţional. 

Descriere: 

1. Rugaţi elevii să formeze grupuri mici şi distribuiţi-le câte o foaie mare. Propuneţi grupurilor să deseneze pe 

foi o mână şi să noteze pe fiecare deget câte o calitate, o trăsătură umană care este foarte utilă în viaţă. Invitaţi 

grupurile să prezinte opiniile lor şi să le argumenteze. 

2. Reuniţi grupurile mici şi spuneţi-le să realizeze acelaşi exerciţiu, doar cu defecte, trăsături care fac dificilă 

viaţa oamenilor. Oferiţi posibilitate grupurilor să facă schimb de păreri. 

3. Moderaţi o discuţie cu participanţii în baza următoarelor întrebări: Toate calităţile pe care le-aţi enumerat se 

pot regăsi într-o persoană? De ce credeţi asta? Dar cele negative? Care dintre trăsăturile menţionate de voi 

credeţi că vă caracterizează? Cum pot fi dezvoltate unele calităţi? 

4. Propuneţi grupurilor mici sau întregii clase de elevi să alcătuiască o listă de paşi pe care trebuie să-i 

întreprindă persoana care vrea să-şi formeze anumite trăsături. Dacă se lucrează în grupuri, invitaţi-le să-şi 

împărtăşească rezultatele. 

Variantă: oferiţi elevilor posibilitatea de a-şi expune mâinile cu cele cinci calităţi scrise pe degete pe afişe. 

Consilierea  individuală şi de grup a elevilor cu scopul prevenirii şi combaterii  consumului de droguri, alcool 

şi tutun în rândul copiilor şi tinerilor. 

  În cadrul orelor de dirigenţie se vor desfăşura activităţi cu  teme legate de prevenirea şi combaterea 

consumului de droguri; evaluarea activităţi, finalizarea  activităţii va consta într-un afiş/poster pe care este 

menţionată clasa şi vor fi scrise îndemnuri cu mesaj îndreptat împotriva consumului de droguri. Acest poster 

va fi realizat prin metoda brainstorming. 

  Informarea elevilor  asupra pericolului de trafic de persoane. 

         Traficul de persoane este un fenomen subteran cu dimensiuni globale, o încălcare grava a drepturilor 

omului, un fenomen social cu consecinţe pentru întreaga societate. Traficul de fiinţe umane este o activitate 

infracţională prin care se obţine un profit mare cu riscuri scăzute, ce are efecte grave pentru siguranţa si 

bunăstarea victimelor sale. 

         Se vor realiza activităţi sub formă de grupuri de discuţii în care se dezbat teme cu privire la traficul de 

persoane, la situaţiile prin care pot deveni victime ale traficanţilor, la modalităţile de racolare ale traficanţilor, 

la tipurile de exploatarea la care pot fi supuse victimele, la tipuri de captivitate şi controlul psihologic asupra 

victimelor şi la modalităţi de a cere ajutorul instituţiilor abilitate. 

    Succesul acestui proiect constă în promovarea strategiilor propuse în cât mai multe şcoli şi licee, 

aceasta fiind o modalitate de  conştientizare şi combaterea a comportamentelor neadecvate în rândul copiilor/ 

tinerilor, în devenire adulţi. 
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 PROIECT EDUCAŢIONAL  

“Elevi şi părinţi, împreună” 

Prof. psihopedagog Melinte Leopoldina 

Școala Gimnazială Specială nr.8, Bucuresti 

 

 Şcoala Gimnazială Specială nr. 8 educă elevi cu deficienţă mintală moderată şi severă. 

 În cele 17 clase existente, profesorii dirijează  educarea utilă formării şi dezvoltării abilităţilor, deprinderilor 

şi atitudinilor necesare transformării elevilor cu CES în tineri integraţi în comunitate. Un mare sprijin în 

formarea acestor tineri îl oferă familia, celula societăţii.  

Anii şcolari trecuţi au fost marcaţi de o scădere a numărului de părinţi implicaţi în viaţa instructiv educativă a 

elevilor noştri. Profesorii au observat că puţini părinţi au urmărit activitatea şcolară a elevilor noştri şi, în 

ciuda dorinţei lor de a avea o întâlnire constructivă cu familiile elevilor, de cele mai multe ori raportul s-a 

redus la un dialog scurt şi superficial, în care părintele era informat doar asupra  situaţiei şcolare a elevului. 

Toate aceste dificultăţi au ca substrat analfabetismul, situaţia materială precară a familiei, atitudinile 

antisociale sau dezinteresul părinţilor faţă de dificultăţile întâmpinate de elevul cu CES. Toate aceste greutăți 

au dus la imposibilitatea  acestor familii ale elevilor şcolii noastre de a înţelege sensul şcolii şi al educaţiei. 

Prin proiectul pe care l-am aplicat am urmărit contracararea tarelor mediului familial, atragerea familiei în 

mediul şcolar al copiilor lor, folosindu-ne de resurse materiale şi educaţionale. Proiectul educativ se numeşte 

„Elevi şi părinţi, Împreună”. 

           Scopul proiectului: rolul familiei în educarea acestor elevi este esenţial, drept urmare ne-am propus 

implicarea unui număr cât mai mare de părinţi în activităţile şcolare şi extraşcolare ale elevilor şi învăţarea de 

către aceştia a unor metode şi tehnici de formare a abilităţilor  şi deprinderilor necesare integrării copilului cu 

CES în comunitate. 

 Aceste activităţi şcolare şi extraşcolare comune  sunt văzute  ca mijloc de comunicare şi apropiere între cei 

doi factori educaţionali: familia şi şcoala. 

           Ca obiective ne-am propus: 

 - participarea activă a unui număr de minim 40 de părinţi la activităţile educative;  

- informarea şi formarea unui număr de 40 de părinţi asupra unor metode şi tehnici de cunoaştere şi educare a 

copilului cu CES;  

-  antrenarea unui număr de 40 de părinţi în organizarea şi desfăşurarea de activităţi extraşcolare;  

- dezvoltarea şi manifestarea atitudinilor civice ale elevilor şi părinţilor în păstrarea şi îngrijirea bunurilor 

comunităţii. 

Grupul ţintă  a fost de 50 de elevi cu CES din clasele din Şcoala Gimnazială Specială nr.8. Dintre aceşti elevi 

27 elevi au deficienţă mintală moderată, 15 elevi au deficienţă mintală severă/asociată, 5 elevi au autism, 3 

elev are sindrom Down. 

      Activităţile derulate au fost: 

1) Lecţii demonstrative cu teme din ariile curriculare în care profesorii diriginţi de la clasele implicate au  

desfăşurat lecţii demonstrative la care părinţii au fost invitaţi să asiste. După desfăşurarea lecţiilor 

demonstrative părinţii au fost îndrumaţi cum să continue activitatea educativă acasă, în familie. În funcţie de 

particularităţile psihoindividuale ale fiecărui copil, tehnicile de lucru au fost diferenţiate, individualizate. O 

atenţie deosebită   s-a  acordat cazurilor de elevi cu deficienţe grave (sindrom Down, ADHD, tetrapareză 

spastică, note  autiste).  

Rezultate aşteptate: implicarea părinţilor în efectuarea temelor, o mai bună colaborare cu şcoala, concurs „Cea 

mai corectă temă”, imagini ale activitaţilor vor fi prezentate în pliante şi revista şcolii. 

2) Atelier de lucru: “Să-mi ajut copilul!”. În cadrul atelierului de lucru s-au împletit  activităţi din sfera psiho-

motrică (abilităţi manuale, desen, educaţie tehnologică) cu elemente afective, părinţii fiind consiliaţi şi 
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solicitaţi să folosească comportamente pozitive de încurajare, de susţinere şi apreciere pozitivă a muncii 

copiilor lor. Fiecare profesor va susţine o activitate demonstrativă pe o temă la alegere, iar de această dată 

părinţii vor fi implicaţi direct în munca alături de copiii lor. Se va insista pe pozitivarea comportamentelor atât 

ale părinţilor, cât şi ale elevilor. 

Rezultate aşteptate: realizarea unui portofoliu al claselor cu produsele activităţiilor elevilor sprijiniţi de părinţi 

şi a unor afişe cu imagini din timpul activităţii. Imagini de la activitaţi vor fi prezentate în pliante şi revista 

şcolii. 

3) „Biblioteca pentru toţi” a fost o activitate de informare comună, cu toate clasele, în care părinţii au fost 

sensibilizaţi şi informaţi în legătură cu importanţa lecturii pentru toţi membri unei familii.  

  S-au prezentat pe videoproiector materiale informative, miniscenete cu fragmente din opere literare 

cunoscute şi au fost prezentate cărţi recomandate pentru elevi de diferite vârste. 

 Activitatea comună a fost urmată de activităţi la nivelul claselor implicate în proiect unde părinţii şi elevii au 

conştientizat rolul lecturii explicative, a povestirii, a dialogului, a jocului de rol, toate acestea dând farmec 

vieţii în familie. În acest fel copilul și-a însuşit un model familial pe care îl va aplica, la rândul lui, ca părinte 

în propria familie.  

Rezultate aşteptate: creşterea numărului de copii şi părinţi care vor citi în timpul liber; realizarea unor panouri 

cu desene ale copiilor, ajutaţi de părinţi, inspirate din lecturile citite.  

4) „Excursie la mânăstiri” a fost o activitate comună elevi-părinţi-profesori în care s-a mers pe sensibilizarea 

laturii moral-creştine, a apropierii de Dumnezeu. 

Spiritul moral-creştin a fost îmbinat cu cel civic prin acţiuni de ecologizare şi păstrare a curăţeniei mediului.  

Rezultate aşteptate: scopul acestei activităţi este de formare şi dezvoltare a unor atitudini, a unor 

comportamente moral-civice în familie,  în conformitate cu cerinţele comunităţii. Această activitate poate fi o 

premisă pentru activităţile ulterioare de sortare a resturilor menajere pe categorii de recipiente.  

5) „Carnavalul copiilor”- prin această activitate comună am urmărit transpunerea într-un context informal, cu 

mare impact emoţional  asupra copiilor, a personajelor din operele literare cunoscute.  

S-a urmărit, astfel, continuitatea între activităţi, „Biblioteca pentru toți”și ”Carnavalul copiilor”,  aceasta fiind 

concretizată într-o manieră diferită. Cu câteva zile înainte copiii şi părinţii au fost solicitaţi să-şi confecţioneze 

accesorii pentru carnaval şi să-şi aleagă personajele favorite.   

S-a realizat o paradă a personajelor şi a fost ales cel mai frumos costum.  

Rezultate aşteptate: participarea unui număr cât mai mare de părinţi la confecţionarea accesoriilor şi 

manifestarea sentimentelor afective faţă de copiii lor. Se vor face fotografii pentru portofolii şi pliantele de 

diseminare a proiectului. 

6) „Ce se întâmplă doctore?” - activitate comună cu toate clasele în care părinţii şi elevii au fost informaţi 

asupra tehnicilor de prim ajutor în caz de urgenţă şi asupra modului de reacţie şi comportament în situaţii 

limită: incendii, cutremure, inundaţii, accidente. 

S-au făcut demonstraţii de prim ajutor în caz de accidente în casă şi pe stradă. 

Activitatea s-a finalizat cu un exerciţiu în care părinţii şi copiii au fost îndrumaţi în utilizarea truselor de prim 

ajutor.  

Rezultate aşteptate: însuşirea de către participanţi a unor cunoştinţe minime despre tehnicile de prim ajutor în 

caz de pericol. 

7) „Împreună la teatru” - activitate extraşcolară de încurajare a familiei de a participa împreună cu copiii  la 

spectacole de teatru. Scopul acestei activităţi a fost de formare a unei personalităţi armonioase care va avea 

capacitatea de a introduce actul cultural (film, teatru, concert) în activităţile cotidiene. Totodată familia a fost 

încurajată să comunice şi să verbalizeze emoţiile trăite în timpul spectacolului. 

 Rezultate aşteptate: un număr cât mai mare de părinţi şi copii să vizioneze şi alte spectacole de teatru şi film. 

Fotografiile făcute vor fi ataşate la portofoliul fiecărei clase. 
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        Metodele utilizate în aceste activităţi au fost explicaţia/ instructajul, conversaţia, demonstraţia, 

exemplificarea, jocul de rol.  

        Impactul proiectului 

        Beneficiarii direcţi au fost elevii şi părinţii pe termen scurt, iar pe termen lung va beneficia comunitatea, 

prin integrarea socială şi profesională a tinerilor  cu CES.  Elevii au  beneficiat de continuitatea activităţilor cu 

caracter educativ în cadrul familiei. Asigurarea unui climat afectiv favorabil a generat creşterea toleranţei la 

frustrare, implicit scăderea predispoziţiei spre agresivitate, rezultatul final fiind o mai bună adaptare  la 

cerinţele comunităţii. Acelaşi climat afectiv pozitiv este premisa contracarării cazurilor de delincvenţă 

juvenilă, cerşetoriei sau trafic de persone.   

Pe viitor colaborarea strânsă şcoală-familie va însemna şi  o mai bună orientare şcolară şi profesională şi 

îndrumarea tinerilor către o meserie adecvată posibilităţilor lor. 

        Părinţii au fost și vor fi ajutaţi şi îndrumaţi să-şi dezvolte abilităţile parentale şi să-şi îmbunătăţească 

cunoştinţele prin acces la material de informare (CD-uri, cărţi, broşuri). Prin implicarea directă a părinţilor în 

activităţile propuse urmărim ca aceştia să aibă sentimentul că aparţin şcolii şi să capete, de ce nu, o mai mare 

încredere în resursele personalităţilor lor. Poate mulţi dintre părinţi vor învăţa odată  cu copiii, educaţia 

permanentă având în cazul lor un cuvânt de spus. 

Profesorii vor beneficia de susţinerea şi continuarea muncii lor din parte familiilor  implicate. Prin acest 

demers, eforturile cadrelor didactice vor căpăta un sens unitar, integrat. 

Acţiunile de sensibilizare ale elevilor şi părinţilor faţă de problemele de mediu şi ecologizare a unor zone 

verzi răspund nevoilor comunităţii.  Aşa cum am mai menţionat anterior beneficiarul pe termen lung este 

comunitatea prin integrarea socială şi profesională a acestor tineri cu CES.  

Continuitatea proiectului 

Participarea cadrelor didactice la cercuri pedagogice, simpozioane unde va fi prezentat proiectul, modalităţile 

de desfăşurare şi portofoliul realizat.  

Realizarea de fotografii şi afişarea acestora în şcoală şi în comunitate. 

Prezentarea proiectului în reviste şcolare, educative, didactice de pe pagina de internet. 

Realizarea de pliante şi broşuri cu prezentarea proiectului şi a evaluării acestuia. 

Prezentarea proiectului în Oferta educaţională a Şcolii Speciale nr.8.  
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STUDIU PRIVIND MOTIVAŢIA ÎN ÎNVĂŢARE 

Fotin Alina 

Colegiul Național Pedagogic”Spiru Haret”, Focșani 

 

Una dintre legile care stau la baza învăţării şcolare este Legea motivaţiei care arată că învăţarea şcolară este 

esenţial motivată şi orientată spre cunoaştere, spre sensibil, spre raţional şi comunicativitate. Motivaţia face ca 

învăţarea să se producă şi să se autosusţină; este generatoare de energie şi stimulatoare pentru noi experienţe 

de internalizare a valorilor.  

Ausubel considera că, există trei componente ale conceptului de motivaţie în cadrul şcolii. Prima 

componentă, centrată în jurul trebuinţei de a cunoaşte şi de a înţelege, de a stăpâni cunoştinţele şi de a formula 

şi rezolva probleme şi care dă naştere la ceea ce se numeşte impulsul cognitiv. Impulsul cognitiv este îndreptat 

în întregime spre sarcina didactică în sensul că, trebuinţa de a fi implicat în realizarea sarcinii respective este 

intrinsecă sarcinii însăşi, adică, e pur si simplu, trebuinţa de a cunoaşte. A doua componentă a motivaţiei, este 

aceea a afirmării puternice a eului iar randamentul şcolar ridicat poate satisface această trebuinţă, deoarece 

realizările de acest fel, conduc la situaţia socială primară sau dobandită, ceea ce generează în conştiinţa 

elevului sentimente de acceptabilitate şi respect de sine. Un element important al acestui tip de motivaţie este 

anxietatea - teama care rezultă din anticiparea pe plan mental a pierderii respectului de sine, care ar urma 

eşecului la învăţătură. Aprobarea, lauda şi încurajarea din partea profesorului satisfac afirmarea eului în 

calitatea sa de componentă a motivaţiei activităţii şcolare şi constituie o confirmare a realizărilor elevului. A 

treia componentă a motivaţiei activităţii şcolare, se bazează pe trebuinţa de afiliere. Ea nu este orientată spre 

randamentul la invaţătura ci mai degrabă spre realizari care îi asigură individului aprobarea din partea unei 

persoane sau a unui grup de persoane, cu care el se identifică în sensul de dependenţă faţă de acestea, si de la 

care în cazul încuviinţării, el dobândeşte o situaţie socială, în mod indirect sau derivat. Această ultimă 

categorie de situaţie socială, nu e determinată direct de nivelul randamentului propriu al individului ci de 

permanenta acceptare a sa de către persoana cu care se identifică. 

Motivația este o sursă de activitate și de aceea este considerată ”motorul personalității”. Acest proces psihic 

are rol deosebit de important în activitatea de învățare a elevului și în consecință în formarea personalității 

acestuia. 

 Motivația energizează și facilitează procesul de învațare prin intensificarea efortului și concentrarea atenției 

elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru activitatea de învățare. Formarea atitudinii faţă de 

învăţătură la elevi nu depinde ,însă, numai de condiţiile externe, ci în aceeaşi măsură, de particularităţile 

psiho-fiziologice ale diferitelor perioade de vârstă, cât şi de trăsăturile individuale ale fiecărui elev, toate 

acestea constituie sistemul condiţiilor interne ale personalităţii elevului care îi permit un mod specific, 

individualizat de acţiune şi adaptare la solicitările şi cerinţele condiţiilor externe, ce nu trebuie să depăşească 

însă anumite limite. 

Problema motivaţiei umane nu trebuie înţeleasă într-un mod simplu, mecanicist. Nu există un comutator 

magic al motivaţiei, care să determine oamenii să dorească să înveţe, să lucreze mai mult, să acţioneze într-o 

manieră mai responsabilă. Facilitarea şi nu controlul ar trebui să ne ghideze ideile, când încercăm să 

schimbăm anumite comportamente în şcoală. Chiar când o persoană este într-o poziţie de autoritate, cum este 

profesorul, eforturile de a motiva elevii într-o anumită direcţie vor avea un succes mai semnificativ dacă 

relaţia profesor–elev este considerată una de colaborare între persoane ce pot sau nu să împărtăşească aceleaşi 

sentimente, expectanţe şi scopuri. Altfel, intervenţiile motivaţionale ce nu respectă scopurile, emoţiile şi 

convingerile unei persoane legate de o anumită situaţie pot produce efecte pe termen scurt, dar pe o perioadă 
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mai mare de timp aceste intervenţii pot să eşueze. Motivaţia trebuie pusă în slujba obţinerii unor performanţe 

înalte. Performanţa este un nivel superior de îndeplinire a scopului. Din perspectiva diferitelor forme ale 

activităţii umane, ceea ce interesează este valoarea motivaţiei şi eficienţa ei propulsivă. În acest context, 

problema relaţiei dintre motivaţie şi performanţă are nu doar o importanţă teoretică, ci şi una practică. 

Obiectivele cercetării  

 

1.Analizarea corelaţiilor opiniilor elevi primar-elevi gimnaziu, profesori-elevi, profesori-părinţi, părinţi-elevi, 

învățători-profesori gimnaziu, părinţi elevi gimnaziu-părinţi elevi primar;  

2. Identificarea ponderii/proporţiei funcţiilor care influenţează motivaţia în învăţare a elevilor;  

3. Determinarea modalităţilor de stimulare a motivaţiei în învăţare;  

4. Identificarea percepţiei asupra rolului şcolii şi al familiei în elaborarea modelelor de reuşită;  

5. Prezentarea concluziilor şi identificarea soluţiilor.  

 

 Ipotezele cercetării  

 

1. Existenţa modelelor umane duce la creşterea motivaţiei pentru învăţare;  

.2. Atitudinea din familie privind învăţarea determină creşterea motivaţiei;  

3. Conştientizarea nevoilor personale şi a obiectivelor învăţării determină creşterea motivaţiei;  

4. Implicarea în activităţile extraşcolare duce la creşterea motivaţiei;  

5. Stilul didactic influenţează pozitiv motivaţia în învăţare;  

 

Concluzii  

 

Înţelegerea nevoilor personale şi a obiectivelor învăţării asigură creşterea motivaţiei;  

Stilul didactic al profesorilor influenţează pozitiv motivaţia în învăţare;  

Participarea  la activităţile extraşcolare duce la creşterea motivaţiei în învăţare;  

Accentul pus pe esenţializarea, calitatea informaţiilor în actul de predare, şi nu pe cantitatea conţinuturilor de 

predat determină dinamizarea pozitivă a motivaţiei ; 

Preluarea modelelor umane de către elevi determină creşterea motivaţiei pentru învăţare;  

Un orar şcolar şi o programă şcolară flexibile contribuie la creşterea motivaţiei;  

Atitudinea părinţilor privind învăţarea şi organizarea unui climat de studiu adecvat copilului contribuie la 

creşterea motivaţiei în învăţare ; 

Familia este identificată ca fiind un mediu care determină succesul în viaţă, iar  

             şcoala un mediu ce poate oferi o carieră de succes. 

 Soluţii  

 

Îmbunătăţirea calitativă a actului de predare, prin reducerea şi esenţializarea informaţiilor ; 

Regândirea programelor şcolare, simplificarea lor şi decongestionarea orarelor şcolare;  

Practicarea unui stil de predare participativ, atractiv care să stimuleze interrelaţiile profesor-elevi;  

Organizarea sistematică a activităţilor extraşcolare (tabere de odihnă, tabere de creaţie, cluburi tehnico-

aplicative si muzicale, cercuri literare şi ştiinţifice, olimpiade şcolare, concursuri cu premii etc) ;  

Dinamizarea comunicării şcoală-familie şi organizarea eficientă a „Şcolii Familiei” ; 

Perfecţionarea sistemului de recompense care să motiveze elevii.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN ȘCOALA PUBLICĂ 

 

                                                                            Albul Aurora Eugenia 

  Liceul Radu Petrescu, Prundu Bârgăului, jud.Bistriţa Năsăud 

 

  În sens generic, integrarea este un proces de inserţie activă şi eficientă a individului în activităţile 

sociale, în grupurile sociale şi într-o accepţiune mai largă în viaţa socială. Pe ansamblu, acest proces 

se realizează prin diverse forme şi mijloace, cum ar fi: instruirea, educaţia şi serviciile sociale. 

  Integrarea socială a copiilor este indisolubil legată de procesul de socializare al acestora precum şi 

de diferitele forme de acţiune educativă la care participă. Sistemul şcolar este un instrument de 

integrare socială a copiilor şi adolescenţilor în sistemul existent. 

  In Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificata de Romania prin Legea nr. 18/1990, 

tara noastra isi asuma garantarea si promovarea drepturilor tuturor copiilor, asa cum sunt definite in 

Conventie si in conformitate cu principiile si normele enuntate de acestea, inclusiv in privinta 

copiilor cu dizabilitati. In strinsa legatura cu termenul de  dizabilitate se afla principiul egalizarii 

sanselor.  

  Recunoasterea drepturilor egale pentru toti oamenii,inclusiv copii, fara nici o discriminare, 

presupune ca nevoile fiecarui individ au importanta egala. Aceste nevoi trebuie sa stea la baza 

planurilor facute de societate si deci, egalizarea sanselor se refera la procesul prin care diversele 

sisteme ale societatii si mediului sunt puse la dispozitia tuturor si, in particular, a persoanelor cu 

dizabilitati. Egalizarea sanselor trebuie inteleasa ca drept al persoanelor si copiilor cu dizabilitati de a 

ramane in comunitate si de a primi sprijinul necesar in cadrul structurilor obisnuite de educatie, 

sanatate, a serviciilor sociale si de incadrare in munca.  

  Conventia cu privire la drepturile copilului include un articol specific asupra drepturilor 

copiilor cu dizabilitati (art. 23), in care accentul este pus pe participarea activa la comunitate, 

precum si pe integrare sociala, ceea ce implica, evident, necesitatea evitarii si a reducerii 

institutionalizarii copiilor cu dizabilitati. Asigurarea accesului efectiv la educatie al acestor copii 

este vital, cel putin din doua puncte de vedere. Mai intai, este vorba de valorizarea sociala, inerenta 

acordarii dreptului la educatie, valorizarea ca fiinta umana cu drepturi egale. In al doilea rand, 

integrarea scolara este o forma efectiva de integrare sociala, a carui reusita este fundamentala 

pentru insertia sociala. 

 Cercetarile stiintifice au demonstrat ca scoala speciala nu are rezultate spectaculoase. 

Persoanele instruite in scoala speciala nu realizeaza performante intelectuale mai mari, in comparatie 
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cu cei din aceeasi categorie care frecventeaza scolile obisnuite. In schimb, sub aspectul invatarii 

sociale – a carei importanta este tot mai accentuata in psihopedagogia moderna – achizitiile copiilor 

care invata in scoli obisnuite sunt net superioare. 

 Integrarea in comunitate a copiilor supusi riscului de marginalizare este un proces de 

debarasare de sindromul de deficienta, sindrom care, in final, conduce la dependenta copilului cu 

dizabilitati de altii, devenind tributar asistentei, indiferent de natura ei. Privita din acest unghi, 

singura solutie o constituie reducerea diferentelor, pentru ca acesti copii deosebiti sa urmeze o scoala 

obisnuita. Pornind de la identificarea acestei probleme, scoala trebuie sa-si extinda scopul si rolul 

obisnuit pentru a putea raspunde unei mai mari diversitati de copii. Este necesar ca invatamintul sa se 

adapteze cerintelor copiilor, si nu invers. Tinta finala este sa se asigure ca toti copiii sa aiba acces la 

o educatie in cadrul comunitatii, educatie care sa fie adecvata, relevanta si eficienta. 

 În accepţiunea savanţilor români Alois Gherguţ, C. Neamţu, T. Cosma, M. Farkas, termenul de 

cerinţe educative speciale CES (special educaţional needs) se referă la cerinţele în plan educativ ale 

unor categorii de elevi, cerinţe consecutive unor disfuncţii sau deficienţe de natură intelectuală, 

senzorială, psihomotrică, fiziologică sau ca urmare a unor condiţii psiho-afective, socio-economice 

sau de altă natură (cum ar fi absenţa mediului familial, condiţii de viaţă precare, anumite 

particularităţi ale personalităţii copilului) ce plasează elevul într-o stare de dificultate în raport cu cei 

din jur.  

   Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învăţământul de masă presupune: 

 - a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă 

medicală şi socială etc) în şcoala respectivă; 

- a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi 

aplicare a programelor de integrare; 

- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite 

(bibliotecă, terenuri de sport etc); 

- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

- a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

 Institutia de invatamant trebuie sa recunoasca si sa reactioneze la diversele cerinte ale 

copiilor, sa armonizeze diferentele de  stiluri de invatare, diferentele intre grade de reusita scolara, sa 

asigure o educatie de calitate pentru toti.                        Sunt necesare restructurari, in special in 

domeniul curricular, privind: 
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programe analitice elaborate de o maniera in care sa raspunda la cerintele tuturor copiilor, in raport 

cu posibilitatile reale de invatare, de stilul si de ritmul fiecarui copil; 

tehnologii educationale individualizate, care sa eficientizeze procesul de invatare; 

organizarea invatarii pe principiile invatarii active, participative, de cooperare, de ajutor reciproc; 

valorizarea sociala a fiecarui copil, diferenta fiind respectata si valorificata. 

In pledoaria pentru integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati, argumentul suprem il constituie 

beneficiile psihosociale ale incluziunii, care faciliteaza asumarea de roluri sociale proprii in 

comunitate, care se exprima fie prin valorizarea imaginii sociale a persoanei, fie prin cresterea 

competentelor in aceleasi medii ambiante. 

  Integrarea a devenit un principiu uman si social, care tinde spre realizarea educatiei pentru 

toti, ca raspuns la principiul mai general , societate pentru toti,aflandu-se la baza tuturor 

demersurilor legislative, administrative si sociale intreprinse in cadrul sistemului de protectie a 

persoanelor defavorizate. Din nefericire lipseste ceva: cumularea eforturilor tuturor actorilor 

implicati in acest proces.                                          În integrarea elevilor cu CES trebuie să se ţina 

seama de toţi cei implicaţi direct în realizarea obiectivelor învăţării, în cadrul procesului de 

învăţământ. 

In Declaratia de la Salamanca se spune ca “Scoala obisnuita cu o orientare incluziva reprezinta 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creaza 

comunitati primitoare, construiesc o societate incluziva si ofera educatie pentru toti; mai mult, ele 

asigura o educatie eficienta pentru majoritatea copiilor si imbunatatesc eficienta si, pana la urma, 

chiar si rentabilitatea intregului sistem de invatamant.” 

          Scoala incluziva ridica invatarea la rang de principiu general si presupune inainte de orice 

acceptarea faptului ca orice copil poate invata.  

         Sursele invatarii, pentru fiecare, vin din relatiile interumane si din experienta permanenta cu 

obiectele, cu semenii si cu sine. Scoala nu este numai un teritoriu al cunostintelor academice ci si un 

al experientelor practice si al relatilor interumane. 

         Predarea este un act de cooperare ,descoperire si reflectie, la care participa atat profesorul (care 

poate coopera cu colegii sai) cat si elevii unei clase. O resursa importanta pentru profesor in predare 

este cooperarea elevilor. Pregatirea predarii si de multe ori realizarea ei se completeaza cu 

cooperarea intre profesorii si chiar cooperarea cu unii parinti. 

            Opinii personale in ceea ce priveste integrarea copiilor cu dizabilitati in scoala publica 

 Integrarea elevilor cu CES în colectivul unei clase este una dintre cele mai dificile probleme 

psihopedagogice datorită diverselor probleme pe care le ridică aceasta, cum ar fi: 

- posibilităţile de dezvoltare; 

- efectele asupra colegilor de clasă;  

-condiţii diferite de organizare a orei; 

- evaluare diferenţiată. 

          - lipsa unui profesor de sprijin si a unui consilier scolar ; 
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          - lipsa unei colaborari eficiente cu familiile copiilor cu cerinte educative speciale. 

 Dezvoltarea schimbului de experienta cu specialisti in domeniu si crearea spatiului necesar pentru 

activitatile complementare programului de scoala reprezinta oportunitati pentru integrarea copiilor cu 

nevoi speciale iar mentalitatea parintilor si a colectivelor de elevi precum si rezistenta la schimbare 

se inscriu in sfera amenintarilor realizarii integrarii. 

 Pentru eficientizarea procesului de integrare as propune : 

asigurarea unei echipe interdisciplinare pentru fiecare scoala integratoare/incluziva (psihopedagog, 

asistent social comunitar, consilier profesor, profesor de educatie speciala, invatator/profesor)  

elaborarea metodologiei de evaluare a prestatiei cadrelor didactice care asigura integrarea ;  

adaptarea continutului Fisei de evaluare a activitatii cadrelor didactice din scoala integratoare pentru 

aprecierea obiectiva a acesteia si motivarea personalului implicat in aceste activitati. 

In concluzie, pot aprecia ca problematica integrarii in invatamantul de masa a copiilor in 

dificultate/cu nevoi speciale este inteleasa ca o necesitate, insa pentru atingerea acestui obiectiv 

trebuie conjugate eforturile tuturor partenerilor implicati . 

Modalitatea concreta pentru realizarea integrarii o reprezinta formarea continua a cadrelor didactice  

in vederea schimbarii mentalitatii acestora (temeri exagerate cu privire la copiii care provin din 

institutii si la afectarea prestigiului scolii, confuzia care se face intre copil cu nevoi speciale, cu 

cerinte educative si copil in dificultate, neintelegerea importantei rolului cadrelor didactice in 

facilitarea integrarii copiilor in invatamant si nu numai), existenta cabinetului de logopedie si a 

profesorului de sprijin, incheierea de parteneriate intre autoritatile implicate in integrarea copiilor. 
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COPILUL  CU TULBURĂRI  DE LIMBAJ  INTEGRAT ÎN MEDIUL INCLUZIV 

 

                                                                   PROF. DONEA TECUCEANU GINA LAVINIA 

                                                                   GPP NR. 7 SLATINA 

 

   2.1.  Deficienţa de limbaj – ca cerinţă educaţională specială  

            Deficienţele/ tulburările de limbaj reprezintă rezultatul disfuncţiilor intervenite în recepţionarea, 

înţelegerea, elaborarea şi realizarea comunicării scrise şi orale datorită 

afecţiuni de natură organică,funcţionlă, psihologică sau educaţională care acţionează asupra copilului mic în 

perioada apariţiei şi dezvoltării limbajului.  1 

              Prin tulburare de limbaj întelegem toate abaterile de la limbajul normal, standardizat, de la 

manifestările verbale tipizate, unanim acceptate în limba uzuală, atât sub aspectul reproducerii cât şi al 

perceperii, începând de la dereglarea componentelor cuvântului şi până  la imposibilitatea totală de comunicare  

orală  sau scrisă. 

 Tulburări ale limbajului oral 

              Dislalia este tulburarea de pronunţie ( de articulare) provocată de afecţiuni organice sau funcţionale  

ale organelor periferice ale  vorbirii, caracterizată prin imposibilitatea  pronunţării  unor sunete sau a mai 

multor sunete. Este  tulburarea de pronunţie cu fregvanţa cea mai mare atât în cazul subiecţilor normali din 

punct de vedere psihic, cât şi la cei cu deficienţe  de intelect şi senzoriale.  Dacă la copilul antepreşcolar, este 

de natură fiziologică, ca urmare a nedezvoltării suficiente a aparatului fonoarticulator şi a sistemelor 

cerebrale implicate în  actul vorbirii,2 la copilul de vârstă preşcolară, persistenţa acestora, impune necesitatea 

intervenţiei logopedică.  

                În funcţie de sunetele afectate, dislalia primeşte denumirea din limba greacă a fonemului afectat + 

sufixul ism în cazul omisiunilor şi  prefixul para în cazul înlocuirilor: ( b -  betacism -  parabetacism, c -   

capacism -  paracapacism; d -  deltacism -  paradeltacism; f -   fitacism -  parafitacism;  h -   hapacism -  

parahapacism;  m -  mutacism -   paramutacism;  n -  nutacism -   paranutacism; r -  rotacuism -  

pararotacism;  s -  sigmatism -  parasigmatism;) 

            Dislaliile cel mai fregvent întâlnite la vârsta preşcolară şi şcolară mică, sunt sigmatismul şi 

parasigmatismul(  afectarea pronunţiei şuierătoarelor şi siflantelor) şi rotacismul şi pararotacismul. 

            Rinolalia este o tulburare de pronunşie asemănătoare dislaliei însă la care aspectul nazal este principal. 

Se produce ca urmare a unor malformaţii ce sunt localizate la nivelul vălului palatin 

 
1 Dănescu Elena, Educaţia integrată a elevilor cu cerinţe educative speciale, Pieşti, Editura Universităţii din Piteşti , 2010. 
P.67 
2 Dănescu Elena, op.cit., p.69 
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              Dizartria ( din limba greacă “dys – greu, “arthria” – articulaţie), este o tulbuarare complex de vorbire 

determinată de defecţiunile căilor centrale şi ale centrilor nervoşi în procesul de articulaţie, este cea mai gravă 

tulburare de pronunţie, iar recuperarea ei este foarte dificilă şi parţial nereuşită. 

                Copilul disartric este, de cele mai multe ori, conştient de dificultăţile pe care le întâmpină  în 

realizarea unor mişcări fonoarticulatorii. Deşi ştie ce mişcări trebuie să realizeze pentru a produce prin imitaţie 

un anumit sunet, el nu le poate reuşi. Una dintre notele specific ale dizartriei este decalajul dintre vorbirea 

expresivă, ce este profund afectată şi vorbirea impresivă, care se conservă şi care permite înţelegerea , relativ 

bună, a comunicării verbale. 3 

              Bâlbâiala este o tulburare a ritmului şi a fluenţei vorbirii în care cursivitatea exprimării este grav 

afectată prin apariţia unor blocaje sau a unor spasme puternice oadată cu încercările de rostire a primelor 

cuvinte din propoziţie. 4 

         Bâlbâiala poate avea efecte negative asupra personalităţii logopatului şi asupra modului de realizare al 

relaţiilor sale cu cei din jur. 

                  Tahilalia  este o tulburare a ritmului de realizare a prrogramelor articulatorii, caracterizată  printr-o 

vorbire prea accelerată. Subiectul se ceracterizează prin excitaţie, irascibilitate  nu-şi poate urmări coerent 

ideile. 

                   Bradilalia este opusă tahilaliei şi se manifestă prin vorbire rară, încetinită cu exagerări maxime 

ale acestor caracteristici în handicapurile de intelect.  

                   Afonia  este  cea mai gravă tulburare de voce şi constă în lipsa tottală a sunetului vocal. Ea poate 

provenii din inflamaţii, abcese, paralizie, răceală subită coardelor vocale,etc. Iniţial vocea se manifestă prin 

răguşeală, scăderea în intensitate, şoptirea, ca în final să dispară complet. 

                    Disfonia  apare în urma tulburărilor parţiale ale muşchilor laringelui şi a anomaliilor constituite 

de nodule bucali sau polipi, fiind o tulburare a vocii, a registrului şi calităţii sunetelor vocale şi a timbrului. 

Dereglările şi spasmele produse în urma unui tonus muscular slab, pot determina instabilitatea vocii, inhibiţia 

ei, monotonia şi caracterul şters şoptit.  

                   Fonoastenia  este o tulburare de voce caracterizată prin scăderea intensităţii vocii, pierderea 

calităţilor sale musicale, tremurul şi oboseala rapidă a vocii. Este determinată de folosirea incorectă şi abuzivă 

a vocii. 

 Tulburări ale limbajului scris-citit 

                  Disgrafia  reprezintă dificultatea de învăţare a scrierii corecte de către copiii normali  mintal, 

datorită unor tulburări emoţionale sau a unor afecţiuni neuropsihice. Scrisul copilului disgrafic se 

cacarterizează prin următoarele: 

linii inegale, trenurate; 

 
3 Dănescu Elena, Educaţia integrată a elevilor cu cerinţe educative speciale, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 
2010, p.71 
4 Dănescu Elena , ibidem, p. 73 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

144 
 

litere inegale între ele; 

legături absente sau nefireşti între acestea; 

înclinarea exagerată; 

neglijarea regulilor gramaticale şi ortografice. 

          Dislexia este dificultatea în învăţarea corectă a citirii la subiecţii normali mintal, datorită unei slabe 

coordonări a proceselor senzoriale, motrice şi intelectuale implicate de actul citirii. Citirea unui text de către 

un copil dislexic se caracterizează prin: 

tendinţe de a improviza; 

omisiuni, înlocuiri, repetiţii; 

inversiuni ale unităţilor fonetice; 

voce lipsită de intonaţie; 

ignorarea semnelor de punctuaţie; 

neacceptare şi chiar teamă faţă de citire. 

             Alexia reprezintă pierderea capacităţii de a citi şi de a înţelege limbajul scris. Subiectul alexic poate 

înţelege ceea ce i se spune, vorbeşte normal, scrie corect după dictare dar nu înţelege un text scris. 

             Agrafia este incapacitatea de a comunica prin scris, de învăţare a actului grafic, cu toate că persoana 

în cauză prezintă un nivel mintal normal şi o motricitate integră. Agrafia poate fi constituţională sau 

dobândită. Fenomenul este rar întâlnit şi uneori se asociază cu tulburări afazice, caz în care apare ca o pierdere 

patologică a posibilităţii de a scrie. 
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PRINCIPII ALE EGALIZĂRII ȘANSELOR PENTRU PERSOANELE  CU CERINȚE SPECIALE 

 

PROF.GRIGORE ANA MARIA 

                                                                                                            GPP NR7 SLATINA 

 

 

  Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii, inclusiv copii, fără nici o discriminare, presupune că 

nevoile fiecărui individ au importanţă egala. Aceste nevoi trebuie să stea la baza planurilor făcute de societate 

şi deci, egalizarea şanselor se refera la procesul prin care diversele sisteme ale societăţii şi mediului, ca, de 

pilda, serviciile, activităţile, informaţiile, documentarea, sunt puse la dispoziţia tuturor şi, în particular, a 

persoanelor cu dizabilităţi. Egalizarea şanselor trebuie înţeleasă ca drept al persoanelor şi copiilor cu 

dizabilităţi de a rămâne în comunitate şi de a primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obişnuite de 

educaţie, sănătate, a serviciilor sociale şi de încadrare în muncă. 

  Organizaţia Naţiunilor Unite a elaborat şi promovat un set de reguli care să asigure persoanelor cu cerinţe 

speciale aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi persoanelor normale. Principalele reguli care trebuie să susţină 

egalizarea şanselor pentru persoanele cu  cerinţe educative speciale sunt (Gherguţ,A., 2006, p 39). 

 Sporirea gradului de conştientizare - fiecare stat trebuie să iniţieze şi să sprijine campaniile de informare în 

legătură cu politica şi problematica persoanelor cu cerinţe speciale prin programele şi serviciile iniţiate sau 

existente în fiecare comunitate, astfel încât să se încurajeze o reprezentare şi o atitudine pozitive faţă de 

imaginea persoanelor cu cerinţe educative speciale handicap în mediile de informare. 

Îngrijirea medicală - fiecare stat trebuie să asigure programe şi servicii pentru 

depistarea timpurie, evaluarea şi tratamentul deficienţelor, precum şi programe care să 

asigure prevenirea şi înlăturarea unor deficienţe apărute la populaţii sau persoane cu 

grad mare de risc. 

Consilierea persoanelor cu cerinţe educative speciale şi a familiilor acestora, dezvoltării încrederii în sine, 

organizării de servicii ocazionale pentru evaluare, orientare şi inserţie socială etc. 

Serviciile de sprijin - fiecare stat trebuie să asigure dezvoltarea, producerea şi 

furnizarea de echipamente, instrumente şi dispozitive necesare susţinerii persoanelor 

cu cerinţe educative speciale (ca o măsură importantă în favoarea egalizării şanselor), precum şi facilitarea 

achiziţiei de know-how tehnic, asigurarea service-ului pentru dispozitivele şi echipamentele respective, 

facilitarea achiziţiei lor de către persoanele cu handicap (proteze de toate tipurile, instalaţii, maşini şi 

echipamente de producţie adaptate pentru persoana deficientă, ateliere de producţie protejate, soft adaptat 

pentru persoane cu anumite tipuri de deficienţă etc.). 

 

Accesibilitatea - fiecare stat trebuie să introducă programe de acţiune pentru a 

favoriza accesul persoanelor cu cerinţe educative speciale în mediul fizic înconjurător (accesul stradal,accesul 

în instituţiile publice şi la serviciile comunitare, securitate în spaţii aglomerate etc.), precum şi accesul acestor 
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persoane la informare şi comunicare (sistemul Braille, servicii de înregistrare pe suport magnetic, grafică 

adecvată şi limbajul semnelor pe canalele TV de informare, reţele informatizate adaptate pentru fiecare 

categorie de deficiență în parte etc.). 

Educaţia - fiecare stat este responsabil de asigurarea şanselor egale la educaţie 

primară, secundară, pregătire profesională sau educaţie superioară a copiilor, tinerilor 

şi adulţilor cu cerinţe educative speciale, de facilitarea învăţământului integrat, flexibilizarea, îmbogăţirea şi 

adaptarea curriculumului şcolar, de pregătirea continuă a personalului didactic şi de specialitate, încurajarea 

comunităţilor să folosească şi să dezvolte propriile resurse pentru a asigura educaţia la nivel local a 

persoanelor cu cerințe educative speciale. 

Ocuparea forţei de muncă - fiecare stat trebuie să elaboreze legi şi regulamente 

care să sprijine activ integrarea persoanelor cu cerinţe educative speciale în activităţi de producţie printr-o 

varietate de măsuri cum ar fi: calificare profesională de calitate, sisteme de rezervare sau de protejare a 

locurilor de muncă, etc. 

Asistenţa în domeniul veniturilor şi protecţia socială - fiecare stat este responsabil 

pentru asigurarea protecţiei sociale şi pentru garantarea sprijinului financiar adecvat 

întreţinerii unei persoane cu  cerinţe educative speciale . Programele de protecţie socială trebuie să includă şi 

măsuri de stimulare a persoanelor cu handicap să ocupe locuri de muncă, pentru a evita dependenţa totală faţă 

de sprijinul financiar al statului şi pentru a participa activ la viaţa socială şi de producţie a comunităţii, 

premisă a integrării lor în societate. 

Viaţa de familie şi integritatea personală - fiecare stat trebuie să promoveze 

participarea deplină a persoanelor cu  cerinţe educative speciale la viaţa de familie şi să asigure dreptul 

acestora la intimitate şi integritate personală, evitarea discriminărilor referitoare la relaţiile sexuale, căsătorie 

şi exercitarea rolului de părinte. 

Cultura - fiecare stat trebuie să asigure persoanelor cu  cerinţe educative speciale posibilitatea de a-şi utiliza 

potenţialul creativ, artistic şi intelectual, atât în beneficiul propriu, cât şi în beneficiul comunităţii în care 

trăiesc, accesul în instituţiile de cultură (teatre, biblioteci, muzee, cinematografe etc.). 

Activităţile recreative şi sportive - fiecare stat trebuie să iniţieze măsuri pentru 

accesul persoanelor cu  cerinţe educative speciale în locurile de petrecere a timpului liber şi practicarea 

sporturilor (parcuri de distracţii, hoteluri, plaje, arene sportive, săli de gimnastica etc.) şi să pregătească 

personalul din aceste unităţi pentru relaţionarea şi sprijinirea persoanelor deficiente în situaţiile mai dificile. 

 

Religia - fiecare stat va încuraja măsurile de participare egală a persoanelor cu 

handicap la viaţa religioasă a comunităţii din care fac parte, inclusiv accesul acestora la literatura religioasă şi 

implicarea autorităţii religioase la programele de educaţie religioasă şi de practicare a religiei de către 

persoanele cu cerințe educative speciale. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

147 
 

Informaţiile şi cercetarea - fiecare stat are responsabilitatea informării opiniei 

publice cu privire la condiţiile de viaţă ale persoanelor cu handicap şi trebuie să susţină programe de cercetare 

în domeniul problemelor sociale, economice şi al participării la viața societății care afectează existența 

persoanelor cu cerințe educative speciale  și familiile acestora. 

Stabilirea de politici sociale, economice şi planificarea programelor de intervenţie - fiecare stat trebuie să 

iniţieze şi să planifice, la nivel naţional, politici adecvate nevoilor persoanelor cu cerinţe educative speciale, 

să aloce fonduri pentru susţinerea organismelor guvernamentale şi nonguvernamentale care acţionează în 

favoarea persoanelor cu handicap, să stimuleze şi să sprijine programele de intervenţie la nivel regional şi 

local care vin să rezolve cerinţele şi problemele persoanelor aflate în dificultate. 

Legislaţia - fiecare stat trebuie să asigure prin legislaţie drepturile şi obligaţiile 

persoanelor cu cerinţe educative speciale, condiţiile ca aceste persoane să-şi poată exercita toate drepturile pe 

bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, posibilitatea ca organizaţiile persoanelor cu handicap să se implice în 

dezvoltarea şi ameliorarea legislaţiei naţionale referitoare la problematica persoanelor cu cerinţe speciale, 

dând sancţiuni corespunzătoare în cazul nerespectării principiilor nondiscriminării. 

Instruirea personalului - fiecare stat trebuie să asigure pregătirea adecvată, la 

toate nivelurile, a personalului implicat în planificarea şi furnizarea de programe şi 

servicii pentru persoanele cu cerinţe educative speciale, să includă dezvoltarea competenţelor şi tehnologiilor 

moderne de acţiune în sprijinul acestora, precum şi să faciliteze colaborarea cu familiile, personalul din şcoli 

şi unităţile de asistenţă şi ocrotire, cu membrii comunităţii, pentru a creşte eficienţa programelor şi serviciilor 

adresate persoanelor cu cerințe speciale. 

Organizaţiile persoanelor cu handicap - fiecare stat trebuie să recunoască 

drepturile organizaţiilor persoanelor cu handicap de a reprezenta aceste persoane la 

nivel naţional, regional şi local, rolul consultativ al acestor organizaţii în luarea 

deciziilor referitoare la problemele celor pe care îi reprezintă, participarea lor Ia 

dezvoltarea politicilor guvernamentale în domeniu. 

Cooperarea internaţională între organizaţiile nonguvernamentale care se ocupă 

de problemele persoanelor cu cerinţe educative speciale, instituţiile de cercetare, reprezentanţii programelor 

de acţiune în acest domeniu şi cei ai grupurilor profesionale interesate de problemele persoanelor aflate în 

dificultate, organizaţiile persoanelor cu handicap, comitetele naţionale de coordonare a instituţiilor şi 

programelor de intervenţie pentru persoanele cu handicap. 

 

Urmărirea şi evaluarea la nivel naţional a modului de implementare a regulilor 

în cadrul programelor pentru persoanele cu cerinţe educative speciale şi diseminarea informaţiilor cu privire 

la rezultatele şi eficienţa acestor programe. 
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     În acord cu noile măsuri instituite pe plan mondial privind protecţia şi educaţia persoanelor cu cerinţe 

speciale şi în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale Legii învăţământului, ţara noastră a intrat într-o 

etapă de transformări radicale ale sistemului de educaţie, în spiritul egalizării şanselor, pentru copiii, tinerii şi 

adulţii cu deficienţe sau incapacităţi.  
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Voluntariatul și Școala 

Prof. Bejinariu Iulian-Manuel 

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava 

 

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-economic într-

un ritm alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca atare, şcoala se află sub 

asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona nonformală/ informală, prin 

cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi comunitare. 

Diferite iniţiative europene sau ale ONU  propun şcolilor participarea în proiecte, dincolo de curriculumul 

formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri multiple între 

achiziţiile provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală / informală: 

Rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor tind să se modifice prin participarea la aceste proiecte; 

Cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, profesorii şi 

elevii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest sens, obiectul învăţării 

se modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi atitudinale; 

Voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor; 

Se modifică statutul profesorului care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării nonformale/ 

informale. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri prin intermediul 

activităţilor de educaţie nonformală / informală; 

Elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod direct; 

Se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi acţiunea), 

implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge dincolo de graniţele 

deja explorate şi de a gândi creativ), experienţa (elevii îşi construiesc un know-how despre managementul 

schimbării); 

 

Învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este stimulată 

astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare, 

investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de sine, 

expresivitatea). 

 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia adolescenţii au multe 

lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul în şcoli este 

soluţia pentru o dezvoltare complexă a adolescentului. 

Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de importanţa lor ca 

individ, de nevoia societăţii de oameni ca el. 

Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de 

serviciul adus aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat internațional. 

Misiunea grădinitei, a şcolii, a dascălilor ei este de a promova o cetăţenie activă, de a educa tineri deschişi, 

responsabili, foarte implicaţi, care să-şi dea timpul, abilităţile şi cunoştinţele lor în beneficiul altora, care să se 

dedice unei cauze nobile, obiectiv marcant al învățământului într-o Românie ce aparține Uniunii Europene. 
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Managementul clasei de elevi cu dificultăți comportamentale 

 

Prof. înv. primar Barbu Viorela Laura 

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia 

 

 

 Munca de profesor poate fi uneori dificilă. Profesorii trebuie sa coordoneze eficient clasele de elevi. 

Unii dintre elevi pot fi greu sau foarte greu de stăpânit, pot prezenta tulburări emoţionale sau 

comportamentale, clasa se poate transforma într-un "câmp de luptă". Energiile elevilor prezintă dificultăti 

emoţionale-comportamentale.  Astfel, profesorul este nevoit să direcţioneze energia elevilor de la un 

comportament nepotrivit la unul adecvat. Redirecționarea acestor energii nu este o sarcină uşoară. 

Comportament - modalitate de a acționa și de a reacționa în anumite împrejurări sau situații; conduită, 

purtare, comportare. 

Tulburările de comportament - reprezintă apariția unor manifestări de conduită care depăsesc limita 

normalității la vârsta respectivă. Aceste abateri exprimă atitudinea structurată a copilului față de muncă, alte 

persoane, autoritatea educativă, lucruri, propria persoană. 

Tipuri de comportamente: 

→ comportament agresiv 

→ comportament deviant 

→ comportament delincvent 

Comportament agresiv 

- un comportament care determină vătămarea unei persoane sau distrugerea unui bun al ei 

- un comportament desfăşurat cu intenţia de a face rău altuia din aceeaşi specie  

- un comportament care presupune a face rău altora. 

Cauze: 

 La copii, comportamentul agresiv poate avea mai multe cauze şi, de aceea este importantă 

identificarea corectă a acestora:          

- o schimbare importantă în familie: naşterea unui alt copil, divorţul parinţilor, un deces; 

- un mediu familial tensionat, caracterizat prin conflicte, neglijare sau abuz; 

- expunerea la filme, videoclipuri şi jocuri cu conţinut violent; 

- un program aglomerat care suprasolicită copilul si il oboseşte;  

- grupul de prieteni (anturajul). 

Comportament deviant 

- orice abatere a comportamentului de la normele generale de convieţuire, de la normele morale, culturale, 

juridice ale societăţii. 

Manifestări: -indisciplină şcolară şi extracurriculară; 

                     -exces de mişcare sau de vorbire; 

                     -lipsă de stăpânire, incapacitate de a lucra timp îndelungat; 

                     -abateri în sfera emoţională (irascibilitate, agresivitate, brutalitate); 

                     -reacţii de negativism; 

                     -perturbări în sfera relaţională (lipsa respectului faţă de profesori, lipsă de stimă faţă de adulţi şi 

faţă de colegii de clasă); 

                     -fuga de la şcoală; 

                     -prezenţa obişnuinţelor negative (în deosebi fumatul, consumarea ocazională a băuturilor 

alcoolice) 

Cauze: 
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- mai frecvent, cauze determinante ale comportamentului deviant provin din mediul ambiant, au legătură cu 

socializarea, se raportează la ereditate. 

-una dintre cele mai frecvente cauze determinante ale comportamentului deviant  o reprezintă neînţelegerile 

din cadrul familiei urmate de disocierea acesteia. S-a constatat că în procent de 80% din minorii cu 

comportament deviant provin din familii destrămate. 

-dimensiunea neuropsihică - nelinişte motorie, dispersie şi instabilitate psihică, negativism, tendinţe de chiul, 

vagabondaj, minciună etc. 

Comportament delincvent  

• individul care încalcă legea 

• actul care constituie această infracțiune              delincvență 

• circumstanțe care conduc la comiterea ei 

Cauze: 

- delincvenţa juvenilă  este consecinţa absenţei sprijinului moral oferit de adult, a lipsei de protecţie şi îngrijire 

primite în familie, a eşecului activităţii de educaţie morală primită în şcoală etc.  

- delincvenţa  juvenilă apare ca un efect al lipsei de responsabilitate a familiei, a părinţilor, a educatorilor, 

influenţa mass-media; lipsa autocontrolului în copilărie; influenţa societăţii; influenţa anturajului şcolar etc. 

 - psiho-individuale 

SOLUȚII 

1. Abordarea pozitivă 

- afirmaţii, reguli şi îndemnuri pozitive; 

 - folosirea constantaă a laudelor şi recompenselor (recunoasterea progresului, încurajarea sunt recompense); 

2. Ignoră comportamentul 

În cazul în care comportamentul copilului nu-l pune în pericol (pe el sau pe alţii), este o bună idee sa-l ignore, 

în prima fază. Majoritatea copiilor acţionează așa ca să atragă atenţia. Pentru ei, chiar și atenţia negativă este 

tot atenţie. 

3. Redirecţionează atenţia 

Atunci cînd copilul reacţionează (fizic sau verbal), este important să-i redirecţionezi atenţia către un alt tip de 

comportament. În loc să te concentrezi pe ceea ce a făcut acum, îndreaptă-i atenţia către ceea ce ar trebui să 

facă data viitoare într-o situaţie similară. 

4. Învaţă-l să se calmeze 

Dacă se află într-un loc din care nu poate ieşi  învaţă-l să se liniştească singur. Învaţă-l să respire adânc, să îşi 

lase tot timpul mâinile în jos, mai ales cînd simte nevoia să lovească pe cineva, să numere pîna la 10 pentru a 

se calma etc. Poţi încerca mai multe variante până când o veţi găsi împreună pe cea mai potrivită pentru el. 

5. Prevenirea (cum trebuie să te comporți în situaţii diverse...) 

6.Comportamentul verbal cu rol de stopare sau reducere a unui comportament: interdicţiile verbale, 

tonalitatea vocii, verbalizarea ameninţărilor, au rolul de a reduce frecvența unui comportament.  

7. Focalizează-te asupra celor care au un comportament adecvat; 

8. Vizionarea diverselor filmuleţe cu caracter educativ; 

9. Conversaţiile cu părinţii; 

10. Consilierea psihologului; 

11. Terapia farmacologică. 

 

" Comportamentul este o oglindă în care fiecare îşi expune propria imagine. “ 

                                                                                                                                        Goethe 

APLICAȚII 

1. Ruleta 

2. Ciorchinele 
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3. Pălăriile gânditoare 

RULETA 

 - joc de spargere a gheții și totodată de reactualizare a cunoștințelor legate de managementul clasei 

 Pe ruleta  confecționată din carton se lipesc foiţe egale de formă triunghiulară de diferite culori într-o 

ordine prestabilită astfel încât să-i confere un aspect plăcut. În mijlocul ruletei se fixează un ac pe care se va 

prinde un indicator săgeată. 

 Desfăşurarea jocului:  

 - se învârte ruleta de câte un participant și în funcție de culoarea indicată de săgeată, se va citi cerința 

de pe biletul cu aceeași culoare și va încerca să ofere răspunsul. 

Cerințe: - Definiți managementul clasei.  

              - Care sunt rolurile manageriale ale cadrului didactic? 

              - La ce se referă dimensiunea ergonomică a managementului clasei 

de elevi? 

              - La ce se referă dimensiunea inovativă a managementului clasei de 

elevi? 

              - Dați exemple de modalități de cunoaștere a clasei de elevi? 

              - Considerați eficientă procedura de intervenție sancțiune-

recompensă? 

CIORCHINELE 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme  

de comportament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PĂLĂRIILE GÂNDITOARE 

ALBĂ: informează, concluzionează 

ROȘIE: exprimă sentimente 

VERDE: generează idei noi, soluții 

GALBENĂ: aduce beneficii 

NEAGRĂ: identifică aspecte negative 

ALBASTRĂ: clarifică, controlează 

Situația: 

Date de identificare 

Nume şi prenume: G. George 

Vârsta : 8 ani 
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Clasa : I 

Părinţii : mama – asistentă medicală, lucrează în schimburi, nu are control asupra copilului 

               tata – muncitor, plecat la muncă în străinătate 

Alte informaţii 

▪ subiectul este al doilea copil în familie, născut la un interval de 8 ani faţă de primul copil 

▪ copilul stă foarte mult timp singur în faţa calculatorului şi vizionează multe emisiuni cu desene animate 

Simptome de hiperactivitate: 

▪ agitaţie/ nelinişte 

▪ motricitate excesivă 

▪ dificultăţi în a se angaja în activităţi distractive 

▪ logoree permanentă/ discută despre altceva 

Simptome de impulsivitate: 

 ▪ îi întrerupe/ deranjează pe colegi  

 ▪ “ trânteşte” răspunsurile/ comentează; 

 ▪ nerăbdător, are dificultăţi în a-şi aştepta rândul 

 ▪ agasează şi agresează copiii, intră în conflict cu ceilalţi  

 ▪ sarcinile şcolare le  îndeplineşte în pripă, uneori uită să – şi aducă toate materialele pentru ore  

( cărţi, caiete, instrumente de lucru ) 

Cerințe: 

 Prezintă cazul lui George. 

 Imaginează-ți că ești unul din copiii din clasă. Cum te simți când George deranjează ora? Dar dacă ai 

fi George? 

Când a greșit George cel mai mult? Ce fapte dezaprobi? 

 Justifică comportamentul lui George. 

Găsește strategii de intervenție și metode de modificare a comportamentului lui George. 

Care crezi că a fost scopul acestei lecții? 
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STUDIU DE CAZ- 

 ELEV CU TULBURĂRI DE COMPORTAMENT-  

PENTRU INTEGRAREA ÎN COLECTIV ȘI PREVENIREA EȘECULUI ȘCOLAR 

 

 

                                                                                                                prof. Gogu Mihaela 

                                                    Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru’’- Baia, jud. Suceava 

 

 

Problematica investigată: inadaptarea şcolară 

Metode şi procedee de investigaţie: interviul semistructurat şi liber, observaţia,     

   ancheta socială, studiul documentelor şcolare 

Perioada: pe tot parcursul anului şcolar 2020-2021 

Subiectul: Ş L., varsta 8 ani, elev in clasa I. 

Factori individuali:  dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tendinţe de bravare, 

   tulburări de comportament. În cadrul interviului se arată retras, tăcut, evaziv în  

                                    răspunsuri.  

Factori familiali: - lipsa supravegherii parentale şi maternale ( tata plecat la     

         muncă în Marea Britanie, mama absentă pe  durata întregii zile 

            datorita naturii locului de muncă) 

        - stă cu bunica întreaga zi, dar aceasta nu are autoritate asupra lui.                       

- condiţii materiale  bune, aşteptări crescute din partea familiei în ceea ce il priveşte  în plan şcolar.  

                              - mai are o soră în clasa a III- a. 

 

OBSERVAREA ŞI ÎNREGISTRAREA DATELOR 

 Culegerea şi înregistrarea datelor s-a efectuat pe toata perioada anului şcolar. 

 

Descrierea comportamentului deranjant: 

L.  este deprimat mai tot timpul, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă.  

Are numeroase abateri disciplinare- izbucniri de violenţă în ore, discută în contradictoriu cu colegii şi 

învăţătoarea, are "sindromul persecuţiei". 

 

Comportamentul: 

Nu se remarcă o schimbare evidentă de comportament în timpul aceleiaşi  perioade. 

Nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se pune în mod direct o întrebare. 

Răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită şi  evită  să privească în ochi învăţătoarea când i se cere să 

răspundă oral în faţa colegilor. 

Când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată  activitatea, nu rămâne liniştit şi îşi 

deranjează colegii.  

L. are capacităţi intelectuale de nivel foarte scăzut. 

Înţelegerea verbală şi aptitudinea de conceptualizare şi gândire sunt foarte reduse. 

Îi place disciplina AVAP, dar nu manifestă un talent deosebit, dimpotrivă, se grăbeşte şi murdăreşte lucrările;  

se simte bine când merge cu mama în oraş şi  când vorbeşte cu sora; de tata îi e frică, probabil acesta are 

manifestări violente faţă de L.  

Dovedeşte un interes scăzut faţă  de celelalte obiecte: CLR, MEM, DP, în general tot ce presupune un efor 

intellectual; spune că iubeşte doar Ed. fizică (dar şi acolo nu se integrează în colectiv şi nu respectă regulile) 
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Are lacune mari în cititul cuvintelorşi  nu şi-a însuşit măcare regulile elementare legate de încadrarea în 

pagină, scrisul datei, a titlului, etc. 

Reactioneaza pozitiv daca este laudat, dar se supără foarte tare daca  este certat  în faţa altora, dorind 

să se răzbune pe cei care au asistat la discuţie 

Pare jenat dacă este lăudat sau certat în faţa altora, dar după, nu se lasă până  nu loveşte pe unul dintre 

colegii care au asistat la discuţie 

Nu are prieteni şi începe foarte rar o conversaţie. 

Ramâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de  multe ori un comportament violent. 

L.  spune că, acasă nimeni nu-l bruschează, dar tresare şi pune mâinile deasupra capului, când învăţătoarea se 

apropie de el, mai brusc.. 

 

Dialog cu elevul:  

L.  pare la prima vedere un baiat liniştit care evită să vorbească. 

El declară că acasă face numai ceea ce vrea el. Dacă bunicii sau mamei lui nu-i place ce  face el la un 

moment dat, el se supară, iar ele îl lasă în pace. Bunica îi spune mamei ce a facut L. , dar aceasta nu-i nu 

spune nimic, pentru că nu are timp sau este prea obosită când vine acasă şi nu stă de vorbă cu băiatul. 

La şcoală nu face acelaşi lucru pentru că învăţătoarea nu îl deranjează dacă  este liniştit. "Când trebuie să 

răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor  râde ceilalţi copii de mine dacâ voi greşi." Dacă cineva îi 

zice ceva, imediat, în  pauză, sare la bătaie, devine violent. 

Dialog cu mama: 

 

L. este un alt copil acasă. 

De când a plecat tata în Marea Britanie (un an ), mama sa a avut grijă să nu-i  lipsească nimic, dar nu a 

avut prea mult timp la dispoziţie să se ocupe mai mult  de copil. Din când in când mai ies împreună la 

cumpărături sau în parc, dar  acest fapt nu s-a întâmplat decât de două ori într-un an de zile. Mama este un 

 om cu puţină autoritate asupra lui L., iar acesta  nu o  ascultă, nu face  niciodată ceea ce îi spune 

ea, dar se vede ca ar dori să stea mai mult împreună.  

Mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl,  că lui L. îi  este dor de tatăl lui,  că băiatul îi simte lipsa.  

Are  un comportament ostil şi agresiv faţă de bunica lui şi faţă de sora lui. Vorbeşte urât, de multe ori sare la 

bătaie, dacă sora lui îi atrage atenţia că nu vorbeşte frumos cu bunica.  

Mama nu-l pedepseşte, pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul cănd băiatul  îşi va da seama 

că greşeşte şi nu va mai fi violent, iar când tata se  va întoarce, totul va intra în normal. Dar este destul 

de sceptică în ceea ce  priveşte revenirea cât de curând a tatălui. Spunea că îi pare rău că a fost de 

 acord sa plece soţul, că îi este  greu şi se decurcă greu cu copiii în ceea ce  priveşte şcoala şi 

educaţia lor. 

 

ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR 

 

Inadaptarea lui L.  la şcoală este atât expresia certitudinii că el nu este  capabil să reuşească, cât şi expresia 

adevărului conform căruia "Cine sunt ei să râdă de mine?". Problemele copilului în legătură cu terminarea 

activităţilor la şcoală pun în  lumină problema de motricitate fină şi de motivaţie.  

Dacă va avea un  număr mai mare de probe orale şi va fi încurajat să le rezolve   

în timp util, el va constata că va reuşi în ciuda problemelor sale motorii. 

Cu toate acestea există o contradicţie între comportamentul  băiatului de acasă (  închis în sine şi ostil) şi de 

la şcoală (agresiv şi ostil) aceste comportamente îi permit să stăpânească ambele situaţii. 
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Crearea unui program de schimbare 

   

 Fixarea obiectivelor 

 

 Obiective pe termen lung 

L.  va frecventa regulat toate orele.  

La şcoală va lua parte la discuţiile structurate şi nestructurate cu toţi colegii. 

Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. 

 

Obiective pe termen scurt 

 1. Va fi implicat în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi. 

 2. I se vor da sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, pentru a fi resposbilizat. 

 

Metode şi strategii 

 

Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el. 

O strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%. 

Ajutarea lui L. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor săi, printr-un 

sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei. 

Mai puţină exigenţă din partea învăţătoarei în materie de teme scrise. 

I se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile în care 

interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, cocursuri. 

Se va cere ajutorul consilierului şcolar, dată fiind natura cronică a problemelor lui L.. 

 

Aplicarea programului de schimbare 

 În timpul unei întâlniri la care au participat mama, bunica, învăţătoarea, consilierul şcolar,L.  a 

acceptat să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt. 

Responsabilităţi 

 

I se cere lui L. să răspundă zilnic de creta şi buretele pentru tablă, de curăţenia clasei, explicându-i cât de 

importantă este sarcina sa. 

Va lucra o dată pe saptamană cu consilierul şcolii. 

Participarea în clasă 

 

Învăţătoarea îl va ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă în ziua următoare. 

Acest fapt are ca scop mărirea  participării lui în clasă, micşorându-i teama de a răspunde în faţa colegilor. 

Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul înregistrat de elev, astfel încăt să-i permită să 

participe sau să răspundă spontan la  discuţiile  din clasă.  

Participarea lui L, la discuţiile din clasă nu va lasa loc unei intensificări speciale. Băiatul va fi conştient că 

răspunsurile corecte date  în faţa  colegilor sunt de fapt o recompensă  

 

Teme scrise: 

Se va reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă. 

Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare unitate de învăţare, inaintea  unei evaluări sumative.  

Aptitudini sociale 
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 În timpul activităţilor de grup,L. va avea ca sarcină să dirijeze sau să  coordoneze planul de 

acţiune după o consultare cu învăţătoarea, care trebuie să  spună ce să spună şi ce să facă în rolul 

respectiv. 

Şedinte de consiliere 

 

O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar. 

O dată pe lună va participa şi  bunica lui L.  sau mama lui. 

 

 

Evaluarea programului de schimbare 

Evaluarea 

 

La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe cu L., mama şi 

consilierul şcolar. 

Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă progrese rapide în relaţiile spontane şi convenabile 

lui L. cu alte persoane. 

Nu mai absentează de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această temă.  

Numărul mărit de activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băiatului. Spre exemplu, după 

perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să participe în clasă din ce în ce 

mai mult, fiind din ce în ce mai activ.  

Atunci când a început să participe spontan, el a încercat să afle până unde putea  merge(întârzia, dădea 

răspunsuri nepotrivite, vorbea  neîntrebat, vorbea în  timpul orei cu alţi colegi, deranjând ora şi se purta la 

fel ca înainte). Dialogul  lui Mihai cu consilierul şcolar şi cu doamna învăţătoare au arătat că acest 

comportament reflectă  siguranţa crescută a copilului şi încrederea sa în relaţiile  cu ceilalţi. 

Rezolvarea problemei 

 

     Învăţătoarea a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi să aibă o atitudine cât mai 

flexibilă. 

     La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase probleme deosebite  în clasă. 

Randamentul lui L.  la învăţătură a crescut, dar s-a impus în continuare ajutorul doamnei învăţătoare, prin 

program de lucru   suplimentar printr-o  şedinţă de o oră pe săptamână în afara orelor de clasă.  

Bunica continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite  acasă, deşi  recunoaşte că L. 

depune mai mult efort pentru a colabora. 

Concluzii 

 

 Teama pe care o manifestă L. de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a epata prin 

comportamentul agresiv atât verbal cât şi fizic se datorează lipsei de comunicare atât cu mama cât şi cu tatăl. 

Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea lui de a 

relaţiona cu colegii. 

 Comportamentul său agresiv, faţă de sora lui, faţă de bunica este datorat lipsei unei persoane de sex 

masculin din casă, respectiv tatăl, în care copilul are mare încredere. Momentan, el se simte abandonat de tata. 

 În  continuare şi consilierul şcolar, şi doamna învăţătoare vor aplica tehnici experimentale pentru a 

ameliora starea de teamă şi de inadaptare şcolară  pentru L. . 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE 

Prof. Gaspar  Eniko 

Liceul Pedagogic ,,Gh. Șincai,,-Zalău 

 
 
O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală 

prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O 

bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 

poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 
  
Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări 

sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care 

abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 

comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu 

atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo 

societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit 

să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 

societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi 

nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 

consideră şcoala un viitor. 
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării 

socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de 

cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 

viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care 

depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 

prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 
Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 
•        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 

gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii 

sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 

resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către 

părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 

dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă 

față de instituțiile formale. 
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Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 

zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 

care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe 

mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în 

mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei 

hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de 

altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe 

copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
•        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 

socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 

eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 

faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave 

din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 

vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi 

identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a 

tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de 

atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc 

de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi 

urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial 

de situaţia şcolară a copiilor. 
•        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții 

de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 

divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 

dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 
•        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte 

cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 

abandon şcolar. 
•        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de 

atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în 

apariția fenomenului de abandon şcolar. 
•        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilîrie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine 

sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. 

Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să 

consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 
•        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora 

în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 
•        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 
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•        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
•        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 

desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 
Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
•        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 
•        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
•        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 
•        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 
În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 

informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 

viața unui individ. 
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, 

gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, 

un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o 

poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 

copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate 

învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie 

cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau 

etnie diferită faţă de restul copiilor. 
În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei 

membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă 

identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin 

numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor 

caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se 

opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 

profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul 

educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor 

didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 

abandonului şcolar – o problema gravă în România. 
Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 

dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 
Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă 

foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i 

determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, 
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abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație 

foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Abandonul școlar – cauze și modalități de prevenire 

Prof. Marian Gina Mariana 

Școala Gim. ,,Gh. Lazăr,, Zalău 

 

 Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea 

obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii 

început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte 

dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

 Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de 

învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 

resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o 

problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, 

înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât 

copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

 Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de 

grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 

integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 

celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care 

abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 

sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

 Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi 

să studiem câteva cauze: 

 * Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 

oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii 

claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile 

proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor  

resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin muncă de 

către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin  

dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 

susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 

zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri  

care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au domiciliul la 

distanțe mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, 

în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza 

,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. 

Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac 

pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 
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*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul 

socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  sau  

eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu 

şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-

nea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind 

mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 

şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.  Cunoaşterea  acestor  

atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera 

şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi 

şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării 

unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-

şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial 

de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de 

familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, 

divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 

dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze 

care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon 

şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, 

absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine 

şi relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția 

fenomenului de abandon şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; 

dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau 

mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul 

reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume 

băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

 În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce 

se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

166 
 

psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

 În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i 

informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în 

viața unui individ. 

 Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 

programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 

diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate 

avea  un   loc, un statut, un rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale 

fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil 

poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar 

trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie 

sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

 În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. 

Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, 

răspândit prin numeroase teritorii, le crează o  „unicitate  pozitivă” – adică aceea care ascunde 

comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea 

neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la 

inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, 

primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum 

se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea 

părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 

siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

 Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 

de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 

dezvolte şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

 Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că 

este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 

încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în 

România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă 

o relație foarte strânsă cu membrii familiei. 
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Probleme de integrare a copiilor cu 

 Cerinte Educative Speciale 

Marian Livia- Anamaria 

Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea 

 

 Probleme de integrare a copiilor cu Cerinte Educative Speciale Ca fiinta sociala, omul este 

dependent de ceilalti oameni. Aceasta dependenta inseamna, de fapt, ajutor, posibilitatea de a 

comunica si coopera. Acest lucru da nastere la sentimentul de apartenenta si solidaritate umana, 

precum si la sentimentul de securitate al individului. Din categoria copiilor cu CES fac parte atat 

copiii cu deficiente propriu-zise la care, cerintele speciale sunt multiple, inclusiv educative, cat si 

copiii fara deficiente, dar care prezinta manifestari stabile de inadapatare la exigentele scolii. Deci, 

din aceasta categorie fac parte: - copiii cu deficiente senzoriale: vizuale, auditive, locomotorii etc, - 

copiii cu deficiente mintale, - copiii cu tulburari afective (emotionale), - copiii cu handicap asociat. 

Problema handicapului Intalnim pretutindeni oameni cu deficiente. Perceperea lor sociala nu este 

intotdeauna constanta, ea variaza de la societate la societate, furnizand semnificatii diferite, functie 

de cultura si de valorile promovate. In antichitate se considera ca Homer cel orb vede ce ceilalti nu 

vad si nici nu inteleg. Despre evanghelicul orb din nastere, vindecat, Iisus Hristos spune ca in aceasta 

se arata lucrarile lui Dumnezeu. Tot Evul Mediu este marcat de ideea ca deficientele umane 

reprezinta un semn de ales al lui Dumnezeu sau de posedat de diavol. In cultura moderna europeana 

repulsia fata de acestea este atat de mare, incat nu numai ca devine imposibila propozitia Scoala-te, 

ia-ti patul tau si umbla!, dar om si minune deopotriva sunt izgoniti la periferia lumii, daca lumea are 

asa ceva. Principiul separarii oamenilor cu deficiente de restul societatii exprima, pe de o parte, frica 

acestore de contaminare, iar pe de alta parte forma de a-si transfera propriile esecuri sociale, politice, 

economice asupra celor ce nu aveau cum sa se apere de asemenea acuzatii. In cadrul societatilor ce 

promoveaza valori religioase, deficientele pot fi interpretate ca pedepse pentru pacatele savarsite, ca 

semne ale alegerii sau ale pedepsirii. personale,, deficienta reprezinta un dezastru, o nenorocire, o 

tragedie personala.  

Ce se crede despre persoanele cu deficiente? 

 Multi oameni au reticente fata de acestea deoarece au o conceptie gresita despre ele. Unii stiu din 

trecut despre persoanele cu handicap faptul ca erau cersetori sau lautari ori au in acest domeniu o 

slaba experienta. Nici una dintre aceste idei nu ofera o imagine clara a persoanelor cu deficiente. Si 

ele sunt oameni ca si ceilalti: unii dependenti, altii independenti; unii lideri, altii persoane obisnuite; 

unii bogati, altii saraci; unii grasi, altii slabi etc. Ca orice persoana, ei sunt produsul unic al ereditatii 

lor si al mediului si sunt indivizi. Dar si persoanele deficiente, la randul lor, au doua pareri in ceea ce 

priveste imppedimentul lor: unele il considera un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Definirea handicapului Exista mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concretizeaza 

in diferite definitii sau modele ale acestuia:  

1. Modelul medical. Handicapul este definit ca o boala cronica.  
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2. Modelul economic. Pe baza definitiei medicale, se considera ca persoanele cu handicap sunt 

incapabile de a munci sau a se deplasa, deci sunt neproductive sau mai putin productive. Handicapul 

este, asadar, o boala economica. 

 3. Modelul limitarii functionale. Handicapul este definit ca o deficienta severa, cronica, proprie 

persoanei care indeplineste urmatoarele conditii: - manifesta o deficienta mentala sau fizica sau o 

combinatie de deficiente mentale si fizice; - se manifesta inainte de varsta de 22 de ani; - pare a 

continua fara a preciza vreo limita; - reflecta nevoia persoanei de ingrijire, tratament sau alte forme 

de servicii (de tip special, interdisciplinar sau general) pentru o perioada indelungata sau pentru toata 

viata, concepute si aplicate in mod individual.  

4. Modelul psiho-social raporteaza handicapul la societate. Problema handicapului este plasata la 

interactiunea dintre persoane si siferitele segmente ale sistemului social. Adaptarea nu mai este 

unilaterala, nu mai apartine doar persoanei. Din ce in ce mai mult, societatea este cea care trebuie sa 

se adapteze la persoanele care o compun. Anul 1981 a fost Anul International al Persoanelor 

Handicapate, iar scopul sau oficial: a ajuta persoanele cu handicap sa se adapteze din punct de vedere 

fizic si psihic la societate. Shearer apreciaza ca problema reala este cea a societatii si nu a persoanei 

cu handicap, si anume, cat de dispusa este societatea in a-si schimba propriile metode si asteptari 

relativ la integrarea persoanei. UPIAS (Union of Physically Impaired Against Segregation) intr-un 

program publicat la Londra inca din 1976, intitulat Fundamental Principles of Disability, precizeaza 

ca handicapatii insisi, teoretizand asupra propriei lor conditii in societate fac distinctia dintre 

deficienta fizica si situatia sociala a celor cu astfel de deficiente, numita incapacitate (disability). 

Deficienta fizica este denumita ca lipsa totala sau partiala a unui membru al corpului sau ca 

deformarea unui membru, a organismului sau a intregului mecanism al corpului. Incapacitatea fizica 

este definita ca dezavantaj sau restrictie in activitate, datorita unei organizatii sociale ce nu ia in 

seama (sau nu o face suficient) persoanele cu deficienta fizica, excluzandu-le din aria activitatilor 

sociale.  

Concluzia UPIAS este foarte clara: incapacitatea sau handicapul fizic reprezinta o forma particulara 

a opresiunii sociale. Intre cele doua puncte de vedere prezentate exista o diferenta semnificativa, desi 

pozitia teoretica de pe care sunt formulate este in principal aceeasi:  

a) Shearer considera ca societatea trebuie sa vrea si sa faca ceva pentru oamenii cu handicap. 

 b) UPIAS considera ca ei insisi trebuie sa lupte pentru a obtine/impune ceea ce doresc. De aici 

rezulta consecintele diferite pentru intregul personal care activeaza in acest domeniu, in sensul in 

care este pus in situatia de a opta intre: - a lucra pentru persoane cu handicap, - a lucra cu persoane 

cu handicap  

 

Consecințele absenței intervențiilor educative și terapeutice  

    Copilul cu cerințe educaționale speciale căruia trebuințele (mai ales cele de securitate afectivă, de 

apartenență și identitate) nu îi sunt satisfăcute în mod constant va resimți în permanență frustrare 

afectivă, concretizate în stări puternice de tensiune, reacții fiziologice și psihologice dezagreabile 

(enurezisul nocturn chiar și la vârste mai mari, onicofagie, mișcări stereotipe ale corpului, anorexie, 

depresie, reacții de plâns etc.).  

    Aceste stări generatoare de tensiune nervoasă, uneori greu de controlat, pot fi atenuate sau depășite 

numai dacă copilul dezvoltă o formă de toleranță la frustrare. Absența intervențiilor educative și 
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terapeutice în situațiile de frustrare afectivă generează în timp conduite și efecte de tipul celor 

prezentate mai jos:  

Complexele de inferioritate-copilul cu cerințe educaționale speciale le trăiește nu numai față de 

copiii din familie (colegi de școală, de clasă), ci și față de alți copii din școală care au o situație mai 

bună ca a lor;  

Complexul de proveniență-se manifestă prin nostalgie, dor de părinți, tristețe, dorința reîntoarcerii în 

familie, preocuparea obsedantă de identificare a părinților (pentru cei care nu i-au cunoscut), fie prin 

acceptarea jenată a apartenenței la o familie umbrită de vicii grave, evitarea și respingerea părinților;  

Comportamentul revendicativ-concretizat în revendicarea ostilă a unor necesități și drepturi, stridențe 

comportamentale, izolare și fenomenul de marginalizare;  

Sindromul de instituționalizare/hospitalism- prezent la copil după o perioadă îndelungată de timp 

petrecută într-o instituție de asistență și ocrotire, generează o stare de inadaptare la condițiile dificile 

ale vieții, o incapacitate de identificare cu alții, concretizată prin lipsa de rezistență față de solicitările 

biologice și psihice obișnuite, reacții de frică, neliniște, teamă fără obiect imediat. Copilul aflat în 

acestă stare nu se poate orienta corect în situații neutre care de fapt nu prezintă nici un pericol, dar pe 

care copilul le percepe ca fiind purtătoare de posibile sau reale situații, stări, trăiri negative (copilul 

nu poate anticipa corect ce se întâmplă în anumite momente, conjuncturi pe care le percepe ca 

generatoare de necazuri, neplăceri și pericole).  

Frustrarea familială- concretizată frecvent în atitudinea de victimă a societății, nedreptățită și 

marginalizată. În literatura de specialitate (Gherguț, 2013) sunt redate câteva dintre particularitățile 

negative ale conduitei copiilor care nu au beneficiat de modelul pozitiv și de confortul psihologic al 

familiilor biologice, și anume: 

negativismul nejustificat, manifestat prin rezistența nemotivată față de tot ce vine de la alte persoane, 

tendința de a acționa diametral opus, chiar față de solicitările argumentate logic, numai pentru faptul 

că vin din afară sau de la anumite persoane neagreate de copil;  

 respingerea ajutorului, manifestată ca o reacție de apărare împotriva adulților, după cum poate fi și 

expresia unei stări de conflict generată de anumite greșeli de educație;  

sugestibilitatea, manifestată prin acceptarea oricărei orientări și îndrumări exterioare, imitarea fără 

discernământ și fără a lua atitudine critică, chiar dacă ideile, acțiunile imitate nu corespund cu 

propriile convingeri;  

 ostilitatea manifestată prin dorința de izolare, indisciplină, conduite revendicative și fugă de 

responsabilitate în sarcinile primite de adult;  

accese de furie proiectate asupra colegilor sau obiectelor din jur și tendința de a distruge obiecte 

personale ale colegilor;  

 stări de apatie manifestate prin închiderea în sine, reducerea sau absența comunicării verbale, tonus 

afectiv redus, indiferență, neglijarea îndatoririlor, neimplicarea în activități ludice;  
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Metode si tehnici  de cunoastere si evaluare a persoanelor cu CES 

Alb Ionela 

 

Cunoaşterea psihologică de către profesor a elevilor este complexă şi dificilă, dar, este şi extrem de 

profitabilă pentru elevul în cauză, pentru activitatea lui, sau pentru colectivitatea în care trăieşte. În 

vederea realizării ei cât mai adecvate, psihologia pune la dispoziţia profesorului un ansamblu de 

metode. 

Metode şi procedeele utilizate în cunoaşterea şi caracterizarea psihopedagogică a elevilor sunt: 

1) Observaţia psihosocială — presupune un contact direct cu realitatea colectivului asigurând 

obţinerea unor date reale, care vor fi prelucrate şi interpretate. 

Avantajul pe care îl prezintă această metodă îl constituie faptul că dirigintele este o persoană ce 

deţine cunoştinţe psihopedagogice fiind pregătită pentru a face astfel de observaţii şi, mai mult decât 

atât, el este coparticipant la viaţa colectivului, exercitându-şi calitatea de observator din interior, fără 

ca fenomenele şi manifestările supuse observaţiei să fie deturnate. 

2) Tehnicile sociometrice sunt destinate înregistrării şi măsurării configuraţiei şi intensităţii relaţiilor 

interpersonale din interiorul unui grup social. 

In ansamblul tehnicilor sociometrice sunt incluse testul sociometric, matricea sociometrică, indici 

sociometrici sociograme, cadranele sociometrice. 

3) Metoda chestionarului — se bazează pe formularea unor întrebări la care elevii urmează să 

răspundă verbal sau scris. 

  

Formularea întrebărilor este predată de stabilirea de către diriginte a obiectivelor pe care le 

urmăreşte, ce intenţionează să obţină în urma prelucrării răspunsurilor. Modul în care sunt formulate 

şi organizate întrebările au rolul de a determina obţinerea unor răspunsuri fidele, sincere, complete. 

Aria de fenomene pe care le are în vedere chestionarul poate fi delimitată pe baza constatărilor ce au 

rezultat în urma aplicării celorlalte metode. 

4) Metoda scărilor de opinii şi atitudini (scările de apreciere) 

- se caracterizează prin, posibilitatea elevilor de a exprima opiniile sau părerile în legătură cu 

fenomenele supuse cunoaşterii diferenţiat sub aspectul intensităţii. Răspunsurile sunt ordonate sub 

formă ascendentă sau descendentă în funcţie de intensitatea, fermitatea sau numărului de subiect 

incluşi care ar corespunde opiniei sau aprecierii celui ce răspunde. 

5) Metoda aprecierii obiective a personalităţii — urmăreşte aprecierea făcută de elevi asupra 

diferitelor componente ale personalităţii propriilor colegi (atitudini, inteligenţă, caracter, 

temperament, calităţi individuale ale proceselor psihice). 

Este un instrument util pentru cunoaşterea modului în care normele morale sunt asimilate şi integrate 

în viaţa internă a colectivului, jalonând activitatea şi comportamentul elevilor, contribuind la 

educarea simţului responsabilităţii în formularea unor judecăţi de valoare cu privire la calităţile 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

173 
 

moral-volitive ale colegilor (atitudinea faţă de învăţătură, cinstea, sinceritatea, spiritul organizatoric, 

colegialitatea, disciplina, ambiţia, respectul). 

De asemenea elevii pot fi solicitaţi să se autoaprecieze cât mai obiectiv astfel putându-se face o 

comparaţie între rezultatele aprecierii de către colegi, aprecierii de către diriginte a fiecărui elev şi ale 

autoaprecierii, dirigintele având posibilitatea de a confrunta propria sa apreciere cu cea a colectivului 

şi cu aprecierea elevului. 

Metoda aprecierii obiective este eficientă pentru că ajută dirigintele în surprinderea atmosferei 

morale ce există în colectivul respectiv, în cunoaşterea locului pe care elevul îl ocupă în ierarhia 

morală a colectivului pentru fiecare însuşire în parte, a fluctuaţiilor de la o însuşire la alta în 

ansamblul celorlalte şi pentru că stimulează procesul cunoaşterii reciproce între elevi. 

6) Metoda experimentului acţional-ameliorativ — presupun introducerea unor modificări care să 

determine un alt mod de desfăşurare ulterioară a fenomenelor. Modificările introduse decurg în mod 

riguros din ceea ce s-a întâmplat până în acel moment în colectiv. Aceste modificări conduse şi 

controlate acţionează împreună cu celelalte influenţe mai puţin determinate. Caracteristica 

experimentului acţional-ameliorativ este aceea că presupune o dublă determinare-retroactivă şi 

proactivă, asigurând interdependenţa dintre toate cele trei componente, cunoaştere-acţiune-rezultat. 
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Strategii de sprijin pentru învățare în cazul copiilor cu CES 

 

Prof. Bîgi Monica Timea 

 

“În livadă ne place să avem copaci 

care rodesc mai devreme sau mai târziu… 

toate aceste roade sunt bune, 

nici unul nu este aruncat. 

De ce să nu acceptăm în școli minți mai agere sau mai încete, 

de ce nu i-am ajuta? 

Pierdem timp, dar câștigăm satisfacție și repect…„ 

(Comenius) 

Conform specialiștilor se poate afirma faptul că cerințele educaționale speciale – CES – sunt definite 

ca necesități educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate 

particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/ afectări sau dizabilități 

sau tulburări, dificultăți de învățare, precum și o asistență complexă (medicală, socială, educațională 

etc.). Asistența complexă fără necesități educaționale sumplimentare nu definește CES. ( Gârdan ,M. 

M., Szabo, E. A.,  Pașcalău, A. D.,  Mesaroș, A. E. , Papai, M. M., (2018), Cum ne adaptăm nevoilor 

speciale ale copiilor, Broșura informativă pentru cadrele didactice, realizată de către Serviciul de 

Orientare Școlară și Profesională, CJRAE Sălaj). 

Pe de altă parte, necesitățile educaționale suplimentare care definesc CES reprezintă nevoi 

identificate și observate, în dinamica dezvoltării copilului, de cadrul didactic care lucrează direct cu 

copilul, profesorul itinerant de sprijin, alte cadre didactice, personalul Serviciului de Evaluare și 

Orientare Școlară și Profesională, precum și de medicul de specialitate care pune diagnosticul 

potențial generator de deficiență/ afectare și/sau dizabilitate sau diagnosticul de tulburare/ dificultate 

în învățare.” (Gârdan ,M. M., Szabo, E. A.,  Pașcalau, A. D.,  Mesaroș, A. E. , Papai, M. M., (2018),  

Cum ne adaptăm nevoilor speciale ale copiilor, Broșura informativă pentru cadrele didactice, 

realizată de către Serviciul de Orientare Școlară și Profesională, CJRAE Sălaj). 

 Deficiențele sau afectările, respectiv dizabilitățile care presupun necesități educaționale 

suplimentare sunt cele senzoriale (vizuale, auditive), mintale (retard mintal), psihice (schizofrenia, 

depresia, tulburare obsesiv-compulsivă, anxietate etc.) și asociate (ADHD, Sindrom Down, autism, 

sindrom Tourette, etc.), precum și diazbilitățile fizice motorii și neuromotorii care împiedică scrisul 

în mod permanent. 
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Prezentăm în cele ce urmează câteva acțiuni care pot fi realizate la nivelul unității de învățământ 

pentru sprijinirea copiilor cu CES: 

(Gârdan, M. M., Szabo, E. A.,  Pașcalău, A. D.,  Mesaroș, A. E. , Papai, M. M., (2018), Cum ne 

adaptăm nevoilor speciale ale copiilor, Broșura informativă pentru cadrele didactice, realizată de 

către Serviciul de Orientare Școlară și Profesională, CJRAE Sălaj) 

Monitorizarea progresului individual al copiilor: realizat prin observațiile educatoarei și evaluarea 

progresului individual, progresul raportat la obiective specificate în curriculum.  

La nivelul grupei de copii sunt mai multe acțiuni prin care educatoarea poate sprijini învățarea la 

copiii cu CES cum ar fi: monitorizarea, fișele de lucru, conversația.  

Verificarea realizării progresului conform standardelor. 

Plan PIP (Plan de Servicii Individualizat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale) 

Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

Planificarea activităților adaptate specificului copiilor cu CES 

Asocierea intervențiilor cu nevoi individuale. 

Se va lua în considerare dorința de  participare, implicare la activități a copilului (răbdare, atenție) 

Crearea nivelurilor gradate de răspuns la nevoile individuale. 

Acest lucru se va putea realiza prin fișele de lucru adaptate nevoilor copilului cu CES și se va acorda 

sprijin individual la activități în funcție de timpul disponibil. 

~Strategii de instruire a copiilor cu autism~ 

Copiii care prezintă tulburări din spectrul autist, se dezvoltă într-un ritm diferit și nu dezvoltă 

neapărat abilități în aceeași ordine precum în cazul copiilor obișnuiți. Copiilor cu TSA (Tulburări din 

Spectrul Autist) le poate fi dificil să acorde atenție persoanelor din jur, să comunice, să înțeleagă alte  

perspective sau să vadă imaginea din ansamblu. Aceste provocări cu care se confruntă copilul cu 

autism pot influența dezvoltarea cognitivă și procesul de învățare. De aceea, cu cât părintele înțelege 

mai bine zonele de provocare ale copilului cu atât mai ușor poate găsi cele mai bune modalități 

pentru a-l ajuta să învețe.  

Persoanele cu autism prezintă dificultăți în amintirea unor secvențe din activitate.  

Mulți copii cu autism rămân fixați pe un subiect, spre exemplu- păpuși, cărți, tablă magnetică, 

ușă. Cel mai util mod de a face față fixațiilor este de a folosi în activitatea de învățare, dacă copilului 

îi plac păpușile, atunci folosiți păpușile pentru a-l învăța să rezvole unele sarcini din cadrul 

activităților.  

Unii copii cu CES nu pot prelua stimulii vizuali și auditivi în același timp, acestora nu ar trebui 

să li se ceară să privească un stimul și să audă simultan, ci să primească fie o sarcină vizuală, fie una 

auditivă.  

La unii dintre copii atingerea este deseori simțul care oferă cea mai mare încredere. Acestora le 

este mai ușor să simtă unele obiecte (cărți, păpuși, jetoane, creioane) 
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La unii copii cu CES funcționează să fie așezați la masă înainte cu câteva minute de activități 

sau înainte de a lua masa. 

Copiii cu autism au nevoie să repete de mai multe ori o sarcină pentru a învăța. Educatoarea, 

cunoscând diagnosticul copilului cu CES poate să organizeze activitățile cu grupa în fiecare zi 

alocând timp și răbdare pentru toți copiii. 

Mai sus au fost enumerate câteva strategii care să ne ghideze pentru a oferi copilului suport în 

învățare, întărirea unor comportamente dezirabile sau corectarea unor comportamente nedorite. 

Strategiile de sprijin pot varia în funcție de profilul individual al fiecărui copil în parte. 

Prezentăm, în cele ce urmează, două metode eficiente de predare învățare în grupa incluzivă. 

 1) Metoda Gândiţi – Lucraţi în perechi - Comunicaţi  

Metoda Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi (Think-Pair-Share) este o strategie de 

discuţie prin cooperare, care cuprinde trei etape de acţiune, în care copiii vorbesc despre conţinut şi 

discută idei înainte de a le împărtăşi cu întregul grup. Metoda introduce elementele de „timp de 

gândire” şi interacţiune „cu colegul”, acestea fiind două caracteristici importante ale învăţării prin 

cooperare. Scopul metodei Gândiţi – Lucraţi în perechi – Comunicaţi este de a-i ajuta pe copii să 

proceseze informaţii şi să le dezvolte competenţele de comunicare şi procesele de gândire.  

Prin această strategie, educatoarea:   

1. Adresează o întrebare deschisă, prezintă sarcina de lucru  grupei 

2. Le dă copiilor un timp de gândire pentru a putea formula un  răspuns  

3. Îi grupează pe copii în perechi pentru a discuta răspunsul şi a-şi împărtăşi ideile   

4. Le oferă copiilor posibilitatea de a-şi împărtăşi răspunsul unui grup mic sau cu toată grupa, 

educatoarea răsplătindu-i cu recompense materiale, aprecieri verbale sau aplauze. 

Învăţarea în grup - în grupuri flexibile, de mărimi diferite are mai multe avantaje:  

Sporeşte retenţia: Verbalizarea sarcinilor în cadrul grupului şi explicarea acestora şi altor colegi de 

grupă ajută copilul să îşi întărească ideile în memorie şi să îmbunătăţească forma conţinutului stocat. 

Cu cât copilul repetă mai mult nişte informaţii, cu atât mai bine acestea vor fi stocate în memorie. 

Prin repetare, informaţiile trec din memoria de scurtă durată (memoria de lucru) în memoria de lungă 

durată. Învăţarea în grup oferă oportunitatea de a auzi informaţia şi de la alte persoane, aspect care 

este foarte util în situaţii în care există o cantitate mare de material care trebuie înţeles şi învăţat. 

Facilitează şi măreşte accesul la informaţie. Un avantaj pentru copilul cu CES în activitățile de grup 

este faptul că acesta este implicat alături de colegi în sarcinile de lucru date și sprijinit de colegii de 

grupă în realizarea acestora. 

 Învăţarea în grup permite mai multe puncte de vedere, opinii, iar informaţia este împărtăşită într-un 

acelaşi spaţiu. Această împărtăşire permite discuţii libere bazate pe subiect şi întăreşte abilităţile de 

logică şi argumentare ale copilului. Copiii care învaţă împreună tind să împărtășească informații, să 

ajute, să contribuie la dezvoltarea abilităților celorlalți fără a depune un efort prea mare. Dacă un 

copil din grup este mai ager în gândire, acesta îi ajută și pe copilul cu CES.  
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Întăreşte motivaţia. Timpul alocat învăţării în grup este o oportunitate excelentă pentru a primi 

feedback eficient. Acest tip de feedback este mai uşor acceptat, fiind primit de la un coleg cu care 

copilul a împărtăşit greutăţile în învăţare, care este de „aceeaşi  parte a baricadei”.                

Se întreabă unii pe alţii sub formă de concursuri informale cu scopul de verificare a cunoştinţelor, 

stimulând astfel o competiţie pozitivă care este extrem de motivatoare şi plăcută.  

Creşte coeziunea grupului. Se oferă ajutor celor care au dificultăţi în a înţelege o sarcină de lucru. A 

avea o echipă sau o grupă care depinde de un coleg sau care se bazează pe el în cadrul unei activități, 

poate să determine creşterea motivaţiei acestuia de a se concentra pe sarcina dată mai mult sau poate 

determina creşterea concentrării în grup, pentru că există o interdependenţă în a avea succes.  

2) Terapia PECS (Picture Exchange Communication System)  

O altă metodă de predare-învățare care poate fi utilizată la grupă în care avem integrați copiii cu 

CES, este metoda PECS, care utilizează pictogramele, ca bază a comunicării, în scopul stimulării 

comunicării verbale, cu ajutorul limbajului receptiv și al celui gestual.  

Protocoalele PECS sunt elaborate în șase etape:  

1. Schimbul de imagini 

 2. Dezvoltarea spontaneității 

 3. Discriminarea imaginilor 

 4. Structura propozițiilor  

5. Răspunsul la întrebări 

 6. Dezvoltarea limbajului 

Educatorii care lucrează la grupe în care sunt integrați copii cu tulburări din spectrul autist 

trebuie să își structureze activitatea în funcție de specificul copilului diagnosticat, cu ajutorul 

recomandărilor psihologului care a stabilit diagnosticul și – acolo unde este cazul – cu 

terapeutul care se ocupă de caz. 

 În unele situații, copilul cu tulburare de spectru autist beneficiază de însoțitor permanent (shadow), 

al cărui rol este acela de a-l ajuta să își gestioneze comportamentul în context școlar. Pentru copiii cu 

tulburări din spectrul autist este foarte importantă rutina. Dacă pentru copiii fără cerințe educative 

speciale ruperea rutinei și variația reprezintă momente dorite și cu beneficii asupra eficacității muncii 

educatoarei, pentru cei cu tulburări din spectrul autist, rutina înseamnă destabilizare emoțională, cu 

consecințe asupra echilibrului adaptării la mediu școlar. Pentru acești copii, educatoarele trebuie să 

stabilească reguli clare și rutine, eventual, acolo unde specificul copilului o permite, să îi atribuie 

sarcini repetitive în decursul unei activități (spre exemplu  să distribuie materialele folosite în timpul 

activității). 

Sarcinile de lucru trebuie adaptate specificului acestor copii. Ei nu vor reuși să îndeplinească cu 

succes sarcini ce implică exersarea imaginației și a creativității (spre exemplu activitățile artistice), 

însă pot răspunde punctual la întrebări concrete. Specificul fiecărui copil în parte determină 
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structurarea conținuturilor, a activităților, iar evaluările trebuie să fie personalizate. În activitățile 

desfășurate cu copii cu tulburări din spectrul autist se utilizează numeroase materiale vizuale. 

Un ajutor important pentru cadrele didactice care lucrează cu copii cu TSA integrați în învățământul 

de masă îl reprezintă utilizarea pictogramelor, necesare comunicării. Pictogramele afișate în sala de 

clasă pot fi categorizate urmărind criteriul funcțiilor îndeplinite de acestea. 

Pentru eficientizarea comunicării, pot fi create suporturi destinate afișării imaginilor care reprezintă 

nevoi ale copiilor, activități ce urmează a fi desfășurate împreună cu ei, semne de avertizare ș.a.m.d. 

În cele ce urmează, exemplificăm categorii de reprezentări vizuale ce pot fi utilizate pentru 

identificarea nevoilor, comunicarea și interacțiunea cu copii cu TSA. 
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În concluzie, transpunerea în practică a integrării în reușita școlară a copiilor cu CES necesită un 

sistem integrat de acțiuni care trebuie desfășurate începând de la nivelul individual până la cel social, 

urmărindu-se în final transformarea societății într-un sistem capabil să asigure integrarea persoanelor 

cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă. 
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Prevenirea și combaterea abandonului școlar în rândul copiilor 

Prof. înv.preșc. Ungurușan Gabriela 

Grădinița cu P.P. Voinicel Zalău 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală 

prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună 

intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 

constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

    Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 

înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 

ciclului de studiu început. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un 

indicator al eficienţei sistemului şcolar astfel încât, dacă indicele de abandon este mai mare 

atunci sistemul şcolar respectiv este ineficient .În general cei care abandonează şcoala nu mai sunt 

reprimiţi ulterior în aceeaşi instituţie educativă şi nu sunt înscrişi într-un program de şcolarizare 

alternativa 

Copilul reprezintă una dintre categoriile de populaţie puternic dezavantajate din societatea 

românească actuală, care a cumulat multe probleme şi riscuri grave pe termen mediu şi lung. 

Comparativ cu generaţia adultă, mai mulţi copii trăiesc în condiţii materiale şi sociale precare.      

Copiii unor părinţi cu un nivel scăzut de educaţie şi proveniţi dintr-un mediu dezavantajat din punct 

de vedere social au o predispoziţie mai ridicată decât alţi tineri să părăsească educaţia şi formarea 

înainte de absolvirea ciclului de învăţământ secundar. Unele grupuri din societate sunt în special 

afectate de părăsirea timpurie a şcolii, în special persoanele provenite din medii  socio-economice cu 

venituri mai scăzute şi grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii proveniţi din centre de asistenţă socială şi 

persoanele cu handicap sau cu deficienţe mentale sau care au alte nevoi educaţionale speciale. 

Această rată este încă şi mai ridicată pentru populaţiile rrome, care au tendinţa de a se număra printre 

membrii societăţii, cei mai expuşi excluziunii din punct de vedere social.  

            Aceste grupuri au tendinţa de a se confrunta cu un sprijin familial mai slab, de a fi supuse 

unei discriminări în sistemul educaţional şi de a avea un acces mai limitat la oportunităţile de 

învăţare informală şi nonformală în afara şcolarităţii obligatorii. Părăsirea timpurie a şcolii este 

influenţată de factori educativi, de situaţii individuale şi de condiţii socio-economice. Este mai 

curând un proces decât un eveniment izolat. Este vorba de un proces care începe adesea în cursul 
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educaţiei primare, cu primele eşecuri şcolare şi cu o distanţare crescândă faţă de şcoală. Tranziţiile 

între şcoli şi între diferite niveluri de educaţie sunt în special dificile pentru elevii ameninţaţi de 

riscul de părăsire timpurie a şcolii. 

Abandonul școlar este în România o problema socială din ce în ce mai gravă. Cauzele abandonului 

şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei duble situaţii de inadaptare. 

Este vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul 

şcolar dar şi extraşcolar” şi, pe de altă parte, despre „inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, 

psihologici) şi externi (socioeconomici, socio-culturali)”. Fiecare abandon are o istorie personală şi 

socială legată de modul cum se aplică diferenţiat principiul dezvoltării.  

Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie pedagogică, 

psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe immediate, dar şi de durată.  

Din analiza datelor centralizate, la nivelul comunitatilor locale, s-au identificat și ierarhizat 

următoarele cauze ale fenomenelor de risc de abandon și respective de abandon școlar: 

I. Cauze ce ţin de condiţia socio-economică a familiei 

a) situaţia materială - Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mici de a-şi însuşi o educaţie 

şcolară completă, deoarece datorită situaţiei materiale precare, părinţii nu pot asigura copiilor cele 

necesare pentru şcoală (caiete, cărţi, ghiozdane, pixuri dar şi îmbrăcăminte sau hrană). 

b) relațiile în familie - Mulţi dintre copii sunt victime nu doar ale sărăciei, ci şi ale angajării lor în 

munci gospodărești, persistența modelului cultural al gospodariei țărănești, în care copiii sunt factor 

activ de sprijin în familie (în special în mediul rural și în familiile de rromi). 

c) dezinteresul părinţilor - De multe ori, părinții nu sunt interesaţi la ce fel de școală merg copiii 

lor, ce învaţă, dacă învaţă sau nu, sau dacă se integrează în colectivul de copii din clasă sau din 

şcoală. 

d) nivelul de educaţie scăzut al părinţilor - De cele mai multe ori populaţiile defavorizate au un 

nivel foarte scăzăt de educaţie.  

e) calitatea locuintei - Datorită lipsei spațiului fizic, dotării precare și a lipsei utilităților, copiii nu 

dispun de condiţiile necesare studiului şi efectuării temelor.  

f) mediul familial - De multe ori, în aceste familii atmosfera este caracterizată de certuri frecvente și 

violențe favorizate de consumul de alcool, lucruri ce au efecte negative asupra psihicului copilului, a 

capacității de asimilare, influențând comportamentul acestuia la școală și în societate. 

g) lipsa ajutorului la învățătură - Indiferența părinţilor cu privire la educaţia şi activitatea şcolară a 

copiilor conduce la apariţia fenomenului de insucces sau abandon şcolar.  
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h) părinți reticenti - Mulţi dintre părinții pe care încercăm să-i convingem cât este de important să-i 

trimită pe copii la şcoală nu au nici măcar o clasă. Nu au nicio meserie, trăiesc din comercializarea 

materialului lemnos și din alte activități mai mult sau mai putin legale. 

II. Cauze ce ţin de şcoală 

a) organizarea şi metodele didactice - Cadrul didactic trebuie să folosească metode active cu 

ajutorul cărora să îi influenţeze pe elevi în direcţia dorită, metode care să dea rezultatele aşteptate. 

 b) atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice - Unii dascăli nu mai au răbdarea cuvenită, 

reacţionează greşit, se enervează, ţipă la copii şi manifestă violenţă fată de aceştia, în special față de 

elevii cu rezultate slabe la învățătură sau cu devieri comportamentale. 

c) baza materială a şcolii - Lipsa materialelor didactice în şcoli reprezintă un alt risc de abandon 

şcolar.  

d) dezinteresul școlilor – Lipsa de interes a școlilor în furnizarea programelor de educație 

compensatorie pentru copiii cu risc de eșec școlar. 

III. Cauze ce ţin de elev 

a) starea lui psihologică - Se referă la reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi a 

conflictelor cu autorităţile şcolare. În astfel de situaţii elevii care nu au resursele necesare pentru a se 

mobiliza în vederea depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în 

afara şcolii, eventual prin abandon. 

b) caracteristicile de personalitate - Se întâmplă foarte des ca aceleaşi măsuri educative să aibă 

efecte diferite, la copii diferiti. Aceasta se explică prin faptul că elevul reacţionează diferit în funcţie 

de trăsăturile personalităţii lui, care îi determină o anumită conduită. 

c) atitudinea elevilor faţă de procesul educativ - Pe de o parte dezinteres – elevul nu depune 

eforturile necesare şi dovedeşte lipsă de răspundere fată de activitatea şcolară, pe de altă parte – 

elevul poate întâmpina dificultăţi în îsuşirea cunoştinţelor care se predau. 

d) potențialul limitat al elevilor - Inteligența limitată sau sub limită, calitățile memoriei și atenției 

slab dezvoltate. 

Iată în cele ce urmează, câteva din acțiunile care pot fi întreprinse pentru prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar în școlile defavorizate 

- dezvoltarea unor programe care să vizeze combaterea şi prevenirea abandonului şcolar; 

- asigurarea accesului la educaţie a copiilor proveniţi din familii dezavantajate social, prin programe 

alternative de tip semiinternat, pentru a mări durata zilnică a contactului copilului la un mediu activ; 

- includerea în unele programe pentru ocuparea unui loc de muncă, în scopul reducerii marginalizării 

celor care au abandonat școala. 
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îmbunătăţirea condiţiilor din învăţământul preșcolar; 

- direcţionarea acţiunilor mediatorilor şcolari în sensul cuprinderii tuturor copiilor în formele de 

învăţământ preşcolar; 

 promovarea de politici şi programe social-educaţionale adecvate grupurilor vulnerabile; 

- asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul grupurilor dezavantajate la educaţia de bază 

şi stimularea performanţei şcolare a acestora; 

- dezvoltarea de programe ce vizează combaterea şi prevenirea abandonului şcolar; 

- dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari prin care se asigură încurajarea participării populaţiei de 

rromi la învăţământul obligatoriu; 

 alocarea sumelor necesare măririi fondului de carte şcolară; 

- dotarea bibliotecilor cu mobilier adecvat şi introducerea evidenţei pe calculador; 

- fuzionarea, în cadrul unor protocoale cu comunitatea locală, a bibliotecilor şcolare cu cele 

comunale acolo unde există condiţii; 

- dotarea cu calculatoare a unităţilor şcolare şi asimilarea limbajului informatic de către elevi, văzut 

ca o nouă "alfabetizare" și prin atragerea de resurse extrabugetare. 

 analiza permanentă a nevoilor educaţionale ale elevilor şi a intereselor părinţilor acestora; 

- furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională; 

- evaluarea continuă privind cererea de pregătire profesională în raport cu dezvoltarea pieţei muncii 

şi cu tendinţele de dezvoltare economică şi socială, la nivel local; 

- dezvoltarea reţelei de cadre didactice de sprijin, optimizarea utilizării resurselor şi eficientizarea 

măsurilor de intervenţie a acestora prin formare continuă şi coordonarea dezvoltării serviciilor de 

intervenţie; 

- formarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui bun parteneriat în vederea intervenţiei în echipă, 

în cadrul sprijinului acordat copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă; 

- creearea unor cursuri și traininguri pentru cadrele didactice în vederea îmbunătățirii metodelor de 

predare-învățare și totodată a atitudinii față de elevi; 

- conturarea unei personalitati independente și responsabile a elevului prin implicarea sa în activități 

educative de grup care să îi stimuleze abilitățile: sociale, emotionale și cognitive; 

- îmbunătăţirea relației de colaborare dintre părinți și școală; 

- responsabilizarea părinților prin implicarea în activitățile școlare astfel încât dezinteresul unor 

părinți să fie diminuat ; 

- investiţii în infrastructură şi în dotarea unităţilor de învăţământ din mediul rural; 
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- redimensionarea reţelei şcolare conform hărţii şcolare şi realizarea unor centre şcolare puternice în 

centrele de comună, eliminând astfel, pe cât posibil, învăţământul simultan şi diminuând numărul 

cadrelor didactice necalificate; 

- prin parteneriat între școli și autorităţile administraţiei publice comunale se vor întreprinde şi 

asigura măsuri şi facilităţi adecvate pentru stabilizarea cadrelor didactice calificate în comunele unde 

funcţionează. 

           Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate 

a sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 

diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai 

provocator în care sistemul de învăţământ funcţionează. 
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Abandonul școlar și  gestionarea  lui 

Prof. Cozma Ioana 

Școala Gimnazială Sînmihaiul Almașului 

 

               În România zilelor noastre ,azi mai mult ca oricând ,datorita pandemiei,vorbim tot mai des 

despre abandonul școlar. Lipsa copiilor de la școală,fie că nu au uniformă,manuale ,rechizite,mijloc 

de transport,sunt cateva din costurile ,,ascunse ,,ale învățămantului gratuit.De asemenea proveniența 

unor elevi din medii defavorizate,cu nivel de educatie scazut si foarte scazut pot fi cauze ale 

abandonului școlar.Lipsa mijloacelor de conectare prin retea ,la o forma de educatie sunt de asemena 

piedici in frecventarea cursurilor/program de formare si in același timp atuuri pentru abandonul 

școlar. 

                Cunoscând foarte bine aceste fețe ale abandonului școlar ,problema noastră este Ce facem 

pentru acești copii  

          Prin mijloacele si metodele pe care eu le-am gasit utile pentru acesti copii ,pot enumera: 

                particularizarea conținuturilor invățării,organizarea de programe remediale; 

                promovarea valorilor culturale ale etniei de provenienta prin concursuri interculturale; 

               organizarea de lectorate cu parintii,sprijinirea lor în a participa la activitățile de consiliere 

școlarâ; 

              responsabilizarea lor la nivel de clasă și întărirea comportamentelor pozitive observate. 

             De asemenea organizarea de activitați în aer liber unde accentul a căzut pe dezvoltarea 

abilităților de viata independentă si de conviețuire  alături de celelalte conationaliti. 

           Parcurgand  ,cu înțelegere și răbdare fiecare etapă din acest urcuș am ajuns la a citi pe fața 

copiilor acea regasire si incredere in forțele proprii.Prin atitudinea lor au încercat să nu mai fie 

angrenați in mici răutăți ci ,după puterea lor de înțelegere să ofere sprijin și exemplu celorlalti. 

Treptat ,au învățat să iși exprime opiniile ,să participe cu interes la activitati si chiar sa devina 

cooperanti ăn multe activități. Cointeresarea adulților în activitati de consiliere ,participarea la 

lectorate cu parinții,separat de ceilalți ( la început)le-a dat curajul de a dicuta deschis despre ei și 

copiii lor.Participarea apoi ,la comun ,la activitați de promovare a culturii fiecarei etnii,i-a facut sa iți 

doreasca sa prezinte cat mai mult din cultura lor și în același timp sa se simtă valoroși. Organizarea 

de expoziții cu produse ale indeletnicirii lor( coșuri de nuiele,potcoave pentru cai,vase de alama 

etc)i-au adus în fața cu ,,meserii de altă dată. 

Fiecare om are ceva bun în adâncul sufletului sau.Noi ,trebuie să căutăm doar acel ceva și să nu îl 

lăsăm să se piardă , pentru a rodi ,atât cât poate. 
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Integrarea în învățământul de masă a copiilor cu cerinţe educaționale speciale 

 

Prof. inv preșc. Vezelovici Gelia Gabriela 

 

Pornind de la ideea că fiecare copil este unic, sistemul educațional trebuie să ofere şanse egale la 

educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare şi dezvoltare . 

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, 

dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe 

educative speciale şi  necesită un program individualizat de învăţare.  

Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea 

strategică Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

Cerintele educative speciale desemneaza acele cerinte ori nevoi speciale fata de educatie care sunt 

suplimentare dar si complementare obiectivelor generale ale educatei pentru copil. Conceptul de 

cerinte educative speciale aspira la depasirea traditionala a separarii copiilor pe diferite categorii de 

deficiente, printr-o abordare noncategoriala a tuturor copiilor. 

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării 

acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană 

capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea problemelor 

reale şi apropiate. 

Integrarea scolara reprezinta o particularizare a procesului de integrare sociala a acestei categorii de 

copii, proces care are o importanta fundamentala in facilitatea integrarii ulterioare in viata 

comunitara prin formarea unor conduite si atitudini, a unor aptitudini si capacitati favorabile acestui 

proces. 

 Integrarea copiilor cu CES permite, sub indrumarea atenta a cadrelor didactice, perceperea si 

intelegerea corecta de catre elevii normali a problematicii si potentialului de relationare si 

participarea lor la serviciile oferite in cadrul comunitatii. 

Educatia speciala se refera la adoptarea, completarea si flexibilitatea educatiei pentru anumisi copii 

in vederea egalizarii sanselor de participare la educatie in medii de invatare obisnuite 

Educatia integrata a copiilor cu CES urmareste dezvoltarea capacitatilor fizice si psihice a acestora 

care sa-i apropie cat mai mult de copii normali, a implementarii unor programe cu caracter corectiv-

recuperator; stimularea potentialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor functii 

menite sa le suplineasca pe cele deficitare; crearea climatului afectiv in vederea formarii motivatiei 
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pentru activitate, in general si pentru invatare, in special asigurarea unui progres continuu in achizitia 

comunicarii; formarea unor abilitati de socializare si relationare cu cei din jur; formarea de 

deprinderi cu caracter profesional si de exercitare a unor activitati cotidiene; dezvoltarea 

comportamentelor adaptative si a insusirilor pozitive ale personalitatii, care sa faciliteze normalizarea 

deplina. 

 Fiecare copil cu CES trebuie sa beneficieze de un program adecvat si adaptat de recuperare, care sa 

dezvolte maximal potentialul fizic si psihic pe care il are.  

Integrarea urmareste valorificarea la maximum a disponibilitatilor subiectului deficient si antrenarea 

in mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate in asa fel incat sa preia 

activitatea functiilor deficitare si sa permita insusirea de abilitati care sa inlesneasca integrarea 

eficienta in comunitatea normala. Prin integrare, se realizeaza si o pregatire psihologica a copilului, 

care sa contribuie la crearea unor stari efectiv emotionale corespunzatoare, in care confortul psihic 

este mentinut de satisfactiile in raport cu activitatile desfasurate. 

 Raportul relatiei socializare, integrare, incluziune, are in vedere implicatiile practice si teoretice ce 

privesc evolutia sistemului de organizare a educatiei speciale si a pregatirii copiilor pentru integrarea 

si incluziunea in activitatile profesionale si in colectivitatile sociale. 

Cooperarea între instituţiile de învăţământ special şi unităţile învăţământului de masă a devenit o 

modalitate pentru a asigura şanse egale copiilor cu dizabilităţi. În consecinţă, au fost stabilite 

structuri de învăţământ special integrat sub forma claselor speciale şi a programelor de integrare. 

Copiii cu nevoi educaţionale speciale sunt integraţi treptat în şcolile învăţământului de masă, cu 

asistenţa specialiştilor în psihopedagogie. Copiii urmează temporar clase speciale până la integrarea 

în şcolile învăţământului de masă. Ei pot de asemenea să urmeze atât clase speciale, cât şi clase din 

învăţământul de masă. Programele de integrare sunt organizate pentru a sprijini integrare individuală 

a 8-12 elevi în diverse clase din învăţământul de masă (pentru 2-3 unităţi de învăţământ din aceeaşi 

zonă). 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii 

abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 

capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 

conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se 

facă diferenţiat. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, 
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cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de 

învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi 

atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de 

selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe 

educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii 

intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice.  Este nevoie de o adaptare a 

procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de 

învăţare al elevului. 

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională 

pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin 

din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial 

individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite. 

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea 

diferenţiată se poate realiza prin: 

adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea 

obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară; 

adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele 

de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), 

materialul didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre 

didactice de sprijin); 

adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot 

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să 

vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării 

iniţiale. 

Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele 

procesului instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile 

copiilor. 

Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor 

instructiv-educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se dau  copilului să fie în 
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concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se află în permanent devenire şi transformare, astfel 

asigurându-se o amplificare a efortului psihic şi fizic al copilului. 

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea cunoştinţelor propuse 

spre învăţare, cât şi prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice utilizate. Copiii 

aflaţi în diferite faze ale insuccesului şcolar pot fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi 

individual, cu sarcini de lucru care să ţină seama de dificultăţile lor. 

Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării 

copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea 

încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

Ei sunt diferiti din punct de vedere al temperamentului, motivatiilor, capacitatii chiar daca prezinta 

acelasi tip de deficienta iar fara abordarea adecvata a acestor cerinte speciale nu se poate vorbi de 

egalizarea sanselor de acces, participarea si integrarea scolara si socială iar 

școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. 
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Integrarea elevilor cu CES 

Prof înv.primar Pintican Alina 

 

 

„Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh. Unii se înalţă mai sus ca alţii, însă fiecare zboară cât 

de bine poate. 

De ce să-i compari intre ei? 

Fiecare este diferit. 

Fiecare este special. 

Fiecare este frumos 

Când un copil îţi dă un cadou, chiar dacă e o piatră, apreciază. Poate fi singurul lucru pe care acel 

copil îl are şi a ales să ţi-l dea ţie.” 

 

 Cerințele educaționale speciale (CES) derivă din nevoile speciale ale unor persoane. Ele sunt 

generate de existența unor disfuncții la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-

economic, cultural (MECTS – Ordinul 5574/ 2011). 

     Elevii cu dificultăţi de vorbire, cu dificultăţi motorii, sindrom Down, cu tulburări de 

comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), sunt considerați elevi cu cerințe 

educaționale speciale.  De asemenea, elevii care trec prin abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-

emoționale care dizabilitează formarea normală a personalității copilului, intră în categoria copiilor 

cu CES. 

 Ordinul MECTS 5574/ 2011, articolul 6,prevede „Pentru integrarea eficientă a persoanelor cu CES 

este necesară crearea unor servicii de sprijin specializate în asistenţa psihopedagogică de care să 

beneficieze copiii/elevii/tinerii integraţi, precum şi a unor servicii de consultanţă pentru cadrele 

didactice din şcoala incluzivă, ceilalţi elevi, familie şi comunitate.” 

Școala incluzivă trebuie să propună o abordare care consideră că fiecare copil este unic, poate învăţa 

dacă este identificat tipul de învățare specific particularităţilor individuale ale sale. Curriculum-ul 

școlar trebuie să fie flexibil, individualizat, adaptabil la cerințele elevilor. 

     Condiţiile de învăţare trebuie  să stimuleze şi să sprijine dezvoltarea copilului cu CES. Adaptarea 

curriculumului la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată poate fi realizată prin: 

adaptarea proceselor didactice la nivelul de sprijin acordat elevului; 

adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

adaptarea conţinuturilor cantitativ şi calitativ, la potenţialul de învăţare al elevului; 

adaptarea procesului de evaluare. 

Școala incluzivă  generează egalitatea de șanse și integrarea școlară și socială a elevilor cu CES.. 
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IMPLICAREA  PᾸRINȚILOR  ȊN  ACTIVITᾸȚILE  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAȘCOLARE  

PENTRU PREVENIREA  ABANDONULUI  ŞCOLAR 

 

Prof.Coste  Valeria 

        Relaţia şcoală-familie-comunitate în  educaţia copilului a căpătat noi valenţe, odată cu apariţia 

noţiunii de asigurare a calităţii în învăţământ. Ridicarea calităţii în educaţie este un obiectiv major al 

eforturilor de eficientizare a legăturilor obligatorii dintre şcoală, comunitatea locală şi familiile 

elevilor, aceştia fiind beneficiarii direcţi ai efortului făcut de şcoală în acest sens. Este necesară o 

redefinire a echilibrului educaţional între deciziile luate de şcoală şi iniţiativele venite din partea 

părinţilor sau a factorilor locali. Este nevoie să se treacă rapid de la rolul autoritar şi unic al şcolii la 

un sistem de valori umaniste, cu accent pe iniţiativa responsabilă venită dinspre toate părţile 

implicate în educaţia tinerilor. Cooperarea activă a şcolii şi a profesorilor cu ceilalţi factori 

educaţionali, familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale, 

trebuie să conducă la realizarea unor parteneriate viabile, de natură să permită o abordare pozitivă a 

problemelor diverse ale tinerilor elevi. Şcoala trebuie să găsească formele optime prin care cei 

implicaţi în acest proces de educare să poată să gestioneze resursele umane, să aibă cunoştiinţe de 

psihologie şi pedagogie, să se poată adapta rapid la managementul schimbărilor din societatea 

actuală.  

În acest sens, şcoala poate participa şi interacţiona cu familiile elevilor, poate iniţia activităţi utile în 

şcoală sau în afara acesteia, şcoala sprijină factorii implicaţi pentru a se cunoaşte pe sine şi pentru a 

înţelege normele moral-civice, poate îmbunătăţi calitatea vieţii şi performanţelor elevilor, poate 

forma abilităţi de gândire independentă şi critică etc. Pentru a putea fi puse în practică asemenea 

proiecte, trebuie conjugate eforturilor tuturor părţilor implicate: societatea-cu realitatea ei 

situaţională, familia-subiectivă de multe ori, şcoala-cu structurile motivaţionale şi proiective şi, nu în 

ultimul rând, elevul-factorul conştient de importanţa demersurilor intreprinse pentru calitatea 

educaţiei sale. Şcoala poate deveni un loc fertil al proiectării, asimilării şi dezvoltării unor programe 

de învăţare şi formare continuă, bazate pe experienţă şi creaţie individuală sau de grup. În cadrul 

unor astfel de programe, elevii pot dobândii abilităţi metacognitive ce nu se regăsesc în procesul de 

predare-învăţare propriu-zis, acestea fiind asociate cu latura socială a tânărului elev, cu personalitatea 

lui, cu formarea unei educaţii profesionale formative. etc. Abordarea sistemică a acestor tipuri de 

activităţi conduce la dezvoltarea spiritului etic, psihologic, estetic, social, cultural, familial. 

 Părinţii atrași alături de școală prin forme  variate de activităţi extrașcolare,  

determinându-i să adere la  ideea  de  colaborare activă,  acceptând rolul de factor 

răspunzător în devenirea propriului copil.  Deși părinţii consideră   ca  ei știu  ceea  ce  este  

bine, pentru că  ei  aleg,  caută și  se  interesează despre  diferite opţiuni,  acceptul copilului 

este cel  care îi  ajută să se  implice  și să obţină ceva  din  ceea  ce ei își propun. Părinţii care 

au luat parte la activităţile extrașcolare și-au manifestat interesul și aprobarea faţă de 

educaţia oferită  de școală .Ca urmare a activităţilor derulate,  legatura școlii cu familia s-a 

îmbunătăţit considerabil, părinţii simţindu- se utili,  prezentând în acest fel  un interes  mai 

mare pentru  școală.  Activităţile  extrașcolare,  bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 

           Termenul de ,,activităţi extracurriculare"  este adesea utilizat în sinonimie  cu cel de 

,,activităţii  co-curriculare" sau cu cel de ,,activităţi în afara clasei".  Ȋn primul  caz, reiese  

importanţa acestora în completarea Curriculum- ului Naţional,  iar în al doilea,  separarea  de 

activitǎţile formale  obligatorii. 

Pǎrinţii  așteaptǎ prea mult  de  la  școalǎ  și  nu fac  mai nimic  pentru  dezvoltarea unei   

relaţii  mai  strânse  cu proprii  copii.  Pentru  ei  școala  este  singura  responsabilǎ de  educaţia  

copiilor..Dezintersul pǎrinţilor poate nǎrui tot efortul  pe care profesorii îl depun la orele de 

curs. 
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Profesorul  este  interesat  sǎ știe mai  multe  despre situaţia  pe care  elevul  o are acasǎ,  despre 

preocupǎrile și modul  de viaţǎ  al acestuia. Fǎrǎ  implicarea și  ajutorul pǎrinţilor sistemul  

educativ un î ș i  gǎsește  singur cǎile prin care își  poate  îmbunǎtǎţi performanţa și  modul  

de lucru.  Observarea sisternaticǎ,  acasǎ  sau în mediul școlar,  a copiilor  este  de real f o los  în 

depistarea de timpuriu a problemelor de comportament sau de adaptare la  sarcinile  școlare. 

Cunoașterea acestora permite adoptarea unui  program și a unor  metode  adecvate,  fiind mai 

ușor  sǎ previi decât sǎ corectezi problemele deja instalate. 

            Pǎrinţii au fost parteneri activi  în desfǎșurarea unor programe care s-au  derulat  în 

cadrul  școlii  noastre. De asemenea, pǎrinţii  au fost atrași  alǎturi  de școalǎ  prin forme variate  

de activitǎţi extrașcolare, determinaâdu-i sǎ adere la  ideea de colaborare activǎ,  acceptând  

rolul  de f a c tor rǎspunzator în devenirea propriului copil. Ei au venit  chiar  cu idei de 

realizare  a unor' activitǎţi  extrașcolare. Am f o s t  împreunǎ în excursii,  am organizat 

concursuri,  am susţinut programe  artistice,  care au permis  acestora sǎ vadǎ manifestǎrile 

elevilor, precum și rezultatul muncii  lor. Aceste  activitǎţi  extrașcolare au avut un impact  

neașteptat de mare în rândul  pǎrinţilor care au experimentat relaţii inedite cu copiii l o r, fapt 

ce i-a determinat sǎ-și schimbe  radical, în mod pozitiv, atitudinea faţǎ de școala,Ca urmare  a 

activitǎţilor derulate, legǎtura  școlii cu familia  s-a îmbunatǎţit considerabil,  pǎrinţii  

simţindu-se utili, prezentând în acest  fel un interes mai mare  pentru  școala. Activitǎţile 

extrașcolare, bine pregǎtite, sunt atractive la orice vârstǎ. Ele stârnesc interes, produc 

bucurie, faciliteazǎ acumularea de cunoștinţe, chiar dacǎ necesitǎ   un efort  suplimentar.  

Copiilor li   se  dezvoltǎ  spiritul  practic,  operaţional,  manualitatea,  dând posibilitatea  

fiecǎruia   sǎ  se  afirme   conform  naturii   sale.  Copiii   se  autodisciplineazǎ,  prin  faptul  ca  

în asemenea  activitǎţi  se supun de bunǎ voie regulilor,  asumându-și responsabilitǎţi, Dascǎlul  

are, prin acest tip de  activitate,  posibilitǎţi  deosebite  sǎ-și  cunoascǎ   elevii,   sǎ-i  dirijezeze,  

sǎ le  influenţeze  dezvoltarea,  sǎ realizeze  mai ușor și mai  frumos obiectivul principal  - 

pregǎtirea copilului  pentru  viaţǎ.  Realizarea acestor obiective  depinde  în primul rând de 

educator,  de talentul sǎu, de dragostea sa pentru  copii,  de modul  creator de abordare  a 

temelor, prin punerea  în valoare  a posibilitǎţilor și resurselor de care dispune  clasa de elevi.                                                                               

Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei , iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial , activează elevul , obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin , ele asigură într-o mare măsură buna integrare a elevului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială .Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate 

instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei copilului de vârstă şcolară şi 

să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi 

facilitează învăţarea individuală şi colectivă .Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi 

colectivităţilor la viaţa publică , elaborarea şi luarea deciziilor. Comunitatea este cea care oferă 

mediul prielnic pentru desfăşurarea acestor activităţi comune. Prin programe şi acţiuni specifice se 

crează şi se dezvoltă legături multifuncţionale între şcoală şi societatea civilă. 

Aşadar comunitatea are un rol important alături de şcoală şi familie în educaţia elevului. Şcoala 

trebuie să devină nucleul parteneriatului educaţional. Ȋncercarea unităţilor şcolare de a atrage în 

diferite tipuri de parteneriat, diferite categorii şi instituţii, se va bucura de succes doar în măsura 

în care şcoala va veni în întâmpinarea cerinţelor sociale şi comunitare.  

  

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

193 
 

Bibliografie: 

Agabrian Mircea, „Parteneriate familie – şcoală - comunitate”, Editura Institutul European, Iaşi, 

2005; 

Baran Pescaru Adina, „Parteneriat în educaţie: şcoală - familie - comunitate ”, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2004; 

Chiru Mihaela, „Cu părinţii la şcoală – ghid pentru profesori”, Editura Humanitas Educaţional, 

Bucureşti,  2003. 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

194 
 

Copilul cu nevoi speciale-repere 

 

Prof.: Bordeianu Maria Adina  

  Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel”Suceava 

 

 

                 În mod tradiţional educaţia copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi a avut ca domeniu de cunoaştere, 

intervenție, cercetare şi formare, psihopedagogia (educaţia) specială. Această este expresie utilizată in 

Romania din anul 1990, adresabilă îndeosebi cadrelor didactice care erau (si sunt in prezent) pregătite în mod 

țintit pentru a lucra în şcolile speciale, destinate acestor copii – învăţământul special. 

                 Într-o perioadă, acest termen – educația specială - a fost utilizat preponderent și avea in vedere o 

educație adaptată particularităților unor copii - cu dizabilități (deficiente, handicap), cu dificultăți și tulburări 

de învățare și conduită, etc - precum și o intervenție specifică (și adițională) de asistență psihopedagogică dar 

și socială, uneori și medicală. 

 Astfel, termenii de bază, tradiționali ai psihopedagogiei și educației speciale erau deficiența (handicapul) și 

dificultatea de învățare.  

                 CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenţie şi o asistenţă 

educaţională suplimentară (un anumit fel de discriminare pozitivă, din nevoia de compensare a unui/unor 

dezavantaje), fară de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi participare şcolară şi 

socială. 

 CES desemnează spectrul larg problemelor speciale în educaţie, de la deficienţele grave şi profunde la 

dificultăţile/tulburările uşoare de învăţare. 

                  În mod greşit, de foarte multe ori, copiii cu performanţe scăzute la şcoală sunt etichetaţi de părinţi 

şi de educatori ca fiind leneşi, răsfăţaţi, neastâmpăraţi sau, pur şi simplu, mai puţin isteţi. Un procent foarte 

mare din aceştia sunt însă inteligenţi şi îşi dau toată silinţa să înveţe mai bine, dar nu reuşesc pentru că suferă 

de tulburări de citire (dislexie), de scriere (disgrafie), de calcul (discalculie) sau de tulburarea hiperkinetică cu 

deficit de atenţie (ADHD). 

                  Specialiştii europeni estimează că între 7% şi 10% din copii întâmpină probleme în a învăţa să 

citească, să scrie şi să calculeze. Aceste tulburări apar ca urmare a afectării sistemului nervos al copilului, fie 

din cauze ereditare, fie în viaţa intrauterină, la naştere sau în primii ani de viaţă. În funcţie de aria cerebrală 

afectată, copilul poate avea o capacitate redusă de a distinge literele, probleme de memorie sau de orientare în 

spaţiu. Afectarea poate fi mai mult sau mai puţin importantă, iar de aici rezultă tulburări de diferite grade. În 

cazul lor, problemele devin vizibile chiar din primele săptămâni din clasa I şi se agravează pe măsură ce 

materiile devin mai grele. 

                  Identificarea și evaluarea complexă a copiilor cu dizabilități și alte cerințe speciale reprezintă o 

problematică foarte complexă și aflată în plina dinamică. 

 Pentru ca personalul didactic din şcolile obisnuite să facă faţă provocării legate de scolarizarea copiilor cu 

CES, una dintre condiţiile de bază este sprijinul în activitatea la clasă. Suportul poate lua diferite forme.  

                  În trecut, sprijinul specializat era asigurat preponderent prin retragerea copilului cu probleme din 

clasă, pentru a lucra cu un profesor specialist (intervenţie de remediere). În prezent exista o tendinţă crescândă 

de descurajare a retragerii (excluderii) din clasă. Se caută de aceea modalităţi de sprijin în clasa obişnuită a 

copiilor cu CES. 

                   De cele mai multe ori, copiii cu deficiențe de comunicare și interacțiune ridică mari probleme 

cadrelor didactice din sistemul de învățămînt care nu este special, deoarece acești elevi par la o primă vedere 

fără nevoi speciale și așa cum am mai precizat, identificare și evaluarea complexă este o problemă.     

                 Cea mai mare problemă pe care o întâmpină copiii cu probleme de învăţare din România este aceea 

că trebuie să se integreze în clasele cu copii normali, unde nu beneficiază de metode diferite de educaţie, aşa 
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cum ar trebui. Singura şcoală de la noi formată exclusiv din copii dislexici este gimnaziul „Nicolae Bălcescu" 

din Târgu-Mureş. În condiţiile în care copiii cu tulburări de învăţare trebuie să ţină pasul cu ceilalţi la şcoală, 

ajutorul unui specialist este foarte important. În caz de dislexie, disgrafie şi de discalculie, specialiştii în 

logopedie sunt cei la care părinţii pot apela, iar în caz de ADHD - specialiştii în psihiatria copilului. Dacă 

tulburarea de învăţare nu este severă, câteva sfaturi din partea acestora pot fi suficiente pentru a ajuta copilul 

să ţină pasul cu restul clasei. În cadrul şedinţelor de logopedie, copilul este ajutat să-şi dezvolte capacităţile 

deficitare prin jocuri şi prin exerciţii. Planul de terapie este personalizat. 

                  Copiii cu tulburări de învăţare sunt priviţi diferit de colegi şi chiar de învăţători sau de profesori. 

De foarte multe ori, ei primesc etichete, sunt ignoraţi şi neglijaţi. De suferit va avea, pe de o parte, dezvoltarea 

lor intelectuală, pentru că aceşti copii nu-şi vor atinge potenţialul fără a fi înţeleşi şi sprijiniţi, iar pe de alta, 

dezvoltarea lor emoţională. Aceşti copii vor avea o încredere scăzută în forţele proprii, vor dezvolta complexe 

de inferioritate, vor avea probleme de socializare şi pot deveni adulţi anxioşi, depresivi şi neîmpliniţi. 

                 Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească 

barierele din calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta 

pe elevi să reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a 

aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării 

lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, părinţii şi reprezentanţii 

comunităţii.  

                 Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Prof. înv.primar Șortan Crina  

Șc. Gimn. ,,Gh. Lazăr”Zalău 

  ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația 

integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  

dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter 

recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor 

funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea 

climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare 

în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să 

se creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în 

comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor 

integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor 

cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie 

parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De 

fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, 

părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă 

a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu 

părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult 

activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri 

diferite față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se 

introduc activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de 

deficiență. De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul 

de învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, 

însă cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență 

mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la 
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procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile 

optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau 

cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul 

lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite 

astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă 

acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de 

profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii 

sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la 

spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Voluntariatul între necesitate și educație 

                                                                         Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea 

                                                                                      P.Î.P. Lungu Gabriela 

 

Termenul de voluntariat definește ,,activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006)                                                               

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare, un instrument esenţial 

în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.  Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – are nevoie şi 

merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de afaceri şi un mediu 

politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. Ceea ce trebuie să știm este că oricine poate să 

devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să îți 

dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant)  

        Anii de școală petrecuți cu promoția 2016-2021 s-au desfășurat sub semnul voluntariatului, deoarece 

școala noastră, ca instituție publică, s-a  ancorat în problemele sociale ale comunității locale. Având sprijinul 

părinților și bunicilor elevilor claselor educate, am atras spre voluntariat toți elevii, cultivând acestora spiritul 

de întrajutorare, spiritul civic și empatia față de semenii lor. Astfel,  am participat, an de an,  la numeroase 

campanii în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară în județul Tulcea(campanii de strângere de 

alimente și îmbrăcăminte, jucării, cărți și rechizite școlare pentru copii și persoane vulnerabile) și proiecte de 

voluntariat precum: Suflet de copil(cu Școala Specială Nr. 14-Campania Shoebox-Bucurie în cutie), Proiectul 

Umanitar Încondeiașul în colaborare cu Asociația KIDS HEAVEN PERFORMANCE, Proiectul SNAC 

ÎMPARTE-EDUCĂ-DONEAZĂ în colaborare cu CRUCEA ROȘIE –filiala Călărași, Proiectul Copil ca tine 

sunt și eu (cu Școala Specială Nr. 14), Campania Fii și tu Moș Crăciun -2020-Îngerașii Sofiei (ICEM 

TULCEA). 

        Pot afirma cu tărie că toate activitățile de voluntariat au sădit în sufletul elevilor mei sentimente de 

empatie și mândrie că au putut face o faptă bună, că au adus zâmbetul pe buzele copiilor și bătrânilor vizitați. 

Au devenit mai darnici și dornici să ajute din puținul lor pe semenii aflați într-o situație de impas. Consider că 

am pus bazele profilului micului voluntar prin toate demersurile desfășurate.  
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PE URMELE VOLUNTARIATULUI 

RUSU-MORUZ MIRELA 

PALATUL COPIILOR BRĂILA 

 

   Voluntariatul a devenit în epoca moderă un element important al tuturor societăților. Celebra declarație a 

Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’s-a transformat în acțiuni concrete ale 

voluntarilor la nivel global. 

   Serviciile de voluntariat s-au răspândit în întreaga lume în anii 1920 și 1930, voluntariatul fiind privit în 

acea perioadă ca o “modalitate de a forma prietenii între tineri din țări diferite”. Dar de exemplu, în timpul 

crizei economice din 1929, în Statele Unite ale Americii și în Bulgaria, voluntariatul a fost o metodă de a ajuta 

tinerii ce nu aveau locuri de muncă, în sensul că pentru activitățile sociale desfășurate li se oferea un loc de 

cazare și mâncare. 

        La sfârșitul anilor 1940 și în decursul anilor 1950, tinerii voluntari au fost cei care au ajutat la 

reconstrucția unei părți a Europei și au stabilit relații de prietenie care depășeau granițele țărilor. Situația însă 

s-a schimbat odată cu apariția organizațiilor non-guvernamentale care organizau diferite activități bazate pe 

munca voluntară și angajament ce au dus la dezvoltarea voluntariatului. A apărut o constrângere a studenților 

din Macedonia printr-un program educațional care îi obliga să practice voluntariatul pentru a câștiga 

experiență, însă această inițiativă nu înseamnă că voluntariatul se afla la un nivel înalt.. 

      După 1990 în majoritatea țărilor a existat o creștere a numărului organizațiilor non-guvernamentale și a 

voluntarilor. Oportunitățile de a practica munca voluntară au crescut, au fost dezvoltate programe pentru tineri 

care să vizeze activități de voluntariat, programe de training pentru voluntari în marea majoritatate a țărilor 

europene. 

    În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe când al 

celor în vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura țară unde bătrânii se implică în activitățile de 

voluntariat, aceștia fiind cei care petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. 

Societatea civilă olandeză a fost întotdeauna considerată “o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și 

rămână pentru că a dat dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar 

în acest sens. 

   În România, voluntariatul este și el în plină dezvoltare motivând tot mai mulți oameni, în special tineri, să se 

implice în diferite activități sau evenimente care îi pot ajuta să-și îmbogățească cultura generală.  

       Deși principala motivație pentru a te implica într-un program de voluntariat este altruismul și interesul 

pentru diverse subiecte cu impact comunitar, mulți tineri din ziua de azi văd acest pas ca pe o oportunitate de a 

dobândi noi abilități necesare unui loc de muncă. Adevărul este că astăzi acea experiență de care ai nevoie în 

CV în momentul în care aplici pentru un job nu poate fi acumulată de instituția de învățământ sau când petreci 

timp cu prietenii. În schimb, prin voluntariat ai oportunitatea să îmbini munca în folosul comunității.  

http://r.pureleads.com/find?&p=11915&q=www.indeed.com
http://ro.wikipedia.org/wiki/Solidaritate
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       Pe de altă parte, în cele mai multe cazuri există mai multe avantaje decât dezavantaje în practicarea 

voluntariatului și acesta poate îmbina munca cu distracția. Faptul că îți poți face prieteni cu aceleași aspirații 

ca și tine și că îți poți testa o viitoare carieră sunt detalii importante pe care le poți lua în considerare. De 

asemenea, implicarea în diverse proiecte sau activități lucrând în echipa sau de unul singur îți oferă ocazia de 

a înțelege mai bine problemele comunității în care trăim. 

       Voluntariatul în lumea liceenilor reprezintă și un mod bun pentru dezvoltarea personală prin competențele 

dobândite în ceea ce privește comunicarea, prin abilitatea de cooperare și prin simplul fapt că înveți să îți 

asumi responsabilități. Adolescența este perioada în care învățăm lucruri noi și ne dezvoltăm în drumul spre a 

deveni mai maturi, de aceea voluntariatul poate avea un mare impact în conturarea personalității unui elev. 

        În funcție de aspirațiile tale, poți alege să faci voluntariat în folosul comunității prin toleranța de care dai 

dovadă cu privire la un grup social sau în promovarea culturii prin nenumărate moduri cum ar fi voluntariatul 

în cadrul festivalelor de teatru, muzică. De asemenea, un alt tip de voluntariat este cel ecologic prin protejarea 

naturii, dar cel mai cunoscut program de voluntariat este cel al serviciilor sociale prin îngrijirea familiilor, 

copiilor aflați în dificultate, bătrânilor și a persoanelor fără adăpost sau cu dezabilități. 

       Un exemplu de program de voluntariat popular și destinat liceenilor este Interact. Acesta are ca scop 

promovarea valorilor nonformale în rândul tinerilor prin activități menite să contribuie la dezvoltarea 

personală și profesională a membrilor săi. 

       Mai mult decât atât, în cazul viitorilor studenți voluntariatul reprezintă și dovada de experiența pentru a 

intra la o facultate de prestigiu. Așadar, voluntariatul poate reprezenta o activitate importantă în dezvoltarea 

personală a fiecărei persoane prin numeroasele competențe dobândite. 
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INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU CES   

Prof. înv. preșc. Onaca Iuliana Carmen 

Grădinița cu P. P. ,,Pinochio” – Zalău, Jud. Sălaj 

            

MOTTO: 
„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt 

bune, niciunul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De ce nu 

i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect…”  

                                                                                ( Comenius ) 

 

Educația integrată se referă la integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi acestora 

un climat favorabil unei dezvoltări armonioase și echilibrate. De asemenea, educația integrată a copiilor cu 

CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin dezvoltatea capacităților fizice și 

psihice, prin implementarea unor programe cu character recuperator, dar și stimularea potențialului restant 

care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să suplinească pe cele absente sau insufucient 

dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru 

activitate în general și pentru învățare în special. 

Cerințele educative speciale(CES) desemnează necesități educaționale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite 

deficiențe sau tulburări/dificultăți de învățare, precum și o asistență complexă ( medicală, educațională etc.). 

Integrarea școlară desemnează un process de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de 

stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă) și de desfășurare cu succes a 

prestațiilor școlare.  

Educația incluzivă are în vedere îndepărtarea sau diminuarea barierelor de orice tip din calea învățării și 

participarea în egală măsură a tuturor copiilor, atenție specială acordându-se celor din familii cu grad ridicat 

de vulnerabilitate sau cu risc de excluziune și marginalizare. Este o abordare strategică, concepută pentru a 

facilita succesul în învățare pentru toți copiii și la toate nivelurile de educație. Scopul educației incluzive este 

de a le permite atât cadrelor didactice cât și copiilor să se simtă în largul lor atunci când au de a face cu 

diversitatea și să o considere mai degrabă o provocare decât o problemă, o oportunitate și nu un factor de 

blocaj. 

Educația incluzivă: 

implică creșterea participării active a copiilor la educație; 

necesită o schimbare fundamentală de atitudine față de responsabilitățile sistemului de învățământ din partea 

cadrelor didactice dar mai necesită și cunoștințe specifice, capacitate și strategii educaționale adaptate; 

propune o abordare participativă a cooperării între cadrele didactice și copii, între copii, părinți și 

administrația educațională. 

Principiul educației incluzive a fost adoptat pentru prima oară în 1994, la Salamanca, în cadrul Conferinței 

Mondiale privind nevoile educative speciale (UNESCO, 1994). 

La temelia educației incluzive se află dreptul omului la educație, afirmat în Declarația Universală a 

Drepturilor omului, în 1949. La fel de important este și dreptul copilului de a nu fi discriminat, conform 
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afirmațiilor din Articolul 2, Convenția privind Drepturile Copilului(ONU, 1989). Din aceasta rezultă că toți 

copiii au dreptul de a beneficia de un tip de educație lipsit de discriminare pe bază de dizabilitate, etnie, 

religie, limbă, sex sau capacitate. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat propriilor nevoi. Integrarea acestor 

copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului deficient și să se creeze oportunități care să 

permită însușirea de abilități propice integrării eficiente în comunitatea normală. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse: trebuie acceptată idea că 

există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se asigure integrarea lor în cadrul 

învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în diverse situații 

din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educational personalizat (PEI), care constă în stabilirea 

obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalităților de evaluare, care trebuie să se 

plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite pentru restul clasei. 

Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite, de comun accord, de 

către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, 

profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinți. 

Fiecare elev trebuie să se simtă apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile 

fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI. 

Participarea familiei și comunității locale la viața școlii este fundamentală dacă se dorește asigurarea calității 

,,educației pentru toți”. Familia și comunitatea au dreptul de a se implica și pot avea contribuții diverse. 

Comunitățile pot fi implicate cu succes în conducerea școlii. Școlile pot juca rolul de resursă pentru 

comunitate oferind servicii sau devenind locul de desfășurare a activităților altor organizații. 

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi 

speciale sunt:  

informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi pentru 

copiii ce au abandonat şcoala;  

sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii într-o 

şcoală integrativă;  

schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale; 

dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: poliţia, 

serviciile sociale, spitale, etc.);  

 implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea sprijinului 

suplimentar copiilor cu nevoi speciale; 

implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; 
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elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, prin 

aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele acestuia, şi 

nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru 

specifice: planificare, instruire, evaluare.  

Și copiii vor învăța mai bine atunci cînd există un echilibru între așteptări și oportunitățile de învățare acasă și 

la școală. Când părinții și cadrele didactice conlucrează, copilul poate fi sprijinit eficient pentru a depăși 

dificultățile de învățare. 

Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora ajută la reducerea stresului pe care-l 

resimt familiile și micșorează riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții trebuie 

încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și niciun specialist sau cadru didactic nu-și poate permite să 

spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut” pentru copilul lor. Programele de intervenție ar trebui să 

implice foarte mult familiile. Ele trebuie să fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul 

larg al nevoilor familiei. Părinții trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și la 

,,diagnosticele” copilului. 

Copiii cu deficiențe integrați în învățământul de masă au dreptul la terapii specifice de recuperare realizate de 

specialiști  în domeniu, în funcție de dizabilitatea lor și, în plus, profesorul de sprijin realizează un plan de 

intervenție personalizat și adaptarea curriculară necesară, în urma consultării cu cadrul didactic de la clasă. 

Pentru integrarea cu succes a copiilor cu CES în învățământul de masă, în grupele obișnuite de copii sunt 

necesare: 

Existența unor centre de resurse, informare și comunicare; 

Formarea initială și continuă a cadrelor didactice în problematica CES; 

Adaptarea și flexibilitatea curriculum-lui (pre)școlar; 

Evaluarea progresului școlar al copiilor cu CES integrați în grădinițele obișnuite; 

Implicarea, încurajarea participării părinților, schimbul de informații, consilierea părinților în măsura 

solicitărilor și a necesităților, mobilizarea resurselor umane disponibile și competente. 

Prezența în colectivul grupei a unor astfel de copii, solicită efort crescut din partea dascălului sub toate 

aspectele: pregătirea pentru lecții, pentru activități extrașcolare; atitudinea față de toți copiii grupei. 

Educatoarea trebuie să ofere copilului cu CES tratarea individuală de care are nevoie în toate etapele unei 

activități, pentru ca acesta să recupereze neajunsurile, să valorifice în mod compensatoriu potențialul sănătos, 

dar să nu neglijeze pe ceilalți copii din grupă. Intervenția educațională trebuie însoțită de atitudinea pozitivă a 

cadrelor didactice și a familiei față de copiii cu cerințe educative speciale.  

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă. O școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind 

la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 
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Caracterizare psihopedagogică 

                                                              Prof.inv.preșcolar Ciocan Elena 

G.P.P. Lumea Copiilor Topoloveni 

 

       Preşcolarul B.M.A. născută la data de X.06.2017, este înscrisă la G.P.P. LUMEA COPIILOR, Topoloveni 

în anul şcolar 2021-2022, sub îndrumarea d-nei educatoare Ciocan Elena. 

 Activitatea copilului în grădiniţă 

        B.M.A este din acest an școlar integrată cu succes în grupa noastră. Adaptarea la un nou colectiv s-a 

produs gradual, la început fiind destul de rezervată și reticentă. I-am acordat suficient timp de adaptare și spre 

bucuria noastră acest lucru s-a produs foarte repede. Demersul de integrare  a fost unul ușurat și de faptul că 

avea in grupă alți 6 foști colegi din grupa mică. 

         În cadrul jocurilor desfăşurate în sala de grupă,, B.M.A  preferă jocurile de creaţie cu subiecte şi roluri, 

dar şi pe cele de mişcare sau cu caracter sportiv .  

          În ceea ce priveşte conduita copilului în grădiniţă se poate spune că şi-a însuşit deprinderile de 

comportare civilizată şi le aplică în relaţiile cu adulţii şi copiii, existând de altfel o bună concordanţă între 

comportarea copilului în familie şi în grădiniţă. 

          S-a adaptat foarte uşor cerinţelor grupului din care face parte, îndeplinind toate sarcinile care i se dau 

necesitand o atenție sporită în înțelegerea deplină a sarcinilor.Intampinam dificultati de intelegere a sarcinilor, 

dar printr-un efort suplimentar  reuseste in final sa inteleaga sarcina si sa  o si execute. Are un puernic spirit de 

observatie si de imitare, urmarindu-si colegii si realizand astfel care este sarcina ceruta. 

Coordonate ale dezvoltării psihice 

Motricitatea: 

-are o motricitate fină destul de bine dezvoltată pentru vârsta sa, de asemenea şi coordonarea ochi- mână; 

-nu rezistă foarte mult la efort fizic, dar execută cu plăcere exerciţiile de educaţie fizică şi participă cu 

entuziasm la întrecerile organizate în grădiniţă. 

Voinţa: 

-se manifestă reglajul voluntar în raport cu norme sau comportamente morale, rolul de frână al voinţei (nu este 

bine să…, nu este frumos să…); 

-s-a dezvoltat funcţia reglatoare a cuvântului si printr-un efort remarcabil reuseste sa comunice cu cei din jur, 

 

Percepţia: 

-distinge calităţile de mărime (mare/mic) şi de culoare ale diverselor obiecte prezentate (în general culorile 

principale: roşu, galben, albastru, verde, ceea ce este perfect normal pentru particularităţile sale de vârstă) si 

cifrele le recunoaste cu usurintain limitele specifice; 

-percepţia lucrurilor este încă globală, văzul observând întregul încă nedescompus. 

Reprezentările: 

-reprezentzrile sunt prezente in conditiile in care imita ceea ce a realizat un alt copil, 

Atenţia: 

-urmăreşte atentă explicaţiile date în executarea unei sarcini, in conditiile in care este permanent poziționat cât 

mai aproape de cadrul didactic și atunci cand este evident ca nu a ințeles i se adordă sprijin, 
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-perioada de concentrare şi stabilitatea atenţiei nu este foarte mare (5-10 minute, în funcţie şi de 

caracteristicile activităţii, noutatea şi caracterul ei stimulativ, materialul didactic folosit). 

Limbajul şi comunicarea: 

-nu are un vocabular extrem de bogat si comunica cu dificultatea specifica copilului hipoacuzic, 

-urmarește cu dificultate exprimarea în grup, nereușind sa țină pasul cu ceilalți copii, 

-în dialogul direct repetă structurile verbale cerute, în situația în care nu implică cuvinte cu care nu este 

obișnuită, 

-este un copil sociabil, comunicativ şi implică vorbirea,în masura in care  relaționarea este totuși limitata. 

Gândirea: 

-a început să aibe un caracter operatoriu; răspunsurile la solicitările simple sunt coerente, stabile, 

Memoria: 

-memoria este legată de concret, copilul memorează  ce vede, ce aude ce i se povesteşte şi discută cu adulţii pe 

care ii cunoaște, dar se manifestă memoria de scurtă durata si dificultați de reproducere, 

-reproduce cu sprijin momente care au impresionat-o chiar dacă manifestă lacune în povestire și în exprimare. 

Imaginaţia: 

-are o imaginaţie bogată, legată şi stimulată de trăirile sale afective: bucurie, plăcere, dar şi frică sau spaimă; 

-imaginaţia este strict legată de percepţie şi experienţe concrete: desene animate, activităţi cotidiene. 

Afectivitatea: 

-îşi iubeşte foarte mult părinţii, familia, dar şi persoanele cunoscute (anumiţi colegi, educatoarele); 

-trăirile afective îi sunt influenţate de memoria afectivă; 

-manifestă preferinţe faţă de anumiţi copii în a se juca sau împrieteni cu aceştia; 

-bucuriile, reuşitele, realizările sunt trăite intens. 

 

Trăsături de personalitate 

Temperamentul: este vioaie,energică,afectuoasa și   uşor adaptabilă. 

Trăsături de caracter 

Sociabilitatea,  spirit de prietenie, sinceritate, respect faţă de adulţi, politeţe, spirit de ordine, hărnicie, 

perseverenţă. 

Avem convingerea ca orice demers medical( implantul cohlear) ar duce cu siguranță la obținerea unor 

performante deosebite,avand o familie care este extreme de implicată în depășirea dificultăților cu care copilul 

se confruntă. 
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Ce este și cum se manifestă autismul 

 

Prof. inv. presc. Filip Gabriela-Nicoleta 

GPP “Lumea Copiilor”, Topoloveni 
 

 

Autismul despre care este vorba în prezenta lucrare a suferit de-a lungul timpului numeroase dispute, fapt care 

face să se vorbească în același timp de autismul infantil descris de L Kanner, de tulburare pervazivă, de 

tulburarea autistă, de spectrul autist sau sindrom autist. Faptul se datorează numeroaselor necunoscute care 

înconjoară noțiunea și complexității realității clinice la care se referă.           

De-a lungul timpului, noțiunii de autism i s-au formulat diferite definiții. Termenul de „autism” este derivat 

din grecescul auto, care înseamnă „sine însuși”. 

 A fost introdus pentru prima oară în psihiatrie de către E. Bleuler, în 1911, în lucrarea sa despre „Dementia 

praecox oder Gruppe der Schizophrenien”(Grupul schizofrenic), pentru a desemna, la bolnavii schizofrenici 

adulți, pierderea contactului cu realitatea, consecința acestui fapt fiind o mare dificultate de a comunica cu 

semenul, viața interioara dobândind o predominanță morbidă, în dauna raportului cu realitatea. Mai târziu, alți 

autori vor descrie, într-un mod asemănător, autismul ca un sindrom important, deși nespecific, al schizofreniei 

infantile.  

Abia în 1943, L. Kanner introduce termenul de autism infantil precoce despre care vom vorbi în cele de față. 

Este o stare patologică manifestată prin ruperea legăturilor psihice cu lumea exterioară și intensa trăire a vieții 

interioare. La rândul său el este o stare patologică caracterizată prin pierderea contactului psihic cu realitatea 

și trăirea intensă a unei vieți interioare.  

După E. Bleuler este un sindrom constând în replierea totală asupra propriei lumi lăuntrice, mod de gândire 

necritică centrată pe subiectivitate și rupt de realitate, dominată de fantezii și reverii. Subiectul refuză 

contactul cu persoanele și obiectele externe și se refugiază în lumea sa lăuntrică, în care își satisface dorințele 

în plan imaginativ, se compensează afectiv prin fantasme, care în cazuri patologice, sunt duse până la delir 

halucinatoriu.  

Autismul cunoaște diverse grade de dezvoltare între normal și patologic și apare, după A. Maslow, sunt două 

forme distincte: autism agitat, în care subiectul încearcă, în plan imaginar, experiențe ce-l terorizează sau duc 

la extaz și de autism calm, de tip contemplativ, în care subiectul se complace idilic prin iluzionare sau 

consolare. A este un termen aplicat 6 uneori situațiilor sau cazurilor de introversiune accentuată, se întâlnește 

destul de frecvent în momentele critice ale psihogenezei (prima copilărie și începutul adolescenței), dar poate 

dobândi și forme anormale.  

          AUTISM. Termen introdus, de E. Bleuler, în 1911, pentru a descrie un mod de a fi în lumea 

caracteristică schizofrenicilor și care comportă două aspecte: pierderea contactului cu realitatea, manifestată 

prin retragere, indiferență afectivă și dezinteres în legătură cu lumea și predominanța relativă sau absolută a 

vieții interioare, care explică faptul că lumea fantasmelor schizofrenicului devine cea a realității.  

Pentru E. Bleuler, autismul este o consecință directă a disocierii, acest ultim fenomen fiind considerat 

principala tulburare care explică ansamblul celorlalte simptome. Pentru E. Minkowski dimpotrivă, autismul 

definit ca încetarea contactului vital cu realitatea, ar fi fenomenul principal care permite explicarea disocierii. 

În articolul său original „ Autistic Disturbances of Affective Contact”, psihiatrul american L. Kanner (1943) 

ne descrie, sub termenul de autism infantil precoce, un tablou clinic diferit de cel al schizofreniei infantile și 

caracterizat, după părerea lui, de o incapacitate a copilului mic, constatată încă de la naștere, de a stabili 

contacte afective cu mediul. 

 În descrierea sa, Kanner a izolat un anumit număr de semne clinice specifice psihozei autiste constituite: - 

debutul precoce al tulburărilor, în general, în primii ani de viață; - izolarea extremă, atitudinea copilului 

frapează prin indiferența și dezinteresul său total față de persoanele, cât și față de obiectele care îl înconjoară; 
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- nevoia de imuabilitate, nevoia imperioasă a copilului de a-și menține mediul material obișnuit într-o stare 

stabilă, permanența și stabilitatea reperelor constituind obiectul unor frecvente verificări, mai mult sau mai 

puțin ritualizate din partea acestuia; - stereotipiile gestuale, acele gesturi reprezentate la nesfârșit, dintre care 

unele frapează prin ciudățenia lor - mișcarea degetelor prin fața ochilor, mersul pe vârfuri în mod mecanic, 

accese de învârtire pe loc, legănatul ritmic din față în spate; - tulburările de limbaj constante: copilul fie nu 

posedă niciun limbaj, fie emite un jargon care are melodia limbajului, dar nu și semnificația lui, fie - în sfârșit 

- posedă un limbaj, dar cu puțină sau nicio valoare comunicativă, marcată fiind de ecolalie (repetarea în ecou a 

unor cuvinte ori fraze pronunțate de celălalt), de incapacitatea de a mânui pronumele personale (utilizarea lui 

„tu” în locul lui „eu”), de cuvinte deformate însoțite de inventarea unor neologisme. În descrierea pe care o 

face autismului, Kanner insistă, în plus, asupra 7 remarcabilei memorii a câtorva dintre acești copii și a 

aspectului lor inteligent, caracter diferențiat de stările de arierație descrise anterior de către psihiatrii clasici, 

precum E. Esquirol.  

Treptat, alte afecțiuni asemănătoare autismului descris de către Kanner sunt grupate sub termenul generic de 

psihoze infantile precoce. Acestea au în comun cu autismul faptul că debutează precoce, în primii doi ani de 

viață, că sunt marcate de o tulburare profundă a contactului cu lumea exterioară. Diferențele sunt date de 

anumite particularități clinice.  

Astfel, în 1957, M. Mahler a descris psihoza simbiotică, străduindu-se să-i descrie caracteristicile: - debutul în 

timpul celui de-al doilea an de viață, precedat de o fază normală a dezvoltării, în cel mai rău caz marcată de o 

hipersensibilitate la stimulii senzoriali și prin câteva tulburări ale somnului; - apariția sa în anumite momente 

cheie ale dezvoltării, care implică abandonul fuziunii simbiotice cu mama și extinderea sentimentului de 

individualizare. 

 Psihoza simbiotică este, astfel, marcată din punct de vedere clinic de o masivă angoasă de anihilare, ca 

răspuns la aceste experiențe de separare, extrem de curente, precum mersul la grădiniță ori o spitalizare. Ea 

începe prin apariția unei bruște dezorganizări a personalității, cu o pierdere evidentă a anumitor funcții, 

deteriorarea limbajului, manifestarea unor simptome psihotice. Mai târziu, Mahler recunoaște existența unor 

posibile combinații și forme de trecere între cele două tipuri de organizare, autistă și simbiotică.  

Autorii francezi (Lebovici, M. Soule, D. Houzel) s-au străduit să identifice semnele foarte precoce de evoluție 

psihotică în cadrul diadei interacționale mamă-copil, primele semne care traduc, prin intermediul jocului 

somatic, o dificultate de stabilire a relației obiectale, cea dintâi amorsă a instaurării procesului psihotic. 

Importanța acestor semne, care permit un diagnostic precoce al afecțiunii, este evidentă: refuzul biberonului, 

insomniile agitate cu mișcări autoagresive ori, dimpotrivă, calmul, absența unor atitudini anticipatoare și a 

unei ajustări posturale ale copilului, non apariția surâsului din luna a treia și a angoasei din luna a opta, lipsa 

de interes față de jucării ori interesul prea excesiv pentru mișcarea mâinilor prin fața ochilor, existența unor 

angoase fobice masive. 

        Treptat, alte afecțiuni asemănătoare autismului descris de către Kanner sunt grupate sub termenul generic 

de psihoze infantile precoce. Acestea au în comun cu autismul faptul 8 că debutează precoce, în primii doi ani 

de viață, că sunt marcate de o tulburare profundă a contactului cu lumea exterioară. Diferențele sunt date de 

anumite particularități clinice. În 1977, psihanalista de origine engleză F.Tustin a propus, în lucrarea sa 

„Autism and childhood psychosis”, clasificarea autismului in trei grupe: - autism primar anormal - ar fi un fel 

de prelungire anormală a unui autism primar normal. 

          Această formă, pe care autoarea o numește „amibiană”, ar fi caracterizată de faptul că la bebeluș nu 

există nicio adevărată diferențiere între timpul său și cel al mamei, nicio veritabilă delimitare a suprafeței sale 

corporale. Funcționarea mentală s-ar organiza în jurul unor senzații primitive. Această formă ar fi rezultatul 

unei carențe și a unei neglijențe în domeniul hrănirilor esențiale; - autismul secundar cu carapace - pare să 

corespundă autismului, așa cum a fost el descris de către Kanner. În cadrul acesteia nu ar mai exista, ca în 

forma precedentă, nicio lipsă de diferențiere între „eu” și „non-eu”, ci, dimpotrivă, o supraevaluare a acestei 
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diferențe. În cazul acesta, s-ar crea o adevărată barieră autistă care formează carapacea, menită să interzică 

accesul la acel „non-eu” terifiant.  

Corpul copilului ar apărea aici, rigid, insensibil, evitând contactul fizic. Activitatea fantasmatică rămâne 

săracă, centrată pe anumite procese corporale, iar actul gândirii este inhibat. Tustin numește această formă 

„crustacee” și consideră că un rol important îl are hipersensibilitatea copilului la stimulii senzoriali și la 

depresia mamei sale; - autismul secundar agresiv - se suprapune schizofreniei infantile. În această formă, după 

o evoluție aparent normală, ar apărea unele manifestări regresive, însoțite de retragerea copilului într-o viață 

fantasmatică destul de bogată, centrată pe senzațiile corporale. Pentru copil, ar exista aici un amestec și o 

confuzie între el și mamă, proces susținut de mecanismul identificării proiective, descrise de autorii kleinieni.  

Pentru Milea (1988) autismul este simptomul central în jurul căruia se grupează o serie de manifestări, între 

care cele mai importante se consideră a fi tulburările particulare de limbaj și stereotipiile plasate într-un 

amestec particular și bizar de forme și mijloace primitive și pervertite de exprimare a funcțiilor psihice cu 

altele mai elaborate, insule izolate de abilități și resurse, uneori mai bine conservate, alteori, monstruos 

dezvoltate. Am citat definiții care apar în diferite dicționare de specialitate.  

În următoarea parte voi prezenta criteriile de diagnosticare prezente în diferite ediții ale Manualului de 

Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mentale. 9 Până în 1980 în manualele de diagnostic și statistică 

medicală autismului nu i s-a recunoscut oficial statutul diferit de cel al schizofreniei. Manualul de Diagnostic 

și Statistică a Tulburărilor Mintale, ediția a III a (DSM-III1980), îl include în tulburările pervazive de 

dezvoltare, cuprinzând: - autism infantil; - tulburare pervazivă cu debut în copilărie; - autism infantil rezidual.  

În ediția a III a revizuită (DSM III-R)  a Manualului de Diagnostic și Statistică e inclus în tulburările 

pervazive de dezvoltare: tulburarea autistă și tulburarea pervazivă de dezvoltare nespecifică (NOS). Termenul 

de autism infantil a fost înlocuit cu tulburare autistă. În DSM IV[8]., autismul este inclus în categoria de 

TULBURARE DE DEZVOLTARE PERVAZIVĂ, cu următoarele criterii de diagnostic: 

 A. Un total de șase (sau mai mulți) itemi de la (1), (2) și (3), cu cel puțin doi itemi de la (1) și câte unul de la 

(2) și (3): 

1) deteriorarea calitativă în interacțiunea socială, manifestată prin cel puțin două dintre următoarele:  

a) deteriorarea marcată în uzul a multiple comportamente nonverbale, cum ar fi privitul în față, expresia 

facială, posturile corpului și gesturile, pentru reglarea interacțiunii sociale; 

 b) incapacitatea de a promova relații cu egalii, corespunzătoare nivelului de dezvoltare; 

 c) lipsa căutării spontane de a împărtăși bucuria, interesele sau realizările, cu alți oameni (de ex, prin lipsa de 

a arăta, de a aduce ori de a specifica obiectele de interes); 

d) lipsa de reciprocitate emoțională sau socială;  

2) deteriorări calitative în comunicare, manifestate prin cel puțin unul din următoarele: 

 a) întârziere sau lipsa totală a dezvoltării limbajului vorbit (neînsoțit de o încercare de a compensa prin 

moduri alternative de comunicare, cum ar fi gestica sau mimica);  

b) la indivizi cu limbaj adecvat, deteriorarea semnificativă în capacitatea de a iniția sau susține o conversație 

cu alții;  

 c) uz repetitiv și stereotip de limbaj ori un limbaj vag;  

d) lipsa unui joc spontan și variat „de-a...” ori a unui joc imitativ social, corespunzător nivelului de dezvoltare;  

3) pattern-uri stereotipe și repetitive restrânse de comportament, preocupări și activități, manifestate printr-

unul din următoarele: 

 a) preocupare circumscrisă la unul sau mai multe pattern-uri restrânse și stereotipe de interese, care este 

anormală, fie ca intensitate, fie ca focalizare; 

 b) aderență inflexibilă evidentă de anumite rutine sau situații nonfuncționale;  

c) manierisme motorii stereotipe și repetitive (de ex, fluturatul sau răsucitul degetelor sau mâinilor ori mișcări 

complexe ale întregului corp); 

 d) preocupare persistentă pentru părți ale obiectelor. 
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 B. Întârzieri sau funcționare anormală în cel puțin unul din următoarele domenii, cu debut înainte de 3 ani:  

1) interacțiune socială; 

 2) limbaj, așa cum este utilizat în comunicarea socială;  

3) joc imaginativ sau simbolic. 

 C. Perturbarea nu este explicată mai bine de Tulburarea Rett sau de Tulburarea dezintegrativă a copilăriei. În 

DSM-5 apare o modificare, transformă abordarea categorială într-una dimensională, astfel tulburările din 

spectru autist în tulburări neurodevelopmentale. Criteriile de diagnostic sunt:  

A. Carențe persistente în comunicarea și interacțiunea socială care survin în numeroase contexte și care se 

manifestă, la momentul actual, ori în antecedente, prin următoarele (exemplele sunt ilustrative, nu exhaustive, 

vezi textul) :  

1) carențe în reciprocitatea socio-emoțională, care variază de la abordare socială normală și eșec în susținerea 

unui dialog, la un nivel redus de împărtășire a intereselor, emoțiilor sau afectelor, până la eșecul de a iniția sau 

a răspunde interacțiunilor sociale; 

 2) carențe în comportamentele de comunicare nonverbale utilizate în interacțiunile sociale, care variază de la 

comunicare verbală și nonverbală slab integrată, la anomalii ale contactului vizual și limbajul corporal sau 

carențe de înțelegere și de folosire a gesturilor, până la o totală absență a expresiei faciale și a comunicării 

nonverbale;  

 3) carențe în dezvoltarea, menținerea și înțelegerea relațiilor, care variază de la dificultăți de ajustare a 

comportamentului pentru a corespunde diferitelor contexte sociale, la dificultăți de a împărtăși jocul 

imaginativ sau de a-și face prieteni, până la absența interesului față de colegi. A se specifica nivelul de 

severitate actuală: Severitatea este determinată de gradul de afectare a comunicării sociale și de modelele 

restrictive, repetitive de comportament.  

B. Modelele restrictive, repetitive de comportament, de interese sau activități, care se manifestă prin cel puțin 

două din următoarele, la momentul actual ori în antecedente (exemplele sunt ilustrative, nu exhaustive, vezi 

textul);  

1) activități motorii, utilizarea obiectelor și vorbirea – toate cu caracter stereotip și repetitiv (e.g., stereotipii 

motorii simple, alinierea sau aruncarea jucăriilor, fluturarea obiectelor, ecolalia, frazele idiosincrazice); 

 2) insistența pentru uniformitate, aderența inflexibilă la rutină sau ritualizarea modelelor de comportament 

verbal și nonverbal (e.g., disconfort major la schimbări minore, dificultăți de adaptare, modele de gândire 

rigide, ritualuri de salut, nevoia de a folosi același traseu sau de a consuma aceleași alimente în fiecare zi);  

3) interese foarte restrictive și fixate care au intensitate anormală (e.g., atașament puternic sau preocupare 

excesivă pentru obiecte neobișnuite, interese extrem de limitate sau de perseverente); 

 4) hiper- sau hiporeactivitate la stimuli senzoriali sau interes neobișnuit față de elementele senzoriale ale 

mediului înconjurător (e.g., indiferență aparentă față de durere, temperatură, reacție adversă față de anumite 

sunete sau texturi, mirosirea sau atingerea excesivă a obiectelor, fascinația vizuală pentru lumină sau mișcare). 

A se specifica nivelul de severitate actuală: Severitatea este determinată de gradul de afectare a comunicării 

sociale și de modelele restrictive, repetitive de comportament  

C. Simptomele trebuie să fie prezente în perioada timpurie de dezvoltare (dar pot deveni complet manifeste 

doar atunci când solicitările sociale depășesc capacitățile limitate, iar mai târziu pot fi mascate prin strategii 

învățate); 

 D. Simptomele provoacă afectare clinică semnificativă în domeniile social, profesional sau în alte domenii 

importante de funcționare la momentul actual; 

 E. Aceste perturbări nu pot fi explicate mai bine prin prezența dizabilității intelectuale (tulburarea de 

dezvoltare intelectuală) sau prin întârzierea dezvoltării globale. Dizabilitatea intelectuală și tulburarea din 

spectrul autismului sunt adesea comorbide, pentru a stabili ambele diagnostice de tulburare din spectrul 

autismului și tulburare de dizabilitate intelectuală, este nevoie ca nivelul de comunicare socială să fie inferior 

celui așteptat pentru nivelul general de dezvoltare. 
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 Educaţia incluzivă la preşcolari 

 

Prof.înv.preșc. GRIGORE CONSTANTINA 

G.P.P Lumea Copiilor, Topoloveni 

 

 

     Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul ştiinţific al 

procesului instructiv – educativ, ci şi prin libertatea de acţiune a preşcolarului, care-i stimulează interesele de 

cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. 

Orice copil se confruntă, la un moment dat cu o situaţie specială care necesită o intervenţie personalizată. 

Educaţia pentru toţi poate să fie un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în general prin reconsiderarea 

sprijinului ce se acordă anumitor copii. În orice instituţie există o manieră de a împărţi copiii în categorii 

determinate, datorită particularităţilor de dezvoltare şi învăţare a acestora. Educaţia pentru toţi porneşte de la 

premisa că orice copil este o persoană care învaţă într-un anumit ritm şi stil şi deci poate avea nevoia de un 

sprijin diferit. 

Educaţia pentru toţi a fost definită (Salamanca, 1994) ca acces la educaţie şi calitate a acesteia pentru toţi 

copiii. 

 Pentru a se adresa tuturor copiilor şi a deveni deschisă, flexibilă, adaptată şi orientată spre fiecare şi pentru 

toţi, educaţia trebuie să presupună în practică o schimbare de optică şi anume o nouă orientare care pune 

accentul pe cooperare, parteneriat, învăţare socială şi valorizare a relaţiilor pozitive, umaniste în educaţie. 

 Educaţia pentru toţi corespunde în educaţia şcolară şcolii incluzive. Şcoala incluzivă se referă în sens restrâns 

la integrarea/ includerea tuturor copiilor indiferent de capacităţile şi competenţele de adaptare şi deci de 

învăţare, într-o formă de învăţământ. În sens larg, ea înseamnă ca fiecare copil să fie sprijinit şi să se lucreze 

în beneficiul tuturora. Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare pentru că aduce cu 

sine: o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de 

abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

 Specificul integrării înseamnă: 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă medicală şi 

socială, etc.); 

 - a acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare al 

programelor şcolare; 

 - a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (bibliotecă, 

terenuri de sport, etc.); 

 - a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

 - a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

 - a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

 - a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

 - a accepta schimbări în organizarea activităţilor instructiv-educative. 

- a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copii normali; 

 De ce să ne pese de copiii cu nevoi speciale?  

Pentru că aceşti copii nu se pot descurca singuri. Ei au nevoie de ajutor din partea familiei, vecinilor, 

prietenilor, dascălilor, autorităţilor şi specialiştilor, pentru că toţi aceşti copii au dreptul la educaţie, pentru că 

toţi sunt capabili să înveţe, pentru că dacă nu frecventează grădiniţa, şansele de a învăţa se reduc foarte mult.  

Pentru că sunt sporite oportunităţile de învăţare prin interacţiune cu ceilalţi copii. Cerinţelor suplimentare ale 

copiilor cu dizabilităţi li se poate răspunde la grupe obişnuite cu ajutorul unor mijloace puse  la dispoziţia 

cadrelor didactice.  
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Pentru că toţi copiii, chiar şi cei fără dizabilităţi, au de câştigat atunci când cadrul didactic adaptează 

curriculumul  şi propriul stil de predare pentru a se potrivi cu marea diversitate a copiilor din orice grupă. 

 Pentru ca aceşti copii să ştie că nu e nicio problemă dacă sunt diferiţi, acest lucru nu este un stigmat. Noi îi 

pregătim pentru viaţă şi societate. De aceea este necesară dezvoltarea practicilor incluzive în grădiniţe.  

      De ce să fim incluzivi? 

Pentru că primirea copiilor „diferiţi” alături de toţi ceilalţi trebuie făcută nu de dragul lor sau nu din milă ci 

pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acţiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară, pentru a 

contribui şi el la dezvoltarea societăţii în care trăieşte.  

Ce ne propunem prin educaţia incluzivă?  

Educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor preşcolari în vederea acceptării diversităţii individuale în 

cadrul unui grup.             

Prevenirea apariţiei prejudecăţilor la copiii preşcolari şi înlăturarea celor formate. 

Schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient: promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare, şi 

înţelegere firească a raporturilor dintre copiii cu nevoi speciale şi copiii consideraţi „normali”.             

Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi                  

Cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor individuale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de 

egalitate între oameni.  

Pentru cine să fim incluzivi? 

Pentru copii:  

celor cu nevoi speciale le dă încredere în sine; îi ajută să acumuleze noi cunoştinţe şi abilităţi; 

 sensibilizează copiii fără necesităţi speciale faţă de nevoile celorlalţi; îi determină să accepte diferenţele mult 

mai bine faţă de persoanele cu nevoi speciale.              

Pentru părinţi:  

devin mult mai implicaţi în educaţia copiilor lor; 

 stabilesc prietenii şi relaţii de ajutor cu ceilalţi părinţi.              

Pentru cadre didactice: descoperă noi tehnici de învăţare pentru a veni în ajutorul copiilor care întâmpină 

dificultăţi.              

Pentru comunitate:  

copiii devin membrii participanţi ai comunităţii şi contribuie la bunul mers al acesteia; ajută la dezvoltarea 

solidarităţii şi toleranţei comunităţii; 

 avantaje financiare pe termen lung deoarece educarea copiilor în clase integrate costă mai puţin decât în 

şcolile speciale; 

 previne şi reduce problemele sociale ale societăţii.  

 

Principiile educaţiei pentru toţi: 

- Viitorul societăţii depinde de modul în care creştem şi educăm azi toţi copiii. Pentru dezvoltarea viitoare a 

societăţii este nevoie să valorizăm şi să sprijinim fiecare copil. 

- Fiecare copil este unic. Diversitatea copiilor, determinată de particularităţile fiecăruia de dezvoltare nu este o 

piedică în educaţie, ci o resursă de învăţare şi dezvoltare pentru toţi. 

- Fiecare copil este important pentru familia lui, dar şi pentru întreaga societate. 

- Fiecare copil poate învăţa. 

- Fiecare copil are dreptul la educaţie şi la sprijin adecvat pentru a participa la procesul educativ. 

- Pentru procesul educaţional este esenţială folosirea adecvată a resurselor materiale, umane, metodologice şi 

spirituale.   
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ- O NECESITATE ACTUALĂ 

Prof. Înv. Preșcolar Apreutesei Alexandra 

 G.P.P. Lumea Copiilor- Topoloveni 

 

     Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări de genul: De ce nu toţi elevii 

mei progresează în acelaşi fel? Cum pot să-i ajut pe toţi să înţeleagă? Cum pot să-i ajut pe cei care învaţă mai 

greu?  

    Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar trebui să accepte, în 

primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, diferite 

de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în privinţa 

asimilării de informaţii. A 

şadar, unul dintre cele mai importante aspecte a le învăţământului actual este nevoia sa de adaptare la 

necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii – fie că sunt copiii cu CES, fie că pur şi 

simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de învăţare. 

    O astfel de metodă de adaptare o constituie şcoala incluzivă, o şcoală ce se axează pe includerea acelor 

copiii sau chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate şi care implică în procesul de învăţare şi de luare a 

deciziilor părinţii, îngrijitorii şi consilierii specializaţi. 

    S-a dovedit că metodele utilizate în cadrul claselor incluzive pot îmbunătăţi semnificativ performanţa 

tuturor elevilor. In comparaţie cu educaţia în centre sau şcoli speciale, care are riscul de a-i menţine pe copii şi 

adolescenţi în afara societăţii, şcoala incluzivă constituie un teren de pregătire ideal pentru viitoarea lor 

integrare în societate. In loc să-i izolăm şi să spunem că sunt „dificili”, „turbulenţi” sau chiar „handicapaţi”, 

am putea să admitem faptul că aceşti copii ar putea progresa mai mult într-o clasă obişnuită, dacă noi, 

profesorii, am accepta că educaţia este pentru toţi. 

    Cel mai important lucru de luat în considerare este că predarea în cadrul diversităţii implică predarea pentru 

fiecare individ în parte. Ţinând cont de interesele fiecărui elev, de experienţele şi ţelurile sale facem, de fapt, 

un pas important în educaţia elevilor şi integrarea lor în societate, după terminarea studiilor. Mai mult, putem 

spune că diferenţele dintre indivizi sunt mult mai pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de 

vedere, poate una dintre cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă faţă un profesor este adaptarea stilului 

de predare astfel încât să corespundă necesităţilor fiecărui elev în parte. 

    O nouă dimensiune care începe să se contureze în peisajul învăţământului românesc este aceea de 

democratizare şi egalizare a şanselor fiecărui copil în parte. În acest scop a fost înfiinţată şi şcoala incluzivă – 

un răspuns la redimensionarea educaţiei. Scopul acestei şcoli este de a crea pentru toţi copiii un cadru prielnic 

învăţării, pornind de la premiza că diferenţele dintre oameni sunt normale şi ele trebuie acceptate. Un rol 

important în cadrul şcolii incluzive îl are pedagogia şi învăţarea centrată pe elev. Acest lucru implică automat 

adaptarea curriculumului şi metodelor de predare la capacitatea şi nevoia fiecărui elev în parte. 

    Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi strategii şi practici ca şi predarea la orice alt tip de 

clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună metodă de predare şi pentru elevii cu 

nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să aştepte de la învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii 

cu CES nu fac diferenţă. 

    Şcoala incluzivă reprezintă o provocare pentru şcolile obişnuite, însă ea nu trebuie privită ca o ameninţare 

pentru performanţa acestor şcoli. Multe dintre aceste instituţii găsesc ca fiind dificil să integreze elevii cu 

nevoi speciale în cadrul claselor obişnuite. Însă această teamă poate fi depăşită prin educaţie, resurse didactice 

adecvate, sprijin şi nu în ultimul rând credinţa că incluziunea este un drept moral şi social ce nu poate fi negat 

nimănui. 
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    Există anumite etape ce trebuie urmate în cadrul şcolarizării copiilor cu CES, printre care, în primă fază, 

este acceptarea ideii că există astfel de copii, recunoaşterea dreptului lor la educaţie, integrarea lor treptată în 

cadrul şcolilor obişnuite. Astfel pe măsură ce aceşti copii vor creşte, vor deveni adulţi şi vor avea probabil 

proprii copii, incluziunea va fi deja un fapt acceptat şi o măsură firească în cadrul educaţiei.          Copiii 

educaţi în cadrul şcolii incluzive vor fi mai bine pregătiţi să interacţioneze cu diverşi indivizi precum şi cu 

diverse situaţii din lumea reală. 

    În cadrul şcolii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiţi specialişti în domeniul educaţiei, cum 

ar fi psihologi, consilieri, terapeuţi şi alţi specialişti pentru că doar împreună vor reuşi să obţină cele mai bune 

rezultate. Profesorul consultant pentru CES este probabil cel care va lucra cel mai mult cu fiecare profesor în 

parte, el fiind şi cel care va participa în cea mai mare măsură la orele de curs. Şcoala incluzivă presupune 

îmbunătăţirea sistemului educaţional pentru toţi elevii. Implică schimbări în curriculum, în modul de predare 

al profesorilor, în modul de învăţare al elevilor, precum şi schimbări în modul cum interacţionează copiii cu 

CES cu colegii lor şi viceversa. 

    Ideea este ca şcolile, centre de învăţare şi educaţie, să se schimbe astfel încât să devină comunităţi 

educaţionale în care nevoile tuturor elevilor şi profesorilor să fie îndeplinite. Şcolile incluzive nu mai asigură 

o educaţie obişnuită sau o educaţie specială, ci asigură o educaţie incluzivă, iar ca rezultat elevii vor putea 

învăţa împreună. Cu alte cuvinte, acest tip de şcoală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toţi elevii să 

participe şi să înveţe. Pentru ca acest lucru să se întâmple, profesorii şi şcolile, în general, au nevoie de o 

schimbare, pentru a întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. Educaţia incluzivă este un 

proces de facilitare a procesului de învăţare pentru toţi elevii, chiar şi pentru cei ce au fost anterior excluşi. 

    Printre avantajele şcolii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt trataţi ca parte integrantă a 

societăţii, au ca model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu CES cât şi colegii lor îşi dezvoltă 

abilităţile comunicative, devin mai creativi, acceptă diversitatea,etc. Profesorii adoptă metode diverse de 

predare-învăţare, de care beneficiază toţi elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevii şi dezvoltarea 

prieteniilor între colegi este destul de importantă în dezvoltarea procesului de învăţare, datorită schimbului de 

informaţii permanent. 

În ceea ce priveşte cadrele didactice din cadrul şcolii incluzive, ele trebuie încurajate să adopte practici 

moderne în cadrul orelor de curs, să se autoperfecţioneze în permanenţă în ceea ce priveşte copiii cu CES.    

Un alt rol important pe care cadrele didactice îl au este acela de a-i face pe copiii fără probleme să-şi accepte 

şi să-şi ajute colegii cu CES, fără a-i ridiculiza, sau exclude. 

    Trebuie precizat, de asemenea, că alături de cadrele didactice şi colegii de clasă, un rol important în 

asigurarea succesului copiilor cu CES este atribuit familiei şi părinţilor acestor copiii. A fost demonstrat, de 

altfel, că în acele cazuri în care părinţii şi familia, în general s-au implicat activ în procesul de învăţare, copiii 

cu CES au avut rezultate mult mai eficiente. Prin această implicare activă a familiei se crează, de fapt, o 

comunitate incluzivă ce-i va ajuta pe copiii cu CES să se integreze mai repede şi cu mai mult succes în 

societate, după terminarea studiilor. 

Aşadar, necesitatea de redimensionare a învăţământului pentru a stabili standarde educaţionale şi pentru a 

determina şcolile să devină responsabile de rezultatele elevilor, necesită un mare efort şi dedicaţie, atât 

colectiv cât şi individual. Pentru aceasta trebuie să credem că fiecare copil în parte poate învăţa şi reuşi, că 

diversitatea ne este utilă tuturor şi că elevii expuşi diferitelor riscuri le pot depăşi printr-o atenţie şi implicare 

din parte cadrelor didactice şi a comunităţii, în general. 

Pe măsură ce va interveni această redimensionare a învăţământului, incluziunea nu va mai fi privită ca o 

acţiune izolată, distinctivă, ci va deveni o acţiune naturală, simultană. 

Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de fapt o realitate şi 

recunoaşterea faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă ne demonstrează, aşadar, că suntem unul, 

dar nu unul şi acelaşi. 
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ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI 

Prof.înv.preșc.Tinca Ionela 

G.P.P.Lumea Copiilor,Topoloveni 

 

                 Incluziunea copiilor cu CES in programul școlii este facilitată de realizarea parteneriatului 

intre părinți și școala. 

Părinții sunt parteneri in educație pentru că dețin cele mai multe informații despre copilul lor, ei 

furnizând informații despre specificul dizabilității școlarului, precum și date despre contextul de 

dezvoltare a acestuia. Părinții informează și despre factorii de influenta negative care ar trebui evitați 

(fobii, neplăceri, stresuri, stimuli negativi, care determină inhibarea/izolarea copiilor etc.). Ei sunt 

persoanele care cunosc cel mai bine copilul și constituie o bună sursă de consultanta pentru cei care 

lucrează cu copiii lor (cadre didactice, specialiști –medici, kinetoterapeuţi, defectologi, ergoterapeuţi 

etc.) și sunt principalii susținători ai copilului. 

Părinții trebuie să se implice în activitatea copilului în afara casei și să-i încurajeze și pe ceilalți 

părinți să se alăture. Angajarea și responsabilizarea familiei în educația copilului sunt fundamentale 

pentru reușita participării la  școală. 

La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilități, gradul de interes și de colaborarea a 

părinților cu școala este cel mai adesea direct proporțional cu rezultatele obținute de copiii. 

Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia este primul 

educator și cu cel mai mare potențial de modelare. Familiile copiilor cu CES sunt adesea 

responsabile de copiii lor tot restul vieții. 

Toate intervențiile ar trebui să plece de la presupunerea că nu părinții sunt cauza dizabilităților 

copiilor lor - se are în vedere aici riscul blamării părinților pentru dizabilităţile copiilor lor. 

Cadrele didactice ar trebui să aplice criteriul „celei mai puţin periculoase presupuneri“. De exemplu, 

dacă un program educațional utilizat de un părinte a fost ineficient, aceasta s-a întâmplat pentru că 

programul a fost ineficient și nu că familia a aplicat necorespunzător acest program. O explicație 

completă a dificultăților copilului la școala este esențială pentru părinți. 

 Nici un specialist sau cadru didactic nu ar trebui să spună părinților că „nu mai este nimic de făcut“ 

pentru copilul lor. 

Programele de intervenție și sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui să fie 

construite astfel, încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. 

Părinții ar trebui să fie recunoscuți ca fiind cei mai potriviți în relatarea istoriei, comportamentului și 

nevoilor copilului. Ei ar trebui să aibă acces total la toate informațiile educaționale și la 

„diagnosticele“ copilului. 
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I. CE ÎNSEAMNĂ IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIE? 

De ce să-i implicăm pe părinți în viața școlii? 

Există numeroase argumente furnizate de cercetări realizate asupra efectului implicării părinților în 

educație.  Cercetările au demonstrat că: 

• în toate cazurile, implicarea s-a dovedit benefică pentru educația copiilor; 

• implicarea activă are un impact considerabil mai mare decât cea pasivă (prin implicarea pasivă 

înțelegând semnarea înștiințărilor primite de la școală sau faptul că părinții se asigură că copiii au 

toate rechizitele necesare, atunci când pleacă de acasă; prin implicare activă înțelegem sprijinirea 

activităților de la școală și ajutor în  sala de clasă); 

• cu cât implicarea se manifestă mai devreme, cu atât mai bine; 

• părinții care primesc sprijin și sunt formați de către școală induc copiilor lor rezultate mai bune 

decât aceia care nu urmează același proces; 

• implicarea părinților are, de asemenea, un efect pozitiv asupra atitudinii și asupra 

comportamentului copiilor; 

• părinții tind să creadă că nu au nici o importantă, dar sunt întotdeauna surprinși de cât de mult 

contează implicarea lor, indiferent de abilitățile lor intelectuale sau de statutul lor social; 

• grupurile dezavantajate sunt întotdeauna sub-reprezentate la școală; cercetările arată că într-

adevăr, copiii dezavantajați au cel mai mult de câștigat de pe urma implicării părinților; 

• eforturile școlilor cu cel mai mare succes în implicarea părinților sunt acelea care le oferă o gamă 

largă de activități în care pot interveni. 

Există și beneficii care, în afară de performanțele crescute ale copiilor, par a fi generate de 

implicarea părinților an conducerea școlii. Acestea includ: 

• eliminarea supozițiilor greșite pe care le pot avea părinții despre personalul școlii și invers, cu 

privire la motive, atitudini, intenții și abilități; 

• creșterea abilităților părinților de a juca rolul de ansamblu de resurse pentru dezvoltarea academică, 

socială și psihologică a copiilor lor, cu potențial de influență pe termen mult mai lung (datorită unei 

interacțiunii continue cu copiii lor de-a lungul timpului); 

• dezvoltarea propriilor abilitați se a încrederii în sine a părințiilor, încurajând uneori continuarea 

propriei educații și obținerea unui loc de muncă mai bun, oferind astfel copiilor lor modele mai bune; 

• dezvoltarea calității părințiilor de susținători ai școlii în cadrul comunităţii. 

De ce se implică părinţii? 

• cred că ar trebui să fie implicaţi – acolo unde părinţii nu au această atitudine, implicarea lor va fi 

intensificată dacă vor fi încurajaţi să înţeleagă că au dreptul să fie implicaţi; 
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• cred că implicarea lor va avea un efect pozitiv asupra educaţiei copiilor – părinţii trebuie convinşi 

că, într-adevăr, aşa stau lucrurile; 

• școala pune la dispoziţie o gamă largă de oportunităţi pentru ca părinții să se implice. 

  

Instituirea unei implicări eficiente a părinţilor în activităţile școlii. 

Cercetătorii au identificat lipsa planificării şi lipsa înţelegerii reciproce ca fiind cele mai mari 

obstacole în calea unei implicări eficiente a părinţilor. Personalul școlii care doreşte să instituie 

programe eficiente de implicare a părinţilor în viaţa instituţiei, va trebui să manifeste atât o atitudine 

deschisă, cât şi o bună organizare în eforturile sale de obţinere a participării părinţilor. 

Cele mai eficiente eforturi de implicare a părinţilor sunt acelea care oferă acestora o varietate de 

roluri în contextul unui proces bine organizat şi pe termen lung. Părinţii vor avea nevoie să poată 

alege dintr-o serie de activităţi care se adaptează unor programe, preferinţe şi capacităţi diferite. Ca 

parte a procesului de planificare, va fi necesar ca administratorii şi cadrele didactice să-şi evalueze 

propria disponibilitate faţă de implicarea părinţilor şi să stabilească modul ân care ei doresc să îi 

implice şi să facă uz de ajutorul lor. 

IMPLICAREA INFORMALĂ poate însemna: 

• părintele vine la școală să discute despre progresul copilului său; 

• părintele participă la o activitate organizată de școală, cum ar fi un matineu; 

• părintele acţionează ca voluntar în sala de clasă; 

• părintele acţionează ca voluntar la organizarea unui eveniment, de tipul matineului sau 

concursului, sau competiţilor sportive etc. 

IMPLICAREA FORMALĂ poate însemna: 

• participarea la activităţile unui grup de lucru din școală sau ale unui comitet, la nivelul căruia se iau 

decizii care privesc școala/ clasa , cum ar fi: 

 Consiliul părintilor  pe școala; 

 Consiliul de administraţie; 

 Grupul de sprijin al unui proiect; 

 Un grup de lucru din școală care se ocupă de diverse aspecte, cum ar fi, de exemplu, întreţinerea 

clădirii etc. 

Cum ne pot ajuta părinţii la  școală? 

Folosirea părinţilor ca voluntari la școala este o modalitate excelentă de a-i implica pe aceştia în 

viaţa școlii şi o cale potrivită de a suplini resursele umane ale instituţiei pentru acele componente 
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pentru care nu este necesară prezenţa unui cadru didactic calificat. Comitetele de părinți sunt resurse 

semnificative pentru orice școală. 

 Părinţii – voluntari in activităţile școlii 

În sala de clasă: 

 Părinţii pot veni la școală să-i ajute pe copii la diverse activităţi care implică abilităţi de viaţă sau 

sociale, cum ar fi schimbatul pentru ora de educaţie fizică şi plimbări, excursii, legarea şireturilor şi 

încheierea nasturilor, spălarea mâinilor înainte de masă sau după ce au folosit toaleta etc.; 

• Părinţii îi pot asculta pe copii când recită poezii, interpretează un cântec sau se joacă, pot să se 

joace împreună jocuri de recunoaştere a literelor sau într-un joc dinamic, pot pregăti ora de desen 

etc.;  

Modalităţile de stimulare a implicării familiei la nivelul claseide copii/școlii: 

• Invitarea părinților în activități la clasă poate înlesni o experiență pozitivă prin: 

• - selectarea unei activități care poate fi demonstrată ușor; 

• - angajarea părinților să lucreze doar cu grupuri mici de copii (2-3); 

• - încurajarea bunei dispoziții, a unei atmosfere relaxante; 

• - evitarea declarării de învingători; 

• - consilierea în îndrumarea comportamentului copiilor. 

În concluzie: 

Pentru realizarea parteneriatului cu părinții este esențial ca: 

- părinții să fie priviți ca participanți activi care pot aduce o contribuție reală și valoroasă la educarea 

copiilor lor; 

- părinții să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor; - să se recunoască și să se 

aprecieze informațiile date de părinți referitoare la copiii lor; 

- să se valorifice aceste informații și să se utilizeze în completarea informațiilor profesionale; 

- responsabilitatea să fie împărțită între părinți și educator. 
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STRATEGII MODERNE ÎN RECUPERAREA ŞI INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

Prof. inv. presc. Fugulin Emanuela Steliana 

GPP „Lumea copiilor”Topoloveni 
 

     Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o schimbare a 

mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, valorizând principiul 

nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. Şcoala, prin definiţie, este o instituţie de formare şi 

socializare umană care trebuie să răspundă cerinţelor tuturor copiilor, indiferent de ritmul acestora de învăţare 

sau de potenţialul intelectual deşinut. În această direcţie se ȋnscriu și iniţiativele privind problematica 

persoanelor cu dizabilităţi, care de multe ori se „lovesc” de etichetări sau marginalizare.     

   Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferențiată, perfecționarea tehnicilor de cunoaştere a 

dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii diferite de copii în raport cu capacitatea lor de a 

răspunde la exigențele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii cu CES integrați individual, există şi elevi 

cu dificultăți de învățare, cu ritm lent de asimilare de cunoștiințe dar cu intelect normal. Indiferent de 

categoria în care se încadrează elevii de la clasă, dascălul are menirea să se plieze pe fiecare copil în parte 

căutând metode adecvate pentru ai stimula creativitatea și motivația pentru învățare.  

Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor cu 

care se confruntă, însă acest lucru nu este imposibil deoarece și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este 

necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. În proiectarea și desfășurarea 

lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai potrivite modalităţi de lucru, îmbinând strategiile didactice 

tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe 

ce vor asigura independența personală și integrarea socioprofesională. Având în vedere educaţia copiilor cu 

cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând 

integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact pot fi incluși ȋn școlile de masă, la activităţile formale 

și/sau nonformale, li se asigură o adapatare a curriculumului, iar resursele umane și materiale existente la 

nivelul instituţiei școlare sunt valorificate și ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale acestor 

copii. 

     Demersul instructiv-educativ ȋn educaţia acestora se subordonează principiilor didacticii generale, cu 

menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale ale fiecărui copil în parte. 

Studiile din domeniu au evidențiat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o au aplicarea 

metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru ȋnvăţare, crearea 

anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea 

cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, 

respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. 

 Alois Gherguţ descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn cazul copiilor cu cerinţe 

educative speciale. 
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 Printre acestea se numără: Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat: se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și după aceea 

se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au 

aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor.  

    Activitatea dirijată de citire – gândire: are la bază împărțire pe fracmente a unui text pe seama căruia elevii 

pot face presupuneri despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. Alte metode activ-participative ce pop fi 

folosite sunt: interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și trei circulă, linia valorilor, masa rotundă.  

    Din studiul autorului reiese clar faptul că există o multitudine de tehnici și metode care favorizează 

ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar îmbinate 

cu alte variante ȋn funcţie de necesitate , de vârsta și nivelul de dezvoltare al elevului . Nu este simplu să se 

găsească cele mai potrivite căi prin care să se însoţească copiii cu CES către cunoaștere și integrare, dar cu 

dăruire, imaginaţie și multă răbdare se pot crea strategii eficiente care să ȋi sprijine ȋn acest sens. Este suficient 

să le pătrunzi în suflet, să le descoperi sensibilitatea și privindu-i în ochi să îti dorești să lupți alături de ei. 

Relatia bună a colegilor cu aceștia mă ajută să-mi stabilesc actul educativ, având de cele mai multe ori 

rezultate peste asteptări.  

     Scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt eficiente, mai ales ȋn cazul celor cu CES 

care sunt integraţi ȋn școlile de masă alături de colegi cu o dezvoltare tipică, deoarece ȋncurajează socializarea, 

spiritual de toleranţă și suportul de care ei au nevoie. O utilitate deosebită o poate avea jocul ȋn procesul 

educativ al elevilor cu CES, făcând mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai sunt văzute ca un efort 

prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. Jocul poate stimula copilul 

pe mai multe planuri: senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al conştiinţei de sine şi chiar terapeutic.  

      Pentru integrarea și recuperarea cu succes a elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară tratarea 

demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn care 

trăiesc și să aplice ceea ce au ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă. Datoria noastră de dascăli este de ai ajuta și ai 

sprijini să- si găsească un rost în viață. Aceste suflete mici și familiile lor se bazează pe sprijinul nostru , deci 

este esențial să facem tot ce este omenește posibil să nu – i dezamăgim. 
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CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ 

                                                                                            Prof. Înv. Preșcolar: Oncea Maria       

                                                                            Grădinița P. N. Știuca 

 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educația pe care copilul o primește de la părinți, la 

formarea personalității și comportamentului copilului până merge la școală. Când spunem că un copil are cei 7 

ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care știe să salute, să spună mulțumesc, te rog, care se 

comportă cuviincios cu cei de vârsta lui și cu adulții. 

Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un copil manierat 

se va descurca mult mai bine în relațiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.  

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieții pentru educație, pentru formarea și instruirea caracterului 

psiho-social. Familia este cea care răspunde de trebuințele elementare ale copilului și de protecția acestuia, 

exercitând o influență atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viața în profilul 

moral-spiritual al acestuia. 

Dacă unui copil familia nu-i satisface nevoia de confort fizic și afectiv, atunci pe viitor va apărea acel 

sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de sine, o lipsă a încrederii în propriile sale 

forțe, dar va apărea și acel sentiment de rușine. Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume 

și să îi arate ce e bine și ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informații despre lumea ce-l 

înconjoară, primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar trebuințelor și dorințelor 

sale.  

Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta atât direct,  prin acțiuni mai 

mult sau mai puțin dirijate cât și indirect, prin modele de conduită oferite de membrii familiei. Modelele de 

conduită oferite de părinți, pe care copiii le preiau prin imitație și învățare, și climatul socio-afectiv, în care se 

exercită influențele educaționale, reprezintă primul model social cu o influență hotărâtoare asupra copiilor 

privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu diferite norme 

și valori sociale.  

Procesul educativ al copilului trebuie condus cu grijă și caldă afecțiune în concordanță cu etapa de dezvoltare 

în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe măsura forțelor lui, oferindu-i și 

cerându-i numai ce nu-i depășește capacitatea de înțelegere. 

 În familie se dezvoltă sprijinul de afirmare a idealurilor tânărului, dorința sa de participare la viața socială, 

culturală și politică a țării sale. În familie se formează primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului, de 

conduită igienică individuală și colectivă și de altruism, componente majore ale moralei elementare a 

indivizilor societății, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de acasă”. Viața copilului acasă, alături de 

părinții săi, toate activitățile care se desfășoară împreună consolidează anumite deprinderi, abilități ce 

contribuie la autonomia copilului, conviețuirea socială, sănătatea, igiena și protecția lui. În familie copilul 
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începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul imitațiilor, comparațiilor și își însușește modele la 

care se poate referi în mod constant în devenirea sa ca adult. 

După ce ajunge la vârsta preșcolară educația copilului se împarte între familie și dascălii  și pedagogii din 

școală; cei din urmă vor fi chemați să șlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul 

instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă și să-l ajute pe copil în înțelegerea și lămurirea unor 

probleme.  

„Cei 7 ani de acasă” își pun accentul cel mai mult în ceea ce devine un copil mai târziu și anume – OM.  

Aceasta este perioada cea mai importantă, fiind temelia pe care se clădește o ființă cu diverse aptitudini și 

preferințe, cu un comportament normal sau deviant. Așa cum ne creștem și ne educăm copiii, așa cum ne 

comportăm noi, așa vor trăi și se vor manifesta pe viitor. Copii cresc și se formează în viață într-un univers pe 

care-l creează părinții.  
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DĂRUIND VEI FI MAI BUN- VOLUNTARIAT 

PIP.Năsui Alina 

Școala Gimnazială Lunca Bradului-Mureș 

 

Un rol deosebit de important în relaţia şcoală şi familie îl au programele prin care se crează un liant între elev 

şi comunitate ca imagine a mediului social. În urma organizării acestor acţiuni se dezvoltă abilităţile de 

comunicare dintre părinţi şi elevi, dincolo de rezultatele şcolare. 

Acţiunile de voluntariat iniţiate de școală, cu mare impact social, vor beneficia întotdeauna de un aport 

important adus de părinţi, ce se vor mobiliza exemplar. Acţiunile îi vor face pe copii să descopere alături de 

părinţi acţiunea și nu verbalismul. Vor avea condiţia de a săvârşi fapte bune, de a descoperi binele și nu doar 

de a vorbi despre el, de a sprijini oameni cu nevoi speciale. Copiii vor înţelege prin participare, importanţa 

acţiunilor sociale și vor trăi satisfacţii morale. Acţiunile de voluntariat vor fi o evaluare a comportamentului 

social, etic, moral, religios şi o educare în sensul omeniei, generozităţii, receptivităţii la durerile celor din jur. 

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învățare, atunci când există atât dorinţa de a învăţa din partea 

voluntarului, cât şi preocupare pentru motivaţia voluntarului din partea organizaţiei la care acesta activează. 

Voluntarii dobândesc implicit noi abilităţi, noi cunoştințe, noi atitudini - într-un cuvânt, noi competenţe. 

Dintre toate tipurile de învăţare informală şi non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a 

învăţa, de a te dezvolta şi de a împărtăși cele învățate. 

Voluntariatul este, teoretic, o acţiune de ajutorare. Însă, în toată această ecuaţie, persoana cu adevărat ajutată 

este chiar voluntarul. Prin acţiunile sale, acesta îşi îmbunătăţeşte capacităţile de comunicare şi îşi dezvoltă 

anumite calităţi, printre care se numără empatia, generozitatea şi spiritul pozitiv. 

 Deasemenea, voluntariatul: 

- încurajează familiile şi pe alţi membri ai comunităţii să devină voluntari în evenimentele organizate de 

şcoală; 

- oferă servicii elevilor ce doresc să fie voluntari în cadrul comunităţii; 

- ajută personalul şcolii să înveţe cum să lucreze cu părinţii voluntari şi cu cei ce aparţin comunităţii; 

- solicită părinţii să precizeze modul în care doresc să participe ca voluntari în şcoala în care se află copiii lor 

şi răspund în timp util sugestiilor acestora; 

- încurajează membrii familiilor şi comunităţii să se implice; 

- oferă oportunităţi de voluntariat pentru părinţii singuri sau pentru cei ce muncesc; 

- adună informaţii despre nivelul şi frecvenţa participării familiei şi comunităţii la programele şcolii; 

  Pornind de la acest deziderat, am gândit un proiect umanitar, bazându-ne pe implicarea și dorința oamenilor 

de a fi alături de semenii lor în momentele speciale din viață. Este o adevărată virtute „GENEROZITATEA”. 

Ea înnobilează omul, îl face mai bun, împăcat cu sine și semenii lui. Pentru copii, implicarea în astfel de 

programe înseamnă cultivarea și dezvoltarea comportamentelor prosociale, educarea de la vârste timpurii a 

unor trăsături pozitive de caracter, conștientizarea problemelor reale cu care se confruntă semenii lor în scopul 

întreprinderii unor acțiuni care să aibă o influență pozitivă în plan social și nu numai.     

“DĂRUIEȘTE UN ZÂMBET“ este un proiect ce s-a materializat într-o acțiune de voluntariat, derulat în 

cadrul SNAC, demarat în luna decembrie 2021, domeniul în care  se încadrează  fiind: educație civică, 

voluntariat, proiecte caritabile. Părinții elevilor au donat pachete cu alimente, elevii au confecționat ornamente 

și felicitări cu specific de iarnă, iar sponsorii noștri, ca resurse financiare, ne-au oferit un ajutor substanțial în 

produse alimentare și de curațenie/igienă personală. Beneficiari ai acestor fapte bune au fost persoanele în 

vârstă cu situații material precare sau văduve. 

Prin acest proiect ne-am propus  sǎ lǎrgim sfera de cunoaştere umanǎ, copiii sǎ traiascǎ în relaţie cu cei din 

jur, sǎ-şi dezvolte stǎri afective pozitive şi să-și adapteze comportamentul la cerinţele grupului cu care vin în 

contact. 
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Resursele umane implicate în acest proiect au fost preșcolarii și elevii învățământului primar /gimnazial ai 

școlii, cadrele didactice colaboratoare și coordonatoare, părinti, elevi voluntari,reprezentanti ai conducerii 

locale, comunitatea locală. 

Scopul proiectului a fost: 

-cultivarea spiritului și valorilor voluntariatului în conștiința copiilor/părinților; 

-dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activități de voluntariat în comunitatea în care 

locuiesc; 

-dobândirea unui comportament responsabil față de persoanele aflate in dificultate; 

 Obiectivele proiectului: 

-iniţierea unor activităţi de sprijin moral şi material pentru persoane aflate în dificultate; 

-cultivarea spiritului de toleranţă faţă de semenii dezavantajaţi din punct de vedere material; 

-sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii; 

-implicarea activă a părinților și a cadrelor didactice în procesul de dezvoltare  emoţională a copiilor; 

-dobândirea unor procedee de autocontrol emoţional care să conducă la relaţii sociale  adecvate; 

-promovarea ideii de voluntariat  la preşcolari, școlari şi adulţi, prin participarea la un proiect de Acțiune 

Comunitară;   

            Rezultate ale proiectului: 

-reducerea abandonului școlar și atragerea copiilor prin implicarea activă cu suportul părinților, cadrelor 

didactice în activități specifice de voluntariat care să vizeze persoane vulnerabile; 

-promovarea unor idealuri umanitare de solidaritate umane, de întrajutorare, sprijinirea unor categorii sociale 

defavorizate. 

-acordarea de diplome/adeverințe voluntarilor; 

         Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 

         Prin derularea proiectului, elevii vor cunoaște situații în care trăiesc semeni de-ai lor și vor fi bucuroși că 

pot contribui, alături de părinți, să producă schimbări vizibile în viața acestora. Cadrele didactice vor avea 

prilejul să desfășoare activități care să influențeze comportamentul copiilor, dar și să elaboreze materiale 

informative, pe tema integrării mai facile a copiilor cu dificultăți de învățare sau situații materiale precare, 

care pot constitui exemple de bună practică și pentru alți colegi. 

         Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv impactul 

proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității: 

        Se dorește ca implicarea cadrelor didactice să fie eficientă, la activitățile propuse să participe  cât mai 

mulți școlari, alături de familiile acestora. 

        Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului : 

        Coordonatorii proiectului vor monitoriza activitățile caritabile, vor asigura distribuirea corectă a 

materialelor colectate, astfel încât acestea să ajungă la cei care au nevoie. În evaluarea proiectului se va ține 

seama de modul în care s-au implicat preșcolarii, familiile acestora și cadrele didactice și gradul de realizare a 

obiectivelor proiectului. 

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 

Numărul mare de copii, părinți  şi cadre didactice implicaţi în proiect arată interesul crescut cu privire la 

activitatea de voluntariat desfășurată în scop umanitar. Complexitatea activităţilor, gradul de implicare, 

varietatea rezultatelor contribuie la schimbarea atitudinii comunităţilor faţă de învăţământul preşcolar și 

scolar, implicarea factorilor comunitari în viaţa școlii, deschiderea  faţă de comunitate, consolidarea relaţiei de 

colaborare dintre partenerii educaţionali. 

Activitățile din proiect vor fi incluse în planul anual de acţiune privind ,,Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară”. Toate acestea ne determină să considerăm că proiectul poate continua în beneficiul altor 

generaţii de copii şi adulţi, încurajând voluntariatul la orice vârstă.     
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Profesor psihopedagog, Cărbunaru Săndica 

Centrul Școlar De Educație Incluzivă - Brăila 

 

 

         Cerinţe Educaţionale Speciale –  CES – este o sintagmă lansată în Marea Britanie, în anul 1978, 

(Special Educational Needs – SEN), preluată şi introdusă în terminologia UNESCO în anii 1990. Această 

sintagmă face referire la anumite particularităţi prezente în plan educativ la anumite categorii de persoane 

(elevi care întâmpină dificultăţi în activităţle şcolare), consecutive unor deficienţe de natură intelectuală, 

senzorială, psihomotorie etc. sau determinate de dificultăţi de învăţare, tulburări de comportament sau ca 

urmare a unor condiţii psihoafective sau socioeconomice care afectează dezvoltarea psihointelectuală a 

copilului. Toate acestea plasează elevul într-o stare de dificultate în raport cu cei din jur, stare ce nu-i permite 

valorificarea în condiţii normale a potenţialului intelectual şi aptitudinal de care acesta dispune şi induc un 

sentiment de inferioritate ce accentuează condiţia sa de persoană cu cerinţe speciale. Altfel spus, această 

sintagmă se referă la necesităţile educaţionale ce solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale 

şi/sau caracteristice unor deficienţe/tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică. 

Pentru ca educația copiilor cu cerințe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter integrat 

iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferențiat, să fie adaptată particularităților elevilor. Educația 

integrată se referă la integrarea în structurile învățământului aparținând comunității a copiilor cu cerințe 

speciale în educație pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a copiilor 

cu CES. Educația diferențiată vizează adaptarea activității de instruire la posibilitățile diferite ale elevilor, la 

capacitatea de înțelegere și ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. 

Integrarea școlară se referă la procesul de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de 

stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă), de desfășurare cu succes a 

prestațiilor școlare. Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor modificări interne în 

echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecințe în planul acțiunii sale. 

Educația școlară a copiilor cu CES – trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, presupune 

evaluarea adecvată a potențialului lor de învățare/ dezvoltare și implică asigurarea reabilitării – recuperării – 

compensării deficiențelor / tulburărilor, dificultăților de învățare.ț 

Principiile moderne ale educaţiei cerinţelor speciale 

Traian Vrăsmaş în "Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale" aminteşte următoarele 

principii ale educaţiei integrate: 

a) Principiul drepturilor egale 

Convenţia cu privire la drepturile copilului (1989), Programul mondial de acţiune în favoarea persoanelor 

handicapate din 1982, Regulile standard privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap, 

stipulează  dreptul copiilor cu dizabilităţi la: îngrijire;  educaţie și instruire specială pentru a putea duce o viață 

plinî și decentă, în condiții care să le garanteze demnitatea, să le promoveze autonomia și să le faciliteze 

participarea activă la viața colectivității;  asigurarea "accesului efectiv " al acestor copii la educație, la 

formare,  la servicii de sănătate și reabilitare/ recuperare,  la pregătirea pentru angajare în muncă și mijloace 

de recreere;  dezvoltarea sa culturală și spiritual. 

b) Principiul egalizării şanselor 

         Egalizarea şanselor este procesul prin care toti cetăţenii, inclusiv persoanele cu handicap, pot avea acces 

la diversele sisteme ale societății: cadrul material, serviciile, informațiile, etc. 

            O persoană devine practic handicapată atunci când i se refuză şansele care permit accesul 

la: educaţie, viaţa de familie, angajarea în muncă, condiţii de locuit, participare la diferite organizaţii, 

asociaţii. 
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           Egalizarea șanselor în domeniul educației impune ca școalizarea copiilor cu handicap să se facă, pe cât 

posibil, în cadrul sistemului general de învaățământ obligatoriu, să includă copii cu toate tipurile și nivelurile 

de handicap, inclusiv pe cele mai severe. 

  c) Principiul intervenţiei timpurii  

Indică gradul sporit de eficiență a intervenţiei de reabilitare/ recuperare și integrare în comunitate la vârstele 

mici. Argumentele principale sunt: datele evidențiate de cercetările din domeniul neurobiologiei, psihologiei 

dezvoltării și științelor educației; diferența dintre copiii obişnuiți și cei cu deficiențe la vârste mici este mai 

puțin observabilă, ea crescând pe măsura înaintării în vârstă;  reacțiile de supraprotejare sau de respingere din 

partea familiei sunt mai greu de corijat, dacă ele nu au fost abordate înaintea vârstei de 7 ani; şansele de 

integrare sunt mult mai mari în cazul când copiii cu deficiențe au acces la învățământ preșcolar alături de 

ceilalți copii și pot avansa în școlaritate împreună cu aceștia. 

         Intervenția (educațională) timpurie constituie o preocupare prioritară în educația specială în foarte multe 

țări. Programele speciale de intervenție la această vârstă de tipul "Portaje", "Head Start", " Centrul Kids", etc. 

sunt cunoscute și aplicate în lume la ora actuală. 

     d) Principiul asigurării serviciului de sprijin 

Se referă atât la copiii cu cerințe educative speciale, cât și la personalul care lucrează cu ei, respectiv 

consultanță/ consilierea care trebuie asigurată, de pildă, cadrelor didactice. 

Serviciile de tip consultanță pot varia de la intervenția unidisciplinară (în care intervine un singur specialist), 

la intervenția în echipa multidisciplinară, interdisciplinară și transdisciplinară. 

Sistemele de sprijin comunitar care contribuie la programul de integrare cuprind: 

Resurse umane: persoane cu cerințe educative speciale și părinții/ familiile acestora; specialiștii din 

comunitate (medici, asistenți sociali, cadre didactice, psihologi, logopezi, kinetoterapeuți, ergoterapeuți); 

Resurse instituționale de tipul: şcoli, instituții diverse; comisii (de educație specială, de evaluare); centre (de 

orientare, de observare/evaluare, de educație specială, de cercetare, de instruire, de consiliere); profesori 

itineranți, profesori de sprijin;  

Resurse  materiale;  

Resurse  financiare;  

Servicii guvernamentale (sănătate, învățământ, asistenâă socială). 

e) Principiul cooperării și parteneriatului 

Vizează o colaborare permanent între partenerii implicați: părinți, profesori, elevi, O.N.G.- uri, consilieri. În 

viziunea școlii/educației incluzive cooperarea constituie un element fundamental, determinant pentru 

realizarea succesului. 

În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli speciale, cu cadre didactice pregătite 

pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la  

concluzia că procedându-se astfel, aceşti elevi sunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor 

în învăţământul de masă.  

Alternativă a învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor de sprijin pentru copii cu 

posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către şcoala specială. Pentru a 

realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de dezvoltare a personalităţii 

lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi 

comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi  

devenirii lor ca şi ceilalţi. 

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi 

speciale sunt:  

informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi pentru 

copiii ce au abandonat şcoala;  
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sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii într-o 

şcoală integrativă;  

schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;  

dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: poliţia, 

serviciile sociale, spitale, etc.); 

implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea sprijinului 

suplimentar copiilor cu nevoi speciale;   

implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; 

elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, prin 

aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele acestuia, şi 

nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru 

specifice: planificare, instruire, evaluare.  

Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învatamântul de masă presupune:  

a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali;  

a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă medicală şi 

socială etc.) în şcoala respectivă;  

a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a 

programelor de integrare; 

a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (biblioteca, 

terenuri de sport etc);  

a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;  

a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;  

a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

Forme ale integrării elevilor cu C.E.S. în școala românească 

Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și stabilește un 

parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și susține un nou mod de 

desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul activităților școlare, adaptând materialele și 

mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. 

Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de masă unde să 

intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al specialiștilor din școală, o 

mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de copii.  

Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru copiii deficienți, 

integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care se ocupă cu elevii deficienți este 

profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, atât în spațiul special amenajat în școala, cât și 

la orele de clasă, atunci când condițiile permit acest lucru, colaborând direct cu educatorii din clasele unde 

sunt integrați copiii. 

Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu cerințe speciale, 

domiciliați la mică distanță de școalăși sprijiniți de un profesor itinerant (specializat in munca la domiciliul 

copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa la activitatile scolii respective. 

Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul itinerant este 

responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de sprijinire a copilului și 

familiei,ajutăpărinții la alcătuirea programelor de învățare,urmăreșteevoluțiașcolară a copilului, colaborează 

cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul și intervine atunci când apar probleme de învățare sau 

de adaptare a copiilor la anumite cerințe școlare. 
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Tratarea diferențiată a copiilor cu CES  

Urmărind formarea și structurarea personalității copilului, în mod inevitabil ne punem întrebarea: "De ce 

fiecare copil este unic în felul său? De ce în același timp, el este asemănător cu ceilalți copii de vârsta lui? Ce 

anume îl face pe el unic și în același timp similar cu ceilalți? De vreme ce ei, în familie, în grădiniță, în școală 

pot avea aceleași oportunități educative pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților, care sunt procesele și 

factorii care duc la similitudine și unicitate în același timp?"  

G. Bontila face următoarea remarcă, încercând să răspundă unor asemenea întrebări: "Întrucât toți elevii au 

fost puși în condiții identice pentru a asimila noțiunile conținute în materialul care le-a fost predat, este ușor de 

presupus că diferențele în gradul sau nivelul de achiziții se datorează diferențelor de structură individuală".  

Intervenţia pentru sprijinirea elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) poate fi educaţională (asistenţă 

educaţională), psihologică (depistată şi derulată de psihologul şcolii), socială (identificată şi supervizată de 

asistentul social în colaborare cu dirigintele şi direcţiunea şcolii), consiliere şi orientare (realizată de 

psihopedagogul şcolii sau consilierul şcolar), logopedică (depistată şi implementată de logopedul şcolii). 

Toate aceste tipuri de intervenţie sunt implementate în mediul educaţional de către personal specializat în 

asemenea intervenţii şi nu presupun, în mod obligatoriu, un decalaj între nivelul de cunoştinţe al elevului şi 

obiectivele instruirii şi, chiar dacă există un decalaj, acesta este minim şi nu creează cerinţe educative speciale 

pentru elevul respectiv. În momentul în care decalajul se măreşte, acesta poate afecta adaptarea la program, la 

sarcinile educative şi integrarea în comunitate, iar, în acest caz, putem vorbi de cerinţe educative speciale ce 

necesită o intervenţie personalizată.   

Intervenţia personalizată presupune două aspecte diferite ce pot veni în sprijinul elevului: activitatea 

diferenţiată şi tratarea personalizată.  Activitatea diferenţiată presupune evaluarea distanţei la care se situează 

elevii faţă de criteriul sau obiectivele instruirii şi implementarea de programe de recuperare pentru cel ce nu a 

atins nivelul de cunoştinţe cerut de programă, sau programe speciale pentru cel ce depăşeşte nivelul general al 

colectivităţii. În principiu, este un tip de abordare în care elevul este raportat la colectivitate şi la cantitatea de 

informaţie cerută de programă. În cazul învăţământului integrat, tratarea diferenţiată este realizată de către 

profesorul clasei, în strânsă colaborare cu profesorul de sprijin.  

De regulă, activitatea diferenţiată se desfăşoară cu elevii care nu înregistrează decalaje mari de cunoştinte vis-

à-vis de programa şcolară şi are ca obiectiv principal recuperarea decalajelor într-un timp relativ scurt. Ea 

constă în selectarea acelor cunoştinţe pe care elevul nu şi le poate însuşi pe deplin, insistându-se fie pe 

explicaţii suplimentare din partea profesorului, fie pe sarcini de muncă independentă atent selectate, care să 

conducă la o mai bună înţelegere a temei respective. Această activitate se poate organiza în cadrul activităţilor 

de predare-învăţare prin gruparea elevilor după criteriul nivelului general de înţelegere a temei respective, 

sarcinile de lucru fiind diferite, dar având ca obiectiv final înţelegerea conţinutului respectiv şi aplicarea lui în 

practică. Este esenţial ca în abordarea diferenţiată să se ţină cont de adaptarea sarcinilor la nivelul 

elevului/grupului astfel încât acesta/aceştia să înregistreze succese în parcurgerea temei respective prin 

conştientizarea conţinuturilor vizate.   

Intervenţia personalizată are în vedere abordarea elevului cu cerinţe educative speciale din perspectiva 

autodepăşirii propriului nivel de dezvoltare. În funcţie de nivelul diagnosticat se încearcă adaptarea procesului 

instructiv-educativ la particularităţile psihoindividuale, printr-un program de recuperare ce implică adaptări 

curriculare şi intervenţia directă a profesorului de sprijin sau/şi a echipei multidisciplinare. Prin tratarea 

personalizată sau individualizarea abordării se încearcă adaptarea strictă a conţinuturilor şi a sarcinilor de 

lucru primite de un elev, la particularităţile sale individuale de înţelegere şi dezvoltare. Aceste particularităţi 

psihoindividuale ale elevului pot fi cunoscute prin utlizarea unor fişe de observaţie a comportamentului, 

precum şi diferite evaluări ale capacităţilor acestuia.   

Elevii cu CES  prezintă în general dificultăţi în învăţarea şi consolidarea cunoştinţelor în raport cu 

obiectivele/competenţele prevăzute în curriculum-ul naţional şi comparativ cu colegii lor de clasă. Din acest 
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motiv este necesară o adaptare curriculară care să ţină cont de nivelul de achiziţii al elevului şi care să fie în 

acord cu potenţialul său de dezvoltare. 

Sugestii de ordin general privind adaptarea curriculară: 

- accesibilizarea prin simplificare a tuturor părţilor din curriculum (conţinut, activităţi de predare, activităţi de 

evaluare); 

- selectarea unor metode şi mijloace de învăţământ preponderent intuitive; 

- extinderea perioadei de timp alocate procesului de învăţare;  

- implicarea elevilor în stabilirea ţintelor individuale de învăţare şi monitorizarea progresului obţinut; 

- folosirea unor metode şi procedee de evaluare prin care să se evidenţieze evoluţia şi performanţele elevilor 

atât în plan intelectual, cât mai ales în plan aplicativ (modalităţile de rezolvare a unor probleme tipice de viaţă, 

posibilităţile de comunicare şi relaţionare cu cei din jur etc).  

Sugestii didactice: 

1. Volum: adaptarea numărului de elemente pe care elevul trebuie să le înveţe (de ex., reducerea numărului 

termenilor ştiintifici, eşalonarea materialului de învăţat în secvenţe bine delimitate dar temeinic înlănţuite intre 

ele) 

2. Metode de predare: metodele trebuie personalizate şi adaptate elevului. Specialiştii recomandă, abordarea 

multisenzorială, harta mentală, materiale didactice ilustrative, grupuri de învătare prin cooperare, oferirea de 

recompense grupului atunci când se ajută unul pe celălalt; 

3. Participare: adaptarea gradului în care elevul este implicat activ în rezolvarea sarcinii; 

4. Timp: adaptarea timpului alocat rezolvării sarcinilor. 

5. Nivelul de sprijin: presupune mai mult sprijin individual anumitor elevi. De exemplu, elevi care să îşi ajute 

colegii, cadre didactice de sprijin (parteneriat la clasă); 

6. Dificultate: se pot adapta: nivelul conţinuturilor, tipul problemei, regulile pe care elevul le poate folosi în 

rezolvarea sarcinii (de exemplu, simplificarea instrucţiunilor pentru rezolvarea sarcinii); 

7. Rezultat: diferenţierea evaluării (de exemplu, în loc să răspundă la întrebări în scris, daţi-i voie elevului să 

răspundă oral, permiteţi elevilor să demonstreze cunoştinţele pe care le au prin utilizarea unor mijloace 

practice). Evaluarea trebuie să aibă în vedere obiectivele din planul personalizat de învăţare, iar accentul să fie 

pus pe evoluţia şi progresul elevului.  

8. Spaţiul fizic: este bine ca elevul să fie aşezat în apropierea cadrului diactic pentru a putea fi ajutat şi pe cât 

posibil într-un loc unde să nu fie distras (la geam de exemplu); 

9. Comunicarea: copiii cu CES au probleme de comunicare şi de aceea este nevoie să oferim feed-back 

(verificaţi dacă au înţeles sarcinile). 

În concluzie, la nivelul clasei unde sunt integraţi copii cu CES e nevoie de: 

-     dezvoltarea unor planuri de intervenţie personalizate (PIP); 

-     monitorizarea atentă a progresului şi a rezultatelor elevilor; 

-     obiective explicite de învăţare; 

-     adaptarea conţinuturilor, sarcinilor de învăţare şi strategiilor de evaluare; 

-     gruparea eterogenă; 

-     copiii cu CES să fie implicaţi în activităţi de învăţare în grup, învăţare prin cooperare, alături de colegii 

lor; 

-    cadrelor didactice care integrează aceşti copii să primească sprijin atât din partea colegilor cât şi din partea 

personalului specializat din afara şcolii.  

Planul de intervenţie personalizat (PIP) este un instrument de lucru permanent, de planificare şi 

coordonare, în direcţia realizării obiectivelor propuse în planul de servicii personalizat (PSP), pentru un 

anumit copil. PIP-ul este o parte a PSP-ului care precizează modalităţile de intervenţie prin care se ating 

scopurile PSP. Echipa restrânsă, care coordonează PIP, se compune din persoane calificate pe domenii: 
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profesor itinerant și de sprijin, logoped, consilier școlar, etc. PIP vizează deci un anumit obiectiv de învăţare, 

într-un anumit domeniu.  
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FAPTELE BUNE 
Prof. Migioi Simona 

Liceul Auto Traian Vuia Tg-jiu 

 

1. De ce sa facem fapte bune? 

Aparent, răspunsul este evident: ca celui căruia îi facem binele să-i fie mai bine. Aceasta este însă numai o 

parte a răspunsului. 

Există Dumnezeu, fără voia Căruia nimeni nimănui nu-i va face rău şi nu-i va face nici bine. Aşadar, dacă este 

voia lui Dumnezeu ca cineva să fie ajutat, el va fi ajutat. Dacă nu ajutăm noi, se vor găsi alţii. 

Părintele Maxim, care lua parte la munca grupului nostru de caritate, spunea adesea: „Nu copiii aceştia au 

nevoie de noi, ci noi avem nevoie de ei." De ce avem nevoie de ei ? Exact pentru ceea ce am descris în 

povestirea mea. Faptele bune trebuie făcute „ca să dobândim inimă milostivă, ca să dobândim simţământul 

împreună-pătimirii (compasiunii)", spune Sfântul Dorotei. 

„Păi atunci, acesta nu este egoism?", se vor indigna unii. 

Un răspuns le dă acestor oameni vestitul stareţ, arhimandritul Ioan Krestiankin: „Omul al cărui cuget este bun 

se întăreşte şi se mângâie în primul rând pe sine însuşi - şi acesta nu este egoism deloc, aşa cum afirmă unii în 

mod nedrept; nu, este expresia autentică a binelui dezinteresat atunci când îi aduce înalta bucurie 

duhovnicească celui care îl face. Binele adevărat îi aduce întotdeauna mângâiere adâncă şi curată celui care-şi 

uneşte sufletul cu el. N-ai cum să nu te bucuri ieşind dintr-un subsol întunecos la soare, la verdeaţa curată şi la 

mirosul frumos al florilor. Cum să-i strigi omului: «Eşti un egoist, te delectezi de binele tău!»? Aceasta este 

singura bucurie lipsită de egoism: bucuria binelui, bucuria împărăţiei lui Dumnezeu." 

Iar de vreme ce ne ocupăm cu această lucrare pentru a ne schimba sufletul, trebuie să căutăm nu lucrurile pe 

care ne vine uşor să le facem, ci lucrurile mai grele, care ne cer să ne autodepăşim, să devenim mai buni. 

2. Cine poate sa facă fapte bune? 

Mulţi se scuză spunând că n-au bani ori timp. 

Acestea sunt pretexte. Proverbul rusesc spune: „In vorbe bune şi nevoiaşul e bogat." Ce preţuim la ceilalţi cel 

mai mult? Anumite fapte, ajutorul material sau vorba bună, zâmbetul cald - acea iubire care în vremea noastră 

e lucrul ce lipseşte cel mai mult? Şi ce, este nevoie de mulţi bani sau de multă vreme ca să-i spui omului o 

vorbă bună? 

In viaţa mea a existat o întâmplare pe care până acum n-am povestit-o multor oameni, fiindcă socotesc 

miraculoasă această întâlnire... 

Cu mulţi ani în urmă, dimineaţa, într-o zi de lucru, am ieşit din staţia de metrou şi am pornit spre biroul meu. 

Firma îmi aparţinea, aşa că aveam o mulţime de griji şi probleme şi sufletul îmi era, dacă nu întunecat, cel 

puţin cenuşiu. Pe deasupra, ploua. Când m-am oprit la chioşcul de îngheţată, o femeie necunoscută, absolut 

obişnuită, de vârstă mijlocie, m-a rugat să o iau sub umbrela mea. M-am mirat, dar n-am refuzat-o. M-a luat 

de braţ şi a mers cu mine, în tăcere, până la intersecţia cea mai apropiată. Femeia iradia căldură sufletească. S-

a despărţit de mine într-un mod neobişnuit - căci în cuvintele cu care salutăm şi ne luăm rămas-bun nu punem 

mult suflet, ci rostim nişte fraze standard al căror sens nici nu ni-l mai aducem aminte bine. Ce înseamnă, de 

exemplu, «pa»?.. Iar ea mi-a zis cam aşa: «îţi urez bărbăţie şi bucurie!» - şi asta cu o căldură şi cu un zâmbet 

indescriptibile, ca unui prieten apropiat. De fapt, nu-mi amintesc exact ce a spus. La fraza respectivă m-au 

uimit două lucruri: faptul că aşa ceva nu spui unei persoane necunoscute (de obicei, nici măcar celor 

cunoscute) şi cel că ea cuprindea înţelegerea faptului că omul este o făptură măreaţă, nu o furnică în furnicar, 

şi că viaţa este un lucru mare şi foarte greu - înţelegere, compasiune şi nădejde în mine. Eu mă simţeam 

furnică, ea mi s-a adresat ca unui Om. Şi în acea clipă am primit o asemenea încărcătură de energie, că imediat 

mi-am îndreptat spatele, am zâmbit, şi întreaga zi a trecut în bucurie, nici măcar n-am necăjit pe vreunul dintre 

salariaţi. 

Pe urmă mă gândeam: poate că a fost un înger trimis de Dumnezeu, care pe vreme urâtă umblă printre oameni 

ca să ne sprijine, să ne facă viaţa mai fericită? Dar un asemenea înger poate fî oricare dintre noi. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

236 
 

Şi nu încape îndoială că fiecare dintre noi poate să facă bine iertându-le oamenilor păcatele împotriva lui, 

defectele şi lipsa lor de atenţie. Da, şi aceasta e o lucrare filantropică - şi, în general, faptele bune trebuie 

începute de la oamenii cei mai apropiaţi. Un proverb englezesc spune: „Caritatea începe acasă." Oare este 

caritabil să-i ajuţi pe străini lăsându-i fără îngrijire pe ai tăi ? 

3. De unde să începem facerea de bine? 

De la încetarea faptelor rele. Nu vom putea să fim în acelaşi timp pe calea bună şi pe calea rea. Trebuie să 

alegem. 

Când purcedem nemijlocit la o faptă bună concretă, trebuie să ne rugăm. „Zadarnic se osteneşte cel ce începe 

fapta bună fără rugăciune caldă, din inimă", zice Sfântul Dimitrie al Rostovului. De ce ? Fiindcă binele e de la 

Dumnezeu. Noi practic nu-l avem. Obişnuitul nostru „bine" este fie calcul interesat, fie obicei care ţine de 

politeţe, fie hrană pentru propria înfumurare. 

4. Care faptă este bună? 

Să dai o sută de ruble este deja o faptă bună? Dar să dai o mie? 

Nu mărimea faptei determină dacă aceasta e bună sau nu e bună, ci dispoziţia noastră lăuntrică în ceea ce o 

priveşte. 

Să zicem că unui miliardar i s-a cerut un milion şi el a dat, fără să studieze dificultăţile solicitantului, iar unei 

băbuţe sărace i s-au cerut două sute de ruble - tot ce i-a mai rămas din pensie, iar până la pensiaurmătoare mai 

avea trei zile de aşteptat. Insă ea, din compasiune faţă de cel care a cerut, a dat. Care faptă este mai bună? 

Care arata mai multă bunătate? 

Binele şi răul sunt înăuntrul nostru. De aceea, numai noi ştim în ce măsură este cu adevărat bună fiecare dintre 

faptele noastre. Iată câteva semne care arată că o faptă este bună cu adevărat. 

Răsplata pentru ea o aşteptăm de la Dumnezeu, nu de la oameni. Tocmai aceasta se numeşte „a face întru 

slava lui Dumnezeu". Poporul spune: „Nu aştepta bine pentru bine" şi „Pentru bine plăteşte Dumnezeu". 

Aceasta ne păzeşte de slava deşartă. 

Să facem treaba cu nădejde în Dumnezeu, nu în noi înşine. Dumnezeu este sursa binelui. Noi nu suntem surse 

ale binelui, ci doar „conductori" ai binelui pe care Dumnezeu vrea să-l facă omului respectiv. De ce este atât 

de important să ţinem minte asta? Fiindcă altfel creşte în noi îngâmfarea, iar îngâmfarea ne face rău, şi scopul 

faptei noastre este deja creşterea noastră dacă nu în ochii altora, cel puţin în propriii noştri ochi - şi atunci ce 

bine mai e acesta? Pentru glorie poţi să-ţi împărţi toată averea, fără să ai în inimă nici o picătură de dragoste. 

Lucrul să ceara efort, silinţă. Pentru a-i da altuia trebuie să iei de la tine. Stareţul Paisie Aghioritul spunea: 

„Binele e bine doar atunci când cel care îl face jertfeşte ceva al său: somn, tihnă şi aşa mai departe." 

5. Ce sentiment trebuie sa avem faţă de cel pe care îl ajutăm? 

Când facem ceva pentru aproapele, uităm câteodată că în afară de lucrul respectiv îi trebuie - şi asta în primul 

rând - iubirea noastră. 

„Lucrarea binefacerii, făcută fără discernământ şi fără dragoste pentru cel aflat în necaz, este ca trupul fără 

suflet", zicea Sfântul Filaret al Moscovei. 

„Trebuie să dăm cu dragoste, cu respect faţă de persoana aproapelui, de bunăvoie, cu bucurie, fiindcă stă în 

firea dragostei să se bucure atunci când îl ajută pe aproapele", zicea Sfântul Ioan din Kronstadt. 

6. Sa-i ajutăm pe beţivi, pe oamenii răi? 

Sfântul Ioan Gură de Aur răspunde: „Nu am fost puşi să fim judecători ai vieţii altora - altminteri, n-am mai 

da milostenie nimănui." 

Părintele Alexandru Elceaninov: „Unii nu dau milostenie, spunând: «Lasă că ştiu eu, o să bea banii» şi aşa 

mai departe. Chiar dacă o să-i bea, este mai mic păcatul decât înrăirea pe care o pricinuim în el prin refuzul 

nostru, precum şi decât împietrirea şi osândirea pe care le cultivăm în noi." 

Un cunoscut al meu mergea o dată cu un prieten în jeep-ul scump al acestuia. La un moment dat, când s-au 

oprit, i-a abordat o cerşetoare. Prietenul cunoscutului i-a dat. 
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Prietenul i-a zis: „Saşa, păi tu nu vezi că e miloagă profesionistă?" Acela i-a răspuns: „Vlade, gândeşte-te şi 

tu, ce muncă amărâtă mai e şi asta?" Adică poate că omul înşală atunci când cere, dar oricum este un om care 

suferă şi merită compasiune. 

7. Sa fim prieteni cu cei pe care îi ajutăm? 

Bineînţeles, le suntem prieteni, de vreme ce ne străduim să avem iubire faţă de ei - dar câteodată ei încep să 

caute o relaţie ce depăşeşte limitele ajutorului pe care îl acordăm noi. Sale ieşim în întâmpinare? Pentru noi, 

ispita constă în aceea că de la o asemenea prietenie aşteptăm o atitudine recunoscătoare, plină de respect. 

Aceasta este un fel de răsplată pentru noi, iar dacă nu primim ceea ce aşteptăm începem să ne supărăm, prin 

însuşi acest lucru devalorizând ceea ce am făcut. „Mai bine să nu dai decât să scoţi pe urmă ochii", spune 

zicătoarea. 

Sfântul Nicon de la Optina scria: „Uneori, darea de milostenie naşte între oameni o legătură ce pare a avea 

temelie bună, dar care, după o vreme, se arată prin roadele sale a fi rea." Aşa că e mai bine să ne abţinem. 

8. Cum să nu ne îngâmfăm cu fapta bună? 

Ingâmfarea, slava deşartă, transformă binele în opusul său. Ne pierdem vremea ca să ne vătămăm sufletul. 

Cum să evităm răul acesta? 

Mai întâi de toate, trebuie să ne amintim că nici o lucrare a noastră nu este desăvârşită. Nu este om drept pe 

pământ, care să facă binele şi să nu păcătuiască, spune Eclesiastul. Intotdeauna se amestecă o anumita doză de 

mizerie - iar partea care e bună cu adevărat nu e a noastră, e de la Dumnezeu. „Sa ştiţi că ale noastre sunt 

numai patimile şi păcatele. Orice lucru bun am face, e de la Dumnezeu; orice prostie am face, e proprietatea 

noastră", zicea stareţul Paisie Aghioritul. 

Ce este de făcut ? Pe cât se poate, să nu vorbim nimănui despre faptele noastre bune. Cum a zis Hristos, când 

faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta. 

Străduiţi-vă să uitaţi faptele voastre bune, iar pentru cele de care vă amintiţi daţi slavă lui Dumnezeu, evitând 

să vă asumaţi meritul pentru ele. Când vi se mulţumeşte, nu vă amăgiţi, ci transmiteţi Sus această recunoştinţă, 

răspunzând: „Intru slava lui Dumnezeu!" 

Nectarie de la Optina sfătuieşte: „Dacă cineva reuşeşte să facă ceva bun şi să dea milostenie, trebuie să spună: 

«Cu binecuvântarea Ta, Doamne, am săvârşit asta!»." 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

238 
 

Voluntariatul și rolul voluntariatului  în dezvoltarea                                                                                      

personalității elevilor 

                                                                                    Prof.Vintilă Ionela                                                                                

  Școala Gimn. Nr.1 Dobrotești , Jud. Teleorman 

 

                        Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este 

bine să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 

Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este 

necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. 

Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective 

pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un 

cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât 

atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături 

de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

 Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă 

muncă neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia trăim. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să 

petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 

tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

 Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de 

noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătită a unor 

oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia trăim. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să 

petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 

tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. acesta oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște 

să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma activităților de voluntariat se 

dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi 

pentru evoluția societății. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în 

proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra 
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evoluției societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. Prin 

voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de munca lui 

şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o dobândeşte 

prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine înţelegător faţă 

de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de a fi empatic, 

pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l determina să 

depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi aprecierea 

diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii 

promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul 

fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de 

fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi 

să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea 

altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. 

Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor importanţa 

respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul individului 

asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu şi rolul lor, şi 

implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va creşte gradul de educaţie ecologică în 

rândul tinerei generaţii. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i sunt 

rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii creşte, 

iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi 

de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor individuale 

sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă dacă 

este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi originalitatea pot fi 

stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui la formarea sa. 

Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie în spiritul 

evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul va fi ferit 

de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna 

această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor profesionale. 

Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai târziu un loc de 

muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

240 
 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce reprezintă 

investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul în care 

trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au 

experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor 

existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze 

întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE IN SCOLILE DE MASA                                                          

                                                                                                                  

     Prof.Manica Daniela 

                                                                                          Scoala Gimn.Nr.1 Dobrotesti, Jud.Teleorman 

 

                      Cerintele educative speciale desemneaza acele cerinte ori nevoi speciale fata de educatie care 

sunt suplimentare dar si complementare obiectivelor generale ale educatei pentru copil. 

                     Fara abordarea adecvata a acestor cerinte speciale nu se poate vorbi de egalizarea sanselor de 

acces, participarea si integrarea scolara si sociala. 

                      Fiecare copil prezinta particularitati individuale si de relatie cu mediul, trasaturi care necesita o 

evaluare si o abordare personalizata. Copii cu deficiente au si ei aceleasi trebuinte in crestere si dezvoltare. 

Acesti copii au in aceleasi timp si anumite necesitati, particulare, specifice, individualizate. 

                     Ei sunt diferiti din punct de vedere al temperamentului, motivatiilor, capacitatii chiar daca 

prezinta acelasi tip de deficienta. 

                    Conceptul de cerinte educative speciale aspira la depasirea traditionala a separarii copiilor pe 

diferite categorii de deficiente, printr-o abordare noncategoriala a tuturor copiilor. 

                    Educatia sau scoala inclusiva implica cu necesitate pregatirea de ansamblu a scolii si societatii, 

pentru a primi si satisface participarea persoanelor cu handicap la medii scolare si sociale obisnuite, ca 

elemente componente naturale ale diversitatii umane, cu diferentele ei specifice. 

                    Educatia sau scoala inclusiva implica ideea de schimbare, a scolii si societatii in ansamblu, cu 

scopul de a raspunde dezideratului societatii viitorului - „o societetate pentru toti” comprehensiva si 

integratoare prin insasi natura ei, care sa raspunda mai bine prin co-educatie-nevoilor, potentialului si 

aspiratiilor tuturor copiilor, inclusiv ale ceror deosebiti de dotati sau talentati, ale celor care nu fac fata in 

prezent in scoala obisnuita, ale celor cuprinsi in scolile speciale separate. 

                    Integrarea scolara este un proces de includere in scolile de masa/clase obisnuite la activitatile 

educative formale si nonformale, a copiilor considerati ca avand cerinte educative speciale 

                    Integrarea scolara reprezinta o particularizare a procesului de integrare sociala a acestei categorii 

de copii, proces care are o importanta fundamentala in facilitatea integrarii ulterioare in viata comunitara prin 

formarea unor conduite si atitudini, a unor aptitudini si capacitati favorabile acestui proces. Integrarea copiilor 

cu CES permite, sub indrumarea atenta a cadrelor didactice, perceperea si intelegerea corecta de catre elevii 

normali a problematicii si potentialului de relationare si participarea lor la serviciile oferite in cadrul 

comunitatii. 

                          Educatia speciala se refera la adoptarea, completarea si flexibilitatea educatiei pentru anumisi 

copii in vederea egalizarii sanselor de participare la educatie in medii de invatare obisnuite. 

                       Conditiile de care are nevoie copilul cu CES sunt: 

Conditii de stimulare si sprijin a dezvoltarii din cele mai timpurii perioade; 

Flexibilitate didactica; 

Adaptarea curriculumului la posibilitatile individuale; 

Individualizarea educatiei; 

Protectie sociala; 

Programe individualizate de interventie; 

Integrare scolara si sociala. 

                  Centrele educative speciale se axeaza pe particularitatile individuale de dezvoltare, de invatare, de 

relatie cu mediul si necesita o evaluare si o abordare personalizata a necesitatilor copilului. 

                  Cerintele educative speciale sunt interpretate ca unitate in dezvoltarea copilului, stilul unic de 

adoptare, de invatare, de integrare, in nivelul individual de dezvoltare fizica si psihica cu caracteristici 

biologice, fizice, psihice si sociale.   
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                  Educatia integrata se refera la integrarea in structurile invatamantului general cu CES pentru a 

oferi un climat favorabil dezvoltarii armonioase si cat mai echilibrate acestor categorii de copii. 

                    Educatia integrata a copiilor cu CES urmareste dezvoltarea capacitatilor fizice si psihice a 

acestora care sa-i apropie cat mai mult de copii normali, a implementarii unor programe cu caracter corectiv-

recuperator; stimularea potentialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor functii menite sa le 

suplineasca pe cele deficitare; crearea climatului afectiv in vederea formarii motivatiei pentru activitate, in 

general si pentru invatare, in special asigurarea unui progres continuu in achizitia comunicarii; formarea unor 

abilitati de socializare si relationare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional si de 

exercitare a unor activitati cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative si a insusirilor pozitive ale 

personalitatii, care sa faciliteze normalizarea deplina. Fiecare copil cu CES trebuie sa beneficieze de un 

program adecvat si adaptat de recuperare, care sa dezvolte maximal potentialul fizic si psihic pe care il are. 

Integrarea urmareste valorificarea la maximum a disponibilitatilor subiectului deficient si antrenarea in mod 

compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate in asa fel incat sa preia activitatea functiilor 

deficitare si sa permita insusirea de abilitati care sa inlesneasca integrarea eficienta in comunitatea normala. 

Prin integrare, se realizeaza si o pregatire psihologica a copilului, care sa contribuie la crearea unor stari 

efectiv emotionale corespunzatoare, in care confortul psihic este mentinut de satisfactiile in raport cu 

activitatile desfasurate. Raportul relatiei socializare, integrare, incluziune, are in vedere implicatiile practice si 

teoretice ce privesc evolutia sistemului de organizare a educatiei speciale si a pregatirii copiilor pentru 

integrarea si incluziunea in activitatile profesionale si in colectivitatile sociale 

                   Trebuie sa existe un parteneriat cat mai strans intre parintii copiilor cu CES si cadrele didactice 

bine pregatite si informate in legatura cu felul in care pot interbeni pentru consilierea acestora. Trebuie redusa 

izolarea parintilor punandu-i in legatura cu alti parinti aflati in situatii similare, promovand o abordare 

pozitiva a cresterii si disciplinarii copiilor; 

                    Trebuie sustinut ca nu exista un singur model de parinte si numai prin unirea fortelor parintilor, 

cadrelor didactice si a scolii se poate face o mai buna integrare a copiilor cu CES. 

             Copii sunt o categorie sociala care, in ciuda aparentelor nu au timp sa astepte. 

              Educatia speciala este o forma de educatie adoptata si destinata tuturor copiilor cu CES care nu 

reusesc singuri sa atinga, in cadrul invatamantului obisnuit-temporar sau pe toata durata scolaritatii, un nivel 

de educatie corespunzator varstei si cerintelor societatii pentru un om activ, autonom si independent. 

Principiile care stau la baza educatiei al oricarui copil: 

Garantarea dreptului la educatie al oricarui copil: 

Copii au dreptul sa invete impreuna, indiferent de dificultati si de diferente 

Fiecare este unic si are un anume potential de invatare si dezvoltare 

Scoala si comunitatea asigura sanse egale de acces la educatie pentru toti –copiii. 

Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu CES: 

Corelarea tipurilor de educatie si a formelor de scolarizare in functie de scopul educatiei, obiectivele generale 

si specifice precum si de finalitatile educatiei 

Asigurarea conexiunilor educationale activitatii complexe 

                       Finalitatile educatiei speciale sunt acelea de a crea conditii unei bune integrari sociale si 

profesionale a persoanei cu nevoi speciale. 

                      Un obiectiv important al scolii inclusive il reprezinta sprijinul acordat pentru mentinerea in 

familie a copiilor cu CES. De aceea, se pune problema respectarii principiului normalizarii ce se refera la 

conditiile de mediu si viata, la eliminarea separarii copiilor cu CES si la acceptarea lor alaturi de ceilalti copii. 

                         Principiul normalizarii presupune luarea in seama nu doar a modului in care persoana cu 

deficiente se adapteza la cerintele vietii sociale, dar in acelasi timp, la felul in care comunitatea intelege sa se 

conformeze nevoilor si posibilitatilor persoanei in dificultate. Normalizarea implica includerea intr-un mediu 
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scolar si de viata cotidiana nediscriminatoriu si asigurarea unei multitudini de servicii care sa reduca pe cat 

posibil starea de handicap, chiar daca deficientele sau afectiunile propriu-zise nu pot fi inca depasite. 
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Copiii hiperactivi (ADHD )  

 

 

Simion Mihaela Nicoleta 

Gradiniţa Nr. 246, sector 6 , Bucureşti 

 

 

                  Hiperactivitatea a devenit un fenomen ce se manifestă tot mai des în rândul preşcolarilor.Mulţi 

părinţi vin să ne consulte în privinţa dificultăţilor pe care le întâmpină în viaţă alături de copiii lor hiperactivi. 

Acest lucru se întâmplă după ce accepta că există o problemă în comportamentul copiilor lor. 

                 Un copil hiperactiv îşi epuizează părinţii , aceştia având nevoie de îndrumare , deoarece 

comportamentul copilului este greu de strunit .Şi profesorii /cadrele didactice au nevoie de sfaturi despre cum 

sa se ocupe de copil .Deci trebuie să fie o strânsă legatură şi comunicare între părinţii copilului , medicul 

specialist, consilierul unităţii şcolare  şi cadrul didactic . 

                  Există mai multe tipuri de copii cu ADHD , cum ar fi: 

- copii cu ADHD şi tulburare de atenţie .Aceşti copii au dificultăţi de atenţie şi concentrare , hiperactivitate şi 

impilsivitate ; 

- copii cu ADHD cu pondere mai mare  a componentei de atenţie – adică copii mai apatici , mai lenţi ; 

- copii cu ADHD în care predomină componentele de hiperactivitate /impulsivitate- adică copii agresivi ; 

- copii cu ADHD combinate – adică copii care au atât elemente de inatentie , cât şi de impulsivitate 

/hiperactivitate . 

                     Copiii cu ADHD  au dificultăţi la nivel de : 

Comportament – majoritatea problemelor comportamentale ale copiilor diagnosticaţi cu ADHD sunt legate de 

impilsivitate si distractibilitate.Aceşti copii sunt “neobosiţi “ şi nu pot sta într-un loc nici pentru o perioada 

scurtă de timp. 

 

Reletii sociale  - copiii cu ADHD  au dificultăţi în a-şi face prieteni şi în a respecta regulile sociale , sunt 

deseori agresivi , dominanţi ceea ce îi face să fie neagreaţi de către colegi , le este greu să respecte obiectele 

care aparţin celorlalţi . 

 

 

Funcţionare cognitivă – copiilor  cu  ADHD le este greu să se concentreze şi au un deficit în ceea ce priveşte 

memoria de scurtă durată .Ei nu anticipează consecinţele acţiunilor lor . 

 

Funcţionare emoţională – la copiii cu ADHD  apare lipsa controlului impulsivitatii, ei trec rapid de la o stare 

la alta (de la o stare de deprimare la o stare de exaltare si invers ) , pot manifesta “crize de nervi “sau pot avea 

o imagine de sine negative . 

 

  

Funcţionare fizică – copiii cu ADHD au o toleranţa mare la durere, 

           Hiperactivitatea cât şi inatenţia au un impact negativ asupra performanţelor lor şi a relaţiilor cu cei din 

jur . 

           Copiii cu ADHD pot fi depistaţi de la vârste mici , aceştia pot prezenta semne de la vârsta preşcolară , 

deoarece odata cu începerea gradiniţei apar anumite reguli , cum ar fi sa stea liniştiţi 15-30 minute (in functie 

de varsta ) la jocurile si activităţile desfaşurate , ceea ce ei nu pot să facă , acesta nu este punctul lor forte . 

             Hiperactivitatea este observabilă în primul rând de către părinţi şi educatori , iar impresia generală 

este ca persoanele din jur suferă mai mult de pe urma efectelor ei negative  decât copilul hiperactiv însuşi.În 

realitate însa copilul este cel mai afectat în urma interacţiunii cu ceilalţi , el poate să fie exclus din grup din 

cauza comportamentului lui , marginalizat sau izolat. 

              Un copil cu ADHD nu este un copil “nebun , el are doar nevoie de mai mult ajutor. Există riscul de a 

considera că un copil are această  tulburare în condiţiile în care sunt prezente doare câteva din caracteristicile 

amintite , ceea ce ar putea conduce la o concluzie greşită , de aceea este necesar să se facă apel la un specialist 

, ca acel copil să poată fi ajutat , îndrumat aşa cum trebuie , astfel încat să nu fie respins de societate sau mai 

târziu să auzim de abandon şcolar . 
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               La copiii cu ADHD este important să facem diferenţa între disciplinare şi pedeapsa , de multe ori 

parinţii iî pedepsesc pe copii crezând că aceştia vor învaţa ceva , dar de fapt ei seţ răzbuna pe copil  deoarece 

acesta l-a rănit sau nu l-a ascultat , dar şi părintele nu îl pedepseşte pe copil voit de fapt şi el simte ca nu mai 

are resurse pentru a-l ajuta , de aceea trebuie să se facă apel la un specialist. 

              Specialiştii recomandă disciplinarea însoţită de dragoste .Acest lucru implică fermitate din partea 

părintelui , răbdare ,echilibru , căldură şi afecţiune părintească ,  în nici un caz agresivitate . 

Pentru copiii cu ADHD recompensarea materială este foarte eficientă , cu toate cp lauda este de preferat , doar 

că la vârstele mici nu este eficientă . 

               Pentru a ajuta copilul cu ADHD  este nevoie să fie implicaţi toţi cei care releţionează  constant cu 

copilul :părinţi , educatoare , consilier , psiholog , pediatru etc .  

               Penru o bună colaborare si cooperare cu un copil cu ADHD  cadrul didactic ar trebui să aşeze copilul 

cât mai aproape de el, să comunice clar regulamentul clasei, personalizat pentru copilul cu ADHD, să evite să 

dea mai multe sarcini in acelaşi timp . 
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Voluntariatul – mod de dezvoltare a personalității 

 

Prof. Marin Soltănica Tănțica  

 Școala Gimnazială Nr. 1 Slobozia Conachi 

 

Trăim timpuri în care puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate celor din jur. Pentru a avea o viaţă frumoasă 

trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, respectul, credinţa, bunătatea. Fără ele nu există nimic. Dacă 

fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună. 

În acest sens observăm în ultimul timp că și în țara noastră au luat amploare acțiunile de voluntariat. 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană își oferă timpul și energia 

în sprijinul altora fără o recompensă financiară.  

Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori 

aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe 

sociale, cum ar fi solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul 

te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul tău, pe care în mod 

curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă cu ele. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă , că au puterea să schimbe 

lucrurile în bine. Important este să ne dorim acest lucru şi s-o facem din tot sufletul. Ceea ce trebuie să ştim 

este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor principali ai 

educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin recip roc, în care 

rolurile de voluntar şi beneficiar sunt pe rȃnd asumate de fiecare dintre ei. 

O comunitate care susţine dezvoltarea actului educativ din şcoală, va beneficia ulterior de generaţii de 

profesionişti, de actori sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare; pe de altă parte, acţiunile de 

voluntariat ale instituţiilor şcolare şi reprezentanţilor lor de a răspunde nevoilor comunităţii, vor contribui la 

rezolvarea problemelor actuale ale societăţii. Se constată că rezultatele unor  astfel de acţiuni voluntare nu sunt 

temporare sau imediate, ci, abordate pe termen lung, vizează dezvoltarea durabilă atȃt în spaţiul educaţional, 

cȃt şi în cel social. Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care 

derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Desfășurat în şcoală, voluntariatul este o activitate de pe urma căreia copiii și adolescenţii au multe lucruri de 

învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu, este soluţia pentru o dezvoltare 
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complexă a tânărului, este un prim pas în conştientizarea copiilor și a tinerilor, de rolul lor în societate, de 

nevoia societăţii de oameni ca ei. 

Elevii implicați în activitatea de voluntariat învață că ingredientele principale în aceste acțiuni nu sunt nici 

banii, nici numărul de oameni implicați, ci pasiunea și dăruirea cu care cei ce vor să dăruiască din timpul lor, 

vor să-și pună în valoare abilitățile și cunoștințele lor, fără să aștepte nimic în schimb. Răsplata pe care o 

primești in urma acestui ajutor pe care alegi să il oferi nu este una materială, ci una sufletească, un sentiment 

care te ajută să te   dezvolţi.Cel mai important lucru pe care il poate oferi activitatea de voluntariat este faptul 

că te invaţă să lucrezi in echipă. Să fii voluntar este un lucru foarte important atȃt pentru cariera ta, dar mai 

ales pentru viaţa ta.Vei ȋnvăţa lucruri care te vor ajuta in toate aspectele vieţii, lucruri ca munca in echipă sau 

resposabilitatea dar și compasiunea și răbdarea in tot ceea ce faci. Tinerii au nevoie să se implice in activităţi 

umanitare deoarece ȋi pregăteste pentru problemele din viaţa peste care vor da. 

Voluntariatul poate crea punţi intre generaţii, dar și legături ȋntre oameni. Voluntariatul ne    face să 

redescoperim latura umană din interiorul fiecăruia. 

Pentru școlarii mici înseamnă cultivarea responsabilității și implicare activă, comunicare, socializare. 

Activitățile de voluntariat le oferă copiilor prilejul să interacționeze cu ceilalți, le dezvoltă spiritul civic și 

organizatoric, conduc la creșterea încrederii în sine, cultivarea compasiunii, înțelegerii față de semeni.  

Implicarea elevilor în acțiuni de voluntariat reprezintă pentru ei o valoare esențială a reîntoarcerii în 

comunitate, care le dezvoltă abilități sociale importante. 

Participând la astfel de activități, ei învață să promoveze într-o formă creativă ideile personale și să lupte 

pentru realizarea lor până la final. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă sau deductivă, 

voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are 

farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii 

sale, ceea ce îl  face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia. Prin 

voluntariat, elevul îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţa; învaţă să aprecieze 

lucrurile pe care le au şi le găseşte o altă utilitate; îşi setează obiective mai realiste în viaţă; capătă abilităţi de 

comunicare şi abilităţi de relaţionare socială care îi vor ajuta pe viitor, şi chiar în  cariera lor profesională; 

poate descoperi în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma orientări profesionale pe 

aceasta linie; îşi formează abilităţi de lider, dobândind o capacitate mai bună de a lua decizii; îşi formează 

prieteni noi; îi creşte încrederea în sine şi se simte  util societăţii; îşi petrece timpul într-un mod plăcut, 

învăţând lucruri noi, în acelaşi timp.Voluntariatul, privit din perspectiva celor enumerate mai sus, poate fi 

considerat ca făcând parte din educaţia non-formală. 

Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii și adulți, deoarece 

se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. Valoarea activității de voluntariat, dar și a 

voluntarului este incontestabilă în societatea românească de  astăzi. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT 

PENTRU EDUCAȚIE 

prof. Petruţ Mirela 

Şcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sîncel 

Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, Jud. Alba 

 

 

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se raportează 

la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să construiască 

împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie.  

Altruismul este şi trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, de a se 

implica în problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără recompense 

materiale. 

Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii copilului, întrucât contribuie la dobândirea 

abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea 

de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară se creionează.  

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de munca 

lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se 

găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine înţelegător faţă 

de problemele celorlalţi şi încearcă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de a fi empatic, 

pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l determina să 

depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi aprecierea 

diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi 

de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor individuale 

sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă dacă 

este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi originalitatea pot fi 

stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui la formarea sa.  

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU SINDROM DOWN ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

                                                                                      Andrei Zoe Diana 

                                                                                      Grădinița nr. 246, București 

 

   Copilul cu Sindrom Down vine pe lume, ca și orice alt copil, într-o familie în care este așteptat cu bucurie și 

nerăbdare de către părinți. Deși astăzi examenele prenatale depistează cu multă precizie această tulburare, iar 

părinții sunt informați din timp, există totuși cazuri în care abia după naștere, în maternitate, părinții trebuie 

informați despre această situație. Acest rol îl are personalul medical al spitalului și asistentul social. 

   Ei trebuie să informeze adecvat părinții despre sindromul Down, cu foarte mult tact , acordându-le sprijin 

psihologic. Asistentul social și , în măsura în care există, psihologul, au un rol deosebit de consiliere în aceste 

cazuri. De asemenea, asistentul social este cel care poate să pună în legătură părinții cu organizații și cu 

diverși specialiști care au în atenția lor persoane cu sindrom Down și vor juca un rol important în viața 

ulterioară a copilului. 

    În procesul de normalizare a vieții acestor copii și în integrarea lor socială, școlară și profesională, 

intervenția precoce este primul pas care trebuie realizat pentru ca munca de recuperare să aibă un succes 

deplin.Nu este totuna când un copil întalnește un specialist la vârsta școlarizării-sau poate și mai târziu-sau el 

este asistat din prima lui zi de viață, având astfel un avantaj net în dezvoltare, deoarece câțiva ani pierduți vor 

avea urmări negative și această pierdere nu va fi niciodată recuperată. 

   Participarea la programe de intervenție precoce îi dă copilului posibilitatea de a avea un start bun, putând 

atinge nivelul maxim de dezvoltare atât din punct de vedere intelectual cât și din punct de vedere al 

funcționării adaptative. 

   În munca de intervenție precoce, în cazul copiilor cu sindrom Down, intră o serie de aspecte cum ar fi: 

consilierea părinților, explicarea adecvată a naturii genetice a acestei tulburări, consilierea în probleme 

medicale ce pot să apară la acești copii, includerea copilului într-un program psihopedagogic de intervenție 

complex, precum și alte activități, toate acestea realizându-se prin colaborarea unei echipe de specialiști.Copiii 

cu sindrom Down, chiar dacă au anumite trăsături fizice care îi fac asemănători, au posibilități diferite și 

trăsături de personalitate foarte diferite, la fel ca și copiii "obișnuiți". 

   Succesul unui program de integrare școlară depinde , printre altele, în mare măsură, și de atitudinea celor 

care se ocupă de educația copilului, de atitudinea celorlalți copii și de competența profesională a cadrelor 

didactice și a specialiștilor. 

   Atitudinile pozitive ale celor care lucrează cu copiii integrați instituțional se consideră a fi cruciale în 

succesul unui program de integrare.Atitudinea colegilor copilului integrat este în aceeași măsură 

importantă.Atitudinea pozitivă și dorința cadrelor didactice nu sunt suficiente.Cadrele didactice trebuie să fie 

capabile să furnizeze o educație la un nivel calitativ, o educație diferențiată, în acord cu nevoile individuale 

ale fiecăruia.În activitatea la grupă, copilul cu sindrom Down nu trebuie considerat o piedică, o frână în 

predare.El poate juca  rol de feedback pentru cadrul didactic, în sensul că poate să-l ajute pe profesor să-și 

verifice eficiența unor strategii didactice pentru care a optat.De multe ori, dacă strategiile alese nu au avut un 

minim efect asupra copilului cu cerințe educative speciale, e bine ca educatorul să se întrebe odată în plus 

dacă acele strategii au dus la rezultatele așteptate de la toți ceilalți copii. 

   În primul rând, vorbiți rar și clar, nu foarte tare.Este recomandat să se folosească anumite materiale concrete 

sau care se pot manipula pentru a se forma anumite concepte.De multe ori, cărțile nu sunt de folos pentru că 

ele implică înțelegerea limbajului  sau conțin prea multe elemente care distrag atenția sau ridică prea multe 

probleme pe aceeași pagină, ceea ce îi încurcă și îi copleșesc pe acești copii.Munca cu cartea cere un nivel de 

independență care poate să nu fie posibil de atins pentru cei care învață mai lent.Mai de folos sunt așadar 

jocurile, jetoanele sau diverse materiale care pot fi ușor manipulate de către copii. 

   Pentru a obține rezultate în munca cu copilul cu sindrom Down, cadrul didactic trebuie să îl motiveze  

puternic.Dați sarcini care sunt potrivite nivelului de dezvoltare și care au fost bine explicate.Apreciați și cele 

mai mici succese și progrese realizate de copil.Creați o atmosferă orientată spre succes.Faceți în așa fel încât 

succesul obținut în rezolvarea unei sarcini să fie ceva atractiv pentru copil.Oferiți mai întâi recompense 

externe, pentru ca apoi, treptat, să renunțați la ele, așa încât recompensele să devină interne, iar copilul să 
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ramănă motivat.Faceți cunoscute reușitele copilului în ceea ce i s-a dat de lucru, împărtășindu-le unei persoane 

semnificative din viața lui.Când se poate, oferiți copilului posibilitatea de a alege între două sau trei 

activități.Încurajați ceilalți copii să-l ajute pe copilul cu nevoi speciale, să ințeleagă căile prin care poate 

realiza o sarcină. 

   Este foarte important ca alături de educatoare  să participe la activități și un profesor de recuperare , care, pe 

lângă activitatea sa specifică, să constituie și un sprijin în situații problemă, atât pentru educatoare, cât și 

pentru copil.În situația în care educatoarea lucrează singură la grupă, îi va fi foarte greu să răspundă 

solicitărilor copiilor în dificultate, riscând să-i neglijeze pe ceilalți.Astfel de situații necesită mult calm, 

răbdare și creativitate. 

  Nu trebuie uitată importanța deosebită pe care o au specialiștii logopezi și kinetoterapeuți în recuperarea și 

integrarea copiilor cu sindrom Down și credem că este absolut necesară prezența acestora  în unitățile de 

învățământ care înscriu copii cu deficiențe, de orice tip ar fi ele.Un rol important în progresul copiilor îl are 

buna colaborare cu familiile acestora. Ideea integrării sociale a persoanelor cu cerințe educaționale speciale 

devine tot mai actuală in acest secol.Restrângând sfera și vorbind doar de integrarea școlară, se pare că multe 

dintre cadrele didactice încep să înțeleagă tot mai bine că fiecare persoană are propria ei individualitate, 

propriile nevoi, care trebuie respectate și a încerca să "potrivești" toți copiii folosind același "șablon" școlar , 

dinainte stabilit , nu poate duce la nimic bun.Trebuie gasită calea prin care să se poată dezvolta atât aceia cu 

înclinații  și capacități deosebite, cât și cei care, din motive independente de ei, se află în dificultate. 

  Se observă cu ușurință că acești copii sunt foarte receptivi și atenți la ceea ce se petrece în clasă, chiar dacă 

lor li s-a dat o altă sarcină de îndeplinit decât colegilor lor.Adesea sunt atrași și chiar își manifestă vădit 

dorința de a participa și desfașura aceleași activități ca și colegii lor, alături de aceștia .În general copiii îi 

acceptă mai mai ușor alături de ei decât ar face-o adulții. 

  Tuturor copiilor le place la grădinită.Ne putem aștepta la comportamente pozitive din partea copilului numai 

dacă îl tratăm cu blândețe , îi explicăm sau dacă îi promitem o recompensă.Chiar și acest ultim factor trebuie 

folosit , știut fiind faptul că lipsa motivației adecvate adesea duce la eșec.Copiii cu sindrom Down, în general, 

sunt cooperanți și se bucură , reacționând cu interes atunci când pot să facă ceva cu succes și sunt apreciați 

pentru asta.De aceea cadrele didactice trebuie să aibă tact pedagogic și să dea șanse copilului  de a mai și reuși 

, prin sarcini potrivite abilităților sale.Interesele și preocupările sunt variate, de la a "scrie" și "a citi", până la a 

asculta muzică, a desena sau a face treburi gospodăresti. 

  Este unanim recunoscut că acești copii obosesc mai repede în activități, că nu prea au răbdare și se 

plictisesc.Dar atunci când activitatea este interesantă și atractivă pentru copil, oboseala și plictiseala se 

manifestă în mai mică măsură.Părinții sunt în general mulțumiți de eforturile cadrelor didactice și ințeleg că, 

fară sprijin, munca acestora cu copiii lor este mai dificilă.Spre bucuria noastră, mulți părinți sunt de părere că 

în unitățile de învățământ obișnuite se impun și ar fi binevenite discuțiile pe tema nevoilor persoanelor cu 

deficiențe și pe tema necesității integrării lor.Este un început.Ei vorbesc despre "acceptare" și spun că aceasta 

nu trebuie privită ca un gest de tolerare.Dar la integrarea oricărui copil, și cu atât mai mult a unuia cu 

deficiențe, mai ales sindrom Down, el trebuie evaluat de la început de către educatoare, pentru a ști exact ce și 

cât să aștepte de la el, în ce privință și cum să-l abordeze, în general tot ceea ce îi poate facilita conturarea 

anumitor strategii în planul adecvării la obiectivul său general.
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UTILIZAREA APEI ÎN DIVERSE DOMENII DE ACTIVITATE 

prof.înv. primar Marton Irén   

Şcoala Gimnazială  Deak Farkas  Miercurea Nirajului 

 

 „ Water & Food Security”- Apa şi securitatea alimentară: lumea este însetată pentru că noi suntem flămânzi”. 

22 martie este Ziua Mondială a Apei începând din 1993. Această zi a fost aleasă în cadrul Conferinţei 

Naţiunilor Unite. În această zi pretutindeni aducem aminte de importanţa apei şi de protejarea surselor de apă. 

După datele Organizaţiei Naţiunilor Unite, pe lume există peste 1 miliard de oameni cărora nu este asigurată 

apa. 

Apa este la fel de importantă ca şi aerul, chiar dacă putem rezista mai mult timp fără ea. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei am organizat un proiect în şcoala noastră, pregătirile fiind începute cu câteva 

săptămâni mai înainte. Tema apei a fost prelucrată în zilele anterioare şi această zi era ca şi încheierea 

proiectului nostru. 

Scopul proiectului: - apariţia şi rolul apei în creaţii literare, muzicale sau culturale. Echipele au adunat basme 

populare, cântece, obiceiuri populare sau creaţii artistice cu tema apei. În această activitate fiind ajutorul lor 

părinţii. 

Scopul programelor:  

      - aducerea în atenţia elevilor necesitatea protejării apelor 

formarea atitudinii elevilor pentru protejarea mediului 

obţinerea a cât mai multor cunoştinţe despre protejarea apelor, utilizarea apei 

obţinerea experienţei despre ape naturale şi despre faună 

cunoaşterea şi prelucrarea temei „apă” din mai multe puncte de vedere. 

Pentru fiecare zi am propus şi am organizat diferite activităţi cu ajutorul şi sprijinul părinţilor: 

 strângerea şi utilizarea unor imagini, obiecte din natură, referitoare la această temă; 

jocuri senzitive şi experimente cu apă; 

utilizarea apei potabile, sănătoase; 

pregătirea unor creaţii artistice ( acvariu, mijloace de transport din hârtie); 

În dimineaţa zilei de 22 martie am mers într-o drumeţie la râul oraşului nostru, Nirajul. Fiecare echipă a pus 

pe apă barca lor făcută din hârtie şi am văzut cum curentul apei a îndepărtat-o. Am observat plantele din jurul 

apei şi am jucat pe mal. Din apă am luat mostre în sticluţe, ce am verificat revenind în şcoală. Ne-am dat 

seama că apa nu este atât de curată cum se vede.  

După excursia lângă malul Nirajului, copiii au avut parte de nişte jocuri interesante. Aveau ocazia să 

pescuiască, să pregătească bărci sau să tragă la ţintă cu piatră. 

Flacoane goale, cutii, capace s-au transformat în această zi în barcă.  

Copiii au descoperit rolul apei în literatură, în obiceiurile populare sau în creaţiile artistice. Cu ajutorul 

propriilor lucrări ( redactarea basmelor, pregătirea unor creaţii de artă plastică) elevii şi-au dezvoltat 

majoritatea competenţelor cheie referitoare la limba maternă, înţelegerea textelor, redactarea textelor, nevoia 

pentru cultura vizuală. 

Echipele au aşezat lucrările lor pe peretele proiectului, au lucrat în echipe după care urmase prezentarea şi 

evaluarea.  Participanţii au fost răsplătiţi cu diplome şi dulciuri. 

La sfârşit, părinţii s-au uitat la lucrările, proiectele copiilor şi la expoziţie. 

Sperăm că prin organizarea acestor activităţi interesante şi palpitante îi motivăm pe elevi la protejarea şi 

iubirea apelor.  
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 Părerea noastră este că elevii ar trebui educaţi în acest fel, deoarece ei sunt consumatorii viitorului, iar această 

comoară numită apă nu am moştenit de la părinţi, ci am primit în împrumut. Pământul este numit şi planeta 

albastră, din cauza apelor, dar majoritatea apelor aparţin la oceane, doar 2,5 % este apă dulce. Pe deasupra şi 

acest procent scăzut este sub forma de gheaţă în regiunea polară. 

La aceste date putem adăuga că din cauza populaţiei crescătoare, creşte şi nevoia apei; în anul 1960 era utilizat 

1250 m3 de apă, dar peste câţiva ani vom depăşi dublu această valoare, atunci putem afirma că lucrul minim 

este să ne gândim măcar într-o zi a anului că ce comoară este apa potabilă. 
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Modalități și strategii de stimulare a motivației învățării la elevul cu CES 

 Ștefea Dorina  

Școala Gimnazială Nr.1 Uileacu de Beiuș 

 

            Abordarea motivaţiei ca factor declanşator şi susţinător al activităţii de tip instructiv-educativ 

accentuează importanţa pe care calitatea informaţiilor informaţiilor, învăţarea experenţială, învăţarea mediată 

sau atitudinea pozitivă faţă de actul de cunoaştere o au în obţinerea performanţei şcolare şi nu numai. Potrivit 

concepţiei general acceptate , în urma consultării literaturii de specialitate în ceea ce priveşte abordarea 

fenomenului motivaţional, putem afirma ca, la baza bunei funcţionări a componentelor acţiunii umane stă 

motivaţia, indiferent de activitatea desfăşurată sau de nivelul de achiziţii ale celui care depune efort în 

realizarea acesteia. Orice acţiune cu caracter finalist real trebuie completată cu o susţinere motivaţională bine 

realizată, în mod contrar putându-se instala lipsa de productivitate, caracterizată prin raportul invers 

proporţional stabilit între rezultatele obţinute şi efortul  depus. Tot în acest context se impune a se delimita 

coordonatele specifice fenomenului în sine, pornind de la funcţiile îndeplinite de către motivaţie, aşa cum 

reies din literatura de specialitate autohtonă sau străină. 

             Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o 

schimbare a mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, valorizând 

principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În  această direcţie se ȋnscriu și iniţiativele 

privind  problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, care de multe ori se „lovesc” de etichetări sau 

marginalizare. A devenit o necesitate și o prioritate modificarea  reprezentărilor și a atitudinilor ȋn ceea ce ȋi 

privește, de aceea s-au adoptat politci sociale și educaţionale care să le permită  participarea totală și activă ȋn 

viaţa comunităţii, să faciliteze accesul la o educaţie și o  profesionalizare corespunzătoare, ȋn acord  cu 

propriile disponibilităţi. 

Referitor la educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat tendinţelor și 

cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact pot fi incluși  ȋn 

școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o adapatare  a curriculumului,  iar 

resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt valorificate și ȋmbunătăţite pentru a 

răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și specializată a  elevilor 

cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice, etc. Este o provocare  să lucrezi cu  copiii  cu 

CES, având ȋn vedere   caracteristicile  și manifestările  tulburărilor cu care  se confruntă, dar nu este 

imposibil deoarece  și ei au potenţial  pentru  dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai 

potrivite moduri prin care să fie activat. 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează principiilor 

didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale ale 

elevilor. În proiectarea  și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante modalităţi 

de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, 

obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-

profesională. 

Conceptul de CES corespunde unei abordări care: - postulează ideea că fiecare copil este unic; - 

admite/demonstrează faptul că orice copil poate învăța; - valorizează unicitatea tipului de învățare determinată 

de particularitățile individuale; - cultivă diversitatea copiilor că un mijloc de învățare care sprijină și întărește 

învățarea dacă este folosită adecvat; - consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, 

adaptabil la nevoile/cerințele elevilor 
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Utilizarea unor mijloace didactice interactive în cadrul orelor s-a dovedit a fi un factor de succes. De cele mai 

multe ori este dificil să captezi atenția elevilor cu CES, dar utilizarea unor mijloace didactice diversificate 

poate fi un prim pas în transmiterea și receptarea mesajului, fixarea și consolidarea noilor noțiuni. Laptopul, 

videoproiectorul, flipchartul, creioanele colorate pot transforma lecția monotonă într-una interactivă pentru 

toți copiii, nu doar pentru cei cu cerințe speciale. Utilizarea unor metode activ-participative, care să-i atragă pe 

toți elevii unei clase garantează de cele mai multe ori reușita  unei lecții. Majoritatea elevilor cu CES au 

capacitate intelectuală redusă, iar de multe ori profesorului îi este dificil să găsească cea mai ușoară metodă de 

lucru în cadrul orei, mai ales că trebuie întotdeauna să coreleze instruirea cu restul elevilor clasei. Jocul de rol, 

descoperirea, ciorchinele, pălăriile gânditoare, organizatorii grafici, aruncă mingea, scaunul autorului sunt 

doar câteva metode ce i-ar antrena pe copii. Jocurile didactice sunt preferate mai ales în cazul elevilor din 

ciclul primar și gimnaziu, deoarece reușesc să le capteze atenția prin utilizarea unei preocupări permanente a 

lor, jocul. 

În stimularea motivației pentru învățare este importantă și atitudinea și comportamentul profesorului față de 

întreaga clasă și față de copiii cu CES. Este important ca profesorul să empatizeze cu acești copii, să le ofere 

sprijin necondiționat și să le faciliteze integrarea in colectiv. De modul în care profesorul îi privește depinde și 

felul în care vor fi percepuți de întreaga clasă. De crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi din care 

fac și ei parte  răspunde profesorul, iar un climat propice poate contribui la dezvoltarea motivației pentru 

învățare. 

Reuşita activităţilor în cazul instruirii în interiorul clasei si a elevilor cu CES este dificilă și presupune efort 

dublu, atât în cazul copiilor cât și al profesorului. Profesorul trebuie să găsească calea de mijloc în care 

instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la particularităţile 

deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ. 

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are aplicarea 

metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru ȋnvăţare,crearea 

anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea 

cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, 

respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. Alois Gherguţ descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare 

eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe educative speciale. 

Printre acestea se numără: 

Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și după aceea 

se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au 

aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un produs, care 

poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, rotindu-se de la un produs la 

altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite 

cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

Activitatea dirijată de citire – gândire : presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot face predicţii 

despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

Alte metode activ-participative mai sunt : interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și trei circulă, 

linia valorilor, masa rotundă. 

Există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar   

aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar  ȋmbogătite cu alte variante  ȋn funcţie de tipul disciplinei, 

de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului (Alois Gherguţ, Sinteze de psihopedagogie specială, pag 281, 

282). 

Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu trebuie neglijată nici utilitatea mijloacelor și 

materialelor didactice  variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea și integrarea acestor 
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elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, dezvoltarea autonomiei 

personale, ludoterapia), scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă cotidiană (asigurarea ȋngrijiri 

propriului corp și a locuinţei, folosirea serviciilor din comunitate) cultivare a capacităţilor și aptitudinilor 

pentru muncă (elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze diverse activităţi productive care ȋl pot ajuta 

ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific)  și educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului 

liber.Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea  deosebită  pe care o poate avea  și jocul ȋn procesul 

educativ al elevilor cu CES, făcând  mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai sunt  văzute ca  un efort 

prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. Jocul poate stimula copilul 

pe mai multe planuri: senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al conştiinţei de sine şi chiar terapeutic. 

Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară tratarea demersului 

educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn care trăiește și să 

aplice ceea ce a ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă 

Învățământul special și integrat se confruntă cu probleme numeroase legate de absența unei utilizări uniforme 

a terminologiei, de aplicare unitară a unor standarde și proceduri care nu sunt suficient detaliate prin 

metodologia de organizare a serviciilor de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în învățământul 

de masă. Învăţarea diferitelor discipline reprezintă elemente importante ale întregului învăţământ modern. 

Chiar şi pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, acestea reprezintă un punct cheie care solicită profesorul să 

adapteze conţinuturile la diferitele dificultăţi pe care le au elevii, apelând la o metodologie variată, activ-

participativă şi bogată în material concret-intuitiv.  
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REZUMAT 

Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o schimbare a 

mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, valorizând principiul 

nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În  această direcţie se ȋnscriu și iniţiativele privind  

problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, care de multe ori se „lovesc” de etichetări sau marginalizare. 

Referitor la educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat tendinţelor și 

cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact pot fi incluși  ȋn 

școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o adapatare  a curriculumului,  iar 

resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt valorificate și ȋmbunătăţite pentru a 

răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 

Utilizarea unor mijloace didactice interactive în cadrul orelor s-a dovedit a fi un factor de succes. De cele mai 

multe ori este dificil să captezi atenția elevilor cu CES, dar utilizarea unor mijloace didactice diversificate 

poate fi un prim pas în transmiterea și receptarea mesajului, fixarea și consolidarea noilor noțiuni. Laptopul, 

videoproiectorul, flipchartul, creioanele colorate pot transforma lecția monotonă într-una interactivă pentru 

toți copiii, nu doar pentru cei cu cerințe speciale. Utilizarea unor metode activ-participative, care să-i atragă pe 

toți elevii unei clase garantează de cele mai multe ori reușita  unei lecții. Majoritatea elevilor cu CES au 

capacitate intelectuală redusă, iar de multe ori profesorului îi este dificil să găsească cea mai ușoară metodă de 

lucru în cadrul orei, mai ales că trebuie întotdeauna să coreleze instruirea cu restul elevilor clasei. Jocul de rol, 

descoperirea, ciorchinele, pălăriile gânditoare, organizatorii grafici, aruncă mingea, scaunul autorului sunt 

doar câteva metode ce i-ar antrena pe copii. Jocurile didactice sunt preferate mai ales în cazul elevilor din 

ciclul primar și gimnaziu, deoarece reușesc să le capteze atenția prin utilizarea unei preocupări permanente a 

lor, jocul. 

În stimularea motivației pentru învățare este importantă și atitudinea și comportamentul profesorului față de 

întreaga clasă și față de copiii cu CES. Este important ca profesorul să empatizeze cu acești copii, să le ofere 

sprijin necondiționat și să le faciliteze integrarea in colectiv. De modul în care profesorul îi privește depinde și 

felul în care vor fi percepuți de întreaga clasă. De crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi din care 

fac și ei parte  răspunde profesorul, iar un climat propice poate contribui la dezvoltarea motivației pentru 

învățare. 

Reuşita activităţilor în cazul instruirii în interiorul clasei si a elevilor cu CES este dificilă și presupune efort 

dublu, atât în cazul copiilor cât și al profesorului. Profesorul trebuie să găsească calea de mijloc în care 

instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la particularităţile 

deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ. 

Alois Gherguţ descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe 

educative speciale. 

Printre acestea se numără: 

Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și după aceea 

se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au 

aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un produs, care 

poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, rotindu-se de la un produs la 

altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite 

cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

Activitatea dirijată de citire – gândire : presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot face predicţii 

despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

Alte metode activ-participative mai sunt : interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și trei circulă, 

linia valorilor, masa rotundă. 
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Există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar   

aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar  ȋmbogătite cu alte variante  ȋn funcţie de tipul disciplinei, 

de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului. 
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AJUTĂ-ȚI   SEMENII   PRIN   ACTIVITĂȚI   DE   VOLUNTARIAT 

 

            Prof. Cîmpean  Carmen 

Școala Gimnazială"Geo Bogza" Bălan 
 

          Voluntariatul sau, altfel spus, munca neplătită, înseamnă, de fapt, acumularea unei experinţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Practic, a face voluntariat înseamnă a sprijini necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute, la rândul lor. Şi 

atunci, întrebarea 

pe care şi-o pun foarte mulţi tineri este dacă merită să facă un efort în plus, dacă merită sacrificarea puţinului 

timp liber pentru implicarea în astfel de activităţi ? Răspunsul, din punctul meu de vedere, este siplu: da ! Însă 

trebuie, desigu, să vedem care sunt avantajele şi dezavantajele condiţiei de ″voluntar″. 

        Dezavantajul este unul singur: mai puţin timp liber, care piere însă în faţa avantajelor pe care le oferă: te 

ajută să înveţi practic ceea ce deja ştii în teorie; te face responsabil; îţi dă oportunitatea să înveţi toate aceste 

lucruri utile încetul cu încetul; te învaţă cum să comunici, cum să legi prietenii, cum să lucrezi în echipă; mai 

presus de toate voluntariatul înseamnă IMPLICARE. 

        Consider că, pentru a te implica într-o acţiune de voluntariat, ai nevoie să te stimuleze. Trebuie să fii 

conştient de faptul că nu vei primi nici o recompensă în urma desfăşurării acelei acţiuni. A fi voluntar nu 

înseamnă doar să lucrezi fără să primeşti bani, ca apoi să primeşti o diplomă de participare, ci nseamnă să 

lucrezi din plăcere, pentru ca să simţi bucuria celuilalt, ca şi cum ar fi a ta. 

        Motivul pentru care consider activităţile de voluntariat ca fiind foarte importante mai ales pentru 

adolescenţi şi pentru tineri nu se bazează pe acumularea de experienţă la Curriculum Vitae. Vechea problemă: 

Teoria ca teoria, dar practica te omoară, este perfect valabilă. Există posibilitatea ca elevul, tânărul în general, 

entuziasmat de informaţiile acumulate din cărţi, săţşi creeze o altă imagine asupra activităţii din practică. 

Odată ajuns la un job, etse posibil să realizezi că nu este tocmai ceea ce vrei. Nimeni nu te va crede pe cuvânt 

că eşti cel mai bun. Cel mai bine demonstrezi prin activităţile extraşcolare, proiecte la care ai lucrat, etc. 

          Din experienţa personală, pot spune că voluntariatul ajută, în primul rând, la depăşirea timidităţii, mai 

ales când vorbim de adolescenţi sau tineri care nu prea sunt dornici să-şi exprime punctul de vedere, de frica 

reacţiilor 

celorlalţi. În ultima vreme, am observat că există o creştere semnificativă în ceea ce priveşte 

microvoluntariatul. Vorbesc aici îndeosebi de proiecte precum Let` s do it, România, plantarea de arbori a 

celor de la 100 de brazi sau alte acţiuni civice. Se pare că tinerii şi – au dat seama că, dacă ăşi doresc să aibă 

parte de o societate 

sănătoasă şi performantă, trebuie să fie acolo. Şi cum poţi face acest lucru, dacă eşti elev de liceu, student sau 

proaspăt angajat altfel decât prin voluntariat ? 

          Putem să – i convingem pe tineri să facă voluntariat, începând de la noi. Un exemplu care – mi vine în 

minte acum ţine de o prietenă foarte bună. Nu a fost niciodată de acord cu marea mea pasiune pentru 
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voluntariat, ea fiind mai mult un spirit orientat către recompense de altă natură, dar de curând, mi – a spus ce 

bucurie a simţit 

după prima sa acţiune de voluntariat la o cantină a oamenilor nevoiaşi de la noi din oraş. 

          Voluntariatul îți oferă posibilitatea să cunoşti oameni cu aceleaşi năzuinţe, 

valori şi aşteptări. Eşti în măsură să partici activ la construirea unei lumi mai bune şi nu doar sa – ţi doreşti 

acest lucru verbal. Încetul cu încetul, îţi corectezi defectele şi ajungi să – ţi valorifici calităţile pe care le ai. 

Prinzi încredere în forţele tale, devii mai responsabil, mai ales când ştii că o echipă depinde de tine.Aşadar, îî 

încurajez pe tineri să se implice în astfel de acţiuni pentru a fi ei înşişi mai fericiţi, pentru a fi şi a se simţi utili. 

           Într-un fel, toată lumea face puţin voluntariat în mediul său de viaţă, fără ca unii să – şi dea seama. De 

exemplu, să duci gunoiul. Deşi este o activitate banală, totuşi ajută, într – un fel sau altul, la ecologizare şi, 

totodată, ajută persoanele din jurul nostru. Sau să partici la amenajarea unor spaţii de joacă, ajutarea unor 

familii nevoiaşe, petrecerea măcar a unei ore pe zi cu copiii fără părinţi... şi mai sunt multe alte exemple, dar 

sunt sigur că v-aţi gândit deja la ele. 

              Declarativ, toţi vrem să fim voluntari, dar puţini sunt cei care şi devin. Vârsta nu contează în 

voluntariat ! Contează să activezi în ce domeniu îţi palce, dar să fii mereu deschis la nou, la problemele din 

jurul tău, să încerci în permanenţă să îţi dezvolţi noi abilităţi. Voluntariatul este un bilet sigur spre drumul 

performanţei şi al succesului ! A fi voluntar presupune muncă benevolă, dorinţă de dezvoltare personală, 

dorinţa de a ajuta şi ddeci de a progresa ca OM. 

           Voluntariatul înseamnă implicare în viaţa comunităţii din care faci parte, responsabilitate şi altruism ! 
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Voluntari pentru copii 

Profesor învăţămînt preşcolar Bocai Lucica 

Grădiniţa nr.1 Voluntari, Ilfov 

 

Profesorul asigură formarea și pregătirea personalității elevilor și pregătirea lor profesională în cadrul 

instituțiilor de învățământ, strâns legate de viața, de activitatea socio-profesională, morală și cetațenească. 

Școala trebuie să aibă rolul de instituție principală în formarea viitorilor cetățeni și în afirmarea spiritului 

comunitar, în promovarea unor initiative de dezvoltare a comunității, prin parteneriate și cooperare. De 

asemenea, menirea școlii este să pregătească tinerii pentru viața în comunitate, să educe personalități, să 

formeze buni cetațeni care apreciază la justa valoare lumea în care trăiesc. 

Profesorul trebuie să fie membru activ al comunităţii, trebuie să colaboreze cu membrii comunităţii şcolare, 

trebuie să folosească modalităţi eficiente de implicare a familiei în viaţa şcolii şi dezvoltarea elevilor. Alături 

de toate acestea, el trebuie să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii, promovînd valorile morale şi 

civice.  

Într-o lume tot mai complexă, copiii au nevoie să fie pregătiți cât mai bine pentru viață de către părinți, în 

colaborare cu școala și cu întreaga comunitate. Grădinița are și ea un rol foarte important în creearea viitorilor 

cetățeni, prin participarea la activități extracurriculare, cultural-educative, la viața comunitații. Preșcolarii au 

posibilitatea să cunoască problemele comunității, devin atenți la ce se întâmplă în jurul lor, își dezvoltă spiritul 

de inițiativă. Prin încheierea unor parteneriate între grădiniță, școală, biserică, poliție, copiii participă activ în 

mediul școlii și al comunității. 

Împreună cu colegele mele de la Grădinița nr.1 Voluntari, unde îmi desfășor activitatea, am încercat să găsim 

modalități eficiente de implicare a preșcolarilor, cât și a părinților în acțiuni în folosul comunității, promovând 

valorile morale și civice, prin particparea la diferite acțiuni de voluntariat și de caritate, în cadrul unor proiecte 

desfășurate la nivelul localității.Unul dintre aceste proiecte este Târgul de Crăciun ,,Voluntari pentru copii” , 

organizat de Direcția de Asistență Educațională, care și-a propus să ajute copiii și familiile nevoiașe din 

Voluntari, prin colectarea de haine, jucării și bani. Banii obținuți din vânzarea produselor realizate de copii, 

împreună cu mine, au fost donați la sfârșitul târgului copiilor nevoiași. Târgul s-a desfășurat pe parcursul a 3 

zile, timp în care au avut loc și diverse spectacole artistice. Un asemenea spectacol a fost susținut și de mine 

împreună cu grupa la care îmi desfășor activitatea.  

Această acțiune, pe lângă banii obținuți, a dus la cultivarea unor sentimente de compasiune față de persoanele 

care sunt în situații dificile precum și la creșterea interesului părinților pentru adoptarea comportamentelor 

pozitive în viața copiilor. 
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ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE  CARE  ASIGURĂ  ATINGEREA 

COMPETENŢELOR  GEOGRAFIEI 
                                                   

                                                     Prof. Laza Mihaela 

                Şcoala: Colegiul Tehnic “Ioan Ciordaş”, Beiuş 

 

   Formele de activitate ce se pot organiza în afara clasei au menirea de a ridica prestigiul geografiei în şcoală, 

al profesorului de geografie şi de a trezi interesul elevilor pentru studierea acestei discipline. 

Activităţile turistice şcolare sunt activităţi polivalente, care pot fi proiectate de profesorul de geografie sub 

forma de călătorii/drumeţii pe anumite distanţe şi în anumite spaţii, cu o durată limitată. De asemenea, 

excursiile sunt o formă de activitate didactică extraşcolară, prilej cu care se fac aplicaţii în orizontul local sau 

pe itinerarii complexe. 

În timplul unei activităţi turistice şcolare elevul îndeplineşte rolul de turist, pentru că se deplasează în afara 

domiciliului sau, în scopul recreerii pe plan spiritual, pentru cunoaşterea unor fapte noi şi a refacerii psiho-

fizice, iar profesorul are rolul de ghid, pentru că el conduce şi îndrumă elevii pe parcursul activităţii. 

Turismul şcolar se diferenţiază, după anumite criterii, în tipuri şi forme, care vizează scopul, distanţa, durata, 

zona de provenienţă, mijlocul de transport, sezonul, numărul de participanţi. 

Forma de organizare este criteriul ce diferenţiază activităţile turistice şcolare în tipuri distincte: 

*plimbarea, ce reprezintă deplasarea, pe jos, a elevilor, în parcuri, grădini botanice, grădini zoologice, în oraşe 

pentru a se recreea, a lua aer, pentru a vedea, a descoperi şi a cunoaşte, pentru 1-2 ore; 

*vizita este o deplasare cu durată de cel mult o zi, în scopul cunoaşterii unei localităţi, unităţi economice, 

muzeu, monument natural sau istoric; 

*drumeţia este o deplasare cu durată de cel mult o zi, fără mijloace de transport, având ca scop recreerea, 

refacerea psiho-fizică în natură; 

*excursia este o călătorie cu durată de cel puţin o zi, efectuată în afara localităţii de reşedinţă cu un mijloc de 

transport, având ca scop recreerea, vizitarea, informarea, studierea. 

În funcţie de sarcina didactică fundamentală, se pot delimita tipuri de excursii şi vizite: 

-excursii şi vizite introductive, organizate înaintea predării unui capitol sau teme, cu scopul de a-i pregăti pe 

elevi pentru înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor ce se vor preda; 

-excursii şi vizite organizate în vederea comunicării de noi cunoştinţe; 

-excursii şi vizite finale (de consolidare şi fixare)- se organizează după incheerea predării unui capitol sau a 

unei teme, scopul fundamental fiind de concretizare a cunoştinţelor predate, de sistematizare şi fixare; 

*expediţia şcolară este o călătorie de studii şi cercetare, cu o durată de 10-14 zile, care se efectuează mai ales 

în vacanţa de vară, în afara localităţii de reşedinţă şi vizează elevii cu preocupări în domeniul dat de tema 

activităţii: geologie, geografie, biologie, istorie, etnografie, folclor; 

*tabăra şcolară constituie un spaţiu amenajat pentru cazarea, relaxarea, instruirea elevilor, în serii de 10-14 

zile. 

Alte activităţi ce se pot organiza cu elevii , în afara clasei, menite să asigure realizarea competenţelor 

geografiei prin valorificarea turismului şi a potenţialului turistic se referă la activităţile extracurriculare : 

- filaterie; 

- jocul geografic; 

- lecturile geografice; 

- concursuri tematice; 

- expoziţii de desen; 

- eseuri; 

- cerc geografic. 

Vizita geografică şi drumeţia – forme specifice de organizare a activităţii extaşcolare 
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Vizita şi drumeţia sunt considerate adesea activităţi care au ca scop recreerea, relaxarea şi amuzamentul, dar 

acesta nu constituie singurul obiectiv pentru noi şi pentru elevi. Investiţia de timp, resurse financiare şi umane 

poate fi transformată într-un demers cognitiv şi educativ. Nu este suficient ca un profesor să propună obiecte 

cognitive şi educative, ci este important ca elevii să le cunoască şi să le realizeze. În caz contrar vizita şi 

drumeţia nu sunt decât nişte activităţi formale, fără valoare instuctiv-educativă. 

În aceste activităţi extraşcolare, elevii pot realiza obiective cognitive, prin contact direct cu realitatea. 

Destinaţia unei vizite poate fi o localitate, o intreprindere (minieră, piscicolă, centrală electrică, fabrică), o 

fermă agricolă (viticolă,  pomicolă, stână, fermă de animale), o exploatare forestieră, un şantier de construţii, o 

staţie de cercetare, o staţie de epurare a apei, o staţie meteorologică, o staţie hidrologică, un observator 

astronomic, un planetariu, o grădină botanică, o grădină zoologică, diferite muzee (al satului, etnografic, 

zoologic, botanic, de istorie, de artă, al invenţiilor), un şantier arheologic, cetăţi, castele, o bibliotecă, 

universităţi, etc. Obiectivele cognitive atinse în drumeţie sunt culegerea informaţiilor prin observarea directă a 

mediului şi/sau cunoaşterea nemijlocită a unui obiectiv natural (rezervaţie, peisaj, lac, peşteră) sau antropic. 

Obiectivele formative realizabile de către elevi în vizite şi drumeţii vizează câteva direcţii fundamentale : 

- învăţarea unui comportament adecvat faţă de membrii grupului, respectarea indicaţiilor conducătorului 

grupului, colaborarea şi acordarea ajutorului colegilor; 

- învăţarea unui comportament adecvat faţă de mediu: ocrotirea plantelor şi animalelor, păstrarea curăţeniei, 

colectarea gunoaielor, respectarea panourilor de interzicere a pescuitului, focului, accesul în spaţii ocrotite etc. 

- formarea unor priceperi, deprinderi şi capacităţi individuale: aprinderea unui foc, pregătirea hranei, reparatul 

echipamentului, pregătirea celor necesare pentru drumeţie, orientarea în teren şi pe hartă, deplasarea în grup, 

pe jos, cu mijloace de transport, colectarea unor materiale, efectuarea de observaţii, masurători, analize, 

desene etc. 

- desăvârşirea caracterului: punctualitatea, voinţa, perseverenţa, corectitudinea, cinstea, respectul etc. 

- dobândirea unor caracteristici fizice: rezistenţa, viteza, forta etc. 

Vizita şi drumeţia se organizează după orele de curs, la sfârşit de săptămână sau în vacanţe.  
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Strategii moderne pentru recuperarea și integrarea elevului cu CES 

Prof.înv.preşc. Stancu Simona Andreea 

Prof. Vrejea Mădălina Florina  

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Paradisul Copiilor” Craiova 

 

Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și specializată a elevilor 

cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice etc. Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, 

având ȋn vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil 

deoarece și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri 

prin care să fie activat. Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se 

subordonează principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la 

particularităţile aptitudinale ale elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica 

cele mai operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând 

diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și 

integrarea socio-profesională.  

Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o schimbare a 

mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, valorizând principiul 

nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În această direcţie se ȋnscriu și iniţiativele privind 

problematica persoanelor cu dizabilităţi, care de multe ori se „lovesc” de etichetări sau marginalizare. A 

devenit o necesitate și o prioritate modificarea reprezentărilor și a atitudinilor ȋn ceea ce ȋi privește, de aceea s-

au adoptat politici sociale și educaţionale care să le permită participarea totală și activă ȋn viaţa comunităţii, să 

faciliteze accesul la o educaţie și o profesionalizare corespunzătoare, ȋn acord cu propriile disponibilităţi.  

Referitor la educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat tendinţelor și 

cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact pot fi incluși ȋn 

școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o adapatare a curriculumului, iar 

resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt valorificate și ȋmbunătăţite pentru a 

răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 

 Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și specializată a elevilor 

cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice, etc. Este o provocare să lucrezi cu copiii cu CES, 

având ȋn vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil 

deoarece și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri 

prin care să fie activat.  

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează principiilor 

didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale ale 

elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante modalităţi de 

lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, 

obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-

profesională.  

Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are aplicarea 

metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru ȋnvăţare, crearea 

anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea 

cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, 

respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. Alois Gherguţ descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare 

eficiente și ȋn cazul copiilor cu cerinţe educative speciale.  
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Printre acestea se numără:  

Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat: 

se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și după aceea se formulează ȋntrebări la care 

se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea 

conţinuturilor.  

Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un produs, care 

poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, rotindu-se de la un produs la 

altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite 

cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

 Activitatea dirijată de citire – gândire: presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot face predicţii 

despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor.  

Alte metode activ-participative mai sunt: interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și trei circulă, 

linia valorilor, masa rotundă.  

Autorul precizeză faptul că există o multitudine de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea prin 

interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar aceste metode pot fi selectate, reformulate și dezvoltare al elevului (Alois 

Gherguţ, Sinteze de psihopedagogie specială, pag 281, 282).  

Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu trebuie neglijată nici utilitatea mijloacelor și 

materialelor didactice variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea și integrarea acestor 

elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, dezvoltarea autonomiei 

personale, ludoterapia), scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă cotidiană (asigurarea ȋngrijirii 

propriului corp și a locuinţei, folosirea serviciilor din comunitate), de cultivare a capacităţilor și aptitudinilor 

pentru muncă (elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze diverse activităţi productive care ȋl pot ajuta 

ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific) și educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului liber.  

În calitate de profesor cu o clasă cu elevi cu CES ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc cele mai potrivite căi prin care 

să ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare 

se pot crea strategii eficiente care să ȋi sprijine ȋn acest sens. Având ca reper lucrări de specialitate cu 

informaţii despre elemente de pedagogie și specificul dezvoltării psihoindividuale ale unui copil cu deficienţe, 

am realizat programe de interventie și activităţi de ȋnvăţare adecvate nevoilor fiecăruia. Nu folosesc ca pe o 

“reţetă” metodele și procedeele didactice despre care am citit, ci le adaptez contextului. Am observat că 

scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt eficiente, mai ales ȋn cazul elevilor cu ces 

care sunt integraţi ȋn școlile de masă alături de colegi cu o dezvoltare tipică deoarece ȋncurajează socializarea, 

spiritual de toleranţă și suport.  

Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea deosebită pe care o poate avea și jocul ȋn procesul educativ al 

elevilor cu CES, făcând mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai sunt văzute ca un efort prea mare de 

concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. Jocul poate stimula copilul pe mai multe 

planuri: senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al conştiinţei de sine şi chiar terapeutic.  

Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară tratarea demersului 

educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn care trăiește și să 

aplice ceea ce a ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă.  
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Dificultăți de învățare a copiilor cu ADHD 

 

Prof.înv.preşc. Cotora Adriana- Maria 

Prof.Căpitănescu Nicoleta 

Grădiniţa cuProgram Prelungit ,,Eden” Craiova 

 

Investit cu nobila sarcină de educare, învățătorul trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de 

dezvoltare a copilului, disponibilitățile intelectuale, precum și particularitățile temperamentale și 

caracteriale. Învățătorul se preocupă de socializarea școlarului prin integrarea lui în mediul școlar, 

dar îi oferă prilejul să cunoască și mediul înconjurător. În acest timp observă cum se comportă copiii 

nu numai în școală, dar și în afara școlii.  

Copiii cu ADHD își fac tot mai simțită prezența în învățământul de masă. Zburdălnicia și voioșia 

este comuna tuturor elevilor dar cei ce suferă de acest sindrom depășesc cu mult pragul: își însușesc 

obiecte ale colegilor, se manifestă brutal în fața refuzului acestora, încearcă să atragă atenția celor 

din jur prin violență, deranjează orele prin neastâmpărul lor, manifestă dezinteres pentru activitatea 

școlară. 

 Acești elevi au, deseori, dificultăţi asociate de citit, scris, ortografie, matematică, limbaj. Ei se 

descurcă mai greu la testele aplicate la sfarsitul unității de învățare , la testele individuale. Incidenţa 

acestor probleme de învăţare specifice este citată de regulă ca fiind între 35 şi 50% din cazuri, ceea 

ce înseamnă că se manifestă la aproape jumătate din copiii cu ADHD.  

ADHD mai prevesteşte şi alte neajunsuri şcolare din cauza faptului că intelectul lor e afectat de 

neatenţie, o memorie slabă şi un control slab al impulsurilor. Când la acestea se adaugă şi dificultăţi 

de învăţare specifice, copilul se confruntă cu probleme de două ori mai mari. (Dr. Christopher, 

Green; Dr. Kit Chee, 2009). Aceştia au performanţe scăzute la citit, scris sau calcul matematic, motiv 

pentru care le sunt afectate rezultatele şcolare. Unii dintre ei au tulburări de învăţare, mai ales la scris 

şi citit, în timp ce la alte materii se descurcă bine, iar din punct de vedere al inteligenţei sunt normal 

dezvoltaţi. Deseori sunt neîndemânatici şi au dificultăţi de coordonare, ceea ce duce la un scris 

dezordonat şi neciteţ. Încă din perioada preşcolară se pot observa întârzieri în dezvoltare, mai ales în 

achiziţia limbajului, în desen sau în coordonarea mişcărilor. (Dopfner, M.; Schurmann, S.; 

Lehmkuhl, G., 2004)  

Mulţi copii cu ADHD au probleme cu memoria de lucru – abilitatea de a ţine minte informaţia pentru 

a o putea folosi. Unii au probleme cum trebuie să-şi amintească, mai ales cum să găsească informaţia 

stocată. Desigur, copiii se luptă şi cu atenţia, o premisă a memoriei. Ambele sunt esenţiale pentru 

învăţare şi pentru reuşita şcolară. Ţinând informaţia online, memoria de lucru îi permite elevului să 

urmeze instrucţiuni, să-şi amintească o întrebare în timp ce ridică mâna pentru a răspunde şi să reţină 

informaţia nouă care îi trebuie. 

 Cu cât este mai puternică memoria de lucru, cu atât este mai lung timpul de reţinere şi utilizare a 

materialului nou - şi cu atât mai mare este şansa copilului de a-şi aminti informaţia nouă în ora sau 

ziua următoare, sau poate, peste mai mult timp.  

Copilul cu ADHD are o viteză mică de procesare a informaţiei: citeşte, scrie şi răspunde lent. Îi ia de 

două ori mai mult să-şi facă tema, lucrarea în clasă sau testele şi nu are, de regulă timp să-şi verifice 

răspunsurile. Are dificultăţi în a-şi aminti lucruri stocate în memorie: formule algebrice, cuvinte într-

o limbă străină, evenimente istorice sau reguli gramaticale. Ei sunt dezavantajaţi de problemele de 

atenţie, memorie şi control executiv - funcţie a creierului care determină probleme în stabilirea 
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priorităţilor, planificării, în stabilirea judicioasă a timpului, anticiparea consecinţelor, învăţarea din 

greşeli şi adaptarea la normele sociale.  

Neatenţia care îi caracterizează pe aceşti copii, îi afectează negativ atunci când se confruntă cu 

sarcini şi situaţii care presupun efort susţinut, de ex. citirea - pentru redare, scrierea unui eseu, 

rezolvarea problemelor de matematică lungi sau studiul pentru testare.  

Copilul cu ADHD are probleme cu deprinderile de studiu – tehnicile care fac învăţarea mai eficientă 

şi mai plăcută, astfel: 

 o Nu are deprinderi bune de a lua notiţe, nu extrage informaţia importantă din lectură sau manual. 

 o Nu are un sistem eficient de notiţe sau pentru notiţe organizate. 

 o Are dificultăţi la pregătirea pentru teste, de ex.: nu ştie ce subiecte să studieze sau cum să le 

studieze. 

 o Este pasiv şi când studiază nu utilizează strategii de învăţare sau reţinere a informaţiei. 

 o Nu planifică şi nu are obiective când studiază sau îşi face temele. 

 o Nu monitorizează modul în care studiază, ex.: nu verifică dacă strategia folosită este bună sau dacă 

trebuie să-şi schimbe abordarea.  

Un alt aspect deosebit de important – la care întâmpină, de asemenea dificultăţi, este tema de casă. 

Astfel: 

• Face tema incomplet sau deloc. 

• Uită la şcoală cele necesare şi cărţile.  

• Nu poate începe să se apuce de lucru, amână.  

• Face tema în grabă şi neglijent.  

• În timp ce îşi face tema, se gândeşte la altceva. 

• Ia pauze dese, se mişcă încontinuu.  

• Vrea să stea cineva lângă el când îşi face tema. 

• Ascunde tema sau spune că a făcut-o la şcoală. 

• Se supără când se vorbeşte despre temă şi bombăne. • Uită conţinutul temei şi termenele pentru 

cele pe termen lung sau ale proiectelor.  

• Uită acasă tema făcută.  

• Uită să o dea profesorului.  

Sfaturi pentru ameliorarea acestor dificultăţi  

o Copilul va scrie toate temele într-un caiet separat  

o Temele de casă vor fi rezolvate mereu în acelaşi loc 

 o Sursele de distragere a atenţiei, în timpul realizării temelor, vor fi reduse o Temele se vor face la 

aceaşi oră a zilei  

o Se stabileşte împreună cu copilul timpul maxim acordat rezolvării fiecărei teme în parte 

 o Se alcătuieşte împreună cu copilul un plan de recompensare cu puncte pentru timpul acordat 

temelor de casă. (Dopfner, M; Schurmann, S.; Lehmkuhl, G., 2004)  

În aproximativ 25% din cazuri, se accentuează tulburările de înţelegere a informaţiilor. Primele 

degenerări constă în întârzieri în privinţa cititului şi scrisului, a exprimării orale în general, precum şi 

la matematică. Cercetările de specialitate relevă faptul că multe dintre aceste afecţiuni se menţin, în 

proporţie de 50%, şi la vârsta adultă, manifestându-se împreună sau separat. (Colette Sauve, 2006 ). 
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                                         „VOLUNTARIATUL-O LECȚIE DE VIAȚĂ”   

             

                                   Prof.Mihalachi-Constantin Elena                       

                                 Școala Gimnazială Moțca,jud Iași 

  

 Competenţele civice înzestrează individul pentru a participa în mod activ la viața civilă 

bazată pe cunoaşterea conceptelor şi structurilor sociale şi politice şi pe angajarea la o participare 

democratică şi activă. În această ordine de idei, ne dăm seama cât este de importantă şi necesară 

formarea competenţelor civice la tineri pentru a impulsiona transformările democratice şi edificarea 

cu succes a unei societăţi cu adevărat democratice. Educaţia civică este unul dintre cele mai 

complexe deziderate ale educaţiei. Aceasta este determinat, pe de o parte, de faptul că individul este 

subiect al relaţiilor civile de la o vârstă fragilă, pe de altă parte, de variabilele psihologice implicate 

într-un asemenea proces. Competenţele reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de 

cunoştinţe, deprinderi (abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi 

dezvoltarea personală. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi trebuie 

să acţioneze ca un fundament în continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

Competenţele civice nu se transmit, ci se formează prin exersarea sistematică în şi prin activitate. 

Componenta cognitivă este necesară, însă nu şi suficientă. Aprecierea rezultatelor după ceea ce ştiu 

elevii despre trăsăturile cetăţeanului activ, problemele cu care se confruntă cetăţenii, drepturile şi 

responsabilităţile acestora, este insuficientă. Instituţiile de învăţământ sunt nişte comunităţi care pot 

şi trebuie să fie exemple de respect al demnităţii fiecărui individ, al toleranţei şi respectului reciproc. 

                                                Şcoala trebuie să se adapteze pentru a face faţă 

acestor evoluţii prin stimularea socializării politice a elevilor, prin pregătirea pentru învăţarea 

permanenă şi prin asigurarea exercitării directe a drepturilor omului şi democraţiei participative. 

Participarea la luarea deciziilor în cadrul consiliului şcolii, posibilitatea elevilor de a-şi exprima 

opiniile în revista şcolii sau implicarea lor în structuri reprezentative ale elevilor sunt văzute ca 

mijloace prin care elevii şi tinerii vin în contact direct cu 

forme,şi,conţinuturi,ale.practicilor,democratice.                                                                                                          

Educaţia civică nu se realizează numai în şcoală, dar poate avea un rol decisiv pentru înţelegerea de 

către elevi a mecanismului democratic şi pentru exersarea practicilor democratice, de la comunicarea 

socială până la participarea la decizia politică.       

  În ultimul timp se evidenţiază şi se consideră voluntariatul – o modalitate eficientă care 

influenţează formarea şi dezvoltarea competenţelor civice şi a comportamentului civic ca latură 

importantă a societăţii antrenate în procesul de democratizare. Faptul că tot mai mulţi cetăţeni se 

implică în acţiuni de voluntariat şi că aprecierea celor care aleg să fie voluntari este tot mai mare, 

face dovada maturităţii sociale şi culturale a cetăţenilor.       

 Practicarea acestuia formează şi dezvoltă competenţele civice la tânăra generaţie şi reprezintă 

un imperativ pentru societatea noastră care este antrenată în procesul de transformare democratică. 

Pentru o democraţie tânără şi fragilă,  comportamentul civic şi politic al noii generaţii este un 

element important. În ultimii ani, implicarea civică şi politică a tinerilor este în scădere, astfel 

implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat ar ridica nivelul activismului şi ar duce la formarea 

comportamentului civic.          
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Voluntariatul este recunoscut ca fiind o activitate cu un impact atât asupra persoanei, prin dezvoltare 

personală, dobândire de experienţe şi oportunităţi de socializare, cât şi la nivelul societăţii prin 

dezvoltarea acesteia, ori anume la etapa actuală voluntariatul poate şi are toate instrumentele de 

formare şi dezvoltare a competenţelor civice, care sunt un imperativ al societăţii aflate în tranziţie. 

Formarea cetăţenilor activi şi responsabili, promotori ai valorilor democratice, reprezintă nucleul 

educaţiei şi totodată, este unul dintre cele mai complexe deziderate ale educaţiei. Pe plan european, 

educaţia pentru cetăţănie este considerată ca prioritate a reformelor educaţionale, ori, aceasta 

dirijează sistemul de învăţământ către un set de valori comune, cum ar fi: diversitatea, pluralismul, 

drepturile omului, justiţia, bunăstarea, solidaritatea etc.      

  Importanţa voluntariatului în societatea contemporană este o concepţie 

individualizată, reprezentând cea mai înaltă formă de sensibilizare socială şi ofertă devenind din ce 

în ce mai importantă, pentru că exprimă responsabilitatea socială a persoanei active faţă de semenii 

săi. Până în prezent, voluntariatul echivala cu munca patriotică, lucru ce nu era deloc voluntar, 

deoarece nu oferea satisfacţie personală, pe când în cultura occidentală voluntariatul avea 

accepţiunea unei activităţi pe care o făceau persoanele din propria inițiativă, realizată în folosul altor 

oameni, având o satisfacţie atât profesională, cât şi personală. Treptat, s-a ajuns ca şi la noi 

voluntariatul să obţină această accepţiune. Problema implicării tinerilor în activităţi de 

voluntariat este deosebit de importantă.        

Termenul ,,voluntar” derivă chiar din verbul ,,a decide”, care provine din latinescul ,,decaedere” care 

înseamnă a tăia, a întrerupe, a acţiona într-un mod radical. Voluntarul este persoana care decide să 

acţioneze într-o manieră liberă, autonomă şi coordonată cu alţi voluntari, cu membrii unui sistem sau 

instituţii, cu alţi participanţi din partea societăţii, având scopul de a contribui la îmbogăţirea, 

păstrarea şi valorificarea bunurilor comune, dar şi pentru atingerea prin realizare a binelui comun, iar 

implicarea cetăţenilor în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, 

cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. 

                                                                                         

       Dimensiunea educativă este cea în care voluntariatul promovează valenţe educative 

extraordinare, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de 

cunoştinţe şi abilităţi.   Tinerii profesionişti care s-au implicat în activităţi de voluntariat cu 

diferiţi beneficiari au avut posibilitatea să experimenteze direct munca cu beneficiari, determinând 

categoria cu care pot lucra, devenind foarte buni profesioniști.                                                                                            

Scopul voluntariatului la momentul actual este de a susţine cetăţenii aflaţi în situaţii de risc, fiind 

implicată echipa multidisciplinară de specialişti care coordonează diferite proiecte sociale din diferite 

domenii (asistenţă socială, pedagogie, medicină, psihologie etc.). În aceste activităţi se implică destul 

de activ persoane de diferite vârste, profesii, promovând ajutorul propriu în susţinerea persoanelor 

defavorizate. Pe parcursul promovării voluntariatului, serviciile sociale oferite: cantina mobilă, 

cazarea mamelor tinere fără adăpost/ gravidelor în centrul maternal, susţinerea familiilor defavorizate 

la distanţă, au produs schimbări, în viaţa categoriilor defavorizate.     

 Fiind o ocupaţie vocaţională, voluntariatul le oferă participanţilor posibilitatea de a acumula 

cunoştinţe şi a-şi forma abilităţi noi, dar mai ales de a-şi dezvolta calităţi ce ţin de inteligenţa 

emoţională şi împlinirea personală. Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile, 

unde sunt mobilizate cele mai nobile aspiraţii ale omenirii. El promovează solidaritatea la nivel de 
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instituţie, familie şi comunitate, care este o modalitate de a organiza eficient timpul în scopul 

dezvoltării personale şi comunitare. Implicându-se în acţiuni de voluntariat, un cetăţean activ este 

provocat să se deschidă pentru învăţare şi pentru a le transmite altora cunoştinţele şi deprinderile 

formate. În acest mod, înţelege mai bine cum poate să evolueze propriul său demers. Doar astfel de 

cetăţeni pot fi proactivi, adică se pot mobiliza pentru a soluţiona diverse probleme private, ale 

instituţiei/organizaţiei, ale familiei sau comunităţii.        

O tendinţă a societăţii contemporane, în general, şi a instituţiilor şcolare, în particular, este faptul că, 

alături de sarcinile ce corespund domeniului cognitiv (IQ), tot mai actuale devin obiectivele care ţin 

de domeniul afectiv (EQ). În acest context, voluntariatul, fiind o ocupaţie vocaţională, le oferă 

persoanelor implicate atât posibilitatea de a acumula cunoştinţe şi abilităţi, cât şi oportunitatea de a-şi 

dezvolta calităţi ce ţin de inteligenţa emoţională, de suflet şi de împlinirea personală. De asemenea, 

se dezvoltă competenţele cu caracter de integrare, prin care voluntariatul solicită implicarea 

persoanelor şi a întregii comunităţi în identificarea şi soluţionarea unor probleme. Fără îndoială, este 

o posibilitate de acţiune pentru cei care nu pot să se reprezinte singuri; pentru alţii, este o ocazie de a 

participa ca voluntari la promovarea unor schimbări în societate. Astfel, voluntariatul devine o 

componentă fundamentală a societăţii civile, unde sunt antrenate, mobilizate cele mai nobile aspiraţii 

ale omenirii – ajutorul reciproc, pacea, libertatea, oportunitatea, toleranţa, competitivitatea, siguranţa, 

justiţia etc. Voluntariatul promovează solidaritatea la nivel de instituţie, familie şi comunitate, fiind o 

modalitate de a organiza eficient timpul în scopul afirmării personale şi dezvoltării comunității. 

  

Participând la acţiuni de voluntariat, un cetăţean activ este provocat să devină mai deschis spre 

învăţarea şi transmiterea cunoştinţelor şi a deprinderilor formate către alte persoane: astfel, va 

înţelege mai bine cum poate să îşi pună în aplicare propriul demers.    

  

     În instituţiile de învăţământ, activităţile de voluntariat pot fi organizate pe diverse domenii, 

cum ar fi:  ştiinţific (implicarea în iniţierea unor demersuri de cercetare sau de creaţie);     social 

(activităţi de îngrijire a bolnavilor şi de acordare a asistenţei de prim ajutor sub supravegherea 

specialiştilor, activităţi de mentorat, consiliere şi informare pentru persoane cu necesităţi speciale, 

asistenţă în reducerea şi evitarea stresului etc.); civic (promovarea acţiunilor cu caracter democratic 

în comunitate prin activităţi de instruire şi informare, colectarea de semnături, expedierea de scrisori 

către organele de decizii în sprijinul unor iniţiative în comunitate şi implementarea acestor iniţiative; 

semnalarea oricăror abuzuri şi organizarea de activităţi pentru soluţionarea acestor probleme etc.);  

sănătate (campanii de promovare a modului sănătos de viaţă, alimentaţie sănătoasă, prevenirea 

fumatului şi/sau a utilizării drogurilor etc., servicii pentru pacienţii din spitale şi acordarea ajutorului 

la domiciliu, organizarea de emisiuni radio, concursuri etc.);  ecologic (igienizarea unor parcuri sau 

zone de joacă pentru copii şi menţinerea lor în ordine, campanii de promovare a reciclării diverselor 

materiale, acţiuni de plantare a pomilor, de salubrizare în comunitate etc.);  cultural (organizarea de 

activităţi în parteneriat cu instituţiile culturale, campanii de promovare a instituţiei şi a serviciilor în 

cadrul comunităţii prin manifestări culturale de masă, activităţi în colaborare cu alţi parteneri pe 

subiecte de interes pentru tineri etc.);  administrativ (tehnoredactarea de materiale, realizarea de 

publicaţii, traducerea materialelor, realizarea şi menţinerea revistei şcolare, administrarea site-ului 
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instituţiei sau a unor pagini în reţelele de socializare etc.);  sportiv (promovarea în comunitate prin 

activităţi concrete a sportului ca parte esenţială a unui stil de viaţă sănătos, organizarea unor exerciţii 

de relaxare sau energizare pentru vârstnici sau copii, amenajarea de spaţii adecvate pentru activitatea 

sportivă, activităţi de instruire pentru doritorii să practice anumite sporturi etc.);   cooperare 

internaţională (promovarea păcii şi a drepturilor universale ale omului prin activităţi comune 

organizate virtual sau real cu tineri din diferite ţări, organizarea de evenimente pentru promovarea 

interculturalităţii şi a toleranţei, acţiuni de conştientizare şi combatere a traficului de fiinţe umane, 

implicarea în competiţii de dezbateri despre efectele globalizării, expoziţii foto, vizionarea de filme 

pentru cunoaşterea diferitelor culturi, consolidarea dialogului intercultural şi conştientizarea 

problemelor globale ale omenirii etc.). Astfel, voluntariatul devine o sursă importantă pentru 

dezvoltare personală şi afirmare în carieră. Implicându-se în acţiuni de voluntariat în comunitate, 

cetăţeanul adoptă o poziţie şi o atitudine activă, îşi dezvoltă diverse abilităţi, competenţe, îşi 

îmbunătăţeşte comunicarea în limba maternă şi/sau în alte limbi, învaţă care este rolul muncii în 

echipă şi cum să aplice diverse tehnici de negociere şi cooperare, îşi lărgeşte cercul de prieteni şi de 

specialiști din diferite domenii, îşi dezvoltă cultura generală, devine mai înţelegător şi mai tolerant, 

îşi dezvoltă inteligenţa emoţională, participă dezinteresat la evenimente prin care se schimbă pe sine, 

iar aceasta contribuie la schimbări în societate.                                      

 Deşi probabilitatea confruntării cu situaţii problematice este mare, prin perseverenţă şi consecvenţă 

în acţiuni, voluntarul va obţine o experienţă extraordinară, va învăţa să reacţioneze şi să ia atitudine 

față de întâmplări mai puţin obişnuite, să elaboreze şi să implementeze proiecte, să obţină respect şi 

recunoaştere în societate. Însă cel mai important beneficiu al voluntariatului rezidă în faptul că lumea 

devine mai bună şi mai consolidată, deschisă să îmbrăţişeze schimbarea, iar multe persoane mai triste 

şi fără speranţă de viaţă pot primi ajutor.                                        

 Voluntariatul este conceput ca o oportunitate pentru cetăţeni, în special pentru tineri, de a 

obţine o experienţă inedită în viaţă şi de a fi apreciaţi pentru implicare dezinteresată în soluţionarea 

problemelor altor persoane sau ale comunităţii. Antrenaţi în acţiuni de voluntariat, mulţi cetăţeni nu 

îşi mai pot imagina viaţa fără această activitate, întrucât voluntariatul oferă o mulţime de 

oportunităţi: de la implicare în organizarea unor evenimente, de la ajutor acordat ONG-urilor sau 

persoanelor cu anumite nevoi la integrare în unele instituţii şi organizaţii, unde se stabilesc noi 

legături, se acumulează noi cunoştinţe şi desigur, experienţe de a dezvolta altele noi. Voluntarul are 

un rol important la dezvoltarea capitalului uman și social.                               

Trebuie făcută diferenţa între activitate educativă practică şi voluntariat. Voluntariatul este considerat 

când se face în beneificiul public, se exclude orice remunerare şi se face pe baza consimţământului 

liber exprimat. Atunci când apare orice fel de remunerare inanciară sau materială sau nu se face liber 

consimţit, nu este voluntariat, ci activitate educativă practică. De regulă, implicarea în activităţile 

educative practice precedă implicarea în voluntariat formal şi ajută la formarea unei culturi a 

voluntariatului. Activităţile educative practice pot avea ca beneficiari elevii din şcoală sau 

comunitatea. Diferenţa între activităţile educative practice şi voluntariatul neformal este faptul că 

spre deosebire de voluntariat, în activităţile educative practice, persoanele sunt implicate obligatoriu, 

la indicaţia conducerii şi a profesorilor. Voluntariatul neformal poate fi individual şi organizat 

(grupuri de iniţiativă, organizaţii neformale.                                                   

 Voluntariatul reprezintă fundamentul tuturor societăților.Marianne Williarnson 
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spunea:„voluntariatul ne învață  că în fiecare comunitate este de făcut câte ceva.Fiecare națiune are 

răni ce trebuie tratate.Fiecare inimă are puterea de a o face.Cu certitudine că noi tinerii,adulții,dar și 

cei în vârstă,suntem cei care avem puterea  de a schimba lumea. Voluntarii sunt cei care cizelează  

părțile brute ale comunităților noastre.”       

 Voluntariatul reprezintă temelia societății civile .Acesta dă viață celor mai nobile aspirații ale 

umanității-căutarea păcii,a libertății,oportunităților,siguranței pentru toți oamenii.În această epocă a 

globalizării și a schimbărilor,lumea devine tot mai mică,mai complexă și mai independentă. 

 Voluntariatul fie prin acțiune individuală sau de grup reprezintă o cale prin care valorile 

umane ale comunității grija și asistența pot fi consolidate,încurajate și susținute iar indivizii își pot 

exercita drepturile și responsabilitățile ca membrii ai comunităților.Voluntariatul poate fi văzut ca o 

obișnuință a inimii și chiar ca o virtute civică.Este  o  acțiune adânc ancorată în spiritul uman cu  un 

puternic impact social și cultural.Prin intermediul voluntariatului avem oportunitatea de a lucra 

pentru societate și de  a ne dezvolta abilitățile.       

  

Activitatea de  voluntariat reprezintă o necesitate și o datorie morală a cetățenilor pentru binele 

comun.Din această cauză în țările dezvoltate persoanele neangajate și cele în vârstă,dar și tinerii se 

implică de cele mai multe ori în voluntariat.Implicarea în actvitățile de voluntariat aduce multe 

beneficii dintre care:construirea comunităților sănătoase și sustenabile care respectă demnitatea 

tuturor persoanelor;încurajarea persoanelor în exercitarea drepturilor ca ființe umane;implicarea 

întregii comunități la soluționarea problemelor  sociale,culturale și a celor legate de 

mediu;dezvoltarea multor calități profesionale precum spiritul creativ, critic,lucrul în echipă și 

cooperare.  

Voluntariatul este una din  cele mai viabile  soluții pentru dezvoltarea multilaterală a tânărului de 

azi.În cadrul voluntariatului tinerii învață lucruri noi:competențe de comunicare și 

organizaționale,experiențe în diverse domenii,căci noi suntem suma experiențelor noastre.Motivele  

principale care îi determină pe tineri să facă voluntariat sunt:dezvoltarea personală,empatia,simțul 

responsabilității sociale și dorința de a fi util societății,acționarea pentru binele societății și a 

oamenilor,poziție activă,perseverență în rezolvarea problemelor,spirit de inițiativă,dar și posibilitatea 

de a obține experiență și diverse oportunități oferite.          

 Prin intermediul voluntariatului  se  ating scopurile și se realizează conținuturile educației  

intelectuale(la nivel cognitiv),morale(formarea conduitei morale și a conștiinței),civice și 

patriotice(capacitatea de operare cu criterii valorice și percepere a valorilor autentice naționale cât și 

promovarea acestora).           

Principiile activităților de voluntariat le regăsim și în conținuturile noilor educații:educația 

ecologică,educația pentru sănătate,educația pentru cooperare și pace,educația pentru 

democrație,educația pentru timpul liber etc.Pentru dezvoltarea domeniului educațional este necesară 

o colaborare temeinică și de lungă durată între doi factori importanți ai procesului educațional:Școala 

și ONG-urile,întrucât aceasta va determina  nivelul înalt  al pregătirii educabilului pentru a face față 

cerințelor actuale ale  societății în continuă  schimbare și dezvoltare,transformarea acestuia într-un 

adevărat agent al schimbării,dar și facilitarea accesului la cunoștințe și la comunitatea  în care acesta  

are posibilitatea să-și  dezvolte abilitățile necesare pentru a putea aduce un impact pozitiv în societate 
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și oferirea dreptului de a schimba lumea în care trăiește.     

 Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație 

nonformală, cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul 

că voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, 

totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii 

sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva 

modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană 

pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu 

titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în 

cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul 

unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza 

unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explicită între voluntar și 

organizația gazdă.           

   

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un 

cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 

România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decat orice definiție, investiția în propria persoană. Crești o dată cu 

proiectul tău, îți asumi riscuri și creezi legături durabile. Tu te ajuți pe tine, ceea ce este comparabil 

cu școala vieții. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de voluntariat înseamnă 

acumularea de experiență profesională și învațarea gestionării crizelor de orice fel.                           

Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, 

care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare 

inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi 

translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de 

la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în concepte teoretice, 

voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul 

are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor 

activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării şi nu un scop în sine al 

acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în 

modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de 

învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, 

latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat. În 

concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Activitatea se desfășoară în domenii 

cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, sistem medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, religios, sportiv,de protecție 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Public
https://ro.wikipedia.org/wiki/Servicii_sociale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_omului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sanitar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sanitar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Artist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Bific
https://ro.wikipedia.org/wiki/Religie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sportiv
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a mediului, activismul civic, situații de urgență, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea 

comunitară, dezvoltarea socială. 

Conform prevederilor legale (H.G. nr.1579 din 8.12.2005 Statutul personalului voluntar cu 

modificările ulterioare) activitatea de voluntariat în situații de urgență se consideră experiență 

profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în 

domeniul studiilor absolvite. Parcursul profesional al voluntarului este confirmat de certificatul 

nominal de voluntar. 
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ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Ghercă Lidia 

Școala Gimnazială Răchiteni, Iași 

 

Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, putem spune că 

este un învăţător desăvârşit. Calităţilor şi aptitudinilor personale, trebuie să se adauge capacitatea 

de a proceda cu eficacitate în situaţii concrete. Stăpânirea unor variate metode şi procedee de 

predare, posibilitatea de a le aplica prompt, adecvat şi eficace vorbesc despre măiestria pedagogică a 

învăţătorului. Învăţătorul este cel care trebuie să identifice şi să diversifice metodele şi procedeele 

potrivite în predare. Astfel, pentru diversificarea profitabilă a câmpului educaţional prin abordări 

moderne la nivelul curriculum-ului a fost introdusă componenta Teme cross-curriculare. 

Dintre principalele caracteristici ale activităţilor crosscurriculare şi transcurriculare şi argumente 

pentru integrarea  lor în programul activităţilor zilnice se poate aminti faptul că învăţarea  devine un 

proiect personal  al elevului, îndrumat, orientat , animat de către învăţător, devine interesantă,  

stimulativă,  semnificativă., elevii participă pe tot parcursul  activităţilor  desfăşurate, accentul cade 

pe activitatea  de grup.  

 Am organizat astfel de activităţi la clasa a IV-a, una dintre ele fiind activitatea cu tema 

„IARNA-anotimpul bucuriilor”, activitate în care au fost implicate disciplinele: limba română, 

matematică, ştiinţe, abilităţi practice, educaţie muzicală. 

Unităţile de învăţare cuprinse în activitate au fost: 

Limba română- „Baba Iarna intră-n sat” 

Matematică - „Înmulţirea numerelor naturale de la o la 1 000 000 “ 

Ştiinţe – “Fenomene ale naturii “ 

Abilităţi practice- “Activităţi cu materiale sintetice (hârtia) “ 

Educaţie muzicală  “Genuri muzicale” 

 Scopul activităţii a fost aprofundarea cunoştinţelor despre anotimpul iarna prin 

interdisciplinaritate, formarea de atitudini pozitive faţă de mediu şi protejarea acestuia şi cultivarea  

dragostei pentru tradiţii şi obiceiuri. 

 În această activitate am folosit ca metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 

observaţia, munca independentă, jocul didactic, brainstorming, TABU. Materialul didactic utilizat a 

fost: calculator, CD, planşe, fişe de lucru, ilustraţii, material Power Point, brad, şabloane, hârtie 

colorată, foarfecă, lipici, creioane colorate. Formele  de organizare a activităţii au fost: frontal, pe 

grupe, individual. 

Lecţia a fost concepută sub forma unei călătorii imaginare pe tărâmul ştiinţelor, literaturii, artelor. 

Activitatea elevilor  a fost răsplătită de către „Stăpâna acestui ţinut fermecat”, Iarna, care le-a oferit 

copiilor ca premii unul dintre simbolurile ei: fulgi, steluţe, globuleţe, etc Scenariul didactic a parcurs 

următorii paşi: 

1. Disciplina „Ştiinţe”: - se urmăreşte un filmuleţ despre cum este vremea iarna 

Discuţii: Ce anotimp a fost prezentat? (iarna) 

Ce fenomene ale naturii aţi identificat? (vânt, ninsoare, ger, crivăţ) 

Ce corpuri apar în filmuleţ?(cu viaţă: copilul, brazii/fără viaţă: casa, zăpada) 

Ce fel de corp este apa? (lichid) 

Ce transformări suferă apa?(îngheaţă, se topeşte, se evaporă) 

Cum se numesc aceste fenomene?(topire, solidificare, condensare) 

  Ce puteţi spune despre corpurile cu viaţă copilul şi bradul? Ce sunt ca părţi de vorbire aceste 

cuvinte?În care din textele studiate de voi am întâlnit aceste pesonaje? 
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2. Disciplina:”Limbă şi comunicare” - s-au aprofundat textele studiate la această unitate referitoare 

la anotimpul iarna, s-a  recitat poezia „Iarna” de Vasile Alecsandri, iar apoi elevii au fost împărţiţi în 

trei grupe şi au rezolvat exerciţiile cuprinse în următoarele fişe: 

A. DARURILE , după E. T. Hoffmann 

Găsiţi cuvinte cu acelaşi sens pentru cuvintele date: Limpede, odaie, ramuri, roib, husari 

Scrieţi lui Moş Crăciun un bileţel în care să folosiţi cuvintele: roib, migdale, poleite, dulciuri, seară. 

B. IARNA, de Vasile Alecsandri 

Realizaţi corespondenţa între fenomenele specifice iernii redate prin expresii frumoase: 

Ger                                      roi de fluturi albi, oceanul de ninsoare 

Ninsoare                             fiori de gheaţă 

Temperături scăzute           cumplita iarnă 

     2. Ordonaţi enunţurile pentru a alcătui planul de idei: 

Soarele abia se zăreşte. 

La încetarea ninsorii, apare o sanie. 

Totul este acoperit de zăpadă. 

Începe să ningă. 

C. COLINDĂTORII, după Mihail Sadoveanu 

Alcătuiţi enunţuri cu cuvintele: tainic, candelă, veste, mângâieri. 

Alegeţi forma corectă a cuvintelor subliniate: 

În seara de Crăciun, copiii pătrunseră într-o/ întro ogradă. 

Copiii sau/ s-au gândit să colinde „Trei Crai”. 

Colinda va/v-a aduce în suflete mângâiere şi lumină. 

Gazdelor li sa/s-a părut că îngerii cerului s-au/sau coborât să aducă vestea cea bună. 

Olimpiada de iarnă- concurs interactiv „Substantivul”, elevii au fost împărţiţi în două grupe, 

trebuind să aleagă răspunsul corect. Grupa câştigătoare a fost cea care a ajuns la linia de sosire având 

cele mai multe sarcini realizate. 

3.  Matematică: Omul de zăpadă îţi propune să compui o problemă după o expresie dată. 

4. Arte Elevii se împart în trei grupe 

- prima grupă va realiza ieslea naşterii Domnului (tehnica de lucru decupare, colorare-îndoire) 

- a doua grupă va realiza un puzzle cu scene religioase 

- a treia grupă colorează ornamente pentru brad şi împodobesc un brăduleţ 

5.  Educaţie muzicală: în timp ce elevii lucrează se ascultă colinde 

În finalul activităţii, institutoarea prezintă materialul despre iarnă şi bucuriile ei. 

Discuţii: Consideraţi că sărbătorile îi fac pe oameni mai buni cu cei din jurul lor?Argumentaţi! 

Toate produsele realizate de elevi au fost folosite în realizarea unui afiş despre iarnă şi bucuriile ei: 

frumuseţea naturii, tradiţii şi obiceiuri, jocuri de iarnă. 

 Punctul forte al acestor activităţi este  faptul că, dacă  unitatea de învăţare atinge obiectivele 

de referinţă, activităţile crosscurriculare şi transcurriculare combină obiectivele de referinţă ale  mai 

multor arii currciculare. 

Compeţentele, valorile şi atitudinile de care au nevoie elevii pentru reuşita personală şi socială nu pot 

fi formate în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare clasice (formale). Încercarea de a 

completa pregătirea de tip academic a elevilor cu unele teme integrate (interdisciplinare) pare să 

contribuie la o mai puternică apropiere a procesului educaţional de viaţa cotidiană e elevilor. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S. 

 

Prof.Inv.Primar, Lambru Viorica 

Şcoala Gimnazială Movila Banului, Judeţul  Buzău 

                           

                Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care sunt 

suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fiecare copil prezintă 

particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată.  

Educaţia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate pentru toţi”.      Perceperea socială 

a acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în 

funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

                  „Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii 

străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor 

lingvistice şi etnice…” – Declaraţia de la  Salamanca, 1994 

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar 

care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte: copii cu 

deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe mintale, comportamentale; copii cu tulburări afective, 

emoţionale; copii cu handicap asociat; copii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare; copii cu deficienţe de 

comunicare şi interacţiune. Indiferent de vârsta pe care o au, copiii au sentimentul demnităţii personale; copiii 

cu CES  sunt interiorizaţi, refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, 

personalitatea copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea 

respectului şi încrederii. 

                 Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare ? 

               În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască tulburarea 

de învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care sugerează prezenţa 

tulburării de învăţare ? 

               În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între performanţele 

şcolare şi nivelul intelectual al copilului.Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul 

afecţiunilor mai puţin grave apare mai târziu. Astfel de disfuncţii sunt: dislexia, disgrafia, discalculia. 

Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi neurotizare secundară. În 

contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului, nici colegilor, dispune de o necesitate 

motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic datorat deficienţei intelectuale, respectiv faptului că 

elevul nu este capabil de performanţele colectivului, implică dezvoltarea unor simptome comportamentale 

neurotice secundare: ticuri, comportament inhibat, sau chiar opusul acestuia, comportament extravagant menit 

să compenseze deficienţele intelectuale. 
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Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini. 

                  Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în stare 

să recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la 

elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce învăţătorul devine competent în 

stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/ educarea 

acestui elev. Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu 

dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor 

individuale. Abordarea diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar. Pe de o 

parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de altă parte colaborarea lui cu 

psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale.  Activitatea psihopedagogică cu copiii cu 

dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu: 

   – având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor intervenite în 

dezvoltare; 

     – prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia de învăţare, 

interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc . 

           Strategii pedagogice privind recuperarea, corecţia şi dezvoltarea funcţiilor cognitive şi ale 

aptitudinilor parţiale deficitare 

              Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al 

copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei 

persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor consilier. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea 

programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare (aditive la programa 

şcolară) în sălile de clasă. 

           Consideram că nu există „reţete” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care 

manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la 

educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte 

şi să se ajute la nevoie. 

                  Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană 

şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui individ şi la 

capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative permit 

elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea înconjurătoare, sporind 

gradul de socializare a elevilor ,stimulează si dezvolta învățarea prin cooperare. Metodele  care favorizează 

înțelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experiența proprie a elevilor sunt: discuția, dezbaterea, jocul de 

rol. Metodele care stimulează gândirea si creativitatea îi determină pe elevi să caute și să dezvolte soluții 

pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze situații date sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, 
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exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați sa lucreze productiv unii cu alții si sa-si dezvolte abilități de 

colaborare sunt: mozaicul, proiectul in grupuri mici. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare eficienta si de aceea 

sugeram recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu succes. 

1. Predicțiile în perechi. Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un creion. Profesorul 

le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În urma discuțiilor elevii vor trebui să alcătuiască o 

compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

2. Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloana ceea ce știu despre o temă, pe altă coloană ceea ce 

vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe noi au dobândit elevii. 

3. Brainstormingul. individual sau in perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate lucrurile pe care le știu 

despre un anumit subiect, ceea ce va avea un efect important pentru elevii cu dificultaţi în învăţare. 

4. Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare elev găsește o 

soluție și o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, după care perechile 

se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev prezintă soluția partenerului. 

5. Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problema care are drept rezultat un produs 

(schema,desen,compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele celorlalte grupe, 

discută, apoi fac recomandări. 

           Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie 

si înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii sa se accepte așa 

cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea realizării obiectivelor 

de interes comun. 
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Specificul educației incluzive în cazul copilului cu C.E.S 

                                                                                                                      Surugiu Oana Ionela  

                                              Grădinița cu program prelungit ,,Raza de soare” Buftea, județul Ilfov 

 

 

 Schimbarea de paradigmă socială, produsă la nivel internațional de după anul 1990, aduce, așa cum este de 

așteptat, modificări importante privind structurarea unui sistem de învățământ care să fie pliat pe noile cerințe 

sociale.  

Acest aspect a impus reconfigurarea sistemului de învățământ privind, pe de o parte, proiectarea unui 

curriculum adecvat, actual, iar pe de altă parte, reorganizarea formelor de învățământ. În acest context, se 

discută despre educația incluzivă – receptată ca un deziderat al paradigmei actuale a învățământului.  

Înainte de toate, precizez faptul că noțiunea de educație incluzivă a fost pusă în circulație începând cu anul 

1994, în cadrul Conferinței de la Salamanca, denumită Cadrul de acțiune în domeniul educației 

(învățământului) cerințelor speciale, care, după cum reflectă titlul, a vizat promovarea obiectivului „Educație 

pentru Toți” care urmărește, în raport cu modificările politice ale vremii, importanța abordării integratoare a 

educației cu scopul de a permite școlilor de a fi în slujba tuturor copiilor, mai ales în cazul acelora cu CES. Cu 

alte cuvinte, aici s-au creat principiile educației incluzive și conceptele operatorii conexe, pornindu-se de la 

principiile pedagogiei generale – care plasează copilul în centrul preocupărilor de natură științifică și 

pedagogică. Astfel, se pun în discuție diverse chestiuni referitoare la diferențele firești, naturale, dintre 

indivizi, respectiv la necesitatea ca învățământul să se adapteze la respectivele diferențe și la cerințele 

specifice de educație care, de altfel, derivă din primele. Mai precis, după anii ʼ90, este pusă în practică ideea 

conform căreia adaptarea la diferențe să fie aplicată sistemului, nu copilului. 

 De aici, decurge faptul că educația pentru toți promovează, așa cum se precizează în Prefața 

Declarației de la Salamanca asupra educaţiei cerinţelor speciale (1994), principiile integrării.  

Voi reda în cele de mai jos, câteva dintre punctele-cheie extrase din Declarația ..., devenite, rapid, ideile-

ancoră ale bazelor acestui tip de educație, adoptate la nivel internațional: 

Toții copiii să fie incluși în procesul instructiv-educativ, fără să se face diferențe privind condiția fizică, 

socială, intelectuală, emoțională și lingvistică a acestora. 

Persoanele cu CES să aibă acces în școlile de masă, fiind promovată o pedagogie centrată pe elev. 

Școlile de masă, care au orientare incluzivă, reprezintă instrumentele reprezentativ în combaterea unor 

atitudini cu au un caracter discriminator, prin formarea atitudinilor pozitive comunitate pentru un cadru 

propice dezvoltării unei culturi de tip incluziv; 

Toți copiii să învețe împreună.  
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În acest context, educația pentru toți implică următoarele concepte subordonate: incluziune, copil, cerințe 

educative speciale, învățământ incluziv, învățământ special. Din perspectiva politically correct, glosarul 

educației incluzive cuprinde definiții de uz general, adoptate la nivel internațional. 

Înainte de toate, conceptul de incluziune, utilizat încă din 1948 – O.N.U., desemnează, în contextul istoric 

respectiv, ideea valorii ființei umane, libertatea și egalitatea în demnitate și drepturi. În ceea ce privește 

educația incluzivă, dezideratul ei este acela de a răspunde necesităților de învățare ale tuturor copiilor, tinerilor 

și adulților, punându-se accentul, în mod special, pe categoriile vulnerabile din punctul de vedere al 

marginalizării și al excluziunii sociale.  

În articolul 3 al noului Cod al Educației din anul 2014, educația incluzivă este definită, după cum urmează: 

„Proces educaţional care răspunde diversităţii copiilor şi cerinţelor individuale de dezvoltare şi oferă 

oportunităţi şi şanse egale de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie de 

calitate în medii comune de învăţare.”  

Din definiție, reiese faptul că educația incluzivă implică dezvoltarea unei culturi incluzive. În plus, se 

subliniază necesitatea creării unor medii comune de învățare, aspect ce implică îmbunătățirea unităților 

școlare în ceea ce privește resursele materiale și umane, cu scopul susținerii participării la procesul de 

învățământ a tuturor copiilor aparținând unei comunități. În acest fel, prin prisma perspectivelor de abordare a 

educației copilului în școala pentru toți, educația incluzivă reprezintă strategia de a educa elevii cu CES, 

acordând fiecărui șanse egale, în raport cu particularități de învățare și dezvoltare.  

Cu alte cuvinte, educația incluzivă are rolul de a răspunde unor cerințe educative speciale ale copiilor, 

urmărind individualizarea educației, asigurând accesul la educației pentru toți, în concordanță cu drepturile 

copilului. 

Un alt concept pe care îl trecem în revistă este cel de copil cu cerințe educative speciale.  

Sintagma cerințe educative speciale (frecvent folosită sub abrevierea C.E.S.) desemnează, în literatura de 

specialitate, acele exigențe cu un caracter suplimentar, aflându-se în relație de complementaritate cu 

obiectivele generale ale educației, care se adaptează particularităților individului și deficienței ori dificultăților 

de învățare sau de orice alt tip, respectiv asistența complexă, precum cea medicală, socio-educațională ș.a.m.d.  

În acest context, structura copil cu cerinţe educative speciale este folosită pentru copilul deficient sau aflat în 

dificultate care se confruntă cu probleme diverse privind cunoaşterea şi învăţarea; comunicarea şi 

interacţiunea;  ori cu cele de natură senzorială şi fizice, ori de natură socială, emoţională şi comportamentală.  

Aduc în discuție o problematică în literatura psihopedagogică generată de confuzia dintre conceptele 

dizabilitate și cerințe educative speciale, priviți, deseori, ca fiind sinonimi.  

În acest sens, subliniez faptul că sintagma C.E.S. acoperă o sferă largă de categorii, fiind extinsă dincolo de 

categoria dizabilității, considerată dezavantaj social asociat imposibilității unei persoane de a participa în 

comunitate la un nivel identic cu membrii ceilalți. Cu alte cuvinte, acest termen este un supraordonat pentru 

„afectări, limitări ale activității şi restricții de participare”, conform CIF), incluzându-i și pe elevii care 
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indică unele dificultăți/nereușite școlare, din varii motive, exceptându-l pe cel referitor la condițiile de 

sănătate sau la o anumită deficiență.  

De aici, reiese că educația incluzivă, promovând, așa cum am menționat anterior, dreptul egal la educație 

pentru toți copiii, propune cadrele unui învățământ incluziv.  

Învățământul incluziv presupune un învățământ comprehensiv real urmărind adaptarea școlii la diversitatea 

copiilor din comunitatea respectivă. În esență, învățământul incluziv se bazează pe un sistem educațional 

deschis la nou și la necesitatea de adaptare la nevoile elevului. 
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Succesul în cazul copilului cu cerințe educative speciale 

Popa Marius Georgian 

Școala Gimnazială Nr. 2 Lungulețu, județul Dâmbovița 

 

 

 Problematica educației copiilor cu C.E.S. reprezintă o preocupare permanentă a educației actuale, după cum 

este specificat în Raportul OECD, întocmit în anul 2007, în care se subliniază importanța practicilor curente 

de a îmbunătăți actul de învățare. 

Modul în care este abordată educația incluzivă a determinat la schimbarea de percepție asupra actului 

educațional.  

În acest sens, Alois Gherguț consideră că acest aspect implică identificarea unor soluții pentru chestiunile care 

vizează determinarea finalităților procesul didactic în consonanță cu cerințele copiilor care manifestă o 

deficiență, regândirea în ceea ce privește scopul și obiectivele învățării, pe de o parte, iar pe de altă parte, 

alcătuirea unei grile pentru elaborarea și aplicarea unui curriculum diferențiat, precum și a demersul evaluativ 

în cazul copiilor cu CES.  

În contextul dat, pornim de la expunerea acelor repere-cheie ale procesului de învățare eficient pentru copiii 

cu deficiențe.  

În esență, pilonii unui învățământ incluziv de calitate implică un caracter interactiv al învățării, construirea 

comună a obiectivelor de învățare, valorificarea structurilor de sprijin. 

Învățarea interactivă implică folosirea unor strategii de învățare bazate pe cooperare, colaborare și 

comunicare. Astfel, elevii sunt antrenați în actul didactic. Totodată, se urmărește interacțiunea dintre cadrele 

didactice și elevi, respectiv dintre cadre didactice (activitatea în echipă) – ca modalitate permanentă de lucru. 

Elaborarea în comun a obiectivelor învățării are în vedere discutarea și explicarea obiectivelor învățării în 

contextul relației cadru didactic-elevi, întrucât fiecare participant poate expune ideile proprii, experiențele și 

interesele personale – aspecte care trebuie avute în vedere în proiectarea învățării. 

Demonstrația, aplicația și feedback-ul indică un aspect esențial, și anume, orice proces de învățare are o 

eficiență și o accesibilitate sporite dacă informațiile expuse sunt demonstrate, aplicate în situații reale de viață, 

iar feedback-ul este continuu în întregul proces. 

Modalitățile de sprijin în actul învățării se referă la faptul că elevii cu dizabilități necesită un sprijin activ în 

actul de învățare, în diverse momente – în timpul activităților realizate la clasă sau în afara clasei. În acest caz, 

vorbim despre dezvoltarea unui parteneriat educațional cu diverse categorii de specialiști, cu familia și cu 

instituțiile din comunitate.  

Aici, menționăm faptul că metodele și tehnicile de sprijinire a unei învățări active în cazul elevilor cu C.E.S. 

sunt reprezentate de un climat socio-afectiv potrivit pentru învățare, de învățarea de la elev la elev, de 

importanța colaborării elevilor în predare-învățare, a realizării parteneriatelor cu părinții în procesul de 

învățare. În plus, se urmărește ca instituțiile din comunitate care au legături cu problematica educației să fie 
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implicate în acest tip de educație, se caută o perfecționare adecvată a resurselor umane, a practicii didactice, 

precum și determinarea și analiza comportamentelor de învățare specifice fiecărui elev în parte.  

Evaluarea continuă a învățării implică o manifestare a unei atitudini și conduite permanente a profesorului, 

care constă în disponibilitatea de a asculta răspunsurile și de a aprecia intervenția elevilor de către cadre 

didactice. De asemenea, se urmăresc colaborarea cu alte cadre didactice în predare-învățare și expunerea 

concluziilor pentru fiecare etapă a activității. (Alois Gherguț, 2005). 

Punerea în practică a acestor aspecte implică ameliorarea practicii, prin desfășurarea activității didactice pe 

niveluri multiple de învățare/grupe de nivel, în vederea unui răspuns eficient pentru toți copiii din școală. 

De asemenea, un aspect esențial privind asigurarea reușite școlare a elevului cu C.E.S. este vizat de modelele 

prin care se poate realiza instruirea acestor categorii de copii.  

În literatura de specialitate, se vorbește despre cinci „modele” aplicabile în educarea elevilor cu cerințe 

educative speciale, codificate de către Alois Gherguț în tratatele de psihopedagogie.  

Voi reda în cele ce urmează, aceste forme de reprezentare a învățământului incluziv: 

Modelul cooperării școlii speciale cu școala obișnuită 

Integrarea este coordonată școala obișnuită, prin intermediul unui parteneriat între cadre didactice din cele 

două școli cu scopul adaptării conținuturilor lecțiilor și strategiilor didactice la cerințele acestor categorii de 

elevi. 

Este vorba despre o formă restrânsă de integrare a elevului cu C.E.S în învățământul de masă, întrucât 

activitatea lui este continuată în școala specială.  

Se recomandă crearea unor centre de zi pentru acești copii pentru ca ei să își desfășoare activități 

recuperatorii, compensatorii și de consolidare a cunoștințelor. 

B. Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în școala obișnuită presupune interacțiunea elevilor cu 

nevoi speciale cu cei normali, în prezența profesorilor și a specialiștilor care sprijină această acțiune. 

C. Modelul itinerant – integrarea se face într-o școală de masă a unui număr redus de elevi cu CES, 1-3, de 

obicei, care să participe la activitățile de la școală, fiind susținuți de către un profesor itinerant. 

D. Modelul comun  profesorul itinerant se ocupă de toți copiii cu nevoi speciale dintr-o zonă, oferind sprijin și 

părinților.  

Profesorul itinerant colaborează cu ceilalți profesori la alcătuirea programelor de învățare, urmărind evoluția 

copilului și intervenit în cazul unor înregistrări de probleme de învățare/adaptare la exigențele școlare. 

E. Modelul bazat pe amenajarea în școala obișnuită a unei săli de instruire și resurse pentru copiii deficienți, 

integrați individual în clasele obișnuite din școală implică prezența unui profesor de sprijin care desfășoară 

activități cu elevii cu C.E.S în cadrul orelor și în afara lor, în spațiul special amenajat. 

Ne îndreptăm atenția spre conceptul de învățare în cazul copii cu nevoi speciale. Așa cum se știe, învățarea 

este un proces dinamic, complex, care impune o reconfigurare a strategiilor didactice cu scopul unei învățări 
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eficiente, având în vedere ca situațiile de învățare să fie create pe baza experiențelor elevilor, valorificându-se 

formele de organizare a activității în echipă sau în grupuri mici.  

În plus, se recomandă structurarea situațiilor de învățare prin prisma activității ludice, de tipul jocului de rol, 

al dramatizărilor, al jocurilor didactice. În contextul nevoii de dezvoltare a gândirii critice, este important să se 

aplice problematizarea, iar ca mijloace să fie folosite cele reprezentative și expresive, precum posterul sau 

colajul.  

În cazul învățământului incluziv, esențiale sunt parteneriatul real între familie și instituțiile comunității  și 

învățarea prin cooperare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

 

● Gherguț, Alois. (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive 

în educaţie. Iași: Editura Polirom. 

● Gherguț, Alois; Frumos,, Luciana. (2007)., Educația incluzivă. Ghid metodologic. Iași: Editura Polirom. 

 

  



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

288 
 

PARTICULARITĂȚI ALE DEZVOLTĂRII COPILULUI  

CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE 

 

Prof.Inv.Primar, Banu Emilia Cristina 

Şcoala Gimnazială George Emil Palade, Judeţul  Buzău 

                           

                 Dezvoltarea copilului este un proces continuu de schimbări, transformări reversibile și ireversibile, 

un proces de integrare a structurilor și funcțiilor fizice și psihice care asigură ameliorarea conduitei generale și 

situaționale a copilului.Procesul continuu de transformare, de schimbare și de maturizare a structurilor și 

funcțiilor psihologice se reflectă la nivelurile a patru domenii ale dezvoltării copilului: fizic, psihic, social și la 

nivelul structurilor de personalitate. 

                   Dezvoltarea copilului evoluează de la totala dependență de adult până la autonomie personală, 

independență fizică, psihică și socială.În procesul dezvoltării copilul acumulează cunoștințe, abilități, 

deprinderi, realizează conduite, se adaptează și schimbă ambianța, devine apt de explorări, își asumă 

responsabilități, devine personalitate. 

                  Dezvoltarea fiecărui copil are particularități și trăsături individuale, specifice care necesită 

evaluare, abordare și înțelegere personalizată. Toți copii au aceleași cerințe de creștere și dezvoltare: 

necesitatea de afecțiune și securitate, de apreciere și atitudine pozitivă, de încurajare și încredere în sine, de 

responsabilizare și independență etc., având în același timp și cerințe speciale, particulare, individuale. 

Datorită specificului de dezvoltare și a altor factori care influențează dezvoltarea, pot apărea dezechilibre și 

dizabilităţi în dezvoltarea copilului. Dezvoltarea copilului cu CES prezintă un șir de dezechilibre și 

particularități specifice semnificative pentru organizarea procesului de învățare și abilitare/ reabilitare a 

dezvoltării acestuia. 

                      Copilul cu cerinţe speciale posedă, alături de nevoile generale şi alte nevoi, cu caracter 

particular, care nu sunt comune, obişnuite, oarecare. Pentru valorizarea socială a caracteristicilor de acest tip, 

a fost utilizat termenul special cu sens de ocazional, remarcabil, sau rar, deosebit. Nu este desemnat un defect 

sau stigmat, care marginalizează social. 

CES desemnează un „continuum” al problemelor speciale în educaţie, de la deficienţele grave şi profunde la 

dificultăţile/ tulburările uşoare de învăţare. Registrul acestora, în accepţia UNESCO (1995), cuprinde: 

• întârziere în dezvoltare/ deficienţă mintală/ dificultăţi/ dizabilităţi severe de învăţare/ dizabilităţi 

intelectuale;•deficienţe fizice/ motorii; •deficienţe vizuale;•deficienţe auditive;• tulburări emoţionale (afective) 

şi de comportament;• tulburări (dezordini) de limbaj; • dificultăţi/ dizabilităţi de învăţare. 

               Conceptul de dificultăți de învățare este cunoscut mai ales ca dificultăți școlare și anume ca 

„dificultăți care le întâmpină unii elevi în asimilarea cunoștințelor, în formarea competențelor”. 

                Dificultățile sau dizabilitățile în dezvoltarea copilului le putem regăsi la diferite etape de dezvoltare 

ale acestuia, cele mai frecvente fiind: 
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Întârzierile în dezvoltare 

              Întârzierile în dezvoltarea copilului pot fi consecința factorilor ereditari, accidentelor biologice, 

sociale sau a unei îngrijiri neadecvate a copilului din fragedă copilărie. 

Copiii cu întârzieri în dezvoltare, de obicei, cu asistența adecvată reușesc să depășească aceste dezechilibre, 

adaptându-se optim la condițiile școlare și sociale. 

Tulburările de dezvoltare 

               Tulburările de dezvoltare sunt ansamblu de manifestări somatice, neurologice, neurovegetative, 

psihologice, dispoziţionale, cognitive și comportamentale. Acestea au o evoluţie continuă, progresivă, 

exprimându-se în cerințe educaționale speciale, deseori, ireversibilă. 

Retardul mintal/ dizabilitatea mintală 

               Retardul mintal este o stare de dezvoltare, care are diferite grade de manifestare: ușor, mediu,sever, 

profund.Copiii cu retard mintal ușor și mediu au probleme de cunoaștere, de atenţie, incapacităţi motorii care 

duc la dificultăţi de comunicare și de învăţare. Retardul mintal poate fi însoțit de tulburări emoționale, 

dificultăţi de auz, văz, de crizeepileptiforme, de tulburări psihice și de comportament etc. 

Copilul cu un retard mintalsever/ profund, întâmpină mari greutăţi în înţelegerea și îndeplinirea sarcinilor și, 

în special, în formarea abilităţilor de bază (motorii, autoservire, învățare,de limbaj etc.). 

Copilul cu un retard mintal ușor poate însuși majoritatea abilităţilor pentru vârsta lui, dar într-un ritm mai lent, 

cu un sprijin esențial din partea părinților și a specialiștilor. 

Oricât de gravă ar fi dizabilitatea mintală, copilul poate achiziţiona abilităţi pentru îmbunătăţirea vieţii lui și a 

familiei, dacă este ajutat și sprijinit la timp de către adult. 

Dizabilitatea neuromotorie 

                  Copiii cu dizabilități/ dificultăți neuromotorii sau ortopedice pot întâmpina dificultăţi de 

deplasare,de autonomie personală, de adaptare, de învăţare etc. Deseori, dizabilităţile neuromotorii sunt 

asociate cu întârzieri în dezvoltarea mintală. 

Tulburările/ Dizabilitățile de învățare 

                Tulburarea de învățare este un termen general care descrie anumite probleme, dificultăți de  învățare 

ale copilului. Tulburările de învățare sunt eterogene, asociate, specifice dezvoltării copiilor care afectează 

abilitățile motorii (mișcarea, coordonarea mișcărilor, orientarea în spațiu),abilitățile intelectuale (percepțiile, 

memoria, gândirea, atenția, limbajul/ vorbirea), exprimându-se în rezultatele academice (citit, scris, calcul 

matematic etc.), comportament și afectivitate. 

                Există două tipuri de tulburări de învățare: nonverbale care includ dificultățile psihomotorii 

(dispraxia, disgrafia) și verbale care sunt asociate cu tulburările de vorbire și ale limbajul de bază (dislexia și 

discalculia). 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI RELAŢIILE INTERPERSONALE ÎN CADRUL 

GRUPULUI DE CLASĂ –STUDIU DE CAZ 

Prof. Antica Anca Maria 

Școala gimnazială nr. 1 sat Pildești, județul Neamț 

 

 

Ce este managementul?  

,,....o stare de spirit, un mod de a aborda problemele, o modalitate de a dirija o viziune dinamică, 

urmărindu-se eficienţa maximă în orice activitate”  

(Ion Petrescu - Management, Bucureşti 1991)  

,,...necesitatea de proiectare, planificare, administrare, control şi dirijare a unei activităţi îndreptate 

spre un scop bine determinat, cu maximum de eficienţă”  

(Costache Rusu, Monica Voicu - ABC-ul managerului, Iaşi, 1995)  

Ce este managementul educațional?  

Managementul şcolar se referă la coordonarea unităţilor de bază ale sistemului de învăţământ. 

Managementul educaţional se referă la conducerea conceperii, realizării şi evaluării întregii activităţi 

de educaţie.  

Ce sunt relațiile interpersonale?  

Relaţiile interpersonale se referă la totalitatea raporturilor din clasa de elevi, cu implicaţii 

psihosociale. Deseori se poate vorbi de caracterul etic al acestor relaţii (corectitudine, respectarea 

normelor, valorilor etc.), dar şi despre caracterul formativ (scopul acestor raporturi este acela de a 

forma comportamente, personalităţi). Nu putem concepe individul în afara grupului sau a elevului în 

afara clasei.  

Tipuri de relaţii interpersonale:  

a) Relaţiile de intercunoaştere presupun extragerea unor informaţii cu privire la un alt individ, cu 

privire la felul său de a fi, cu privire la personalitatea acestuia. Aceste informaţii trebuie să fie 

consistente şi foarte diverse pentru ca un individ să-şi formeze o imagine corectă despre celălalt. 

Relaţiile de intercunoaştere sunt importante pentru ca profesorul să poată anticipa rezultatul 

sarcinilor pe care le atribuie clasei. Spre exemplu, în formarea echipei, profesorul trebuie să ştie în ce 

măsură membrii pot lucra şi pot comunica. În organizarea unei manifestări, profesorul trebuie să ştie 

ce abilităţi şi ce talente deţin elevii pentru a fructifica aceste calităţi în mod corespunzător.  

b) Relaţiile de intercomunicare apar din nevoia indivizilor de a schimba informaţii, de a comunica. 

Tipurile principale de comunicare sunt: comunicare nonverbală (bazată pe limbajul paraverbal) şi 

comunicare verbală (bazată pe limbajul verbal, pe cuvinte).  

c) Relaţiile socio-afective au la bază un schimb de emoţii, sentimente şi structuri de tip afectiv-

simpatetic, creionându-se astfel un nou tip de relaţii interpersonale, relaţii         afectiv-simpatetice, 

care presupun relaţii de simpatie şi antipatie, de preferinţă şi de respingere reciprocă între membrii 

clasei de elevi. Relaţiile afectiv-simpatetice sunt o condiţie pentru dezvoltarea personalităţii elevilor.  

d) Relaţiile de influenţare sunt determinate de poziţia pe care o ocupă fiecare individ în ierarhia 

grupului-clasă. Din punct de vedere al managementului clasei de elevi, influenţa educaţională se 

poate analiza din două perspective: influenţa personală a profesorului, atât ca lider, cât şi ca factor 

exterior, şi influenţa de grup, determinată de factori formali sau nonformali.  
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Caracteristicile demersului de influenţă educaţională  

Influenţa personală a profesorului asupra clasei de elevi este cunoscută şi descrisă, în general, ca 

fiind o „capacitate de a afecta comportamentul altor persoane, în speţă al elevilor; în aproape fiecare 

moment profesorul iniţiază acţiuni prin care afectează comportamentul elevilor”. Spre exemplu, le 

poate cere să fie atenţi, să îndeplinească anumite sarcini, iar elevii le fac bine dacă influenţa 

profesorului este foarte mare.  

Factorii care modelează influenţa educaţională sunt:  

* relaţia afectivă stabilită între profesor şi elevi – poate avea o influenţă pozitivă sau negativă asupra 

relaţiilor sociale stabilite la acest nivel. Relaţiile pozitive determină adoptarea de către elevi a celor 

mai multe dintre atitudinile profesorului, iar relaţiile afective negative conduc la reacţii de respingere 

din partea elevilor, înmulţirea atitudinilor „originale”, consolidarea lipsurilor şi defectelor, scăderea 

ratei de învăţare;  

* percepţia elevului asupra profesorului – se referă la cunoştinţele, competenţa şi statutl profesorului. 

Modul cum sunt acestea percepute de elevi determină influenţa profesorului asupra clasei;  

* folosirea în exces a influenţei de către profesor duce la crearea impresiei că toate sarcinile cerute 

sunt plictisitoare, profesorul motivând cerinţa respectivă numai prin influenţa personală, recurgând 

fie la ameninţări, fie la diferiţi stimuli extrinseci ai motivaţiei. Este indicat să fie date teme care sunt 

predominant motivate intrinsec, iar dacă există diferite tulburări de comportament ale elevilor 

(perturbă activitatea didactică) este mult mai eficient să nu fie folosite, pentru combaterea acestora, 

forţa, ameninţarea, cearta (identificate ca situaţii de criză educaţională). În asemenea situaţii, cea mai 

indicată atitudine a profesorului este aceea de a realiza un control de comportament prin simplul fapt 

de a se poziţiona lângă elevul perturbator şi de a-şi aşeza palmele, ferm, dar prieteneşte, pe umerii 

acestuia. Un asemenea tip de comunicare tacită este eficient şi amplifică puterea de influenţă a 

profesorului;  

* gradul de individualizare a strategiilor de intervenţie utilizate de către profesor oferă acestuia 

posibilitatea de a-şi arăta respectul faţă de personalitatea fiecărui elev şi creează şansele intensificării 

motivaţiei intrinseci. Prin urmare, dacă profesorul utilizează un sistem individualizat, elevii pot 

deveni conştienţi de calităţile şi defectele lor. Un sistem neindividualizat poate fi o piedică în calea 

elitelor şi un factor de reducere a performanţei.  

Clasa de elevi poate da naştere la trei tipuri de relaţii interpersonale:  

- relaţii de cooperare (coordonarea eforturilor în vederea realizării unui obiectiv comun); 

- relaţii de competiţie (rivalitatea partenerilor, fiecare individ având propriul scop);  

- relaţii de conflict (între membrii grupului apare opoziţia).  

Toate aceste tipuri relaţionale propun o reflecţie amănunţită asupra relaţiilor dintre cooperare şi 

competiţie. Şcoala americană a folosit în mod tradiţional un sistem de evaluare a elevilor bazat pe 

competiţie. Acesta este cu siguranţă un important motiv în explicarea faptului că americanii 

apreciază foarte mult motivarea competiţională. Un studiu al lui Nelson şi Kegan (1972) ne arată că 

o persoană, cu cât rămâne mai mult în şcoală, cu atât devine mai competitivă.  

În concluzie putem să afirmăm că elevii cu cât sunt mai implicaţi în activităţi ce necesită cooperarea, 

cu atât atmosfera generală în clasă va fi mai bună.  
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Intergrarea copiilor cu CES în învățământul de masă 

 

Prof. înv. primar Low Delia Simona 

 Școala Gimnazială Crăciunelu de Jos 

 

Şcolarizarea constituie pentru copil un complex inedit de circumstanţe şi de factori, impunându-i-se un grad 

de autocontrol care înainte de intrarea în şcoală nu i se pretindea. 

Încadrarea copilului în rolul de şcolar implică o nouă formă de adaptare socială care reflectă măsura în care el 

reuşeşte să răspundă cerinţelor indispensabile unei integrări socio-profesionale viitoare. 

Ideal vorbind este important ca fiecare şcolar să se acomodeze rapid şi uşor noilor cerinţe, să se conformeze 

acestora fără perturbări biopsihosociale. De multe ori apar dificultăţi care constau în imposibilitatea copilului 

de a-şi asuma în societate rolul său normal si de a satisface exigenţele mediului ambiant. Aceste dificultăţi 

includ situaţiile în care are loc o neconcordanţă mai mult sau mai puţin accentuată între cerinţele instructiv 

educative, pe de o parte, şi posibilităţile somato-fiziologice si psihosociale ale copilului, pe de altă parte. 

Apare astfel o situaţie creată în urma dereglării specifice sistemului informaţional sau celui structural al 

persoanei. Oricare ar fi gravitatea sau forma de manifestare al dificultăţilor de integrare, cei care sunt sub 

imperiul acestora se acomodează dificil rolului şi statutului de elev. Acest lucru poate constitui un factor 

inhibator în calea desfăşurării în condiţii normale a activităţii şcolare. 

Orice individ trebuie să acorde o deosebită atenţie grupului social din care face parte, aşadar nu poate exista în 

afara unei experienţe de grup. Naşterea, creşterea, educaţia, asigurarea traiului zilnic, locul de muncă etc. Sunt 

doar câteva etape prin care trece omul în decursul vieţii sale. 

Însă, pentru ca individul – copil, adult sau vârstnic – să poată trăi într-un mediu social, trebuie să respecte 

unele norme şi reguli importante pentru societate. Aceste reguli după care se ghidează individul în viaţa 

socială au şi caracter social, motiv pentru care sociologia pune accent pe socializare. 

Socializarea nu este un proces mărginit şi temporar, pentru că orice individ participă vrând nevrând la viaţa 

socială şi trebuie să se adapteze permanent schimbărilor care apar în societate, fiind tot timpul supus unor 

cerinţe şi provocări sociale. 

Copilul cu CES trebuie considerat ca făcând parte din societate. Nu putem să-l ascundem, nu are nevoie de 

mila noastră, ci de sprijinul nostru, permiţându-i să trăiască alături de ceilalţi copii, ca parte integrantă a 

comunităţii. 

Factorii dificultăţilor de integrare şcolară pot fi endogeni – sunt cu preponderenţă dependenţi de individ şi 

exogeni – aparţin mediului în care îşi desfăşoară activitatea – mediu, context, metodă, persoane. 

Se conturează astfel o serie de probleme : 

Dizabilități de învăţare ; 

Întârziere, deficienţă mintală, dificultăţi severe de învăţare ( intelectul de limită ce presupune adaptarea 

copilului doar la limita inferioară a cerinţelor activităţii şcolare); 

Tulburări instrumentale (dislexie, disgrafie, discalculie, mutism electiv); 

Instabilităţi psiho-motrice; 

Tulburări afectiv-motivaţionale şi volitive (dificultăți de adaptare şcolară); 

Dificultăţi vizuale sau auditive; 

Tulburări de comportament etc. 

La acestea se pot adăuga efectele create de un mediu defavorizant: 

Delicvenţă 

Copil orfan 

Grup etnic sau religios minoritar 

Copil bolnav de boli cronice 

Copil exploatat sau abuzat 
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De asemenea este foarte importantă atitudinea pe care o are şcoala, cadrul didactic, 

grupul, familia faţă de aceste persoane. Pentru a i se da şansa fiecărui copil de a învăţa, trebuie cunoscute 

cauzele care ar genera o barieră în calea integrării, deci este necesară o intervenţie promptă. 

Pentru a socializa o persoană cu CES este important: 

Să beneficieze de intervenţie individuală; 

Să participe la activităţile de grup. 

Educaţia trebuie făcută posibilă pentru orice copil, pentru orice persoană cu dizabilităţi, atât în familie cât şi în 

grădiniţă, în şcoală, în grupuri sociale, în comunitatea locală. 

Teoretic, fiecare copil trebuie să aibă şanse egale la educaţie. Practic, ar rămâne în afara şcolilor, a grădiniţelor 

un număr semnificativ de copii. Aceştia, cu timpul, vor fi marginalizaţi de către societate, nemaiputând fi 

nicicând socializaţi. 

Urmând deviza socializării copiilor cu dizabilităţi: „ ÎNVĂŢÎND ÎMPREUNĂ, COPIII ÎNVAŢĂ SĂ 

TRĂIASCĂ ÎMPREUNĂ!” , tragem concluzia că termenul de socializare se referă de fapt la integrare. 

Integrarea şcolară reprezintă procesul de includere în şcolile de masă obişnuite, la activităţile formale şi non-

formale ale copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. 

„Şcoala pentru toţi copiii” reprezintă dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în ceea ce priveşte 

diferenţele fizice, socioculturale, lingvistice, religioase şi psihologice existente între elevi, misiunea şcolii 

fiind aceea de a le oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se 

exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate. În acest sens educaţia pentru toţi a fost definită ca 

un proces ce presupune accesul la educaţie şi la calitatea acesteia „pentru toţi copii”. Principiile de funcţionare 

ale unei şcoli sunt gratuitate, obligativitate, libertate, neutralitate. Aceasta presupune că şcoala să fie deschisă 

tuturor, fără discriminare în ceea ce priveşte clasa socială, originea, naţionalitatea, religia, nivelul de 

inteligenţă. 

Ca urmare în scopul unei reuşite depline în includerea copiilor în şcoala de masă, copiii ce aparţin uneia din 

situaţiile descrise mai sus, este nevoie de parcurgerea în timp a unor etape distincte prin care se urmăreşte 

crearea unor condiţii optime procesului integrării. 

Atât în şcoala românească cât şi în societate există persoane care critică şi resping pe aceia care sunt diferiţi: 

Rromi ; 

Străini; 

Persoanele cu convingeri religioase diferite; 

Persoanele cu cerinţe educative speciale. 

Cred că această atitudine reiese din teama pentru ceea ce este diferit: culoarea părului, a pielii, religia, 

caracterul, nivelul de dezvoltare psihologică. 

Şcoala şi familia ca agenţi ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu CES în 

învăţământul de masă. Aşadar, în urma deciziei că acel copil se va înscrie în învăţământul obişnuit, se iau 

măsuri pentru integrarea lui reală: 

Pregătirea clasei care va primi copilul; 

Pregătirea părinţilor copiilor; 

Pregătirea cadrului didactic care va prelua cazul; 

Adaptarea programei; 

Terapii specifice pentru copilul cu dizabilităţi; 

Evaluarea după criterii stabilite iniţial, se va evalua progresul; 

Crearea unei atmosfere calme, lucrând pe grupuri mici, educatorul supervizând şi îndrumând discret 

fiecare grup de elevi 

Înainte de a vorbi, educatorul trebuie să se asigure că este linişte, atrăgând atenţia copiilor când va 

anunţa ceva important, deci şi copilul cu dizabilităţi să se asigure că recepţionează – decodificarea 

special pentru el 
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Folosirea unui limbaj simplu si direct însoţit de mimică expresivă şi gesturi potrivite 

Solicitarea copilului cu CES să rezolve sarcini diferite, astfel încât să aibă timp să le încheie; de reuşita în 

aceste activități va depinde motivaţia lui pentru învăţate şi progresele înregistrate. 

Ultimele cercetări în domeniu au adus în discuţie conceptul de educaţie incluzivă ce presupune accesul acestor 

copii, participarea lor la activitatea şcolară, eliminarea discriminărilor de orice natură şi abordarea 

dezvoltărilor prin acţiune pozitivă. Aceasta se prefigurează ca primă soluţie privind reuşita integrării acestor 

copii. 

Se pleacă de la ideea că şcoala este destinată tuturor. La aceasta se adaugă faptul că fiecare individ dincolo de 

deficienţele evidente sau nu, are puncte ce pot fi valorizate – orice persană posedă aptitudini şi talente unice. 

În demersul propriu-zis este necesară faza de punere în evidenţă a factorilor potenţiali, respectiv manifestări 

ale dificultăţilor de integrare. Urmează aplicarea diferenţiată a acestor măsuri care sunt menite să prevină şi să 

amelioreze condiţiile externe şi interne ale disfuncţiilor şcolare. În această fază sunt necesare observaţia, 

studiul documentelor medicale si preşcolare, convorbiri individuale cu elevii, părinţii, educatorii, ancheta 

socială. 

Formându-şi o imagine cât mai reală asupra colectivului de elevi, cadrul didactic va putea lua primele măsuri 

ce pot duce la depăşirea barierelor de integrare şcolară. 

Dincolo de natura deficienţei sesizată remarcăm atitudinea faţă de persoană. Aceasta trebuie educată în sensul 

punerii in prim plan a individului şi apoi a incapacităţii pe care o are. Adoptarea unei atitudini deschise şi 

pozitive în care fiecare persoană este acceptată aşa cum este ea reprezintă una dintre soluţiile depăşirii 

obstacolului. Cadrului didactic îi revine sarcina de a educa familia, clasa, alte persoane din anturaj, de a 

accepta că orice persoană are forţe şi slăbiciuni, simpatii şi antipatii. Un prim pas îl reprezintă cunoaşterea 

amănunţită de către cei din jur a acelei situaţii, asigurându-se în acest fel eliminarea prejudecăţilor. 

Deosebit de importantă este crearea unei relaţii de grup care să-l ajute pe cel timid să se socializeze, pe cel cu 

probleme comportamentale să se tempereze iar pe cel cu probleme motorii, de sănătate, probleme familiale – 

lipsa unui părinte, starea economică, abuzul etc. să nu se izoleze. Activitatea desfăşurată pe echipe nu face 

altceva decât să faciliteze atingerea acestui scop. Cooperarea elevilor pe parcursul unui asemenea tip de 

activitate va uşura eliminarea discriminărilor de ordin intelectual, etnic, cultural, economic. 

Elevii pot fi învăţaţi să-şi împartă sarcinile în cadrul echipei ţinând cont de anumite aspecte discutate mai sus 

– cel cu dizabilităţi intelectuale va realiza sarcini mai uşoare, de exemplu. Acţiunile extraşcolare îi va 

determina să petreacă mai mult timp împreună, să se cunoască, să se ajute. 

Aşezarea elevilor în bancă este de asemenea un lucru extrem de important, în acest fel realizându-se 

acceptarea diferenţelor dintre ei, dar în acelaşi timp asigurându-se şi o învăţare interactivă, unii de la alţii, 

conştientizând faptul că fiecare are ceva de oferit. 

Construirea unei imagini de sine pozitive este necesară unui copil cu probleme de integrare. Aici un rol 

esenţial îl are cadrul didactic care are datoria de a adopta o atitudine binevoitoare de încurajare, de respect faţă 

de fiecare copil, dar mai ales faţă de cei care au nevoie să fie stimulaţi. Atitudinea pozitivă a cadrului didactic 

asupra activităţii sale îl determină pe copil să continue. Câştigarea încrederii fiecărui copil este extrem de 

importantă pentru că în acest fel pot fi descoperite probleme nesesizate la început, temeri ale acestuia etc. 

Flexibilitatea programelor educaţionale dar şi abordarea conţinuturilor învăţării în mod diferenţiat este soluţia 

pe care o pot aborda şcoala şi cadrul didactic. Varietatea metodelor şi a suporturilor de învăţare, adaptarea 

ritmului de prezentare la cerinţele clasei şi a fiecărui elev în parte sunt absolut necesare în aceste vremuri. La 

acestea se pot adăuga activităţile suplimentare după terminarea orelor fie cu învăţătorul său, fie cu altă 

persoană: logoped, psiholog, consilier, in funcţie de natura problemei. În acest fel cadrul didactic poate fi 

sprijinit în rezolvarea diferitelor probleme. 

Şcoala trebuie să privească familia acestor copii ca un partener real de rezolvare a problemelor şi dacă acest 

lucru nu există de la început este necesară comunicarea deschisă cu aceasta, îmbunătăţirea formelor de 
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întâlnire cu părinţii, în urma cărora aceştia din urmă să fie învăţaţi să accepte situaţia şi mai ales, să fie 

susţinuţi în a depăşi ei înşişi, obstacolele. 

Educaţia din perspectivă incluzivă are scopul de a-i ajuta pe toţi copiii să dobândească succese în învăţare, în 

principal în învăţarea şcolară, inclusiv pentru cei la care se identifică deficienţe sau dificultăţi particulare de 

depăşit. 
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ORIENTAREA ȘI INTEGRAREA PROFESIONALĂ A ELEVILOR CU DIFICULTĂȚI DE 

ADAPTARE ȘCOLARĂ 

 
Prof. Staier Ioana-Elena 

Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Sighişoara 

  

Dat fiind caracterul indispensabil al contactelor dintre şcoală şi familia copilului, trebuie încurajate 

interesul şi participarea familiei la activităţile şcolii sau ale instituţiei medico-pedagogice. 

Toţi copiii cu dificultăți de adaptare școlară, indiferent de natura incapacităţii, au dreptul la o educaţie 

adecvată, într-un mediu adecvat, conform nevoilor şi dorinţelor familiilor. Este de dorit ca toate persoanele 

cu deficiențe să poată obţine facilităţi în vederea continuării educaţiei. 

Pentru a permite unui număr cât mai mare posibil de copii cu deficiențe să frecventeze şcoala obişnuită, vor 

trebui asigurate: 

- disponibilitatea serviciilor medico-terapeutice şi psihologice; 

- efectiv adaptat al claselor în care învăţământul trebuie asistat, dacă este cazul, de alte persoane cu calificare 

pertinentă; 

- localuri şi echipamente adaptate copiilor cu dificultăți de învățare şi luarea de măsuri pentru accesibilitatea 

mai bună şi transporturi mai bune; 

- metode şi materiale didactice, curriculum şi proceduri de evaluare adaptate; sfaturi, programe şi concepte 

ce au în vedere incapacitatea. 

Obiectivele vizuale şi mijloacele folosite pentru a asigura educarea copiilor cu deficiențe trebuie înscrise 

într-un proiect individual (pedagogic, educativ şi terapeutic), adaptat nevoilor, posibilităţilor şi dorinţelor 

fiecărui copil în parte. Familia copilului trebuie să se asocieze, cât mai mult posibil, într-un mod activ, la 

elaborarea acestui proiect, la realizarea sa, la îndeplinirea şi la evaluarea sa, ea trebuie, în consecinţă, 

informată despre evoluţia copilului său şi susţinută atât cât este necesar. 

Ţinând seama de principiul intervenţiei precoce, este în interesul copilului: 

- să obţină asistenţă medico-educativă de nivel preşcolar, în special de fiecare dată când acestea permite 

şcolarizarea ulterioară a copilului; 

- să frecventeze foarte devreme clasele preşcolare şi şcolare. 

Simplul fapt de a fi împreună (copii cu deficiențe), fără susţinere suficientă, nu sporeşte, ci diminuează 

şansele de reuşită ale persoanelor cu dificultăți de adaptare. 

Cea mai bună reuşită, indiferent dacă sunt în mediu obişnuit sau specializat, depinde de circumstanţele şi mai 

ales de tipul de incapacitate. Contactele dintre copiii fără deficiențe şi cei cu deficiențe stimulează 

puternic integrarea lor. De aceea şcolarizarea trebuie asigurată pe cât posibil în mediul şcolar obişnuit, 

făcând apel, ori de câte ori este necesar, la asistenţă şi la susţinere indispensabilă; pentru a răspunde nevoilor 

particulare ale copiilor cu dificultăți de adaptare, ajutoare terapeutice, tehnice şi educative speciale trebuie 

puse la dispoziţia lor. Dacă situaţia individuală a copilului cere o educaţie specializată, obişnuită sau 

combinarea celor două, se impune: 

- colaborarea strânsă între mediul şcolar specializat şi cel obişnuit; contacte între copii de aceeaşi vârstă, valizi 

şi cu copii cu deficiențe; 

- stimularea tranziţiei spre mediul şcolar obişnuit, dacă aceasta este posibil şi dacă este dorită. 

Alegerea tipului de şcoală trebuie să se facă după o evaluare minuţioasă, în cursul căreia părinţii şi copilul 

cu deficiențe trebuie asistat de o echipă multidisciplinară de specialitate, care utilizează tehnici de orientare 

pedagogică, ţinând seama de aptitudine, dorinţele şi nevoile particulare ale copilului. 

Este indicat să se studieze diferitele mijloace de a utiliza computerul pentru a ajuta în materie de educaţie şi 

formare. 
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Toate persoanele cu deficiențe, indiferent de natura sau gradul lor de incapacitate, au dreptul la o educaţie 

adecvată, gratuită, adaptată nevoilor şi posibilităţilor lor. 

Educaţia şcolară trebuie să permită persoanelor cu deficiențe: 

- să atingă un nivel de dezvoltare cât mai ridicat posibil; 

- să capete dorinţa de a învăţa, utilizând ajutoarele ce facilitează studiul; 

- să-şi accepte deficiența şi să dobândească capacităţile necesare pentru a surmonta obstacole la care trebuie 

să facă faţă. 

Învăţământul trebuie să permită persoanelor cu dificultăți de adaptare să-şi obţină, pe cât posibil, 

independenţa economică şi să contribuie la dezvoltarea socială a ţării lor. Dincolo de curriculumul 

tradiţional, învăţământul tradiţional, învăţământul pentru tinerii cu deficiențe de învățare trebuie să includă: 

- formarea socială şi pregătirea pentru o viaţă autonomă în cooperarea cu părinţii şi personalul didactic; 

- măsuri de asistenţă concretă, care să le permită să facă faţă vieţii şi să se integreze în societate. 

La vârsta de 6-7 ani, copiii infirmi şi părinţii lor se văd confruntaţi cu una din problemele majore ale 

educaţiei: accesul la învăţământ. 

Învăţământul acestor copii se face în şcolile elementare, apoi în învăţământ mediu şi dacă se poate în cel 

superior. Este de dorit ori de câte ori este cu putinţă, ca aceşti copii să înveţe în şcolile obişnuite, alături de 

copiii normali. Ei trebuie să crească alături de ceilalţi copii, să se înveţe cu infirmitatea lor şi să-i 

obişnuiască pe cei din jur cu aceasta. Oricât de grea ar fi deplasarea la şcoală, oricât de grave ar fi ofensele 

pe care le primesc, aceasta este forma cea mai bună de abordare a relaţiilor sociale. 

Unii dintre ei, afectaţi şi intelectual ( ne referim la infirmitatea motorie cerebrală), vor trebui să urmeze 

şcoli speciale – ajutătoare. 

Alţi copii nu pot frecventa şcoala generală din cauza marii lor infirmităţi. Aceşti copii pot urma primele clasele 

de învăţământ la domiciliu, dacă părinţii au o pregătire suficientă pentru a-i putea ajuta. Uneori pot să fie 

duşi la şcoala care nu este prea departe de casă. Alţii vor trebui încadraţi în internatele speciale pentru aceşti 

copii. 

Activitatea de orientare şcolară şi profesională a copiilor cu deficiențe fizice, senzoriale, motrice sau 

intelectuale, prezintă comparativ cu cea care se adresează copiilor normali, trăsături specifice, particulare a 

căror cunoaştere şi considerare devin obligatorii pentru cei ce o realizează. Desigur diferenţele nu se referă 

la necesitatea şi obiectivele majore urmărite, cât la căile, metodele şi mijloacele concrete de înfăptuire a ei. 

Deficiența de orice natură ar fi ea, complică într-o măsură considerabilă procesul de formare, pregătire şi în 

ultimă instanţă de adaptare a individului la condiţiile mediului social. Aceasta cu atât mai mult cu cât de 

regulă ea apare asociată cu alte deficienţe de natură fizică sau/şi mai ales psihică. 

Deosebit de pregnant se manifestă rolul nefavorabil al acesteia în momentul când tânărul în cauză trebuie 

să decidă asupra viitoarei sale profesii. 
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Voluntariatul, la ora de religie și dincolo de ea 

Pașca Liana Valentina 

Colegiul Național Petru Rareș Beclean 
 

Modelul suprem pentru un voluntar îl reprezintă Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, care ne-a învăţat iubirea de 

aproapele, iubirea de duşmani, iubirea faţă de orice om. Elevii urmează modelul Mântuitorului şi al Sfinţilor 

Părinţi, care au făcut îndemn la iubirea necondiţionată a aproapelui. Iisus Hristos a spus: „Iubiţi-vă unii pe alţii 

aşa cum Eu v-am iubit pe voi!" Voluntariatul este o activitate care ar trebui să se manifeste zilnic, să fie un 

mod de a trăi prin perspectiva binelui. Văzut de unii ca  o modă, de alţii ca pe o modalitate de dezvoltare 

personală, profesională şi socială, voluntariatul, din perspectivă creștină,  presupune însă mult mai mult decât 

atât.  Trece peste aceste aparenţe şi ajunge la a face bine aproapelui prin prisma iubirii lui Dumnezeu. 

În sensul larg al cuvântului, a fi voluntar reprezintă dorinţa de a face ceva fără a exista o constrângere sau o 

recompensă,  de a realiza un act conştient şi voit. În funcţie însă de domeniile în care se promovează 

voluntariatul, de societatea în care fiecare trăieşte, de valorile care au stat la baza formării ca individ, 

activitatea aceasta reuneşte o sumă de definiţii şi tradiţii, chiar dacă elementul comun este acela de a face 

binele şi de a-i sprijini pe cei aflaţi în dificultate. 

Ora de religie este în mod special locul prin excelență al promovării actelor de voluntariat și o pledoarie 

pentru iubirea necondiționată față de oameni. E suficient să aruncăm o privire peste conținuturile sugerate de 

programele școlare aflate în vigoare, pentru a ne da seama, în câte contexte se poate vorbi despre această 

formă de transformare lăuntrică, de această oglindă a iubirii față de Dumnezeu, care rămâne iubirea față de 

aproapele: ,,Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, 

nu poate să-L iubească.” (I Ioan 4, 20). 

Dumnezeu ne învaţă să ne ajutăm unii pe alţii 

Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi pentru alţii 

Oamenii îşi arată iubirea unii faţă de alţii 

Dumnezeu ocrotește și dă putere, pentru a face fapte bune 

Viața împreună cu ceilalți 

Iubirea creștină, sprijin pentru conviețuirea cu ceilalți 

Ajutorul oferit semenilor (ajutorul ca formă de exprimare a credinței şi a iubirii lui Dumnezeu; ajutorul oferit 

părinților şi colegilor; persoane care au nevoie de ajutor; modalități de ajutorare; exemple biblice de ajutorare: 

Iosif/Elisei) 

Iisus Hristos, Învățătorul lumii (alegerea Apostolilor; învățarea directă, prin pilde şi prin minuni; marea 

poruncă a iubirii; iubirea față de toți semenii) 

Mărturii despre ajutorul primit de la Dumnezeu (ajutorul primit în diferite situații ale vieții; importanța 

mărturisirii ajutorului primit; exemple biblice – vindecarea celor doi orbi/vindecarea slăbănogului de la 

Vitezda)  
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Recunoştința pentru binele primit (exprimarea recunoştinței față de părinți, față de colegi şi semeni; exemple 

biblice – mulțumirea adusă de leprosul vindecat) 

Milostenia, manifestare a iubirii față de semeni (semnificație, rol, modalități de împlinire; înmulțirea pâinilor 

şi a peştilor, darul oferit de un copil/ transformarea apei în vin la nunta din Cana, prin mijlocirea Maicii 

Domnului) 

Iubirea, temeiul vieții (Dumnezeu este iubire; crearea, mântuirea şi sfințirea lumii din iubire; „Imnul iubirii”) 

Datorii faţă de aproapele 

Legea morală a Vechiului Testament (Decalogul) - Legea morală a Noului Testament (Predica de pe munte) 

Jertfa euharistică şi iubirea jertfelnică 

Asceza creştină (post, rugăciune, milostenie) 

Filantropia explicată în cadrul orelor de religie este susţinută și promovată cu mare entuziasm chiar de elevi. 

Pornind de aici, a fost foarte așteptată și a venit în mod  firesc punerea în practică a mesajului creștin  al 

dăruirii și al atenției acordate celor  care trăiesc atât de aproape de noi, dar uneori în condiții atât de diferite. 

Ultimele două astfel de momente le voi aminti în continuare. 

Un astfel de moment l-am trăit atunci când, un grup de fete foarte inimoase din clasa la care sunt dirigintă s-au 

mobilizat și au pregătit din propriile lor economii, mai multe pachete cu produse de igienă pe care le-au dăruit 

copilașilor de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă din localitate. Pentru a stabili o relație de prietenie cu 

aceștia, fetele au lipit pe fiecare pachet un mesaj de suflet, încercând astfel să ofere nu doar niște daruri 

materiale, ci și o parte din timpul și disponibilitatea lor.  

Dragii noștri prieteni, elevi ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean! Vă mulțumim că ne-ați oferit 

șansa de a păși pe una dintre treptele bucuriei! 

 

Bucuria de a fi în lume 

Bucuria de a cunoaște 

Bucuria de a crea 

Bucuria de a fi curat 

Bucuria de a fi împreună 

BUCURIA de a DĂRUI 

Bucuria de a ierta  

 

(Ernest Bernea, Îndemn la simplitate) 

Cu drag, un grup de elevi ai CNPR Beclean, clasa a XI-a F.......... 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

302 
 

                                           

 

 Un alt exemplu, în care am implementat un proiect de suflet, a fost cel din preajma Crăciunului, în 

care elevii de liceu și-au ales un copil dintr-o listă pusă la dispoziție de o asociație și au pregătit câte un cadou, 

ținând cont de vârsta și particularitățile acestuia. Au făcut acest gest cu toată deschiderea și responsabilitatea, 

dăruind nu doar din bănuții lor, dar mai ales din prețiosul lor timp și totul, pentru ca undeva, cândva, un copil 

să zâmbească. De altfel, întregul proiect s-a derulat sub mesajul ,,Dăruim zâmbete!”. Cu toții auu simțit și au 

mărturisit  o împlinire dincolo de cuvinte, tocmai  pentru că nu au așteptat recompense de niciun fel, 

conștientizând cât de valoroasă e legătura dintre OAMENI. 

                                       

 

Așadar,  ora de religie în sine este un exerciţiu pentru voluntariat, pentru ceea ce numim „filantropos". 

Învăţăm, exersăm iubirea pentru aproapele după modelul Mântuitorului. Iar apoi, încărcați spiritual și convinși 

de autenticitatea mesajului creștin, pornim în lume pentru că nu ne mulțumim cu ,,a ști”, ci vreem să și facem. 

Încercăm să cultivăm în inimile copiilor voluntariatul ca şi modalitate de a face binele în Hristos, fără vreo 

răsplată, fără vreo contrângere, ci doar din preaplinul inimii.  
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Strategii de integrare a copiilor cu C.E.S. 

Prof. înv. preșcolar Tocaciu  Diana Mădălina 

Grădinița Căsuța Fermecată Luduș, jud. Mureș 

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind 

întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura 

şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie 

greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al 

eredităţii lor şi al mediului. 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre 

lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se 

orienteze în spaţiuşitimp.Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. 

Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, 

orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în 

funcţie de deficienţa copilului. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii 

obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică 

în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care 

susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un 

colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, el 

încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte 

respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane 

marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii 

să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al 

copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este 

necesar să fie învăţat. Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi 

modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, 

a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor educaţionali 

(familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a 

familiei. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele din 

calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să 

reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. 

Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care ne trec 

pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate. De cele mai multe ori 

găsim soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem puşi în dificultate de complexitatea 

problemelor.Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi 
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individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în 

care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. 

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform principiilor 

drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, 

are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor 

sale cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială 

sau a nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. Al 

doilea argument care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care 

asigură mediul, precum şi nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi 

cognitive. Pentru a uşura copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în 

aceste şcoli să se asigure o atmosferă mai primitoare şi de acceptare. 

O caracteristica speciala a acestor copii „în pericol de excludere” o constituie faptul că posibilităţile lor nu 

sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se adaptează cu uşurinţă si nu pot 

obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu reuşesc la examenele de capacitate sau 

bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de 

funcţionare a proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu 

beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei 

necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu 

condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate aceste corecturi se pot realiza în 

cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor de dezvoltare cognitiva 

Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar trebui să 

ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa economică şi 

integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare, măsuri 

individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai 

normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală presupune un ansamblu 

de măsuri fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea 

la confortul fizic şi psihologic. 

Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul, accesul în clădiri, la amenajări şi instalaţii sportive, transportul 

şi comunicaţiile, activităţile culturale, timpul liber şi vacanţele trebuie să constituie tot atâţia factori care 

contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. 
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EVALUAREA COPIILOR CU CES 

  

Prof. înv. primarTocaciu Florina Ancuța 

Școala Gimnazială Petrilaca, jud. Mureș 
  

Dizabilitatea face parte din experienţa umană, fiind o dimensiune a umanităţii. Ea este cea mai puternică 

provocare la acceptare a diversităţii. Sarcina evaluării copiilor cu deficiențe nu este una uşoară. Rolul 

evaluatorului este să ştie exact ce este dizabilitatea, care sunt coordonatele sale, dar şi s-o recunoască ca 

experienţă unică, ca o dimensiune a diversităţii umane. Numai astfel se poate aprecia corect dacă serviciile şi 

programele de intervenţie şi sprijin pe care le propune, le evaluează și revizuiește răspund necesităţilor celor 

cărora le sunt adresate. 

Evaluarea trebuie să se realizeze într-un cadru empatic şi de pe poziţii de compatibilitate culturală cu 

beneficiarii ei. Aceasta presupune facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi şi participarea acestora şi a 

reprezentaţilor legali la toate nivelurile evaluării. Parteneriatul în evaluare este esenţial; părinţii au dreptul să 

fie consultaţi, să participe la luarea deciziilor consecutive evaluării, să cunoască planurile şi programele de 

intervenţie şi progresele pe care le realizează copilul.Evaluarea este un act de mare responsabilitate pentru toţi 

factorii implicaţi: copii, părinţi, specialişti evaluatori. 

În consecinţă, evaluarea este un proces continuu, de planificare şi programare care orientează elaborarea 

planului de servicii personalizate şi programele de intervenţii personalizate.Evaluarea trebuie să fie complexă 

şi să evite formalismul. Aceasta presupune o abordare multidisciplinară - medicală, psihologică, pedagogică şi 

socială - complementară, uneori inter-instituţională, iar din analiza şi sinteza tuturor datelor rezultate reies şi 

trebuie să se propună soluţii de integrare a copiilor cu CES. 

evaluare, copii CES 

Identificarea și evaluarea complexă a copiilor cu dizabilități și alte cerințe speciale reprezintă o problematică 

foarte complexă și aflată în plină dinamică. 

Principiile evaluării copilului cu dizabilităţi: 

Evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al copilului - creşterea nivelului de 

“funcţionalitate”, de implicare activă în planul vieţii individuale şi sociale. 

 Evaluarea trebuie axată pe potenţialul de dezvoltare a copilului. 

 Evaluarea necesită o abordare complexă și completă a elementelor relevante (sănătate biopsihică, nivel de 

instrucţie şi educaţie, grad de adaptare psiho-socială, situaţie economică ş.a.) precum şi a interacţiunii dintre 

acestea. 

Evaluarea trebuie sa fie unitară, să urmărească şi să opereze cu aceleaşi obiective, criterii, metodologii, 

pentru toţi copiii. 

Evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, altfel spus să determine nivelul actual de dezvoltare, 

pentru a oferi un prognostic şi recomandări privind dezvoltarea viitoare a copilului, în integralitatea sa. 

Evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea activă şi responsabilizarea tuturor specialiştilor 

implicaţi (psihologi, medici, pedagogi, profesori, educatori, sociologi, asistenţi sociali, logopezi etc.). 

 Evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcţi ai acestei activităţi: copilul şi 

persoanele care îl au în ocrotire. 
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Evaluarea – proces continuu şi complex 

Reforma din protecţia copilului, educaţie și sănătate atinge în desfăşurarea ei şi domeniul evaluării copiilor. Se 

afirma reconsiderarea actului evaluării, din perspectiva necesităţii includerii şi a unor grupuri vulnerabile de 

copii în acţiunea evaluativă. 

Evaluarea trebuie privită ca proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi estimare cantitativă şi 

calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a copilului. 

Evaluarea presupune colectarea de informaţii cât mai complete, interpretarea de date, punerea şi rezolvarea de 

probleme în scopul orientării deciziei şi intervenţiei. 

Evaluarea este o parte dintr-un proces şi nu demers ulterior şi exterior diverselor tipuri de intervenţii: 

educaţionale, de protecţie, de tratament şi recuperare etc. Demersul evaluativ nu se rezumă la o activitate 

constatativă, ci investighează potenţialul de dezvoltare şi învăţare şi sugerează programe ameliorativ-

formative pe anumite paliere de dezvoltare. 

Evaluarea statică, în care se punea accent pe ceea ce poate face efectiv copilul, pe abilităţile pe care le are la 

un moment dat şi nu pe capacităţile sale de dezvoltare a fost înlocuită cu evaluarea dinamică, prin care se 

estimează potenţialul de învăţare în scopul folosirii lui ca suport în formarea abilităţilor necesare dezvoltării 

plenare a copilului. 

Probele şi testele de evaluare au drept obiectiv determinarea abilităţilor şi a disponibilităţilor imediate pentru 

dezvoltare. O asemenea abordare exclude definitiv teza “caracterului irecuperabil” al copilului cu dizabilităţi. 

Evaluarea stabileşte elementele pozitive din dezvoltarea copilului, ca punct de plecare în activitatea de 

recuperare (reabilitare). Evaluarea fără măsuri de intervenţie este un nonsens, ca si interventia fara evaluare si 

monitorizare continua. Sistemul de intervenţie în care este cuprins copilul cu dizabilităţi trebuie să cuprindă 

obligatoriu următorii paşi: identificare – diagnoză – orientare – măsuri şi servicii de intervenţie (de exemplu 

recuperare şi reabilitare) şi suport – reevaluare –– integrare şi includere socială. 

În consecinţă, evaluarea este un proces continuu, de planificare şi programare care orientează elaborarea 

planului de servicii personalizate şi programele de intervenţii personalizate. 

Evaluarea parametrică implică utilizarea unor teste sau probe. Însă evaluarea trebuie să includă şi observaţia 

directă şi sistematică, istoricul dezvoltării copilului (anamneza), date socio-culturale, analiza produselor 

activităţii, analiza erorilor, analiza de sarcini, inventarele de abilităţi, chestionare, interviul, dialogul cu părinţii 

etc. Aceste metode de evaluare permit monitorizarea copilului în contexte naturale de viaţă, iar informaţiile 

culese prin intermediul lor ne oferă o adevărată “hartă“ a evoluţiei copilului şi a comportamentelor sale în 

domenii fundamentale, precum relaţiile cu activitatea şi cu mediul, relaţiile cu ceilalţi, relaţiile cu sine. 

 

Etape ale evaluării 

Demersul evaluativ în cazul copiilor cu dizabilităţi parcurge următoarele mari etape: 

Evaluare iniţială – constatativă, ale cărei obiective sunt: 

·         identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea; 

·         stabilirea nivelului de performanţe sau potenţialul actual al copilului; 

·         estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al copilului; 

·         stabilirea încadrării: pe grad sau nivel, educaţional etc; 

·         stabilirea parametrilor programului de intervenţie personalizată 

Evaluarea formativă este un tip de evaluare continuă care evidenţiază nivelul potenţial al dezvoltării şi 

urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament a operaţiilor mintale. Ea nu este centrată pe deficit, ci 

evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi are într-o anumită etapă a dezvoltării sale. 

Evaluarea finală are ca obiective: 

·         estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 

·         modificarea planului sau a programului, în raport de constatări; 

·         reevaluarea copilului şi reconsiderarea deciziei. 
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Evaluarea trebuie să fie complexă şi să evite formalismul. Evaluarea complexă presupune o abordare 

multidisciplinară - medicală, psihologică, pedagogică şi socială - complementară, uneori inter-instituţională, 

iar din analiza şi sinteza tuturor datelor rezultate reies şi trebuie să se propună soluţii de orientare a copiilor 

către serviciile adecvate. 
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Rolul metodelor interactive în activitățile cu elevii cu dificultăți de învățare 

Antonescu Valeria 

 C.N. ,, Mircea cel Bătrân,, Rm. Vâlcea 

 

          Lumea contemporană se caracterizează printr-o evoluție rapidă și imprevizibilă a științei și tehnicii, 

generând o gigantică mișcare de idei, de intervenții și descoperiri, o creștere exponențială a informației și 

tehnologiilor de vârf. Acestea au drept consecință informatizarea societății, restructurarea și reînnoirea unor 

demersuri epistemologice pluridisciplinare din toate sectoarele vieții sociale (globalizarea). Acest context al 

schimbărilor, precum și ideea că adevărata învățare este cea care permite transferul de achiziții în contexte 

noi, observația practică, conform căreia elevii se implică mai mult în procesul de învățare atunci când lucrează 

în grup și au o sarcină sau un scop bine definit, faptul că abordările frontale sau individuale nu mai reușesc să 

capteze elevul sau să-l motiveze, susțin în modalități argumentate necesitatea utilizării metodelor interactive. 

Metodele interactive sunt acelea care determină atât implicarea profundă-intelectuală, psihomotorie, afectivă 

și volițională a subiectului învățării în dobândirea noului, în construirea cunoașterii, în formarea și dezvoltarea 

abilităților, capacităților, competențelor, comportamentelor, cât și colaborarea, interacțiunea între elevi. 

Folosirea metodelor interactive au o deosebită importanță, activizarea elevilor fiind o necesitate impusă 

obiectiv din două considerente: pe de o parte, este cerută de obiectivele educaționale ale sistemului de 

învățământ, de societatea care are nevoie de un om activ, iar, pe de altă parte, de dinamica și energia specifică 

proceselor psihice și activității copilului. Dorința de cunoaștere a copilului se manifestă de timpuriu, fiind o 

caracteristică a acestei perioade de vârstă.  

Metodele interactive se pot împărți în trei categorii  

1. Metode de dezvoltare a spiritului activ: conversația euristică, jocul didactic, munca independentă, 

exercițiul, problematizarea, învățarea prin descoperire, studiu de caz, jocul de rol etc;  

 2. Metode de dezvoltare a spiritului creativ: brainstorming/asaltul de idei, frisco, sinectica;  

3. Metode de dezvoltare a spiritului critic: cadranele, ciorchinele, cvintetul, turul galeriei, cubul, mozaicul, 

predarea reciprocă, rețeaua personajelor, jurnalul dublu etc. În calitate de dascăl deschis spre inovație și 

modernizare, am aplicat la clasă metode interactive care și-au dovedit pe deplin eficiența, în urma utilizării 

acestora făcându-se remarcate mai multe aspecte, dintre care pot fi menționate următoarele:  

- metodele interactive oferă un context constructivist de realizare a experiențelor de învățare, într-o manieră 

atractivă, care îi implică pe elevi în studiu, îi expune unei mari diversități de opinii, dar și unei viziuni 

pluridisciplinare/transdisciplinare integratoare, comprehensive, pregătindu-i pentru rezolvarea unor situații 

problematice din viața cotidiană;  

- cadrul constructivist influențează întreaga triadă a mecanismelor cognitive superioare ale elevilor: gândirea 

(prin angajarea operațiilor acesteia, care ajută la surprinderea esențialului), memoria (prin învățarea activă, 

bazată pe restructurări permanente în sistemul de cunoștințe, prin raportarea noilor noțiuni la cele anterioare, 

asigurându-se astfel retenția pe termen îndelungat), imaginația (prin încurajarea exprimării libere, prin 

valorizarea spontaneității și originalității răspunsurilor). Aceste metode promovează interacțiunile și 

schimburile intelectuale între elevii clasei, fiind importante pentru autodescoperirea capacităților și limitelor 

proprii, pentru o autoevaluare obiectivă. Spre exemplu, în cadrul unei secvențe didactice de învățare prin 

metoda „Turul galeriei” cu tema „Ortograma sa/s-a”, după fiecare tur, fiecare grupă sau persoană și-a 

reexaminat posterul, l-a completat, l-a corectat și s-a autoevaluat: „astăzi am lucrat mai bine decât grupa 

numărul 2, dar mai slab decât grupa numărul 4”, „mă situez printre elevii buni, deoarece am dat numai 
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răspunsuri bune” sau „ar trebui să fiu mai atent, să lucrez mai bine ca să nu mai fac greșeli”. Prin astfel de 

metode, elevii pot fi evaluați, dar și ajutați să învețe, datorită rezultatelor bune obținute în urma menținerii 

atenției permanente și distributive. Ei învață să lucreze organizat și productiv, toți fiind puși în situații de a 

rezolva sarcinile didactice, devenind responsabili pentru opiniile și părerile pe care trebuie să și le susțină.  

 - dezvoltă capacitățile elevilor de a lucra împreună, componentă importantă pentru viața și activitatea lor 

profesională viitoare. Subiecții care lucrează în echipă sunt capabili să aplice și să sintetizeze cunoștințele în 

moduri variate și complexe, învățând, în același timp, mai temeinic decât în cazul lucrului individual.  

- grupul dă un sentiment de încredere, de siguranță, antrenare reciprocă a membrilor, ceea ce duce la dispariția 

fricii de eșec, la apariția curajului de asumare a riscului, reducându-se la minim fenomenul blocajului 

emoțional al creativității. 

 - în condițiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament 

contagios și o strădanie competitivă. De asemenea, în rezolvarea sarcinilor complexe, a problemelor, obținerea 

soluției corecte este facilitată de emiterea de ipoteze multiple și variate. 

 - metodele interactive permit împărțirea sarcinilor și responsabilităților în părți mult mai ușor de realizat, 

motiv pentru care timpul de soluționare a problemelor este, de cele mai multe ori, mai scurt în cazul lucrului 

în grupă, decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu.  

- am observat în comportamentul elevilor mai multă toleranță față de cel care „se expune”, fiind amplificate 

colaborarea și cooperarea dintre ei, în acest fel și elevii cu rezultate mai slabe fiind antrenați și stimulați. 

Metodele interactive sporesc eficiența activității instructiv-educative datorită implicării active a elevului și 

mobilizării mecanismelor gândirii, inteligenței, imaginației și creativității, deoarece, așa cum spunea 

pedagogul Ioan Cerghit, „activ este elevul care depune efort de reflecție personală, interioară și abstractă, care 

întreprinde o acțiune mintală de căutare, de cercetare și redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor 

cunoștințe”. „Activismul exterior vine, deci, să servească drept suport material „activismului interior”, psihic, 

mental, devenind un purtător al acestuia. 
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O îmbrățișare strânsă 

Viitorul copiilor din satele transilvănene 

 
Prof.Câmpian Cornel 

Clubul Copiilor Sighișoara 

 
Totul a început în toamna anului 2019, mai exact în luna septembrie. Contactat de Fundația Mihai Eminescu 

Trust din Sighișoara, am acceptat să particip ca voluntar în satul Mălâncrav, din județul Sibiu, la pregătirea 

copiilor din sat pentru Sărbătoarea Mărului, o sărbătoare locală așteptată cu nerăbdare atât de localnici, cât și 

de vizitatori. Tradiția acestei sărbători dedicate simbolului satului - mărul gustos și crocant aflat la mare 

căutare în zonă - a început în urmă cu zece ani, la inițiativa Fundației Mihai Eminescu Trust. De-a lungul 

timpului, locul și perioada desfășurării s-au modificat de câteva ori. În perioada cât era organizată primăvara 

fusese denumită „Sărbătoarea florii de măr”, iar apoi ziua desfășurării a fost mutată toamna, în prima sau în a 

doua duminică a lunii octombrie. Denumită și „Ziua recoltei”, evenimentul poartă în prezent numele de „Ziua 

Mărului”. In anul 2019 evenimentul a avut loc în frumoasa și întinsa grădină a conacului Apafi din Mălâncrav. 

De mentionat, este faptul că majoritatea copiilor participanți la această acțiune provin din medii sociale 

defavorizate. Din păcate, câțiva dintre ei au abandonat școala devreme, iar alții dintre ei prezintă un risc de 

abandon școlar ridicat. Am întâlnit aici copii care provin din familii dezbinate, cu părinți divorțați, alții cu 

părinți plecați în străinătate, iar alții cu părinți pentru care cearta este un ritual zilnic. Pentu majoritatea 

copiilor, în mediul de acasă există foarte multă violență, atât fizică cât și de limbaj. Familile sunt numeroase, 

sunt mulți frați și surori, articolele de îmbrăcăminte sunt limitate și nu acoperă nevoile acestora, mai ales în 

sezonul rece. Pentru mulți dintre ei hrana lipsește în mod frecvent, cauzele fiind multiple: banii câștigați de 

părinți nu sunt suficienți sau se folosesc de către aceștia pentru diversele vicii precum băutura și țigările sau că 

unii dintre părinți nu lucrează și familia trăiește doar din alocația copiilor. 

Un lucru notabil este acela că participarea la această sărbătoare a constituit o premieră. Populația satului este 

alcătuită din români, sași și romi. Din păcate, în sat, de-a lungul timpului poziția sătenilor de etnie romă a fost 

una devaforizată și a existat mereu o separare și o izolare a acestor copii proveniți din aceste familii de ceilalți 

locuitori ai satului. Cu acest prilej, timp de aproximativ 3 săptămâni, sprijiniți și îndrumați de fundație, 25 

copii din sat, marea majoritate romi, au fost pregătiți și au învățat să danseze. Împărțiți în 2 grupe, mai mici și 

mai mari, aceștia au reușit să învețe într-un timp relativ scurt 2 coregrafii. Am fost surprins plăcut de interesul 

manifestat, de atenția și seriozitatea cu care au tratat lecțiile de dans, dar și de respectul acordat. Însă bucuria 

ce se citea pe fața fiecăruia atunci când ne întâlneam la antrenamente, a fost cel mai frumos sentiment trăit 

alături de ei.  

O frumoasă surpriză mi-a fost oferită de aceștia cu ocazia zilei mele de naștere… Cu mic cu mare acești copii 

minunați sprijiniți bineînțeles și de fundație, au reușit să mă impresioneze și să mă surprindă la unul dintre 

antrenamente. Pentru că unul dintre antrenamente a fost programat chiar în ziua în care împlineam vârsta de 

32 ani, aceștia au pus la cale un plan prin care m-au așteptat în curtea conacului Apafi cu un tort special 

pregătit pentru ziua mea. O frumoasă și neașteptată surpriză din partea unor copii pe care am ajuns să îi 

cunosc doar de 2 săptămâni, având până la acel moment doar 3-4 întâlniri împreună. 

A venit și ziua spectacolului…o zi mult așteptată de micuții dansatori care s-au pregătit atât de serios și 

implicați, pentru a fi văzuti pe scena amenajată special în curtea conacului Apafi.  Și la capătul celor 2 evoluții 

de pe scenă, cu toții au fost aplaudați la scenă deschisă, au fost apreciați și apoi chiar recompensați pentru 

această activitate. Această  participare a fost un prim pas spre integrarea și acceptarea lor în comunitate. Pot 

spune că obiectivul a fost atins. 

De asemenea la acest spectacol, atât spectatorii cât și mai ales micuții dansatori din Mălâncrav au avut parte 

de o surpriză din partea mea. Bine cunoscuta și apreciata trupă de dans de performanță Diamonds, de la 

Clubul Copiilor Sighișoara, multiplă campioană naționali și europeană la dans, a participat la Sărbătoarea 

Mărului, prezentând 2 coregrafii, un folclor stilizat și un dans de caracter (dans cu influențe din cultura romă). 
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Copiii din Mălâncrav au fost foarte impresionați de aceștia și au aplaudat fără încetare la sfârșitul 

reprezentațiilor. Astfel, un nou obiectiv a fost atins. Copiii din Mălâncrav i-au putut vedea pe scenă pe 

experimentații și carismaticii dansatori pe care eu îi pregătesc de foarte mulți ani la Clubul Copiilor din 

Sighișoara. 

 La puțin timp după această experiență, pentru că am fost impresionat de impactul pe care l-a avut 

activitatea desfășurată asupra copiilor din sat, am dorit să le fac o invitație la Sighișoara, la un spectacol 

organizat de mine în preajma Crăciunului, cu trupele de dans de la Clubul Copiilor Sighișoara. Pentru mulți 

dintre ei, acest lucru însemna prima ieșire din viața lor, din satul Mălâncrav. De asemenea, era prima dată 

când aveau ocazia să vadă o sală de spectacole. La spectacol au venit 37 copii din sat. 

 Timp de aproximativ 2 ore, aceștia au urmărit fascinați un spectacol extraordinar de dans oferit de 

dansatorii de la Clubul Copiilor. La sfârșitul spectacolului, copiii din Mălâncrav au fost apoi invitați la sala de 

dans unde eu îmi desfășor activitatea cu copiii pe care ei tocmai îi văzuseră pe scena Casei de cultură “Mihai 

Eminescu” din Sighișoara. Aici au avut parte de o surpriză. Au primit o mulțime de cadouri pregătite special 

pentru ei de mine împreună cu soția, dar și de o doamnă învățătoare împreună cu elevii din clasa dânsei de la 

Liceul Teoretic “Joseph Haltrich” din Sighișoara. Fundația Mihai Eminescu Trust a ajutat la organizarea 

excursiei. Pentru toți acești copiii acea zi a reprezentat o experiență inedită, o ieșire din cotidian și o lărgire a 

orizonturilor…o zi pe care cu greu o vor uita. 

 În anul 2021, la începutul lunii mai, am fost invitat ca voluntar tot de către Fundația Mihai Eminescu 

Trust în satul Alma Vii, județul Sibiu, să antrenez copii din sat la disciplina fotbal, în cadrul proiectului 

Reveal Alma Vii – Redescoperiți Alma Vii. O nouă experiență pentru mine, dar și pentru cei 22 de copii 

(băieți și fete) și tineri entuziaști din sat, reprezentanți ai comunității. Această experiență s-a dorit a fi o 

activitate sportivă de grup, benefică pentru dezvoltarea lor și un motiv pozitiv de socializare într-un mediu 

organizat. Din păcate, și aici o mare parte din copii cu care am avut plăcerea să lucrez, provin din medii 

defavorizate. Copiii și tinerii din sat participanți la acest proiect, au fost împărțiți în două grupe de vârstă: 7-11 

ani și 14-20 ani, la prima grupă participând cu mare succes inclusiv fetele, încântate să ia parte alături de 

colegii lor. Participanții la antrenamente au avut parte și de un suporter inedit pe margine, în persoana 

primarului comunei Moșna, venit să-i încurajeze încă de la primul antrenament. Acesta chiar s-a alăturat 

tinerilor la unele exerciții, moment care a adus voia bună și zâmbetele pe chipul tuturor. 

M-am bucurat să întâlnesc aici copii foarte disciplinați, respectuoși, care mereu au ascultat cu atenție 

indicațiile date. Au participat cu mare bucurie și implicare la antrenamente. 

La sfârșitul acestei activități, întinse pe perioada a trei luni de antrenamente de fotbal, toții participanții, de la 

cel mai mic la cel mai mare au fost recompensați cu diplome și mici cadouri, dar mai presus de toate au rămas 

cu multe, multe lecții învățate și amintiri frumoase. “Nu voi uita niciodată această zi “, a spus unul dintre 

băieți la final.  

A fost o experiență minunată, pe care mi-o amintesc cu drag și pe care mi-aș dori să o mai repet. 

 La puțin timp după experiența de la Alma Vii, mai exact pe la începutul lunii iulie, am fost invitat 

împreună cu trupa mea de dans, Diamonds, de la Clubul Copiilor Sighișoara, la Archita, județul Mureș.  

Pe la sfârșitul anilor ’80, în Archita locuiau aproape o mie de sași. Bătrânii satului își mai aduc aminte de 

frumoasele vremuri când sașii își măturau săptămânal partea de stradă din fața casei. 

Acum mai locuiește doar o săsoaică, vreo trei maghiari iar restul români și o minoritate importantă de rromi. 

Imediat după plecarea sașilor, mândrele lor case au fost ocupate de rromi, destul de bine primiți de localnici, 

pentru că ultimii veniți erau harnici și cu frică de Dumnezeu, cum s-ar spune creștinește. 

În mijlocul satului, la intersecția dintre drumurile principale, se află una din cele mai frumoase și bine 

conservate biserici fortificate din Ardeal. 7 din cele 9 turnuri originale s-au păstrat și au fost readuse la forma 

și starea inițiala prin restaurările din ultimii ani. 

Aici la Archita, Fundația Mihai Eminescu Trust, a inițiat un nou proiect, proiectul „Șura-Laborator de 

experimentare și implicare civică incluzivă”, al cărui scop este cultivarea activismului social pentru creșterea 
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coeziunii sociale în rândul membrilor comunității din satul Archita. Unul din atelierele prevăzute în acest 

proiect dedicat copiilor din Archita s-a numit „Lumea dansului”. Participanții la aceste ateliere au fost copii 

care provin din medii defavorizate, cu risc de abandon școlar și situație familială precară. În cadrul acestui 

atelier, adolescenții din trupa Diamonds au împărtășit copiilor din Archita impresii, amintiri și idei despre 

hobby-ul lor: dansul, dar și despre disciplină, antrenamente și efort răsplătit, despre campionate și participări 

la emisiuni televizate, cantonamente și muncă în echipă. După câteva discuții, dansatorii și micii participanți 

s-au îndreptat către esplanada din fața bisericii evanghelice, acolo unde trupa Diamonds a reprodus dansul 

Country, cel cu care recent fuseseră văzuți recent în cadrul emisiunii “Românii au talent”, de la ProTv. Copiii 

prezenți la atelier au fost tare încântați să-i cunoască pe membrii trupei de dans și să interacționeze cu ei. La 

sfârșitul acestui atelier, micuții și tinerii au mărturisit că acest atelier a fost unul din preferatele lor absolute. 

Pentru mine dar și pentru dansatorii mei a fost o experiență foarte frumoasă și ne-am bucurat că la sfârșitul 

acesteia am văzut o mulțime de copii fericiți. 

 După această experiență a urmat din nou o vizită la Mălâncrav. Aceasta a avut loc în luna septembrie 

a anului 2021. Cu această ocazie, m-am reîntâlnit cu foarte mulți dintre foștii dansatori, dar și cu foarte mulți 

copii pe care nu îi cunoscusem. De data aceasta, alături de un alt voluntar, la inițiativa Fundației Mihai 

Eminescu Trust, a fost organizată o tabără de vară sportivă, denumită “Cantonamentul distracției” pentru copii 

și tineri dornici de mișcare în aer liber și bună dispoziție. Timp de 5 zile, copiii din sat, veniți în număr foarte 

mare, au avut parte de antrenamente de fotbal, de baschet, o sumedenie de jocuri, trasee și concursuri, toate 

stropite cu voie bună și distracție, gustări sănătoase și amintiri pe viață.   

 Și de data aceasta pot mărturisi că am avut parte de o experiență minunată alături de acești copii, o 

experiență la capătului căreia pot spune că obiectivul a fost atins. Am plecat din Mălăncrav din nou văzând 

copii fericiți...măcar pentru câteva zile. 

 Ultima experiență avută a fost la Florești, un sat în comuna Laslea, județul Sibiu, cu o populație de 

aproximativ 150 locuitori. Din informațiile primite de la Fundația Mihai Eminescu Trust, aici sunt foarte mulți 

copii săraci, care provin din medii defavorizate, cu situații familiale precare, cu povești și experiențe de viață 

impresionante. Mulți dintre acești copii nu au efectiv de mâncare, iar vestimentația este limitată.  

 Aici la Florești, am avut bucuria de a găsi la școala din sat, doi oameni inimoși, singurii oameni care 

se ocupă de educația acestor copii, și nu numai. Cu această ocazie am aflat și mai multe lucruri despre acești 

copii, despre poveștile lor de viață, despre trăirile cu care se confruntă. Mulți dintre ei trăiesc într-un mediu 

nefavorabil, unde zi de zi au parte de tratament violent atât verbal, cât și fizic. La multe dintre aceste familii, 

copii au fost abandonați de unul sau chiar de ambii părinți, aceștia locuind cu bunicii sau cu alte persoane.  

 La școala din sat, doamna educatoare și domnul învățător fac eforturi considerabile, dar o fac cu mare 

dragoste, să îi ajute pe acești copii puternic afectați de ceea ce văd în mediul lor de acasă. Nu de puține ori, 

singura hrană zilnică a acestor copii a constituit-o sandwich-ul adus de doamna educatoare.  

Școala reprezintă singurul mediu în care ei sunt fericiți, se simt bine, apreciați și în care uită măcar pentru 

câteva ore de lucrurile negative. 

 În acest context, impresionat de aceste povești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am inițiat împreună cu 

soția și un grup de prieteni, o acțiune de ajutorare a micilor suflete, prin împărțirea de cadouri, constând în 

mici bucurii dulci, rechizite școlare și obiecte vestimentare.”Nu am primit niciodată atât de multe cadouri”, au 

declarat copiii la final. 

Recompensa sufletească a fost infinit mai mare decât efortul financiar depus. Bucuria întrezărită în ochii și pe 

fețele micuților mi-au adus aminte încă o dată de cât de puțin trebuie să facem ca să schimbăm în bine lumea 

din jurul nostru. 
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Mălâncrav – Conacul Apafi 

 
 

Copiii din Mălâncrav participând la Spectacolul de Crăciun de la Sighișoara 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

314 
 

Antrenamente de fotbal la Alma Vii - 2021 

 
 

Final de activitate – Alma Vii - 2021 
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Archita - Atelier “Lumea Dansului” – Trupa Diamonds – CC Sighișoara – 2021 

 
 

 

Florești – Serbare de Crăciun 2021 
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VOLUNTARIATUL – O RESURSĂ PENTRU SUCCES! 

 

profesor Constantin Paula 

Liceul Teoretic ”Paul Georgescu” Țăndărei 

 

Ne pasă de noi și de ceilalți! 

“Orice acţiune întreprinsă de o persoană  fără a se gândi la recompense financiare.” 

(Tracker) 

 

        A fi voluntar este un mod de viață, este o alegere pe care o faci în speranța că eforturile tale vor ajuta pe 

cineva, vor salva o viață, vor îmbunătăți societatea în care trăim. 

        Istoria voluntariatului este asociată cu începutul de secol XIX, când s-au format primele asociații 

caritabile pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Dar exemple de activități caritabile au existat cu mult înainte. 

Pentru că bogații nu erau obligați să-i ajute pe cei săraci, în Marea Britanie, în perioada dinastiei Tudor, 

proprietarii de teren plăteau o taxă prin care se finanța desfășurarea de acțiuni de întrajutorare a celor săraci. 

Se consideră, însă, că acest concept de voluntariat a luat naștere după Primul Război Mondial, ca un răspuns la 

ororile războiului și ca o alternativă la serviciul militar obligatoriu. Părintele spiritual al voluntariatului este 

considerat a fi istoricul și sociologul german Eugen Rosenstock-Huessy. El a propus crearea unui „Serviciu 

Voluntar pentru Pace”. 

         În România, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989 odată cu sosirea primilor voluntari 

internaţionali prin intermediul organizațiilor Peace Corps  și  Voluntary Service Overseas. Ulterior, organizații 

internaţionale recunoscute ( World Vision, Habitat for Humanity ) și-au creat filiale în România aducând 

experiența și expertiza în managementul voluntarilor. Dar voluntariatul a început să prindă cu adevărat contur 

atunci când organizațiile au început să dezvolte centre locale, permițându-le astfel oamenilor interesați să 

desfășoare activități de voluntariat să păstreze mai uşor legătura. Astfel, în România, activitatea de voluntariat 

a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la nivel național și 

internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ 

etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 

privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 

din 26 iunie 2014. 

  Începând cu anul 2000, în România se aniversează ”Ziua Internaţională a Voluntarilor” pe 5 Decembrie.  

Anul 2011 este dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene implicaţi în activităţi de 

voluntariat, aproximativ 4 milioane dintre ei fiind români, potrivit Barometrului European din mai 2010. Anul 

2011 este Anul European al Voluntariatului, prilej de a aduce în atenţie activitatea de voluntariat care pune în 

practică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând beneficii atât persoanelor care se 

implică voluntar, cât şi comunităţilor în care aceştia trăiesc. 

          Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

         Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 
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         Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

            Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim.  

            Exemple de bune practici 

            Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de câțiva ani în acest tip de activitate ca  profesor  voluntar în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitară, în județul Ialomița, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

           Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști de clase gimnaziale, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta și a-i 

delecta cu un program artistic pe bătrânii din azilul din oraș. Prin aceste activități  ne-am propus  să lărgim 

sfera de cunoaștere umană, copiii să trăiască în relație cu cei din jur, să-și dezvolte stări afective pozitive, să 

cunoască aspecte ale vieții unor persoane singure, bolnave sau abandonate, stabilirea unei punți de legătură 

între cele două medii diferite și adaptarea comportamentului la cerințele grupului cu care vin în contact. 

        Ajutorarea și protejarea bătrânilor este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea : adulți și 

copii. Vrem să aducem un zâmbet pe fețele acestor «  trecători prin viață », să fim nepoții pe care și i-ar fi 

dorit, să le deschidem ușa de Crăciun, de Paști,  să le aducem un strop de bucurie prin cântecele, poeziile și 

dansurile noastre. Aceste vizite au avut loc în preajma sărbătorilor de Crăciun și de Paști. Elevii au 

confecționat felicitări și ornamente pentru Crăciun sau Paști și le-au dăruit persoanelor din diferite instituții ale 

orașului Țăndărei care la rândul lor au donat unele sume de bani sau cadouri pentru bătrânii ce urmau a fi 

vizitați. Cu toate că la început elevii voluntari au fost  puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au 

adaptat și au creat o punte de legătură cu bătrânii prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși. Le-au împărțit 

batrânilor din azil cadouri, apoi le-au prezentat un scurt program artistic conținând colinde de crăciun, cântece 

de voie bună și dansuri de societate. Bătrânii s-au bucurat de prezența noastră, unii dintre ei chiar au dansat 

alături de elevii voluntari care au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în 

echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

           O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului 

cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus. O dată pe săptămână, mă întâlneam în școală cu 

elevii clasei a VI-a la clubul de dans, unde elevii  învățau și repetau diferite stiluri de dans ( popular, de 

societate, modern, street-dance). Prin acțiunile clubului se încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi la 

programe  artistice organizate în școală sau în afara ei cu diferite ocazii. 

          Extrem de reușită a fost și activitatea ecologistă cu elevi de clasa a VI-a și a VIII-a. 

 Aceştia au încercat să îi determine pe localnici să protejeze mediul înconjurător, prin folosirea pungilor 

confecţionate din materiale biodegradabile, mai puţin dăunătoare naturii. 

       Da, sacoşelor din material biodegradabil, nu, pungilor de plastic! Acesta a fost mesajul cu care peste 20 

de elevi din Ţăndărei au mărşăluit pe Bulevardul Matei Basarab din Slobozia. Ei au oferit fiecărui trecător 

impulsionat de iniţiativa lor  câte o sacoşă din material biodegradabil, confecţionată chiar de ei. Pungile au 

fost inscripţionate cu mesaje ecologice, astfel încât cei cărora le-au fost înmânate să ia aminte şi să renunţe la 

pungile de plastic.  

     Am realizat această activitate de ecologizare pentru a sensibliza semenii cu privire la problematica pe care 

poluarea mediului înconjurător o ridică în ziua de astăzi, peste tot în lume. Acţiunea s-a defăşurat pe unul 

dintre cele mai aglomerate bulevarde ale Slobozia. Chiar dacă au fost grăbiţi, trecătorii nu au ezitat să se 

oprească preţ de câteva minute şi să ia parte la lecţia de ecologie a elevilor din Ţăndărei.  
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      Mândri de ce au realizat, copiii au rămas plăcut surprinşi de felul în care trecătorii au răspuns iniţiativei 

lor. „A fost surpinzător pentru mine. Chiar nu mă aşteptam ca oamenii să ne asculte“, spune încântată 

Georgiana M. „Este un lucru foarte important. Putem fi sănătoşi doar dacă trăim într-un mediu curat fără 

poluare”, a mai adăugat Georgiana .  

      De aceeaşi părere este şi colega ei, Cristina D.: „Oamenii trebuie să fie educaţi să folosească numai pungi 

din materiale biodegradabile. Sper să înveţe ceva din tot ceea ce noi le-am arătat astăzi. Natura este importantă 

şi trebuie îngrijită“.  

        Elevii Liceului Teoretic ”Paul Georgescu” din Ţăndărei au promis că se vor întoarce pe stradă cu o altă 

campanie de ecologizare în curând. De data aceasta, campania se va concentra pe gestionarea selectivă a 

deşeurilor. 

 

 

 

       De asemenea, am participat cu 25 de elevi ca voluntari în cadrul proiectului “Let’s Do It, România!” la 

curățarea parcului din orașul Țăndărei. 

 
 

       În fiecare an școlar am participat la acțiunea inițiată de Consiliul elevilor LTPG în cadrul căreia zeci de 

elevi voluntari au adunat donații de la elevi  cu suflet bun și au împachetat cadouri pentru copiii silitori din 

școala noastră, această activitate având un real succes. Astfel, elevii unor familii muncitoare, dar cu posibilități 

financiare reduse au fost foarte bucuroși să primească un pachet (dulciuri, fructe, hăinuțe, jucării) cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă. 

        Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. Prin acțiunile de 

voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

          În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

          Fiecare dintre noi poate fi voluntar. Gândeşte-te numai cum s-ar putea schimba lumea dacă toţi oamenii 

ar alege să participe la crearea unei societăţi mai bune pentru fiecare dintre noi. 

 Alege să faci o diferență! Fii Voluntar! 
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Copiii cu sindrom Asperger 

Tudora Tatiana 

 Liceul Sanitar ,, A. Ivireanu,, Rm. Vâlcea 

 

       Sindromul Asperger este o tulburare neurologică din spectrul autismului, denumită astfel după medicul 

pediatru austriac Hans Asperger, care a descris pentru prima oară un grup de copii cu aceleași caracteristici 

comportamentale. Persoanele cu Sindromul Asperger au dificultăți legate de interacțiunea socială și de 

comportamentele restrictive sau repetitive, dar spre deosebire de cei care au o formă de autism clasic, nu au 

întârzieri în dezvoltarea limbajului sau întârzieri cognitive evidente. Majoritatea depășesc cu succes etapele de 

dezvoltare timpurie și pe cele educaționale, mulți dintre ei având un coeficient de inteligență de nivel superior. 

Ca urmare a acestei manifestări mai subtile a afecțiunii, persoanele cu Sindromul Asperger sunt de obicei 

diagnosticate mai târziu decât cele cu autism, câteodată chiar în adolescență sau la maturitate. Sindromul 

Asperger este diagnosticat la băieți de aproximativ zece ori mai des decât la fete. Persoanelor cu Sindromul 

Asperger le este greu să stabilească legături cu ceilalți, adesea având dificultăți în menținerea contactului 

vizual, în interpretarea expresiilor feței și limbajului corpului sau în a privi lucrurile din perspectiva altcuiva. 

Deși limbajul lor se dezvoltă în ritm normal, iar vocabularul achiziționat ar putea fi chiar avansat, au totuși 

probleme în ceea ce privește înțelegerea aspectelor subtile ale comunicării – citirea gesturilor, înțelegerea unui 

dialect, recunoașterea și exprimarea emoțiilor, urmărirea unui schimb de replici. 

      Limbajul este de obicei interpretat ad literam de aceste persoane, așa că expresiile idiomatice și aluziile 

ironice pot fi foarte confuzante. Multe persoane învață să citească cu ușurință și de timpuriu, dar capacitatea 

lor de a decodifica limbajul prezintă adesea probleme semnificative de percepere a sensului și înțelegere a 

contextului. Elevii cu Sindromul Asperger sunt de obicei foarte verbali, spunând inclusiv lucruri pe care 

ceilalți au învățat să le păstreze pentru ei (și, prin urmare, părând nepoliticoși) sau susținând prezentări lungi 

pe subiectele lor preferate (de exemplu, „mersul trenurilor”) fără să-și dea seama că informația nu prezintă 

interes pentru cei din jurul lor. Diferențele de procesare senzorială și dificultățile motorii – probleme legate de 

atenție și planificare a timpului, lipsă de îndemânare și tonus muscular scăzut – sunt adesea prezente, făcând 

dificile interacțiunile sociale prin sport și joc.  

       Organizarea și atenția sunt adesea problematice și majoritatea elevilor cu Sindromul Asperger au o 

anxietate permanentă. Deseori, atașamentul profund față de reguli, rutină și activități sau subiecte preferate 

face extrem de dificile și deranjante momentele de tranziție, schimbările și ideea de flexibilitate (de exemplu, 

le este greu să joace un joc după regulile altui copil).  Întrucât dificultățile prezentate sunt considerabil diferite 

de cele ale autismului clasic, nevoile elevilor cu Sindromul Asperger sunt adesea trecute cu vederea, ducând la 

o izolare tot mai mare și la anxietate. Lipsa abilităților de organizare și atenție – mai ales la un copil dotat din 

punct de vedere intelectual – sunt adesea interpretate greșit, ca lipsă de efort și interes, și sunt penalizate, în 

loc să fie dezvoltate prin învățare. Fără note mici însă, problemele motorii, precum cele de legare a șireturilor 

sau de caligrafie, nu ar ajunge să fie abordate cu ajutorul terapiei ocupaționale, iar dificultățile de susținere a 

unei conversații nu ar putea fi tratate în cadrul unor sesiuni de logopedie. De fapt, datorită depășirii cu succes 

a standardelor tipice de evaluare (legate de însușirea informațiilor factuale, proceselor și teoriilor care se 

studiază în școală), nevoile persoanelor cu Sindromul Asperger sunt deseori trecute cu vederea sau li se oferă 

o formă de ajutor nepotrivită.  

        Pe măsură ce acești elevi cresc și devin conștienți de diferențe, crește și anxietatea lor și ar putea apărea 

depresia. Hărțuirea colegilor este un lucru obișnuit, deoarece elevii naivi, care nu se pot impune sau care sunt 

disperați să-și facă prieteni, devin victime. Instruirea colegilor și cultivarea abilităților emoționale, 
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conștientizarea și cultivarea abilităților necesare dezvoltării de relații cu colegii pot fi de mare ajutor în efortul 

de a face dintr-o persoană cu Asperger un elev de succes. 
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De ce să faci voluntariat? 
Prof. Bănică Veronica 

Liceul cu Program Sportiv Brăila 

 

 

Persoanele pasionate de voluntariat sunt deschise la mii de oportunități. Voluntariatul poate debloca o nouă 

etapă într-o carieră individuală.  

În funcție de ceea ce vă interesează, puteți face parte din viața cuiva, puteți ajuta copiii și persoanele în vârstă 

să servească pentru dezvoltarea unei comunități sau a unui corp religios. 

De ce este important voluntariatul? 

Voluntariatul pare să fi devenit astăzi o parte importantă a stilului nostru de viață. Voluntariatul este important 

deoarece oferă asistență crucială cauzelor nobile, mai puțin privilegiate, și comunității în general. Datorită 

faptului că multe ONG-uri sau organizații caritabile sunt parțial finanțate de guvern, nu pot să-și permită 

salariile personalului cu normă întreagă, prin urmare, depind de gesturile amabile de la voluntari de multe ori. 

De fapt, multe companii depind aproape exclusiv de echipe de voluntari pentru a le ajuta să prospere și să 

îndeplinească anumite sarcini. 

Cum ajută voluntariatul comunitatea? 

Voluntariatul aduce o contribuție semnificativă la economia globală. Voluntariatul vă întărește legăturile cu 

comunitatea și lărgește rețeaua de asistență. În această eră în care mulți tineri sunt distrași de tendințele care se 

schimbă rapid, voluntariatul poate fi un mod de a-i implica în serviciul comunitar. La rândul său, acest lucru îi 

va face să-și direcționeze energia către un curs bun. 

Oferindu-vă voluntari pentru a lucra cu copiii în timp ce aceștia învață să citească, să-și îmbunătățească 

abilitățile matematice sau să se pregătească pentru facultate, jucați un rol în a ajuta comunitatea să devină mai 

bine educată. Mai mult, studiile arată că acei copii care cresc cu mentori sunt mai predispuși să devină ei înșiși 

mentori, iar persoanele mai educate sunt mai predispuse să dea înapoi propriilor comunități prin voluntariat. 

Prin voluntariat, puteți contribui la începerea unui ciclu pozitiv de construire a comunității, care va depășește 

munca imediată. 

De ce sunt voluntarii importanți pentru o organizație? 

Implicarea voluntarilor poate adăuga o mare valoare la ceea ce face organizația dvs. și vă poate sprijini pentru 

a vă atinge misiunea și obiectivele strategice. 

Implicarea voluntarilor vă poate ajuta să: 

Angajați o gamă mai diversă de abilități, experiență și cunoștințe; 

Ajungeți la mai mulți beneficiari; 

Creșteți gradul de conștientizare despre cauza dvs., precum și despre organizația dvs., profilul acesteia și ceea 

ce faceți; 

Construiți relații în cadrul comunității în care lucrați și contribuiți la sprijinirea celorlalți din comunitate. 

Oferind oportunități de voluntariat, oferiți oportunități de incluziune socială, dezvoltarea abilităților și 

potențiale căi de angajare. Există, de asemenea, dovezi că voluntariatul poate ajuta la îmbunătățirea sănătății și 

bunăstării persoanelor; 

Informați dezvoltarea și livrarea activităților, proiectelor sau serviciilor, aducând noi opinii, idei sau abordări. 

Acest lucru vă poate ajuta să vă adaptați, să rămâneți relevant pentru ceea ce beneficiarii și comunitatea dvs. 

au nevoie, precum și să identificați oportunități de a îmbunătăți ceea ce faceți; 

Vă oferiți serviciile sau proiectele într-un mod mai eficient, vă poate ajuta să economisiți bani și resurse. Cu 

toate acestea, organizațiile trebuie să investească în sprijinirea voluntariatului pentru ca acest lucru să 

funcționeze eficient. 

Care sunt beneficiile voluntariatului? 

Când faci voluntariat, ai ocazia să faci o adevărată diferență în viața oamenilor, a animalelor și, mai ales, a 

propriei tale vieți. Avantajele voluntariatului sunt clasificate în social, personal și în carieră. 
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Beneficii sociale 

Fie că ești introvertit sau extrovertit, voluntariatul are ceva pentru tine. Unele beneficii sociale ale 

voluntariatului includ ajutarea la cunoașterea de noi prieteni, creșterea abilităților sociale, oferirea unui 

sentiment de comunitate și îmbunătățirea stimei de sine și multe altele. 

Beneficii personale 

Emoția, sentimentul de împlinire și recunoștința pot contribui pozitiv la bunăstarea voastră totală ca persoană. 

Voluntariatul îți oferă un sentiment de scop, îți permite să depășești provocările, te ajută să rămâi activ fizic și 

sănătos și îți va aduce distracție și împlinire în viața ta. 

Beneficii în carieră 

Voluntariatul vă poate ajuta să vă stimulați cariera. Câștigi o mulțime de abilități ușoare și experiență care pot 

fi un avantaj suplimentar atunci când ieși să cauți locuri de muncă plătite. Unele moduri în care vă puteți 

stimula cariera prin voluntariat includ învățarea unor abilități noi și valoroase și construirea unei rețele de 

carieră, adică puteți întâlni oameni care sunt, de asemenea, în linia dvs. de interes. 

10 beneficii ale voluntariatului care vă vor face să vă îndepliniți 

Mulți oameni se implică în voluntariat din mai multe motive, de la doar distracție la contribuția la o viață mai 

bună a comunității lor imediate. Beneficiile asociate voluntariatului nu pot fi subliniate în exces, prin urmare, 

am enumerat aici 10 beneficii care credem că vă vor face să manifestați interes pentru această formă de servire 

umanității. 

Dezvoltă stabilitatea emoțională 

Depresia, tulburarea de stres posttraumatică, stima de sine scăzută și chiar tulburarea obsesiv-compulsivă au 

fost toate ajutate de voluntariat. Când persoanele cu TOC, PTSD sau probleme de gestionare a furiei sunt 

voluntare, se simt mai conectați la ceilalți. Au un simț sporit al scopului.  

Construiește legătură, creează prieteni 

Dacă simți nevoia unor legături mai profunde cu alte persoane, încearcă să faci voluntariat. Voluntariatul oferă 

spațiu pentru legături între familii, prieteni și colegi. Lucrul împreună aduce oamenii împreună și îi face să se 

conecteze mai bine. 

Voluntariatul construiește comunitatea 

Potrivit Corporației pentru Servicii Naționale și Comunitare, vă consolidați comunitatea și rețeaua socială 

atunci când faceți voluntariat. Faceți legături cu oamenii pe care îi ajutați și cultivați prietenii cu alți voluntari. 

Experiență școlară și universitară 

Voluntariatul dezvoltă abilități sociale și dezvoltă conștientizarea. Studenții universitari se oferă voluntari 

pentru a ajuta studenții care primesc cereri, iar absolvenții se oferă voluntari pentru a-și îmbunătăți căutarea 

unui loc de muncă după absolvire. De astfel de programe beneficiază toată lumea. Dacă poți intra într-un 

colegiu excelent sau poți accepta o ofertă fantastică de muncă ca urmare a serviciului tău în comunitate, de ce 

nu? Avantajele voluntariatului nu trebuie să fie limitate la alții. 

Voluntariatul adaugă distracție anilor tăi 

Voluntariatul și oferirea liberă de timp, energie și resurse oamenilor și cauzelor din întreaga lume pot crea 

schimbări la scară globală. Cum te-ai simți știind că eforturile tale pot schimba viața altcuiva undeva în lume? 

Incredibil, nu? Aceasta este o binecuvântare. 

Dezvoltă comunitatea corporatistă 

Acum, multe companii mari creează programe de voluntariat pentru angajați, care le oferă angajaților 

posibilitatea de a face voluntariat în timpul orelor de lucru. Companiile care fac acest lucru sunt capabile să 

atragă angajați mai loiali și să își mărească și baza de clienți. 

Conduce la îmbătrânirea plăcută, sănătoasă 

Avem și mulți voluntari mai în vârstă. Ei sunt capabili să iasă din casă, să se miște fizic ca o formă de 

exercițiu care să ducă la îmbunătățirea sănătății mintale și la o mai bună vizualizare a vieții. Sunt capabili să 

interacționeze cu cei mici, prin urmare, apreciază mai bine viața. 
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Crește socializarea 

Potrivit Psychology Today, interacțiunea socială îmbunătățește sănătatea mentală și fizică. Beneficiile 

voluntariatului apar rapid și au un efect pe termen lung. De asemenea, puteți îmbunătăți sistemul imunitar. 

Promovați-vă cariera îmbunătățind perspectivele de muncă 

Voluntariatul îți va oferi abilități care pot fi folosite pe parcursul dezvoltării carierei tale. Dacă doriți să treceți 

la o nouă carieră, în special la un nou loc de muncă cu impact social sau de mediu, voluntariatul în acest nou 

domeniu vă poate ajuta să vă dezvoltați abilitățile și cunoștințele de care aveți nevoie.  Când aveți o experiență 

de voluntariat pe care să o adăugați la CV-ul dvs., vă distingeți de candidații la locuri de muncă care nu-și iau 

timpul să dea înapoi societății. Voluntariatul îți scoate în evidență caracterul, pasiunea și determinarea!  

Asumă o provocare 

Prin voluntariat, vă puteți provoca să încercați ceva diferit, să atingeți obiective personale, să vă exersați 

abilitățile și să descoperiți talente ascunse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

https://worldscholarshipforum.com/ro/benefits-of-volunteering/ 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

325 
 

Rolul voluntariatului în școală 

 

Trănișan Mirel – Școala Gimnazială nr. 1  

Hereclean, Sălaj 

 

Educația în spiritul voluntariatului începută în familie și continuată în școală contribuie la formarea unei 

conștiințe la nivel comunitar, de apartenență la valorile comune care produc schimbare la nivel personal și în 

societate. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim să 

petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. Educația prin 

voluntariat contribuie la sensibilizarea membrilor comunității, la implicarea instituțiilor din societate în 

eradicarea sau diminuarea obstacolelor care îngreunează dezvoltarea.  

Iată câteva motive pentru care elevii ar putea face voluntariat: 

Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață;  

Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de cele mai mărunte; 

Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări profesionale pe 

această linie;  

Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii;  

Își formează prieteni noi;  

Îi crește încrederea în sine și se simte util societății;  

Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională. 

Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece 

se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Născut dintr-un spirit civic și din dragostea și compasiune față de aproapele nostru, voluntariatul devine tot 

mai atractiv pentru tineri. În urma desfășurării unor activități la nivelul școlii, elevii au început să 

conștientizeze faptul că ei pot fi utili societății, să vadă viața dintr-o altă perspectivă și să realizeze că marea 

schimbare începe cu ,,micile” fapte bune pe care ei le pot realiza benevol. Prin intermediul unor activităţi de 

voluntariat, jocuri de rol sau dezbateri, elevii ajung să cunoască viaţa grea și plină de provocări a altor copii 

care nu au posibilităţi financiare, reuşind să își schimbe percepția față de colegii lor, empatizând cu aceștia. 

Rezultatul așteptat în urma acestor acțiuni este creșterea motivaţiei învăţării, descoperirea capacităţilor si a 

competenţelor proprii, dar si implicarea activă în propria devenire. 

Elevii trebuie încurajați să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate si să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate,. 

Participarea într-un cadru formal  la activităţi de voluntariat oferă elevilor sentimentul de apartenenţă, ba mai 

mult de atât, aceștia se simt valorificați, își formează prieteni noi și realizează rolul lor în societate, 

participând alături de copiii defavorizaţi la diferite activităţi ce pot oferi bucurie . 

 În cadrul şcolii, elevii de vârstă mică sunt implicaţi în diverse acțiuni de caritate. Elevii învaţă să fie solidari 

cu persoanele aflate în situaţii de criză, să empatizeze cu cel aflat la necaz, care se află într-o situaţie materială 

precară. Îşi apleacă privirea asupra acestor probleme şi face ceva util în acest sens. Apreciază bunurile, 

bucuriile pe care le-au făcut celor din jur, îşi setează obiective mai realiste în viaţă. De asemenea, îşi formează 

abilităţi de comunicare şi relaţionare socială, pot descoperi prieteni noi cu scopuri comune. 

Activitățile de voluntariat realizate la nivelul școlii (învățământ primar) au numeroase beneficii: crearea unor 

atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru respectarea a tot ce este etic, moral si 
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frumos pentru om, dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, ataşament faţă de celelalte persoane din 

comunitatea locală, creșterea stimei de sine, responsabilizarea elevilor și a cadrelor didactice prin implicarea 

în acțiuni comunitare, promovarea imaginii școlii în comunitate, întărirea parteneriatului cu alte instituții din 

comunitate.  

    
 

Participând cu mic, cu mare la activităţile de voluntariat demonstrăm că ne pasă de cei de lângă noi. Elevii de 

vârstă şcolară mică învaţă din modelul oferit de adulţi, profesori, părinţi, membrii comunităţii, să dea dovadă 

de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim, 

învaţă că pot fi utili, indiferent de vârstă, că pot fi demni de încredere. De asemenea învaţă că „fiecare copil 

are drepturi, este unic şi frumos în felul său”. 
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Nevoile copiilor cu CES 

 

Prof. Trănișan Maria Iuliana 

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău, Sălaj 

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind 

întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de 

cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o 

concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul 

unic al eredităţii lor şi al mediului. 

   Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât 

copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă 

manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac 

parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, 

dizabilităţi mintale, paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, 

hiperactivitate cu deficit de atenţie - ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, 

atacul de panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: 

anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supraalimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul 

Down, dislexia, discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,  întârzieri în dezvoltarea 

limbajului). 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii 

obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor 

copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Școala contribuie, prin strategiile și metodele abordate, la o cunoaștere detaliată a elevilor, la evitarea eșecului 

școlar prin ieșirea din sistem, la crearea unei oferte pedagogice diferențiate, „adaptând procesul didactic, 

printr-un plan de intervenție specializat sau plan educațional/personalizat, elaborat pentru elevul cu 

dificultăți”. 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor 

beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Profesorul „găsește locul fiecărui copil în programul didactic, adaptează programul școlar la nevoile elevilor, 

în colaborare cu profesioniștii care acționează specific,elaborând împreună un program specializat.” Sunt 

insuflate valori, comportamente şi aspiraţii specifice copiilor normali, finalitatea unui astfel de demers fiind 

aceea de a permite o cât mai buna inserţie socio-profesionala după încheierea perioadei de școlarizare. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii 

să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al 

copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce și cum este 

necesar să fie învăţat. Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

https://alexandra-ababi.blogspot.com/2017/09/copiii-cu-ces-vazuti-dincolo-de.html
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De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să 

primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, 

el oferind consilierea elevului şi a familiei.  

     Profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, evaluare, diverse strategii şi intervenţii utile: 

Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 Încurajarea eforturilor; 

 Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat 

şi evidenţiat cel mai mic progres; 

Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

Folosirea învăţării afective; 

Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, 

excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

Sprijin emoţional; 

Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătăţirea calităţii iluminării, adecvarea 

materialelor didactice; 

Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev profesorul să 

vorbească numai stând numai cu faţa spre elevi; 

Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele bănci, astfel încât să nu le distragă atenţia 

restul colectivului şi să fie aşezați în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive; 

Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a manifestării 

agresive a elevului; 

Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu 

încrunte privirea); 

Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie momente 

active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie si 

înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii sa se accepte așa 

cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea realizării obiectivelor 

de interes comun. 

Abordarea incluzivă susţine că școlile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele din 

calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să 

reuşească acest lucru. Pentru aceasta, şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie.  
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Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile 

locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. Poate fi dezvoltat un 

mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate 

despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară 

ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de 

importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, pornind de la 

premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Acceptarea şi integrarea copilului cu CES în şcoala de masă, 

alături de copii cu dezvoltare tipică, duce la eliminarea segregării şi a excluderii sociale. Copiii cu nevoi 

educaţionale speciale trebuie să facă parte din comunitate, să fie integraţi si sprijiniţi în adaptarea lor 

la mediul şcolar. Aceştia au nevoie să fie valorizaţi, să beneficieze de practici educaţionale deschise şi 

flexibile astfel încât să le fie recunoscute aptitudinile şi capacităţile de învăţare şi de adaptare. 
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Integrarea copiilor cu dizabilități 

Gheorghioiu Mihaela-Anca 

Colegiul Naţional Pedagogic „Spitu Haret” Buzău 

 

Tulburările emoționale și de comportament reprezintă una dintre dizabilităţile întâlnite adesea. 

Comportamental, aceşti copii pot fi afectați prin: vorbitul neîntrebat, întreruperea celorlalți până la un nivel de 

comportament distructiv accentuat, hărțuire, agresiune, violență. Integrarea lor la nivelul grupului presupune 

intervenții psihopedagogice pentru prevenirea și corectarea acestor comportamente.  

Astfel, în cadrul activităţilor desfășurate la nivelul instituţiilor de învăţământ, se va avea în vedere 

valorificarea punctelor forte, a elementelor pozitive pe care elevii le au, observațiile făcute trebuie să fie clar 

exprimate între patru ochi și nu cu o frecvență prea mare. Se recomandă colaborarea în cadrul grupului, 

atribuirea de sarcini și roluri care să îi motiveze şi care să îi facă să se simtă apreciaţi. Ascultarea activă, 

comunicarea nonverbală, politețea, corectitudinea, promtitudinea, autocontrolul, fermitatea, implicarea, 

aprecierea eforturilor, evitarea confruntărilor și autorității exagerate sunt elemente care asigură succesul în 

activitățile cu elevii cu tulburări emoţionale şi de comportament. 

Exemplu de activitate: 

 

Grup 

țintă 

Obiective SMART Activităţi 

 

Strategii/ 

metode de 

învăţare 

Resurse Evaluare 

 

Elevi 

- dezvoltarea 

simţului estetic şi a 

creativităţii elevilor 

în scopul adaptării la 

situaţii reale de 

viaţă; 

- promovarea 

spiritului de echipă, 

a dorinţei de 

colaborare prin 

participare la viaţa 

clasei/ şcolii; 

- dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial şi a 

creativităţii elevilor 

pentru a se adapta 

societăţii din care 

fac parte; 

- dezvoltarea 

abilităţilor practice;  

Titlu proiect: 

Impreună pentru 

Terra (activitate 

dedicată sărbătoririi 

Zilei Pământului) 

- promovarea 

activităţii prin 

realizarea unui afiş şi 

a unui slogan; 

- postarea 

evenimentului pe 

site-ul şcolii; 

- stabilirea numelui 

pentru fiecare echipă 

participantă; 

- realizarea de desene 

şi lucrări din 

materiale reciclabile 

pentru expoziţia din 

holul şcolii; 

- plantarea de puieţi 

în parcul şcolii; 

- braing-

storming; 

- dezbatere; 

- proiecte în 

echipă (afişe, 

lucrări pentru 

expoziţie);  

- activităţi 

practice de 

amenajare şi 

decorare, 

plantare; 

- stimulare 

afectivă; 

- prezentare în 

faţa publicului; 

 

- materiale 

necesare 

confectionării 

lucrărilor 

(materiale 

reciclabile: 

hârtie, 

cartoane, 

plastic, textile); 

-lipici, reioane 

colorate, 

carioci, 

acuarele etc.); 

 

- concurs pentru 

alegerea 

afişului/ 

sloganului 

(fiecare echipă 

participă cu o 

propunere); 

- prezentarea 

produselor 

activităţii intr-o 

expoziţie 

organizată pe 

holul şcolii; 

-aprecierea 

implicării 

tuturor elevilor 

în desfăşurarea 

activităţilor; 

 

Părinţi 

- activităţi de 

susţinere a 

parteneriatului 

şcoală – familie; 

- responsabilizarea 

părinţilor cu privire 

la implicarea activă 

în educaţia copiiilor; 

- organizarea unui 

atelier de lucru cu 

părinții în vederea 

conștientizării 

diversității umane și 

a modului de 

abordare a unor 

probleme uzuale; 

- organizarea de 

- ateliere de 

lucru; 

- dezbatere, 

schimb de idei, 

de tehnici de 

comunicare; 

- work-shop; 

- chestionare; 

-materiale 

audio-video; 

-resurse umane: 

dirigintele, 

consilierul 

educativ, 

consilierul 

psiho-

pedagogic; 

Întâlniri de 

lucru 
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activități la care să 

participe părinții, 

împreună cu elevii 

pentru realizarea unui 

eveniment în cadrul 

școlii; 

- aplicarea de 

chestionare în 

vederea dezvoltării 

capacității de non- 

discriminare; 

 

Cadre 

didactice 

- dezvoltarea unor 

abilităţi de 

comunicare; 

-stabilirea unor 

contacte durabile în 

vederea susținerii 

elevilor cu CES; 

 -sensibilizarea 

cadrelor didactice cu 

privire la nevoia de 

adaptare la cerinţele 

copiilor; 

- stabilirea unor 

strategii de creare a 

unui mediu incluziv 

la nivelul şcolii; 

- realizarea unor 

programe de 

intervenție 

personalizată pentru 

elevii cu dizabilități; 

- discutarea unor 

direcţii de adaptare 

curriculare pentru 

elevii cu CES; 

- motivarea elevilor 

în vederea acceptării 

celor cu dizabilități; 

- braing-

storming; 

- dezbatere; 

- planuri de 

interventie 

curriculă 

adaptată ; 

- consilierea 

elevilor; 

- resurse 

umane: 

dirigintele, 

profesorii 

implicaţi, 

consilierul 

educativ, 

consilierul 

psiho-

pedagogic; 

 

 

-acțiuni, 

proiecte, 

programe 

derulate în acest 

sens la nivelul 

școlii ; 
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Incluziunea școlară 

Profesor limba italiană Horga Ioana Maria 

Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare 

 
 

           Problema diversităţii în sălile de clasă, impune o schimbare a şcolii: depăşirea unor modele didactice şi 

organizatorice uniforme şi lineare în favoarea unor abordări flexibile adaptate nevoilor de formare speciale a 

fiecărui elev în parte. Calitatea școlii se măsoară prin capacitatea sa de a dezvolta procese de învățare 

incluzive, oferind răspunsuri adecvate și eficiente fiecăruia. Recunoașterea diversității ca valoare și a 

diferențelor ca resursă, lansează o provocare rolului tradițional al profesorului de specialitate, care în această 

situație școlară evoluează în figura inovatoare a co-profesorului, extinzând orizontul incluziv către un context 

competent de sprijin. 

          În clasă, prezența elevilor cu dizabilități atestate este o realitate variată, mai mult, alături de aceștia, mai 

sunt și elevi cu Tulburări Specifice de Învățare (TSI) (dislexie, disgrafie, disortografie, discalculie), cu situații 

familiale psihosociale și/sau problematice, copii cu comportamente complexe de gestionat. În acest scenariu 

de dificultate, incluziunea este singurul catalizator al eforturilor de schimbare, al încercărilor de a face 

predarea, munca școlară, emoția relațiilor și învățarea mai semnificative. Diversitatea este punctul de sprijin al 

unei mișcări evolutive de calitate, cu siguranță dificilă, problematică, suferită, dar reală. Căutarea continuă și 

neîncetată a calității incluziunii este de fapt căutarea unei calități a școlii zilnice pentru toți elevii. 

         Conceptul incluziunii își are originile în Declarația Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948), care 

recunoaște că toate ființele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. 

         Sintagma cerințe educative speciale a fost folosită pentru prima oară în anul 1978, în Marea Britanie, iar 

în anul 1990 a fost introdusă în terminologia Unesco. 

         UNESCO declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate 

care satisface necesitățile de bază de învăţare şi îmbogăţeşte viaţa. 

         Banca Mondială susține că principiul fundamental al şcolii incluzive este că toţi copiii trebuie să înveţe 

împreună, ori de câte ori este posibil, indiferent de orice dificultăţi sau diferenţe pot avea. Școlile incluzive 

trebuie să recunoască şi să răspundă necesităților diverse ale elevilor 

         Cadrul legislativ al acordării dreptului la educație al copiilor cu dizabilități, este bazat la momentul 

actual pe Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, Legea 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și Legea educației naționale 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare. 

         Conform acestora, copiilor cu dizabilități li se acordă dreptul la egalitate de șanse și la educație gratuită 

dar subliniază existența învățământului special sau integrat ca parte distinct a sistemului de învățământ. 

Așadar, incluziunea școlară ar trebui să fie nu numai un element fundamental al școlii ci și un drept care are la 

bază principiul egalității. Incluziunea școlară poate fi definită ca încercarea de a respecta necesitățile sau 

nevoile fiecărui elev în parte, planificând și organizând învăţarea şi activităţile, astfel încât să permită tuturor 

să participe la acestea într-un mod mai activ, autonom și cât mai util. 

         Perspectiva pedagogică internațională actuală propune viziunea incluziunii depline care, pornind de la 

recunoașterea elevilor cu dizabilități în școală, se deschide spre incluziune pentru toate nevoile educaționale 

speciale și, în consecință, salută pe deplin toți elevii, oferind răspunsuri adecvate tuturor dificultăților 

prezente. 

         Este o școală care știe să răspundă adecvat tuturor diversităților individuale ale tuturor elevilor, nu doar 

celor ale elevilor cu dizabilități sau cu CES, o școală care nu ridică bariere, dimpotrivă pune preț pe 

diferențele individuale ale fiecăruia și facilitează participarea socială și învățarea; o școală care este un factor 
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de promovare socială, cu adevărat atentă la caracteristicile individuale, atât în cazul dificultăților, cât și în 

cazul variabilității „normale” și excepționale. Acest nivel optim integrează în sine incluziunea și integrarea. 

           Elevul „diferit” întreabă în fiecare zi și în fiecare zi cere calitate.  

         „Noțiunea de incluziune afirmă importanța implicării tuturor elevilor în crearea unei școli cu adevărat 

primitoare, inclusiv prin transformarea curriculum-ului și a strategiilor organizatorice, care trebuie să 

devină sensibilă la întreaga gradare a diferențelor prezente în rândul elevilor” (Dovigo, 2007). 

          Realizarea incluziunii elevilor este nu numai o faptă bună, nu numai o provocare, ci și o mare 

oportunitate de creștere profesională pentru profesori. E nevoie de multă flexibilitate, de observarea atentă a 

elevilor, de cursuri personalizate tocmai pentru că stilurile cognitive și potențialele fiecărui copil sunt diferite. 

Prin urmare, includerea ca resursă duce la personalizarea predării, iar elevul este co-protagonistul propriului 

său proces de maturizare și creștere. Oferta de formare este calibrată pe unicitatea care caracterizează nevoia 

fiecărui copil. E nevoie de focus pe creșterea punctelor forte și pe dezvoltarea talentelor individuale, precum și 

pe sprijinirea fragilităților, prin căutarea metodologiei și strategiilor de predare adecvate și a măsurilor 

compensatorii sau dispensatorii adecvate. Intervențiile sunt remodelate pe baza nivelurilor atinse, în vederea 

unei evaluări autentice pentru învățare și nu a învățării. 

          Planificarea didactică are caracteristicile intenționalității întrucât decurge dintr-o reflecție și vizează un 

scop: educația copilului; a contextualizării deoarece se referă la acel elev și la istoria acestuia; a 

sistematicității deoarece decurge zi de zi într-un proces continuu alcătuit adesea din pași mici unul după altul 

și a flexibilității pentru că se adaptează la schimbări. 

          Deci este o planificare și nu o programare pentru că în programare ai o viziune didactică verticală deja 

stabilită, un fel de pregătire, cu obiective de atins, timpi de respectat, potrivit pentru toate clasele. Profesorul 

știe și elevul trebuie să învețe ceea ce a spus profesorul. Organizarea precede și prevalează asupra 

implementării. 

           Incluziunea este o problemă complexă care necesită reflecție, aplicare și cercetare continuă, implicare, 

răbdare, profesionalism și ....o faptă bună în fiecare zi. 
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„ HRĂNIȚI SPERANȚA CU FAPTE BUNE!„  

 

Profesor Barbu Marcela  

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea  

 

     În cadrul Stategiei Naţionale de Acţiune Comunitară,am desfăşurat, în ultimii ani, acţiunea de 

voluntariat intitulată « Și tu poți da culoare sărbătorilor !». Aceasta acțiune este o componentă a 

proiectului de voluntariat „O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE” încheiat între mai 

multe unităţi de învăţământ din județ şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Băbeni.      

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor de voluntariat, având drept scop 

cooperarea şi colaborarea educaţională, integrarea în comunitate a copiilor cu dezabilităţi sau 

defavorizaţi social, plecându-se de la premisa că fiecare copil este unic, valoros şi trebuie sprijinit să 

îşi găsească un loc între ceilalţi membri ai societăţii, având aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi.   

Obiectivul principal al acţiunii constă în formarea unor atitudini şi comportamente la elevi, în 

vederea realizării unui sprijin susţinut privind integrarea socială a copiilor proveniţi din familii 

defavorizate sau cu C.E.S. şi valorizarea potenţialului lor creativ. 

     Acțiunea s-a desfășurat pe mai multe direcții : colectarea de fonduri din sponsorizări pentru a le 

oferi copiilor cadouri și organizarea unei spectacol de colinde la care au participat elevii din mai 

multe școli gimnaziale și  licee din localitate. Bradul de Crăciun a fost împodobit cu decorațiuni 

create de participanți, iar Moș Crăciun le-a adus un zâmbet copiilor din CSEI.  

     De asemenea, elevii ai căror profesor diriginte sunt au participat la diverse alte acțiuni de 

voluntariat, printre care amintim : Fii și tu Moș Crăciun anul acesta!, Elevii ajută copiii (un proiect 

inițiat de Asociația Copii fărăr copilărie)  sau Tinerilor le pasă! (un proiect marca I.M.P.A.S. și 

Fundația Județeană pentru tineret- Vâlcea).   

     Toate acestea reprezintă o modalitate prin care membrii comunității școlare pot veni în sprijinul 

celor nevoiaşi, contribuind la dezvoltarea şi promovarea spiritului de solidaritate. 

Acțivitățile se desfăşoară pe parcursul lunii decembrie  şi presupun colectarea de fonduri și obiecte 

de la elevi, profesori, voluntari şi colaboratorii asociaţiei. Totodată, orice persoană care dorește  să se 

alăture acestei cauze, poate dona cărţi, jucării, alimente neperisabile, materiale igienico-sanitare. 

     Fondurile strânse, cărţile şi jucăriile donate sunt oferite copiilor din centrele de plasament, 

persoanelor din azilele de bătrâni, persoanelor cu probleme grave de sănătate, persoanelor cu o 

situaţie familială nefavorabilă. 

     În ceea ce îi privește pe elevii voluntari, aceștia au dovedit angajament, empatie, implicare și 

responsabilitate, competențe cheie ale unui tânăr din secolul XXI, exprimându-și astfel dorința de a 

clădi și a trăi într-o societate bazată pe valori autentice, pe solidaritate și unitate.  

https://www.youtube.com/watch?v=XTObUC5KLgM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTObUC5KLgM
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

Prof. Rotaru Daniela Elena  

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava 

Să fii voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocări, realizări și un sentiment de 

împlinire inegalabil. Schimbarea începe cu tine! Ia atitudine! Fii mai bun! Lupta pentru ceea ce crezi si o sa ai 

câștiguri nebănuite. Voluntariatul îți oferă șansa de a te descoperi sau redescoperi. 

Voluntariatul este o activitate de schimb, în care o persoană îşi oferă timpul, cunoştinţele, talentul, energia, 

pentru a contribui la susținerea unei cauze şi în urma căreia va obține anumite beneficii personale, sociale sau 

profesionale, altele decât cele de natură financiară. A vorbi despre voluntariat doar ca despre o obligație 

morală de a oferi celorlalți este mai degrabă nerealist, iar organismele europene şi internaţionale care 

promovează voluntariatul au înţeles că, pentru a creşte numărul şi implicarea voluntarilor, este nevoie să oferi, 

înainte de a cere.  

Când se urmărește definirea voluntariatului, elementele comune regăsite ţin de faptul că persoanele se implică 

din proprie inițiativă şi nu sunt remunerate. În funcție de cine oferă o definiţie şi setează un cadru, 

voluntariatul poate cuprinde elemente legate de scopul activităţii, de investiţia şi beneficiile voluntarului. În 

unele contexte, faptul de a primi o retribuție financiară pentru activitatea voluntară este acceptat, atâta timp cât 

valoarea plății este sub valoarea de piață pentru munca prestată. 

Ca să fii voluntar, trebuie să îți dedici timpul și energia unor cauze pentru care nimeni altcineva nu își face 

timp. În definitiv, tocmai de aceea e nevoie de tine. Însă vei realiza în scurt timp că ceea ce faci e o muncă 

valoroasă nu doar pentru cel pe care îl ajuți sau pentru tine, ci pentru întreaga societate. Fiecare om salvat, 

fiecare om vindecat, a cărui suferință este alinată este un câștig pentru întreaga comunitate. Fericirea celor din 

jur ne face viața mai frumoasă. Nimic altceva nu poate face asta: nimeni nu poate fi cu adevărat fericit dacă 

cei din jurul său suferă. Tocmai de aceea, nimic nu se poate compara cu bucuria și satisfacția pe care o simți 

atunci când poți face ceva ca să îmbunătățești situația pentru cineva, chiar dacă doar puțin. 

Studiile pe tema voluntariatului se orientează, în general, pe câteva direcţii majore. De exemplu, diferite studii 

au reliefat ca motive personale ale voluntarilor dobândirea de noi abilităţi, dezvoltare personală, creșterea 

stimei de sine, pregătirea pentru o carieră, exprimarea valorilor personale, angajamentul comunitar. Diferite 

cercetări au prezentat o influenţă a valorilor şi atitudinilor orientate civic asupra voluntariatului. 

  Organismele europene şi internaţionale văd voluntariatul ca pe o oportunitate de integrare socială, ca 

o modalitate de a reduce sărăcia, ca mijloc al dezvoltării sustenabile şi al incluziunii sociale, dar şi ca pe o cale 

prin care tinerii pot dobândi experienţă profesională, şi propun stimularea implicării tinerilor în activităţi 

voluntare prin diferite mijloace, cum este recunoaşterea deplină a contribuţiei voluntarilor, precum şi 

adoptarea unor măsuri de mobilizare şi formare a voluntarilor. 

Alte studii subliniază faptul că implicarea în trecut în activităţi voluntare conduce la dezvoltarea unei identităţi 

de rol a voluntarului, care va susţine implicarea pe viitor a acestuia în alte acţiuni voluntare şi că persoanele 

sunt mai motivate să îi ajute pe aceia cu care se identifică la nivel colectiv.  
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Cercetările despre beneficiile la nivel personal ale activităţii de voluntariat arată că persoanele care fac 

activităţi voluntare se autoevaluează ca având o stare de sănătate fizică şi emoţională mai bună decât cele care 

nu sunt implicate în voluntariat (United Health Group, 2013). Alte studii conchid că starea generală de bine, 

sensul şi scopul în viaţă cresc la cei pentru care identitatea de voluntar este una importantă (identitate care se 

formează şi devine semnificativă pentru persoană, pe măsură ce se implică mai mult timp în voluntariat). 

Referitor la nivelul inteligenței emoţionale, evaluat ca trăsătură de personalitate, din datele colectate a reieșit 

că două treimi dintre voluntari au un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale, adică îşi cunosc propriile emoţii 

şi le pot recunoaşte pe ale celorlalţi, îşi pot exprima facil sentimentele, sunt optimişti, empatici, încrezători în 

forţele proprii şi motivaţi să nu renunţe în faţa adversităţilor, pot avea relaţii personale şi sociale 

satisfăcătoare. 

În final, cred că, prin voluntariat, persoanele se simt împuternicite să se implice în rezolvarea problemelor 

comunităţii din care fac parte, dobândesc informaţii despre participare şi mijloacele de acţiune, dar îşi 

dezvoltă şi abilităţi şi competenţe personale, sociale şi profesionale, îşi extind reţeaua socială şi îi ajută pe 

ceilalţi, iar între organizaţia care apelează la voluntari şi voluntar se realizează un schimb reciproc avantajos. 

Implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat, dar şi creşterea activismului lor la nivel social şi politic ar 

putea genera schimbări şi o înnoire la nivel social şi comunitar, de care avem nevoie pentru a ne dezvolta ca 

societate.  
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Să construim împreună cei 7 ani…de-acasă! 
 

Prof. Scorțar Larisa  

 Grădinița „Lumea Copiilor” Lupeni 
 

 

„Copilăria e o lume aparte; pentru noi, o lume fantastică, ireală, pentru cei care fac parte din ea, 

dimpotrivă, una reală şi plină de armonie.” (Eugen Heroveanu) 

 

Bunele maniere se deprind inca din primii ani de viata, spun specialistii, si este de datoria parintilor sa ii 

invete pe cei mici cum sa fie respectuosi cu cei din jur si cum sa se comporte civilizat atat acasa, cat si in 

public. 

Realitatea de zi cu zi a familiilor de astăzi este diferită de cea a generaţiilor anterioare. Părinţii îşi petrec din 

ce în ce mai puţin timp alături de copiii lor, majoritatea confruntându-se cu problema echilibrării atribuţiilor 

din cadrul familiei cu cele de la serviciu. 

 

În momentul în care un copil depăşeşte sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o nouă etapă a viţii 

lui, dar şi a părinţilor. La începerea grădiniţei are loc o restructurare a programului zilnic, care cuprinde 

programe bine delimitate, nu numai din punct de vedere al conţinutului activităţilor şi reperelor orare, ci şi 

privind mediul în care îşi desfăşoară aceste activităţi (o parte din zi copilul stă la grădiniţă, iar o altă parte, 

acasă). 

 

Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor de la grădiniţă, pentru a putea adapta activităţile de 

acasă astfel încât, să se asigure că există coerenţă şi unitate între demersul educativ al grădiniţei şi cel al 

familiei.Lipsa de informaţie, de comunicare între educatoare şi părinţi poate conduce la situaţii în care 

copilul este supus în familie unui regim de suprasolicitare, într-o cursă epuizantă de obţinere de performanţe, 

sau, dimpotrivă, poate genera cazuri în care copilul nu mai este stimulat în dezvoltarea sa de către părinţi, 

considerându-se că această sarcină este exclusiv a grădiniţei. 

 

Pentru ca părinţii să se asigure că există echilibrul necesar, trebuie să se informeze, la începutul fiecărei 

săptămâni, ce activităţi se vor desfăşura la grădiniţă, ce materiale vor fi utilizate, ce priceperi deprinderi şi 

cunoştinţe vor fi vizate. Ei pot solicita educatoarei informaţii despre cum decurge o zi la grădiniţă, cum sunt 

organizate activităţile, cum este organizat spaţiul etc. În acest demers se poate implica şi educatoarea, prin 

afişarea programului săptămânal şi iniţierea părinţilor în citirea acestuia. 

 

Exemplu: 

 

În situaţia în care tema săptămânii este „Fructe de toamnă”, se înţelege că în acea perioadă copiii vor învăţa 

cântece, poezii, vor desena, picata, modela, vor compara mărimi şi forme, toate având ca pretext fructele de 

toamnă. Acasă, părinţii pot organiza activităţi similare, prin care copilul va exersa ceea ce a învăţat la 

grădiniţă, dar în contexte diferite ale vieţii cotidiene. Tabelul următor prezintă două exemple în acest sens. 
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Ce pot face părinţii? Ce învaţă/exersează copilul? 

-merg împreună cu cel mic să cumpere fructe -recunoaşte  fructele,  exersează  număratul, 

-îi  propun să ceară vânzătorului un anumit exersează comunicarea  cu adultul, folosirea 

număr de fructe (3 mere, 4 pere, 2 gutui etc.) pronumelui personal de politeţe, a formulelor 

 de solicitare etc. 

-pregătesc  împreună  compot  sau  salată  de -exersează  deprinderile  igienico-sanitare,  de 

fructe receptare a mesajului oral 

-îi  pot  atribui  sarcini  copilului:  să  spele -îşi îmbogăţesc vocabularul 

fructele, să scoată sâmburii prunelor, să taie  

fructele în bucăţele folosind n cuţit de plastic  

-în timpul acestei activităţi, părinţii îl pot ruga  

pe copil să îi înveţe cântecul pe care-l ştiu de  

la grădiniţă  

 

Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă şi pe care 

educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce activităţi a desfăşurat 

copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, aceste discuţii îl vor ajuta pe copil 

să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe viitor ar trebui să depună mai mult efort sau 

exerciţiu. 

 

Exemplu: 

 

La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor, mărul de pe fişa 

copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în acest caz, este să provoace copilul 

să vorbească despre desenul său şi să identifice cauza erorilor („Îmi place desenul tău, dar sunt surprinsă că 

mărul tău este albastru. Vrei să-mi vorbeşti despre el?”). Totodată, părintele trebuie să aprecieze ceea ce este 

pozitiv la lucrarea copilului său („Mă bucur că ai reuşit să termini de colorat fructele!”), dar să corecteze 

eroarea („Vom merge să cumpărăm câteva mere să vedem ce culoare au!”) şi să fie încrezători că pe viitor va 

lucra corect („Sunt sigură că data viitoare vei colora merele în culoarea pe care o au cele pe care le mănânci la 

gustare!”). Este important ca discuţiile să fie destinse, să ia forma unor dialoguri deschise, deoarece critica 

asupra copilului nu face decât să îl determine să fie şi mai nesigur pe sine. 

 

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de sine. Copilul 

trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut să facă etc. Pentru a-i 

putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile fără teamă. În situaţia în care 

nu i se oferă atenţie, începe să bombardeze cu păreri puternice şi afirmaţii emfatice, dând impresia că este 

alintat, sau se închide în sine, refuză să mai comunice, considerând că ceea ce spune nu este important, că nu 

interesează.Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără a recurge 

la un „interogatoriu”. De multe ori se întâmplă ca la întrebarea „Ce ai făcut azi la grădiniţă?”, răspunsul 

copilului să fie „Bine!”, după care să refuze să mai comunice pe această temă. În astfel de situaţii, pentru a 

iniţia o discuţie cu el pe această temă, părinţii pot începe prin a povesti ei înşişi despre ce au făcut la serviciu, 

folosind o exprimare clară, adresându-se copilului cu seriozitate, ca unui matur, pentru ca acesta să simtă că îl 

respectă, că au încredere în el. Astfel copilul va învăţa să spună ce simte şi să vorbească despre lucrurile pe 

care le-a făcut. 

 

Foarte importante sunt şi activităţile complementare celor de la grădiniţă, desfăşurate cu copilul în contexte 

diferite de viaţă. Pentru a le fi mai uşor, părinţii pot cere sfatul educatoarelor, să-i ajute în conceperea şi 
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alegerea unor activităţi care să fie potrivite vârstei copilului şi care să fie o continuare firească a ceea ce s-a 

învăţat la grădiniţă. Activităţile propuse copiilor ţin de imaginaţia, inspiraţia şi priceperea fiecărui părinte, 

precum şi de interesele şi particularităţile copiilor. Părinţii trebuie să le pună la dispoziţie materialele de care 

au nevoie, să-i organizeze corespunzător spaţiul, să-i dea posibilitatea să exploreze, să descopere, să se joace 

în diferite spaţii, să interacţioneze cu adulţi şi copii şi, nu în ultimul rând, să ofere prin propriul lor 

comportament modele de urmat. 
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STUDIU DE CAZ 

 Prof. Înv. Preșcolar Ogleja Roxana 

Grădinița „Paradisul Copilăriei” 

 

 V este un băiețel de 5 anișori, frecventează o grădiniță din oraș, grupa mijlocie cu un efectiv de 27 de 

copii. 

 Antecedente medicale: -DEFICIT PSIHOMOTOR; 

            -RETARD AL LIMBAJULUI. 

 Este al doilea copil din cei trei, având o soră de 14 ani și un frățior de 3 ani. Provine dintr-o familie 

legal constituita în 1995. Mama este de profesie psiholog, iar tatăl informatician. Ambii părinţi sunt sănătoşi. 

 Relaţiile intrafamiliale sunt bune, organizate, există înţelegere, dragoste, însă timpul le limitează. 

Acestea sunt favorabile creşterii şi dezvoltării echilibrate a copilului, există o atmosferă destinsă. Condiţiile de 

locuit sunt foarte bune, locuiește într-un apartament cu 3 camere împreună cu frații, părinții și bunicii din 

partea mamei care sunt bolnavi.  

 Părinții sunt deschiși spre lume, se interesează mult despre lumea copiilor cu sindrom- Down, ţinând 

legătura cu alţi părinţi şi cu asociaţia pentru copiii cu sindrom- Down. 

 Limbajul băiatului constă din sunete și semne specifice, altcătuite de el. Părinții se adaptează situaţiei, 

deşi conştientizează că nu e corect ceea ce fac. Din aceste motive limbajul lui se dezvoltă foarte încet; este 

compus din zece- treisprezece cuvinte. Terapia logopedică a fost începută la vârsta de doi ani şi jumătate și 

este continuă.  

 Limbajul expresiv al copilului este la nivelul de 1,6 ani; socializarea este la 3 ani, şi el manifestă  

semne de independenţă şi autoservire la nivel de 4 ani, iar dezvoltarea motorie e la nivel de 3 ani. 

Comportamentul cognitiv  la nivel de 2 ani. 

 V frecventează grădiniţa, fiind într-o grupă mijlocie cu 26 de colegi, s-a integrat bine în colectivitate, 

copiii îl acceptă, însă pentru tot ceea ce se întâmplă în grupă (rău), copiii dau vina pe el. Câteodată este destul 

de agresiv cu ceilalţi colegi. În momentul de faţă, vocabularul activ este redus, pronunţă cuvintele cu mare 

dificultate şi se face foarte greu înţeles. Din punct de vedere al autonimiei personale se poate spune că este 

destul de bine dezvoltat- se îmbracă/dezbracă singur, poate să mănânce, să se spele, merge la toaletă când este 

necesar, îşi suflă nasul fără ajutor. Din punct de vedere cognitiv, capacitatea de a se concentra este redusă, nu 

se poate concentra la o activitate mai  mult de 10 minute, concentrarea atenţiei slabă. Se plictiseşte uşor, nu 

rezistă la stres şi nici la efort intelectual; nu are încredere în forţele proprii. Memoria este în general mecanică 

şi de scurtă durată. Necesită un timp mai îndelungat pentru a răspunde corect la o întrebare chiar daca are 

informaţia necesară şi din cauza deficienţelor de limbaj şi a lipsei capacităţii de concentrare.Are o memorie 

vizuală bună; recunoaşte maşinile tuturor cunoscuţilor. Din prisma dezvoltării socio- emoţionale, este un copil 

care îşi schimbă foarte repede starea, trece de la veselie la supărare; poate fi foarte liniştit, şi în momentul 

următor poate deveni agresiv, impulsiv. Îi plac jucăriile, însă nu le împarte şi cu ceilalţi, îi plac cărţile de 

colorat, este foarte afectuos cu părinţii, educatoarele; îşi verbalizează frustrarea, cere ajutor când are nevoie. 

De cele mai multe ori îşi alege copiii cu care vrea să se joace, nu se conformează mereu deciziilor de grup. Îi 

este frică de întuneric; îi este frică să nu fie singur, abandonat. 

 Susţinerea cea mai eficientă presupune un efort de colaborare între părinţi, educatoare, logoped și 

consilier psihopedagog Părintele care se comportă insistent, cu tact şi respectuos în comunicarea informaţiilor 

şi solicitarea de servicii este mai probabil a progresa, în comparaţie cu cel care manifestă o atitudine agresivă 

sau combatantă. Colaborarea cu educatorul în contracararea simptomelor afecţiunii este foarte importantă 

deoarece un cadru didactic bine informat poate fi un sprijin extrem de benefic pentru copil. 

 Un program complex de terapie, care ar fi benefic,vizând stimularea dezvoltării lui  V. conţine 

următoarele aspecte: 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

342 
 

Obiective pe termen lung: 

- dezvoltarea abilităţilor relaţionale şi a comportamentelor emoţionale; 

- creșterea nivelului de dezvoltare motrică; 

- dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea și utilizarea  semnificațiilor verbale. 

 

 Obiective pe termen scurt: 

- să respecte regulile de lucru în grup; 

- să ia parte la activitățile de învăţare în grup; 

- să lucreze pe sarcini de 5-7 minute înpreună cu grupa; 

- să  grupeze obiectele pe baza caracteristicilor fizice; 

- să  spună în funcţie de context: „mulţumesc”, „te rog”, „bună ziua”, „la revedere”; 

- să coopereze, să facă schimb de obiecte în joc; 

- să lovească mingea cu piciorul; 

- să coboare scările păşind alternativ; 

- să ţină creionul cu trei degete; 

- să deseneze imitînd adultul: -cercul şi pătratul. 

 

 Strategii şi mijloace folosite: 

- tehnici cognitiv- comportamentale; 

- tehnici art-creative: desen, modelaj, colaj, joc de rol, jocuri; 

- exerciţii şi jocuri de recunoaştere a diferitelor stări emoţionale exprimate de figura umană: tristeţe, veselie, 

furie, bucurie; 

- jocuri de grup; 

- jocuri cu reguli fixe; 

- cabinet de consiliere; 

- cabinet de logopedie. 

 

 Metode şi instrumente de evaluare:   

- evaluare continuă prin observarea comportamentului în timpul activităţilor; 

- fişe de monitorizare întocmite de educator, consilier, logoped; 

- evaluare orală prin aprecieri şi încurajări al comportamentelor pozitive/ permanent. 
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ROLUL ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

ȘI TINERILOR 

 

Prof. înv. preșc. Pilcă Sandra-Rodica 

Gr. P.P. „Dumbrava Minunată”- Șc. Gim. „Mihai Viteazul” Târgu-Mureș 

 

 „Voluntarii reprezintă iubirea în mişcare!” 

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană, în 

folosul altora, fără a primi recompense materiale.  

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de 

noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor 

oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor 

într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu 

doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din 

timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim 

cunoștințe dobândite anterior de noi. Voluntariatul ne oferă șansa de a prețui mai mult oamenii din viața 

noastră, de a sprijini comunitatea din care facem parte și de a ne dezvolta abilități esențiale pentru viață.  

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 

tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le 

cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei 

lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva 

în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai 

mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Actele de voluntariat derivă din înţelegerea conştientă a cuvântului „sprijin”. Libertatea de a te face util şi de a 

simţi plăcerea unui sincer „mulţumesc” se transformă într-un imbold esenţial de a lua parte la acţiuni de 

voluntariat.  

 Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la 

nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea 

nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Voluntariatul, privit din perspectiva celor enumerate mai sus, poate fi considerat ca făcând parte din educaţia 

non – formală. Încă de la grădiniţă, apoi la şcoală, copiii trebuie îndrumaţi, educaţi în spirit civic, prin 

activităţi extracurriculare, prin proiecte realizate în strânsă legătură cu ONG-urile . Cadrul didactic, prin însăşi 

exemplul lui, le deschide inima, le formează deprinderi şi le educă gândirea copiilor. Copilul, cu cât va fi lăsat 

să observe, să cunoască, să exploreze, şi cu cât va fi învăţat de mic că este important să-i ajuţi pe alţii, să te 

implici în activităţi de pe urma cărora să nu aştepţi neapărat beneficii materiale, cu atât el va tinde să introducă 

ideea şi dorinţa de voluntariat în viaţa lui. 
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Beneficiile pe care voluntariatul le oferă elevilor si tinerilor 

Se conectează cu lumea reală 

Prin acțiuni caritabile, copiii și tinerii intră în contact cu diverși oameni, socializează, învață să adopte valori 

civice importante și sunt inspirati de ceilalți să aibă inițiativă. În plus, ei descoperă cât de importantă este 

munca în echipă, în special atunci când toți membrii acesteia luptă pentru aceeași cauză. 

Se amplifică încrederea în forțele proprii  

Cum v-ați simtit ultima oară când ați făcut un gest frumos pentru cineva, fără a aștepta nimic în schimb? Cu 

siguranță ați simtit un sentiment de bucurie pentru că ați adus zâmbetul pe buzele unei persoane care avea 

nevoie de acest lucru. La fel se întâmplă și în cazul copiilor și a tinerilor care fac voluntariat. Ei dobândesc 

mai multă încredere în ei înșiși și învață să aibă o abordare pozitivă asupra vieții. 

Își extind experiența de cunoaștere în domeniile de interes 

Ținînd cont de ritmul alert în care lucrurile avansează și se schimbă în orice domeniu de activitate, este 

esențial să îi incurajăm pe copii și tineri să își dezvolte abilități esențiale, care îi vor ajuta să avanseze în 

carieră, în viitor. Prin voluntariat, ei învață să lucreze în echipă, să comunice cu diverși oameni, să rezolve 

problemele cu care se întâlnesc și să reacționeze pozitiv atunci când se confruntă cu diverse provocări. Toate 

aceste abilități vor fi utile pentru ei în viitor, în viața personală și în cea profesională. 

Se simt împliniți și mulțumiți 

Nu-i așa că te simți cu adevărat împlinit atunci când ai ocazia să împărtășești altora din experiența ta de viață? 

Uneori, un simplu sfat poate schimba întreaga perspectivă a unei persoane asupra situatiei în care se află. 

Același sentiment de mândrie îl simt elevii și tinerii atunci când observă că cineva a învățat de la ei, sau atunci 

când reușesc să răspândească bucuria pură a copilăriei în jurul lor. Aceasta poate fi contagioasă uneori și ne 

poate face să pășim noi înșine mai încrezători spre noile provocări ale vieții. 

Învață adevarate lecții de viață 

 De cele mai multe ori, atunci când ne implicăm în activități caritabile prin care vrem să îi ajutăm pe cei din 

jur, nici nu ne dăm seama cât de multe lecții de viață învățăm pe parcursul acestui proces. La finalul unei 

acțiuni de voluntariat, atunci când analizează atent tot ce s-a întâmplat, elevii și tinerii conștientizează lecțiile 

pe care le-au învățat. În plus, ei devin recunoscători pentru beneficiile pe care această experiență inedită le-a 

oferit. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru elevi, demnă de a fi desfășurată cu 

aceștia și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

Tipuri de activități de voluntariat pentru elevi/ tineri 

Ca voluntar, tinerii/ elevii se pot implica într-o varietate de proiecte și de domenii:  

     Din punct de vedere social, elevii/ tinerii se pot implica în activități cu persone defavorizate în măsura 

în care organizația în care te îndrepți are astfel de activități în aria sa și te poate pregăti în acest sens.;  implica 

în campanii legate de dreptul copilului cât și în campanii de întrajutorare sau poți să te implici în activități de 

informare sau consiliere pe teme socile. 

 În ceea ce privește partea economică, tinerii/ elevii pot fi îndrumați spre campanii de ecologizare a unor 

parcuri, păduri, trasee montane, pot derula activități legate de reciclare, pot desfășura activități ce au legătura 

cu protecția mediului, dezvoltându-și astfel creativitatea prin confecționarea diferitelor obiecte. 

 Privind activitatea din domeniul civic, elevii/ tinerii se pot implica în campanii ce au ca scop actele de 

caritate, în campanii ce promovează principii legate de comunitate,  

Referitor la activitatea culturală, tinerii/ elevii pot desfășura activități artistice,pot fi orientați spre campanii 

de promovare sau în organizarea de evenimente. 
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      Privind activitatea din domeniul sănătății, tinerii/ elevii se pot implica în campanii de promovare a 

sănătății sau pot asigura anumite servicii pentru pacienții din spitale. 

În urma activităților de voluntariat, elevii/ tinerii sunt mult mai veseli, au un spirit de explorare mult mai 

ridicat, implicarea în activitățile școlare crește și de asemenea crește implicit și randamentul și succesul școlar. 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societății civile, unde sunt antrenate și mobilizate cele mai 

nobile aspirații ale omenirii- ajutorul reciproc, pacea, libertatea, oportunitatea, toleranța, competitivitatatea, 

siguranța, justiția etc. Voluntariatul promovează solidaritatea la nivel de instituție, familie și comunitate, fiind 

o modalitate de a organiza eficient timpul în scopul afirmării personale și dezvoltării comunității. 

O altă dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are valențe educative 

deosebite, fiind o formă de învățare prin activitate practică, care generează dobândirea de noi cunoștințe și 

abilități. De aceea, voluntariatul a devenit modul în care elevii/ tinerii fac cunoștință în modul cel mai concret 

cu putință cu viitoarea lor meserie. Voluntariatul este o metodă potrivită de a învăța. 

Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Cartea drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de Centrul National de 

Voluntariat din Paris. Printre acestea se numără:  dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale şi nu 

ca mână de lucru ieftină; dreptul de a-i fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, experienţa de 

viaţă, studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini; dreptul de a participa la sesiuni de formare în 

domeniul în care prestează activitate, atât la începutul activităţii, cât şi pe parcurs; dreptul la un loc, unde să îşi 

desfăşoare activitatea;  dreptul de a fi ascultat şi de a juca un rol în planificarea activităţilor, de a se simţi liber 

să propună sugestii şi de a-i fi respectate opiniile.  

Realizarea de activități de voluntariat aduce foarte multe avantaje în rândul celor direct implicați, dar și la 

nivelul societății. Recomand desfășurarea unor astfel de acțiuni atât în cadrul școlii, cât și în afara ei, deoarece 

activitatea ajută elevii să se conecteze cu cei din jur, învață să fie implicați social, le sporește abilitățile de 

relaționare, le oferă o stare generală de bine, îi ajută în dezvoltarea profesională, contribuind chiar și în 

alegerea carierei. 

Concluzionând, subliniez importanța introducerii voluntariatului în activitatea didactică, datorită efectelor 

pozitive pe care le aduce în rândul celor implicați, aducând beneficii pentru minte, corp și suflet și este foarte 

important ca profesorii să conștientizeze că în afară de instruirea teoretică și practică pe care o oferă elevilor, 

aceștia trebuie să fie și parteneri în dezvoltarea elevilor, conlucrând alături de familie și societate, pentru o 

bună creștere a viitorilor cetățeni, ajutându-i pe copii în primul rând să se cunoască pe sine, și apoi învățându-i 

despre valorile umanitare. 

„Educația este cea mai puternică armă prin care putem schimba lumea!” Nelson Mandela 
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Voluntariatul în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară 

 

Prof. Partal Fănuța 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

 

În cadrul precizărilor cu privire  la modalitățile de realizare a obiectivelor și a activităților propuse în cadrul 

Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară se specifică următoarele obiective: 

Obiective generale: 

Încurajarea implicării elevilor/tinerilor, ca voluntary, în activități desfășurate cu personae aflate în dificultate, 

în scopul susținerii procesului de incluziune social a acestora, precum și de dezvoltare educațională personală; 

Realizarea incluziunii și implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor interesași într-

un program educational de activități ce promovează intens incluyiunea socială; 

Includerea persoanelor isolate din punct de vedere social în viața comunităților locale; 

Dezvoltarea educațională a voluntarilor. 

Obiective specifice: 

Inițierea de programe de Acțiune Comunitară între voluntarii din unități de învățământ preuniversitar și 

universitar, organizații neguvernamentale, pe de o parte, și persoanele aflate în dificultate, pe de altă parte; 

Organizarea unor activități incitante și interesante pentru persoanele aflate în dificultate și pentru voluntary; 

Stimularea și dezvoltarea abilităților persoanelor cu nevoi speciale prin activități creative, de imaginație și 

terapeutice, cum ar fi artele plastice, arta dramatică, dansul, sportul, IT, muzica, abilitarea manual și 

aromoterapia – și prin petrecerea timpului liber cu alți copii/adulți; 

Încurajarea copiilor și elevilor, în sensul practicării voluntariatului, prin participarea lor la proiecte de Acțiune 

Comunitară; 

Pregătirea voluntarilor, în cadrul unor cursuri speciale, în vederea susținerii acestui proiect prin 

vizite,activități organizate în școlile speciale, centrele de plasament și alte instituții care oferă servicii sociale 

în decursul anului. 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară este un proiect care are ca scop dezvoltarea spiritului de 

voluntariat și de implicare a elevilor în activități de voluntariat. Acest demers este implementat prin 

valorificarea inițiativei, interesului, talentului acestora, în vederea unei mai bune integrări sociale și a 

dezvoltării educaționale individuale a elevilor cu cerințe educaționale speciale, precum și a diminuării 

absenteismului și abandonului școlar. Acest tip de proiecte se desfășoară în școala noastră încă din anul 2004. 

Prin derularea acestora s-a urmărit atingerea următoarelor obiective: 

dezvoltarea spiritului de voluntariat și a toleranței în rândul elevilor și profesorilor, 

valorificarea potențialului individual al elevilor, 

dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare inter și intra personală, 

dezvoltarea motivației pentru participarea la acțiuni de voluntariat, 

dezvoltarea spiritului de lucru în echipă și a spiritului creativ, 

promovarea valorilor educației pentru sănătate, 

educație pentru mediu, 

educația pentru timpul liber, 

educația pentru comunicare. 

Calendarul activităților este axat pe activități care au la bază lucrul pe echipe mixte de elevi-voluntari și 

beneficiari, cuprinzând în special activități de tip abilitare manuală, de recreere, artistice, sportive etc. Astfel, 

ca exemplu, elevii cu deficiențe de auz ai școlii noastre au făcut pereche cu elevii voluntari ai unui colegiu și 

au format echipa de dans “Amicii”, echipă care a participat la mai multe concursuri în cadrul SNAC câștigând 

și câteva premii importante. A fost interesant de văzut cum în cadrul unei perechi mixte de dans, formată 
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dintr-un elev surd și un voluntar, unul devine “urechile” celuilalt și-l îndrumă, și-l conduce iar celălalt capătă 

încredere deplină în partener și se lasă îndrumat și condus. 

Tot în cadrul SNAC, elevii voluntari au învățat de la elevii cu deficiență de auz limbajul mimico-gestual 

pentru a-și facilita comunicarea cu aceștia. Astfel, în cadrul strategiei, voluntarul devine beneficiar și invers. 

Rezultatele proiectelor SNAC pot fi regăsite în produsele specifice activităților derulate. Sporirea implicării în 

perspectivă a elevilor voluntari se face în activități specifice voluntariatului. Modalitățile de evaluare ale 

acestuia, constau în: fotografii, materiale specifice activităților realizate de elevi, completarea jurnalului 

proiectului, chestionare etc. 

Ca elemente de noutate, proiectele de voluntariat încearcă valorificarea prin activități extracurriculare a 

elevilor cu deficiență. Integrarea lor se face în rândul voluntarilor din toate școlile implicate. Accentul se pune 

asupra abilităților acestora și a creșterii stimei de sine. Se elimină barierele de rasă, elementele sau 

comportamente de bullying. Toate acestea contribuie în mare măsură la o integrare mai bună în câmpul social 

și profesional. 

Lumea în care trăim este caracterizată de diversitate. A învăța să trăim pe această direcție și să o valorizăm ca 

pe o resursă de dezvoltare, devine un imperativ 

Este absolut necesar ca dincolo de competențele profesionale, să formăm sau să schimbăm atitudini. Putem să 

oferim fiecărui elev sentimentul de siguranță, de respect și de a fi acceptat prin egalitate de șanse. Doar în 

acest mod o societate multiculturală va da fiecăruia o oportunitate la o viață mai bună. În plus, va progresa 

odată cu prosperitatea cetățenilor ei, iar educația va dobândi un plus de calitate. 

        Toate aceste demersuri educative cuprinse în activitățile școlare sau extrașcolare, în cadrul proiectelor de 

voluntariat, dau tuturor elevilor, dar și cadrelor didactice, posibilitatea să interacționeze, să se dezvolte 

profesional și personal într-un mod armonios, să se pregătească pentru viață și să contribuie la construirea unei 

societăți democratice, o societate unită și îmbogățită prin diversitatea sa umană și culturală. 
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 Factori care condiţionează randamentul elevilor 

Prof. înv. Primar Mîrtîcu Alina 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”Alexandria - Teleorman 

 

 

       Acţiunea de prevenire şi combatere a eşecului şcolar este una dintre cele mai complexe şi mai dificile 

acţiuni pedagogice. Ea presupune mai întâi participarea conştientă şi activă la efortul general, menit să ducă la 

creşterea neîntreruptă a calităţii instrucţiei şcolare, a tuturor factorilor implicaţi în procesul educativ: 

pedagogi, elevi, părinţi, opinie publică. O adevărată prevenire a eşecului şcolar nu este posibilă decât în 

condiţiile unei puternice şi susţinute mobilizări şi a unei continue şi eficiente conlucrări a tuturor acestor 

factori. Ea presupune, în al doilea rând, acţiune sistematică îndreptată spre sporirea eficienţei muncii de 

instruire şi educare a elevilor, identificându-se, în acest sens, cu acţiunea de ridicare a nivelului calitativ al 

întregului proces de învăţământ. Această intercondiţionare între munca de prevenire şi combatere a eşecului 

şcolar şi nivelul desfăşurării activităţii instructiv-educative, în general, explică de ce nu se pot izola aspectele 

diverse ale rămânerii în urmă la învăţătură de problemele generale şi actuale ale îmbunătăţirii procesului de 

învăţământ. 

      Munca de combatere şi de înlăturare a eşecului şcolar, după ce s-a produs, este şi mai grea, dar are şi 

implicaţii educative dintre cele mai diferite. Chiar dacă este încununată, în cele din urmă , de un succes 

desăvârşit, ea a pricinuit sau pricinuieşte amărăciuni necontenite, atât elevului, cât şi părinţilor sau cadrelor 

didactice. Aceasta nu înseamnă că o astfel de muncă nu trebuie să se desfăşoare cu toată energia şi 

convingerea atunci când devine necesară. Ajutarea elevilor rămaşi în urmă la învăţătură devine, în asemenea 

împrejurări, sarcină curentă importantă a cadrului didactic şi părinţilor. 

       Măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, pot fi:      

1.Întărirea funcţiei educative a învăţământului 

       Problema accentuării laturii formative a instrucţiei este fundamentala pentru învăţământul 

contemporan şi îndeosebi pentru reuşita muncii elevilor, pentru prevenirea eşecului şcolar. În zilele noastre, 

datorită progresului vertiginos al ştiinţei şi culturii, conţinutul învăţământului cunoaşte o dezvoltare continuă. 

Aceste prefaceri şi înnoiri au avut ca efect o încărcare excesivă a volumului de cunoştinţe predate în şcoală, 

aspect care poate fi una din cauzele eşecului şcolar, deoarece acest volum sporit de cunoştinţe nu poate fi 

însuşit la un nivel ridicat de cerinţe de către toţi elevii. Pentru unii elevi buni şi foarte buni rezolvarea 

problemei este posibilă dar cu eforturi mari. Pentru elevii mai slab pregătiţi este, însă, mult mai greu. 

      Aceasta înseamnă că în şcoală trebuie să se depună eforturi sistematice pentru ca fiecare elev să-şi 

formeze priceperi şi deprinderi de studiu eficiente, un stil de muncă individuală corespunzător, să-şi dezvolte 

aptitudinile. Elevii trebuie să dobândească în mai mare măsură, priceperea de „a se servi de carte”, de a folosi 

judicios documentarea, de a selecta şi prelucra materialul studiat, de a efectua independent observaţii, planuri, 
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schiţe, conspecte ale pregătirii intelectuale trebuie să fie mai mult în atenţia cadrelor didactice, pentru a fi 

însuşite de către elevi în procesul de învăţământ, în activitatea şcolară practică de asimilare a cunoştinţelor, 

deoarece ele determină într-o măsură însemnată reuşita la învăţătură. 

      În ceea ce-l priveşte pe cadrul didactic, el trebuie să pună un accent tot mai mare la lecţie, atât în 

predarea cunoştinţelor, cât şi în aplicaţiile practice pe care le efectuează cu elevii, pe „esenţializare”, pe 

sistematizarea şi integrarea cunoştinţelor, pe „operarea” practică şi variată cu cunoştinţele de către elevi, pe 

munca independentă a acestora. Totodată, cadrul didactic trebuie să insiste mai mult asupra formării 

priceperilor de muncă intelectuală la elevi. Munca învăţătorului are astfel un puternic efect formativ.  

Tonalitatea lecţiei, coloritul ei afectiv, îmbinate temeinica stăpânire a mijloacelor de expunere, dicţia cadrului 

didactic, contribuie în mod hotărâtor la nuanţarea ideilor cuprinse în lecţie, la relevarea celor mai însemnate 

dintre ele. În felul acesta, cunoştinţele predate nu par elevilor o „masă amorfă” (3), ci un sistem în care 

esenţialul rezultă din amănunte, generalul se desprinde din particular, ajutându-i astfel să observe, să 

analizeze, să gândească. Aceste mijloace didactice, folosite cu pricepere de cadrul didactic la lecţie, au 

menirea de a trezi interesul elevilor, de a stârni setea de cunoştinţe, una dintre cele mai preţioase căi de 

dezvoltare intelectuală. Intensificarea gândirii elevilor şi deprinderea acestora cu o învăţare raţională se 

realizează astfel prin însăşi desfăşurarea lecţiei, prin metodele şi procedeele folosite în cadrul ei.   

 2. Realizarea optimă a cerinţelor igienice în organizarea muncii şcolare a elevilor 

      Respectarea cerinţelor de igienă şcolară, atât în determinarea conţinutului şi fixarea formelor optime 

de organizare a învăţământului în ansamblu, cât şi în desfăşurarea muncii cotidiene la clasă, este menită să 

stabilească echilibrul dintre cerinţe şi posibilităţi, să întemeieze întreaga activitate instructiv-educativă pe o 

concepţie pedagogică realistă, să fixeze „limitele” acceptabile şi normale ale pretenţiilor şcolii şi familiei faţă 

de elevi. În această pri vinţă se impun atenţiei câteva probleme, printre care menţionăm: 

întocmirea judicioasă a orarului şcolii, organizarea optimă a activităţii în şcoală, judicioasa alternare a muncii 

şi odihnei în cadrul desfăşurării programului şcolar etc.. 

      Una din condiţiile principale pentru asigurarea unui randament corespunzător în munca elevilor este 

întocmirea orarului şi definitivarea lui, pe cât posibil, din prima săptămână de şcoală. Dacă întocmirea 

orarului se desfăşoară pe baza unui studiu ştiinţific riguros şi sub directa îndrumare a conducerii şcolii, sunt 

create condiţii necesare pentru reuşită şi eficienţă, atât în activitatea cadrelor didactice, cât şi în cea a elevilor. 

Pentru aceasta trebuie să se ţină seama de curba de efort a elevilor din cursul săptămânii şi din fiecare zi, de 

alternarea judicioasă a obiectelor de învăţământ, astfel încât prin succesiunea lor să se asigure odihna activă a 

elevilor în cursul unei zile de activitate şcolară. 

      În vederea aplicării unitare şi consecvente a cerinţelor de către colectivul pedagogic s-au elaborat şi 

unele „recomandări” pentru cadrele didactice, dintre care amintim: 

      * cadrele didactice vor pretinde cu consecvenţă la lecţie pregătirea corespunzătoare a clasei şi a 

materialului didactic pentru ora respectivă; ţinută corectă a elevilor în tot timpul lecţiei; 

      * lecţiile nu vor începe decât după ce se stabileşte linişte deplină în clasă; 
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      * după formularea unei cerinţe care precede o fază a lecţiei nu se va trece mai departe dacă nu a fost 

controlată îndeplinirea cerinţei respective de către toţi elevii; 

      * verificarea caietelor de teme ale elevilor se va face sistematic, cel puţin o dată la două săptămâni 

pentru fiecare clasă. Evidenţa lacunelor tipice ale elevilor va fi ţinută într-un caiet de observaţii al cadrului 

didactic; 

      * fiecare cadru didactic va asigura justa dozare în timp a diferitelor etape şi activităţi la lecţie, astfel 

încât aceasta să se termine la timp şi în bune condiţii şi să fie asigurată respectarea integrală a recreaţiilor 

elevilor; 

      * o atenţie deosebită se va acorda la fiecare lecţie activizării elevilor cu rezultate slabe de învăţătură, 

predispuşi la eşec şcolar. 

      Aplicarea acestui program de cerinţe unice, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi, 

coordonarea mai bună a muncii colectivului pedagogic şi conlucrarea dintre acesta şi colectivul de elevi au 

rezultate  pozitive,  ducând la o utilizare mai eficientă a timpului la lecţie, la activizarea elevilor în procesul de 

învăţământ, la sporirea randamentului muncii şcolare a acestora şi la prevenirea rămânerii în urmă la 

învăţătură. 

      Pentru menţinerea randamentului muncii intelectuale a elevilor la un nivel corespunzător, regimul de 

viaţă, de muncă şi de odihnă din familie are o însemnătate deosebită. În multe cazuri se constată un mod 

dezordonat de desfăşurare a activităţii elevului în familie, condiţii necorespunzătoare de organizare a locului 

de muncă, program inadecvat de pregătire a lecţiilor, lipsă totală de „programare” a odihnei şi a activităţii din 

timpul liber. 

3. Educarea atitudinii conştiente şi a simţului de răspundere faţă de învăţătură la elevi. 

       Ca şi măsurile prezentate înainte, educarea atitudinii conştiente şi a simţului de răspundere faţă de 

învăţătură are o importanţă fundamentală, atât pentru reuşita actului educativ, cât şi pentru prevenirea şi 

combaterea rămânerii în urmă la învăţătură a elevilor. 

       Învăţătura nu reprezintă numai calea pentru însuşirea cunoştinţelor, ci şi cel mai important factor de 

educaţie, de formare a personalităţii elevilor. Învăţătura are intrinsec efecte formative multiple: dezvoltarea 

capacităţilor, aptitudinilor şi priceperilor de muncă intelectuală, formarea şi dezvoltarea sentimentelor morale 

superioare, a trăsăturilor şi însuşirilor de caracter, de voinţă. Simţul de răspundere, perseverenţa, capacitatea 

de a învinge greutăţile, exigenţa faţă de sine şi alte însuşiri ale personalităţii, care exprimă o atitudine activă a 

elevului faţă de sarcinile şcolare, se dezvoltă în procesul învăţării, al însuşirii cunoştinţelor. În munca şcolară 

apare şi se dezvoltă totodată interese şi năzuinţe, se conturează atitudinea faţă de muncă şi concepţia de viaţă. 

Rezultatele obţinute în munca şcolară devin criteriu de apreciere a valorii şi de câştigare a prestigiului, onoarei 

şi demnităţii personale. În felul acesta, în învăţătură se reflectă caracterul social al muncii. Ea contribuie în 

mod hotărâtor la educarea elevului în spiritul înaltelor idealuri. Succesul muncii de însuşire a cunoştinţelor 

reprezintă astfel condiţia cea mai importantă şi unul dintre mijloacele de seamă pentru realizarea obiectivelor 

fundamentale ale muncii instructiv-educative. Atitudinea justă faţă de învăţătură înseamnă o poziţie conştientă 
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activă, bine motivată a elevului faţă de obligaţiile şcolare, care se exprimă prin considerarea îndatoririlor drept 

trebuinţe proprii, drept mijloace de afirmare şi de înfăptuire a idealurilor. Atitudinea faţă de învăţătură devine 

cu timpul o trăsătură a personalităţii, determinând activitatea şi conduita şcolară a elevului, transformând 

învăţătura într-un izvor de satisfacţie personală, de bucurie şi de creaţie. 

      Apariţia şi dezvoltarea unor asemenea motive este condiţionată de acţiunea unor factori cum sunt: 

personalitatea şi influenţa educatorului, idealurile de viaţă ale elevului, sistemul de stimulare şi apreciere etc.. 

Importanţa modelului cadrului didactic pentru formarea conştiinţei de sine a elevului este considerabilă, 

întrucât „confruntarea cu un model implică şi o anumită doză de autoinvestigaţie, care duce la dobândirea 

conştiinţei de sine”. 

      Situaţia învăţământului în clasă este aceea de lider formal. Această poziţie este determinată de cel 

puţin câţiva indicatori: status-ul de adult, cuantumul de cunoştinţe, experienţă socială, capacitatea de a 

organiza şi conduce colectivul de elevi. Nu mai puţin importantă este şi autoritatea cu care este investit, 

rezultând din funcţiile sale în organizarea şi desfăşurarea activităţii grupului şcolar, în relaţia cu părinţii şi, pe 

un plan mai larg, cu comunitatea socială. 

      Pentru acoperirea acestui status complex, învăţătorul angajează întreaga sa activitate profesională, 

arsenalul mijloacelor didactice, dar şi propria personalitate. Grupul social, care este clasa şcolară, consideră 

rol-status-ul învăţătorului drept cadru de referinţă. 

       Răspunzând „aşteptărilor” formulate de către elevi, învăţătorul întruchipează o adevărată personalitate 

socială, „oferta” sa personală, modalitatea prin care actualizează cerinţele status-ului de dascăl. 

Un rol hotărâtor în prevenirea rămânerii în urmă la învăţătură îl are elevul însuşi. Fără participarea lui activă  

la însuşirea conştientă a cunoştinţelor nici nu poate fi vorba de succes şcolar. De aceea, una dintre cele mai 

importante preocupări ale educatorilor este înlăturarea a tot ce împiedică sau frânează dezvoltarea interesului 

şi iniţiativei elevului în procesul instrucţiei şcolare şi crearea condiţiilor optime pentru stimularea răspunderii 

şi independenţei în muncă. 

       Interesul manifestat de elevul rămas în urmă la învăţătură pentru înlăturarea greutăţilor şi 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare este decisiv pentru atitudinea sa faţă de această problemă, determină gradul 

său de participare la această acţiune. 

      Pentru a obţine o contribuţie activă, interesată şi susţinută a elevului, se impune ca în cadrul activităţii 

colective să se desfăşoare amplu munca independentă şi individuală, sarcină de a cărei realizare depinde 

transformarea învăţământului într-o „şcoală de originalităţi”. Lipsurile manifestate în acest domeniu devin, 

uneori, cauză a nerealizării corespunzătoare a principiilor  didactice şi educative. 

      Experienţa cadrelor didactice dovedeşte că în cele mai multe cazuri insuccesul şcolar poate fi 

înlăturat. Pentru aceasta sunt necesare câteva condiţii fundamentale. În primul rând trebuie cunoscute temeinic 

şi multilateral cauzele, atât obiective cât şi subiective, care au produs o formă sau alta a rămânerii în urmă la 

învăţătură. După aceea este necesar ca procedeele de prevenire şi de combatere a eşecului şcolar să fie 

constituite în sistem, ţinând seama de faptul că, cel  mai  adesea,  procedeele  izolate  nu  se  dovedesc  pe 
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deplin eficiente. Posibilităţile elevului trebuie valorificate la maximum; trebuie, de asemenea, să se obţină 

adeziunea sa, participarea sa activă şi interesată. 
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VOLUNTARIATUL ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 

PROF. CRANTA IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CARACAL 

 

Odată cu sporirea gradului de recunoaştere a impactului voluntariatului în cele mai diverse domenii, această 

dimensiune a căpătat o importanță deosebită, cu implicații și aplicații multiple pentru educaţia timpurie. 

Activitate de interes public desfăşurată de orice persoană fizică, voluntariatul îşi poate justifica mai greu 

intenţia de a-şi presta serviciul într-o instituţie educaţională de stat. Fapt recunoscut, nevoi sunt suficiente! 

Caracterul imperativ al “respectării legislaţiei în vigoare”, dar şi modul şi contextul de funcţionare a 

sistemului de educaţie timpurie au constituit premise pentru ideea susţinerii acţiunii de voluntariat în sprijinul 

educatorului, în vederea organizării eficiente a activităţilor preşcolarilor. Implementarea concepţiei 

parteneriatului educator-voluntar antrenează fundamentarea unei strategii noi, menite să valideze eficienţa 

educaţiei în instituţiile preșcolare prin intermediul Modelului educaţiei preşcolarilor în parteneriatul educator-

voluntar. Atât principiile menţionate în curriculum, cât şi rolurile moderne proiectate pentru educator riscă să 

rămână sterile în aplicare din cauza problematicii reale în asigurarea constantă a parteneriatelor educaţionale. 

Coordonata care merită susţinere ştiinţifică printr-o intervenţie metodologică operaţională se exprimă la 

nivelul dificultăţilor identificate în procesul realizării activităţilor educaţionale în centre privind: 

 a) asigurarea permanentă a sprijinului partenerial al părinţilor;  

b) responsabilizarea ajutorului de educator pentru implicare în realizarea activităţii în centre şi pregătirea 

materialelor didactice; 

 c) supravegherea de către educator a nivelului de implicare individuală a copilului în fiecare activitate;  

d) încurajarea continuă a copilului pentru participare în toate centrele cu o pondere pentru cel de interes;  

e) alocarea de timp de consiliere pentru autonomie în învăţare în procesul activităţii realizate în centrul de 

interes; 

 f) respectarea diversităţii şi toleranţă față de nivelurile individuale de dezvoltare, ritmurile şi stilurile de 

învăţare în grupurile formate în centre etc. 

Sporirea numărului de copii în grupe, dar şi prezenţa profilurilor atipice de dezvoltare confirmă tot mai mult 

faptul că astăzi copiii au nevoie de un alt mod de relaţionare, educatorul fiind pus în situaţia de a analiza cu 

atenţie progresul acestora şi a lua decizii adecvate în acord cu particularităţile individuale, interesele şi nevoile 

de fiecare zi. Relaţiile educaţionale centrale trebuie adecvate şi reconstruite în funcţie de psihologia copilului, 

pentru a permite satisfacerea nevoilor lui sociale şi emoţionale ca exerciţiu de afirmare a personalităţii, pentru 

a pune accentul pe implicarea şi valorizarea sa în procesul educaţional. În acest sens, un educator, având o 

grupă de 20-25 de copii (în unele situaţii numărul acestora poate ajunge la 30), poate răspunde parţial 

principiilor fundamentale ale educaţiei timpurii şi preşcolare, diminuând capacitatea satisfacerii nevoilor 

pentru o dezvoltare sănătoasă a copilului. 

Posibilităţile reale ale educatorilor de a pune în aplicare valorile privind respectarea şi valorizarea unicităţii 

copilului, a nevoilor, trebuinţelor şi caracteristicilor acestuia sau crearea de experienţe de învăţare în care 

copilul este autorul propriei învăţări sunt reduse din considerentele menţionate anterior.      Pentru educator, 

fiecare copil înseamnă o ‘‘provocare’’ – de a găsi soluţii, de a răspunde nevoilor afective, de cunoaştere, de 

acţiune şi de afirmare a individualităţii. În condiţiile în care dinamica mediului sociocultural contemporan 

provoacă transformări continue în necesităţile de dezvoltare a copilului, educatorul trebuie să operaţionalizeze 

demersul didactic, luând ca punct de plecare şi reglare profilul actual, real, concret al copilului . 

 Pentru a construi un mediu prietenos copilului şi a asigura o prestaţie calitativă, instituţiile preşcolare au 

nevoie de sprijinul conştient şi partenerial al părinţilor şi al altor actori comunitari. Realităţile sociale, 

necesităţile pedagogice şi transformările în procesul educaţional sunt adesea confruntate cu aspecte deficitare 
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în asigurarea parteneriatului, această abordare ”inteligentă a situaţiei” având o multitudine de bariere în 

realizare. 

Problema în cauză a fost soluţionată în parte prin implicarea familiei în calitate de prim educator al copilului 

la nivelul colaborării în cadrul parteneriatului grădiniţă-familie, rezumând esenţa la frecvenţa comunicării cu 

educatorul şi mai puţin la participarea efectivă a părinţilor în activităţile din grupă şi în cele extracurriculare. 

Debutul parteneriatului a fost condiţionat de încheierea programului şcolar al elevilor-voluntari, vacanţa fiind 

o oportunitate de implicare în activităţile centrelor de învăţare în prima parte a zilei, cu mici intervenţii şi în 

programul de vară al educatorilor. Menţionăm că această formă de parteneriat educaţional la nivelul educator-

elev poate fi organizată în orice perioadă a anului, fără întreruperea procesului de studii. Activităţile de 

învăţare cu implicarea voluntarilor pot continua în după-amiaza zilei în centre de activitate sau în timpul 

plimbării. 

Iniţiativa de a valorifica activităţile educaţionale în centre şi în perioada estivală subordonează integral 

aplicarea principiului diversităţii contextelor şi situaţiilor de învăţare [3, p. 10], prin care educatorul va 

oferi/crea un mediu educaţional divers și diferit de cel tradiţional, dar care solicită implicarea plenară a 

copilului (la nivel cognitiv, emoţional, social, motric etc.). S-ar părea că prelungirea activităţilor în centrele de 

interes în perioada estivală l-ar împovăra pe educator, privându-l de libertatea oferită de această perioadă; 

totodată, se propune a consolida viziunea asupra modului în care mediul educaţional necesită a fi (re)organizat 

printr-o serie de activităţi de învăţare atractive influenţate de condiţiile climaterice (ploaie/soare, timp 

răcoros/caniculă (arşiţă)) sau ghidate de subiectualitatea copilului, manifestată în activismul său cognitiv şi 

motor, în trebuinţe, dar şi în tendinţa de a le satisface prin emoţii şi impulsuri menite să-i consolideze atenţia, 

memoria etc. 

     Un aspect de o valoare ce depăşeşte orice estimare în parteneriatul argumentat îl reprezintă relaţionarea 

voluntarilor cu copiii. Interacţiunea stabilită între copil şi voluntar se construieşte în jurul cuvintelor-cheie 

comunicare, cooperare, prietenie, favorabile preşcolarului de a-şi exprima necesităţile, gândurile, sentimentele 

şi emoţiile cu mai multă deschidere şi încredere. Egalitatea şi cooperarea nu se câştigă uşor: socializând, 

câmpul relaţional al copilului se lărgeşte, el intră în relaţii interpersonale noi. Copilul este stimulat să se 

implice, să îndrăznească să reuşească prin forţele proprii, prin răbdare, calm, simpatie, prin plăcerea jocului, a 

noului, a creativităţii şi inventivităţii. Astfel, el înţelege din ce în ce mai mult ce se petrece în jurul lui şi este 

capabil să trăiască numeroase emoţii şi sentimente, să fie sensibil şi să răspundă celorlalţi cu bucurie, veselie, 

simpatie, empatie etc. Urmare a relaţiei cu voluntarii şi a activităţilor semnificative realizate în parteneriat, 

copiii își vor manifesta emoțiile mult mai viu și nuanțat, ceea ce reprezintă o caracteristică a afectivităţii 

preşcolarului. Rolul egalilor în dezvoltarea afectivă a preşcolarului este mediat şi condiţionat de acţiunile şi 

influenţele relaţionării cu el. ”Afectivitatea, centrată mai întâi pe complexele familiale, îşi lărgeşte registrul pe 

măsură ce se înmulţesc raporturile sociale...” (J. Piaget). 

 Concluzia care se impune în determinarea impactului parteneriatului educator-voluntar-copil în instituţia 

preşcolară certifică aspectul responsabilizării sociale, care îi determină pe tinerii de azi să manifeste activism 

în domenii motivante pentru ei, conducându-i la formarea unei personalităţi proactive, capabile să îşi atingă 

obiectivele cu succes, atât pe plan personal, profesional, cât şi social, acţiunile de voluntariat devenind o 

formă de învăţare experienţială într-un domeniu specific. 

 

 

 

Boca C. (coord.) Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului preşcolar. Modul general pentru 

personalul grădiniţei. Bucureşti: Educaţia 2000+, 2009. 

 Vasian T. ș.a. Educaţia timpurie: sporirea calităţii şi eficienţei. În: Univers pedagogic, nr. 1 (49), 2016, pp. 

28-33.  
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 https://mecc.gov.md/ro/content/precizare-privind-vacanta-gradinitelor-lunile-de-vara
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 PROIECTE EDUCAȚIONALE DE PARTENERIAT 

ÎN ȘCOALA NOASTRĂ 

 

Prof. Streche Delia Ionela 

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Alexandria, Teleorman                                              

 

 În cursul anului școlar trecut, cadrele didactice și elevii de la școala noastră au desfășurat în 

parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, structură a Agenției Naționale Antidrog,  

numeroase activități  în cadrul proiectului interjudețean ,,Stop fumat!” și a campaniei ,,Drogurile-drum cu 

sens unic”. Astfel, inspectori de specialitate din cadrul CPECA au susținut activități de informare pentru 

cadrele didactice și elevii din școala noastră. 

 S-au folosit materiale pe suport electronic Power-Point și au avut loc discuții interactive despre 

efectele consumului de tutun și alcool. În cadrul prezentării materialului, participanții au fost informați asupra 

atribuțiilor Agenției Naționale Antidrog și a centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog asupra 

prevederilor legislative, implicațiilor sociale, medicale și educative ale consumului de droguri. În cadrul 

acestui parteneriat, cadrele didactice au organizat și susținut cu elevii activități interactive de marcare a Zilei 

Naționale fără Tutun- 21 noiembrie, oferindu-le acestora în finalul activităților broșuri ,,Boby și medalia 

STOP FUMAT!”. La ultima activitate din iunie s-a apelat la metode de educație non-formală, prin implicarea 

elevilor în jocuri didactice precum: ,,Jocul cutiilor negre”, ,,Lanțul drogurilor”, ,,Ochelarii buclucași” pentru a 

înțelege mai bine situațiile reale în care se pot afla. Au fost prezentate și informații legate de efectele 

consumului diferitelor substanțe psihoactive legale sau ilegale.  

 Alte proiecte educaționale au fost cele realizate în parteneriat cu consilierul școlar intitulate ,,Drumul 

către tine însuți” sau cu părinții “Şcoala nonviolenţei” prin care am dorit ca elevii să devină mai deschişi, mai 

dispuşi la  comunicarea cu colegii, profesorii şi părinţii. De asemenea, am căutat ca elevii să se implice mai 

mult, să colaboreze la rezolvarea unor incidente în care sunt implicaţi ei sau colegii lor, iar în situaţiile în care 

sunt pe cale de a deveni victime sau agresori să folosească regulile învăţate pentru a-şi controla emoţiile şi a 

depăşi „un moment violent”. Fiecare tip de activitate din cadrul programului a urmărit astfel un anumit 

obiectiv care contribuie la obţinerea rezultatului final: elevi cu încredere sporită în sine, în şcoală, cu abilităţi 

de comunicare şi relaţionare sporite, capabili să controleze şi să depăşească situaţii generatoare de violenţă. 

Principalele activităţi derulate în cadrul acestor proiecte sunt următoarele:  

-12 ore suplimentare tip “dirigenţie” (după programul şcolar, câte o oră pe săptămană) cu tematică legată de 

controlul emoţiilor, sentimentelor, comportamentelor; 

-10 minute zilnic, la sfârşitul ultimei ore de curs, în “Cercul sincerităţii”–un moment în care fiecare elev 

numeşte două situaţii prin care a trecut în cursul zilei, care l-au bucurat sau întristat; 

-“Ziua implicării familiei”-o întâlnire săptămânală cu un părinte sau bunic al elevilor din clasă, moment în 

care acesta povesteşte o întâmplare dificilă prin care a trecut şi pe care a reuşit să o controleze; 

-discuţii cu elevii mediatori (pregătiţi special şi care utilizează o fişă de mediere numită “Ceapa furiei”) atunci 

când elevii sunt îngrijoraţi, supăraţi, speriaţi, furioşi; 
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- discuţii cu profesorul mediator (care utilizează o fişă specială de mediere pentru victimă şi agresor) atunci 

când are loc un incident violent; 

- o întâlnire lunară cu un reprezentant al Poliţiei care sfătuieşte elevii cum să reacţioneze în cazul incidentelor 

violente; prezentarea la sfârşitul programului, în cadru festiv, a unei scenete pe tema antiviolenţei şcolare. 

Colectivele elevilor care au participat la aceste proiecte sunt mult mai “sudate”, au iniţiative de grup, 

reacţionează în grup la apariţia unui fenomen violent, relaţionează mai bine cu învățătorii şi profesorii, părinţii 

acestora sunt în continuare implicaţi în viaţa şcolii şi ca efect final–incidentele violente sunt mult mai rare. 

 Proiectul educaţional „Nota 10 la purtare!” s-a adresat elevilor în vederea reducerii  absenteismului 

şcolar. În urma implementării proiectului s-a realizat o bază de date privind absenteismul şi cauzele acestuia, 

oferind astfel conducerii şcolii şi cadrelor didactice o imagine obiectivă a acestui fenomen, precum şi a 

modalităţilor de monitorizare (fişe şi proceduri) şi de reducere a acestuia. Au fost identificate exemple de bună 

practică (strategii manageriale aplicate la clase, scenarii de activităţi didactice) ce se pot folosi în activitatea 

viitoare. O mare parte dintre elevii cărora li s-a adresat proiectul au avut rezultate şcolare mai bune în 

semestrul al II-lea şi un număr mai mic de absenţe nemotivate, îmbunătăţindu-şi situaţia notei la purtare. Un 

alt rezultat al proiectului a fost eficientizarea comunicării profesor-elev, prin abordarea unor teme în cadrul 

orelor de consiliere ce vizează aşteptările elevilor faţă de şcoală. Reuşita proiectului a depins şi de modul şi 

gradul de implicare a familiei, fiind întâmpinate unele dificultăţi de comunicare în cazul unor elevi ce 

proveneau din familii cu situaţii socio-economice dificile sau cu diferite manifestări de violenţă. 

Activităţile la nivelul şcolii (ex: O Săptămână fără absenţe!; Monitorizarea frecvenţei şi comportamentului) se 

pot constitui ca o reală strategie şcolară în vederea diminuării/eliminării absenteismului şcolar. Un rol 

important în derularea proiectului a constituit-o colaborarea dintre psihopedagogul şcolar, învățători şi 

profesorii diriginţi, precum şi implicarea acestora în toate etapele proiectului, dar şi înţelegerea de către 

cadrele didactice a rolului extrem de important pe care îl au în reducerea absenteismului, prin oferirea unor 

activităţi şcolare interesante, aplicarea cu consecvenţă a regulamentului de ordine interioară, posibilitatea 

medierii în vederea rezolvării unor situaţii conflictuale profesor-elev sau elev-elev, o bună cunoaştere a 

elevilor şi o comunicare reală şcoală-familie. 

Prin intermediul acestor proiecte am urmărit dezvoltarea responsabilităţii sociale şi formarea deprinderilor de 

interacţiune socială în rândul elevilor, dezvoltarea unor competenţe de comunicare eficientă şi de facilitare a 

dialogului constructiv pentru a evita violenţa și absenteismul. 

 Ne-am propus ca și pe viitor să desfășurăm astfel de activități. Considerăm că prevenirea şi 

combaterea delincvenţei juvenile, a atitudinilor violente, a absenteismului și asigurarea climatului de siguranţă 

în şcoală este o răspundere comună, împărtăşită de toţi participanţii la procesul educaţional (profesori, elevi, 

părinţi) care trebuie să-şi asume şi să respecte un cod comun de conduită, în care respectul şi 

responsabilitatea faţă de sine şi faţă de ceilalţi se constituie în nucleul central al demersului. Intervenţia 

pentru obţinerea acestor deziderate începe în prima zi de şcoală a fiecărui elev şi, deşi se încheie aparent o 

dată cu finalizarea studiilor, se continuă pentru tot restul vieţii în folosul elevilor. 
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Voluntariatul-beneficii și efecte 

Prof. Isa Lavinia 

Colegiul Național ”Silvania” Zalău 

 

,, Când facem un bine cuiva dintr-o pornire într-adevăr adâncă și curată, 

 nu numai că nu așteptăm recunoștință,  

dar ne vine parcă să mulțumim noi aceluia, 

 că ne-a primit cu bucurie darul și binele ,, ( Lucian Blaga) 

 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, 

talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de  natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis)  

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără 

a primi o contraprestație materială.” (Definitie adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, iunie 2002). 

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar voluntariatul este ,mai presus de orice definiție, atitudinea 

fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, cinste, persevenență, credibilitate,  consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe 

încă de când sunt  mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Voluntariatul a cunoscut o creștere rapidă în diferite domenii în ultima perioadă. Voluntariatul înseamnă a 

socializa mai mult, a ne ajuta colegii prin manifestare de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin voluntariat 

putem dobândi noi abilități și cunoștințe, dar și abilități sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de 

practicat și susținut în școală. 

Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie, este un răspuns dat necesităţii de a acţiona ca cetăţeni 

responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, pentru a cultiva 

valorile lui, înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli europene, în care se respectă normele europene și în 

care se realizează un învăţământ de calitate. 

Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitatea locală, solicită 

calităţi legate de comunicare. Educația pentru voluntariat începe încă de la grădiniță. Copiii sunt implicați în 

diverse activități care presupun dezvoltarea spiritului civic și solidarității acestora. Activitățile de voluntariat 

constituie o experiență bogată de învățare. 

Se știe că voluntariatul este un element semnificativ în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul 

său de bază este responsabilitatea obținută de fapt numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 

adaugă alți factori importanți, și anume comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat 

implică interacțiune, spirit civic și organizațional, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism. Participând la această mișcare, înveți cum să promovezi creativ ideile personale și să te străduiești 

să le atingi până la capăt. Prin urmare, prin voluntariat puteți dezvolta sau obține noi abilități și cunoștințe, dar 

și abilități sociale (încredere, solidaritate, toleranță etc.), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă 

în jurul nostru. Este clar că această activitate nonprofit nu înseamnă doar să investești în tine, înseamnă să te 

conectezi la comunitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă să fii parte 

a unui grup în care să te implici. 

Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate 

genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de 

la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, 

fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează 

în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un 

proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire 
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la majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi 

nu un scop în sine al acesteia. 

A fi voluntar însemnă a fi în primul rând o persoana altruista, voluntariatul fiind o activitate desfășurată în 

folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig material. Voluntariatul construiește, cu fiecare 

activitate, un tânăr cu perspectivă , dezvoltându-i abilități necesare în dezvoltarea sa ulterioară ajutându-l să 

devină un adult de succes. Fiecare dintre noi, avem o zonă de confort care de multe ori ne impiedică să 

evoluăm. Voluntariatul ne scoate din această zonă de confort, ajutându-ne să ne dezvoltăm și să avansăm. 

Abilități pe care voluntariatul ți le dezvoltă: 

 Lucru în echipă. 

Lucrul în echipă te poate ajuta să-ți descoperi abilități de lider. Pentru fiecare activitate desfășurată avem 

nevoie de oameni pentru care să creăm și oameni care să creeze. Lucrând în echipă te ajută să te adaptezi mai 

ușor diferitelor personalități ale colegilor, astfel vei colabora mai eficient.  

”Talentul câștigă jocul, dar lucrul în echipă și inteligența câștigă campionatele.” Michel Jordan 

Motivația.  

Motivația constituie temeiul comportamentelor și activităților pe care le prestează indivizii. Este motivul 

pentru care un om este mai bun ca ieri și care formează obiceiuri bune. În voluntariat această motivație o poți 

lua de la oamenii implicați, de la pasionații de voluntariat, de la acei oameni de suces pe care îi întâlnești. Prin 

intermediul activităților de voluntariat poți întâlni persoane pasionate de anumite lucruri care vor naște în 

sufletul tău acea pasiune. 

Să îți depășești frica de a cunoaște alte persoane. 

 Prin voluntariat înveți să ai curaj să-ți exprimi punctul de vedere într-o societate. Voluntariatul înseamnă 

socializare, prieteni, prietenii care uneori țin o viață și care te ajută să devii un om mai bun. Înveți să 

organizezi activități și să fii responsabil de consecințele unei acțiuni,două oportunități importante pe care ți le 

oferă munca în voluntariat. Te ajută să îți depășești unele frici și să spargi unele bariere. După cum spunea 

Napoleon Hill:” Mintea nu cunoaște alte frontiere decât cele pe care le stabilim noi înșine.” 

Abilitatea de a vorbi în public. 

O abilitate importantă, care ne este zilnic necesară și care de multe ori neavând-o ne împiedică să exprimăm 

idei, pareri, gânduri etc. Prin activitățile de voluntariat reușești să distrugi această frică cu ajutorul practicii pe 

care o poți face prin ONG-uri. Indiferent unde ești: la școală, facultate sau la locul de muncă, va trebui să îți 

expui gândurile, să îți motivezi alegerile. Doar dacă interacționăm putem să ne punem în valoare 

personalitatea pentru a avea scuces. 

Viziune asupra viitorului. 

”Dacă nu știi în ce port să ajungi, atunci nici un vânt nu este favorabil” spunea Seneca. Voluntariatul te poate 

ajuta să îți formezi o viziune asupra viitoului. Te ajută să fii conștient de ceea ce îți dorești, să îți planifici 

acțiunile pentru a-ți îndeplini dorințele, visul. Planificarea este abilitatea pe care o dobândești în urma 

activităților de voluntariat. Activitatea de voluntariat iți formează personalitatea  

Bucuria de a ajuta pe cei din jurul tău!  

Nu e o abilitate ci un sentiment unic pe care activitățile de voluntariat ți-l poate oferi.Ai șansa de a schimba și 

de a îmbunătăți cât de puțin realitatea zilelor noastre, având astfel un impact în societatea în care trăim. 

Zâmbetele oamenilor care vin din fericirea care le este adusă de ajutorul primit prin campaniile și activitățile 

de voluntariat sunt rasplata voluntarilor. 

 

Copiii implicați în campanii și activiăți de voluntariat sunt copii care își dezvoltă diverse abilități și 

competențe necesare dezvoltării lor ulterioare ca oameni pe care se poate baza o societate sănătoasă. Valorile 

dobândite prin activități de voluntariat sunt valori sănătoase, valori primordiale pentru dezvoltarea individului 

ca o personalitate distinctă. 
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Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să 

cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal 

la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se 

simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii 

defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. În concluzie, valoarea 

activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi și este 

doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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PREDAREA ONLINE PENTRU ELEVII CU CES 

 

 Prof. Barbu Simona 

Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza”, Brăila 

 

Problematica educaţiei copiilor cu cerinţe speciale a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul 

specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări 

fundamentale în percepţia actului educativ. Există o conștientizare sporită a nevoilor educaționale ale elevilor 

cu autism, dislexie, tulburare de deficit de atenție / hiperactivitate, sindrom Down și alte afecțiuni. Însă 

trecerea bruscă la învățarea online, care a avut loc în multe țări în contextual actual al pandemiei, ar putea 

dezavantaja elevii cu dificultăți specifice de învățare. În graba de a configura diverse platforme digitale, de a 

utiliza diferite instrumente și de a atribui sarcini, nevoile elevilor cu CES ar putea fi ignorate. 

 Nevoile şi interesele de învăţare sunt mai delicate şi mai greu de atins pentru elevii cu cerinţe educaționale 

speciale, elevi care au atât probleme medicale, cât şi propriul stil şi mod de lucru la care profesorii trebuie să 

se adapteze individualizat. Pentru a realiza o educaţie cât mai accesibilă pentru elevii cu CES, este nevoie de o 

individualizare şi o diferenţiere a învăţării, Profesorii trebuie să descopere abilităţile şi competenţele 

individuale pentru fiecare elev în parte. Astfel, prin flexibilitatea educaţiei se asigură dezvoltarea capacităţilor 

şi aptitudinilor fiecărui elev în raport cu potenţialul său. Cadrul didactic trebuie să folosească acele 

conţinuturi, metode, instrumente şi forme de organizare care să care să faciliteze învăţarea, să-l pună pe 

fiecare elev în situaţia de a se dezvolta şi de a-şi valorifica la maxim aptitudinile şi posibilităţile, urmărindu-se 

astfel ameliorarea rezultatelor şcolare prin valorificarea maximă a potenţialului fiecărui elev. Realizarea 

acestor obiective impune tratarea individuală şi diferenţiată a elevilor. 

Este crucial să ne asigurăm că elevii cu CES nu rămân în urmă în primele etape ale trecerii la învățarea online 

și că primesc sprijinul relevant chiar și atunci când casa lor devine sala de clasă. Predarea online pentru elevii 

cu CES se poate realiza sub două aspecte: predarea online sincron pe platforme de genul Zoom sau Google 

Meet sau asincron, cu ajutorul metodelor alternative de predare. Însă elevii cu CES au nevoie de  timp şi de 

exerciţiu pentru a se obişnui cu platformele şi a instrumentele digitale. Pentru a-i iniţia şi a le oferi sprijin în 

învățarea online putem organiza discuţii individuale sau întâlniri de grup mic pentru a le oferi explicaţii clare 

în legătură cu modul în care funcționează diferite platforme, cum să se conecteze, unde pot fi găsite lecţiile şi 

materialele, care sunt sarcinile de lucru, ş.a. Trebuie să ţinem cont de gradul de dizabilitate, de ritmul de 

învăţare al elevilor atunci când stabilim termenele de realizare a sarcinilor şi temelor. Munca lor ar trebui 

evaluată numai după ce elevii s-au adaptat la noul mediu de învățare.  

Predarea asincronă prezintă avantajul că elevul va lucra în propriul său ritm, nemaifiind presat de timp în 

rezolvarea unei anumite sarcini, putând lua pauză atunci când doreşte, sau stărui mai mult sau mai puţin la un 

exerciţiu, în funcţie de gradul de dificultate perceput. Elevii cu CES au adesea o durată mai mică de atenție și 

se concentrează mai greu asupra activităților de învățare.  Se poate asigura o învăţare personalizată, pe care la 

clasă profesorul nu o poate asigura, prin centrarea pe nevoile fiecărui elev, prin administrarea fişelor sau a 

sarcinilor de lucru, individualizate şi adaptate nevoilor fiecărui elev. De exemplu, putem  descompune 

sarcinile complexe în sarcini mai mici, eşalonate. În plus, adaptăm instrucțiunile scrise astfel încât să fie 
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scurte, concise și clare. Pentru a-i ajuta, putem trimite un fișier sonor împreună cu instrucțiunile, un scurt 

screencast sau un videoclip care să explice lecţia sau cum ar trebui îndeplinite sarcinile.   

Fişele de lucru (printabile sau interactive) pot fi folosite online pentru  consolidarea cunoştinţelor,  

sistematizarea sau recapitularea cunoştinţelor însuşite de elevi. Acestea pot fi adaptate, astfel este posibilă 

individualizarea şi diferenţierea procesului instructiv-educativ. Activităţile didactice în cadrul cărora se 

utilizează fişele de lucru pentru realizarea procesului de învăţare sunt mai atractive pentru elevi, contribuind 

astfel la obţinerea unor rezultate mai bune în pregătirea elevilor şi la egalitatea de şanse.  

Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi obiectivele activităţii 

didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul şi gradul 

deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic sau sintetic), stilul dominant de învăţare, etc. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu cerinţe speciale se pot folosi metode expositive cum ar fi 

povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea. Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă 

didactică trebuie să fie însoţită de support ilustrativ - sugestiv sau imagini filmate, deoarece se captează mai 

uşor atenţia şi este facilitată implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei. Se recomandă 

îmbinarea metodelor interogative cu celelalte metode expozitive, demonstrative, activ-participative, 

înlăturându-se astfel monotonia şi stimulându-se gândirea şi concentrarea atenţiei. Metodele de simulare 

(bazate pe jocul didactic şi dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul unor 

discipline (dramatizarea unor lecţii) cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe 

mintale şi senzoriale. Aceste metode trezesc motivaţia şi participarea activă, emoţională a elevilor, constituind 

şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare. Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă 

elementele de bază ale unui fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o 

metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de 

antrenare a deprinderilor.  

Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă, se ajunge 

la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 

capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor 

instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. Însă, prin 

aceste abordări diferite se urmărește succesul fiecărui elev, oferind egalitate de șanse tuturor elevilor.  
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Consilierea în beneficiul copilului cu CES 

Hușleag Marinela 

Școala Profesională Focuri 

 

Principii de lucru 

O viață integrată începe de timpuriu, în grupuri de joacă și în grădinițe, ca apoi să fie urmată de 

educația în școli și colegii normale, destinate majorității. Beneficiile incluziunii sunt reciproce: 

fiecare persoană cu CES evoluează conform particularităților sale, iar majoritatea își învinge teama 

de separare și de respingere, depășește obstacolele din calea accesului și participării la viața 

comunitară, își dezvoltă toleranța și creativitatea în relaționarea interpersonală.  

Caracteristici ale incluziunii 

Numărul copiilor cu CES care frecventează grădinița 

Existența în grădiniță a facilităților destinate copiilor cu dizabilități fizice 

Prezența personalului de sprijin pentru copiii cu CES: consilier, psiholog, tutore, asistent social, 

mediator 

Interesul managementului grădiniței și a cadrelor didactice/nedidactice pentru formarea și 

dezvoltarea profesională continuă 

Facilitarea exprimării și afirmării copiilor cu CES și a părinților acestora 

Implicarea părinților în activități specifice educației incluzive . 

 

 

Mediul familial 

 

Copiii învață comportamentele privindu-i sau observându-i pe ceilalți. Familia este un astfel de 

mediu în care copilul învață. Mediul familial este determinat de condițiile economice, materiale, de 

nivelul cultural și comportamental, de nivelul de integrare socială care își propune amprenta pe 

existența și dezvoltarea copilului. Factorii de ordin psihopedagogic sunt mulți și uneori greu de 

surprins la nivelul efectelor pe care îl au asupra evoluției copilului. 

În privința climatului, fiecare familie are o anumită tonalitate, armonie, echilibru, continuitate, toate 

acestea având, ca notă comună, afectivitatea. Carența afectivă-cu catgoriile ei: carență completă, 

relativă, latentă- este cauza fenomenelor de devianță, inadaptare și chiar a patologiilor. 

În diversitatea familiilor, din punctul de vedere al structurii și funcționalității, putem constata variații 

în privința următorilor indicatori: 

Autoritate: familii autoritare, care dezvoltă iniațivele copilului, fermitatea în acțiune, curiozitatea 

epistemică, spiritul obiectiv de autoevaluare; 

Integrarea socială: familii integrate social, familii la limita integrării; 

Activ/pasiv: familii active care au ca principiu autoafirmarea, depășirea dificultăților, care 

încurajează copiii la dinamism, motivație a învățării și muncii; 

Completitudine/ incompletitudine: familii în care părinții formează miezul familiei, familii în care 

unul dintre membrii familiei lipsește definitiv sau temporar, familii reconstituite; 

Accord/ dezacord conjugal: generat de situații precum: adopția unui copil de părinți vârstinci, familii 

reconstituite din familii divorțate cu copii rezultați din căsătorii anterioare; 
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Așteptările față de copil: familii cu așteptări exagerate care favorizează eșecurile școlare, provoacă 

„intoxicații intelectuale”, care generează irascibilitate și agresivitate în raport cu sarcinile de învățare. 

 

                    Consilierea părinților 

 

Primul pas în consilierea părinților este explorarea problemei pe care o facem direct prin întrebări de 

clarificare, de sumarizare, întrebări deschise/închise, prin tonul vocii, mimica feței, orientarea 

privirii, gesturi. Următorul pas este oferirea de informații, acțiune pe care o derulăm pe baza 

principiului : numai sugestii și fără impuneri. Persoana are dreptul de a alege 

În consilierea părinților, intervin o serie de dificultăți, cum ar fi: 

Transmitere/receptare a mesajelor 

Așteptări nerealiste ale părinților 

Lipsa de implicare autentică 

 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni 

care presupun: colaborarea cu parinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în 

lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 
  Relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru 

este nevoie de respectarea următorelor reguli: 
parintii si copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie alese 

situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei mai 

mari le acceptă; problemele trebuie discutate până cand se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar 

dacă nu se ia o decizie; 
să existe un parteneriat cât mai strans între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine pregatite 

și informate în legatură cu modul în care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie redusă 

izolarea părinților, punându-i în legatură cu alți parinți aflați în situații similare, promovând o 

abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor;
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 VOLUNTARIATUL, CEA MAI IMPORTANTĂ SURSĂ DE BINE! 
 

Prof. înv. preșcolar Ioniță Elena Gina  

G.P.N.ȘC.GIMN’’Marin Preda’’Pitești 

 

 

 De-a lungul timpului, au existat multe fraze care au stat în picioare în faţa timpului tocmai datorită 

mesajului puternic pe care l-au avut de transmis. Să nu uităm de nemuritorul Gandhi care a rostit: „Fii 

schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”. 

 Semnificația voluntariatului în cultura românească începe să se schimbe. Până acum, pentru români, 

voluntariatul echivala cu munca patriotică, lucru ce nu era în niciun caz voluntar, fără beneficii. Nici măcar 

satisfacție personală nu îți aducea. Între timp, în cultura occidentală, voluntariatul avea cu totul și cu totul altă 

semnificație. Era o activitate pe care o făceai din proprie inițiativă, făcută în folosul altor oameni, cât și al tău 

ca individ pentru că îți aducea o dezvoltare atât personală, cât și profesională. Treptat, s-a ajuns ca și în 

România, voluntariatul să capete această accepțiune. 

 Pentru un tânăr, voluntariatul s-ar putea să fie cea mai bună soluție. Un ONG, de orice profil ar fi, îi 

oferă voluntarului posibilitatea de a-și alege programul de muncă în funcție de disponibilitate, de a participa la 

proiecte de mare amploare și să ia contact cu oameni importanți din toate domeniile. Fiecare își poate alege un 

ONG din domeniul în care își va dori să lucreze, astfel reușind să ajute pe alții, dar și pe sine în același timp. 

 De cele multe ori, ONG-urile sunt organizate ca o companie în miniatură. Daca ești voluntar nu 

înseamnă că ești lipsit de responsabilitate. De fapt, acesta este un lucru foarte important pe care îl putem 

învăța fiind voluntar, responsabilitatea. Învățăm să fim responsabili de faptele noastre pentru că știm că alți 

oameni depind de munca noastră. Acesta este un paradox al muncii de voluntar – cu toate că nu suntem plătiți 

sau supravegheați strict de cineva, toată lumea se străduiește să își facă treaba cât mai bine, știind că munca 

noastră va ajuta pe cineva. 

 Cel mai important lucru pe care ni-l poate oferi activitatea de voluntariat este faptul că ne învață să 

lucrăm în echipă. Vom avea colegi cu aceleași preocupări ca ale noastre, cam de aceeași vârstă cu care ne va 

face plăcere să lucrăm și faom de care nu vei avea niciun sentiment de inferioritate. Se știe că la un loc de 

muncă, oricât de siguri pe noi și de îndrăzneți am fi, nu putem să îi punem superiorului nostru chiar orice 

întrebare ne trece prin cap. În schimb, aici vom avea ocazia să învățăm lucrurile din mers, alături de colegii 

noștri. 

 De asemenea, putem ajunge și să coordonăm un proiect important și astfel să ne exercităm capacitățile 

de lider. Vom avea o satisfacție extraordinară când vom vedea un proiect dus la bun sfârșit. Iar în bucuria sau 

mulțumirea oamenilor ne vom găsi adevărata răsplată a muncii noastre. O să avem ocazia să cunoaștem foarte 

mulți oameni interesanți, atât dintre colegii noștri, dar și oameni de carieră cu care intrăm în contact pentru a 

ne duce la bun sfârșit proiectul. În plus, toate companiile vor aprecia activitatea noastră de voluntari. De 
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asemenea, putem obține recomandări foarte bune de la oamenii cu care am lucrat, ceea ce ne poate ajuta în 

cariera noastră. 

 Să fim voluntari este un lucru foarte important, atât pentru cariera noastră, cât și pentru viața noastră. 

Vom învăța lucruri care ne vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea, 

dar și compasiunea și răbdarea în tot ceea ce facem. Chiar dacă nu suntem plătiți în bani, lucrurile pe care le 

putem învăța într-un ONG sunt lucruri pe care nu putem să le cumpărăm. 

 Voluntariatul este o activitate neplătită și are drept scop îmbogățirea spiritului civic și creșterea 

implicării în cadrul comunității. De regulă, o persoană care își dorește să fie voluntar va căuta locații sau 

asociații care are aceleași valori, militează pentru aceleași scopuri și se identifică cu ele. 

 Este important de știut faptul că voluntariatul este considerat și recunoscut ca experiență profesională, 

în baza semnării unui contract de voluntariat și poate fi un mare plus pentru angajatori, deoarece arată dorința 

de implicare ale candidaților și de a se afirma sau de a face o diferență la nivel de comunitate. În plus, 

voluntarul poate testa un nou  domeniu și totodată, câștiga experiență dacă se gândește să schimbe sectorul de 

activitate. 

Prin activitatea de voluntariat, se dobândesc competențe diverse ce pot fi valorificate în viața profesională. 

Astfel, înveți să comunici mai bine și să lucrezi într-un grup, să te coordonezi cu acesta, să îți gestionezi 

timpul mai eficient, planificare și organizare de activități, înveți structura unei organizații și elemente de 

identitate organizațională. 

 Probabil cel mai frumos lucru specific activității de voluntariat este faptul că simțim că putem face o 

diferență, putem schimba în bine anumite aspecte în viața unui om, a unui grup și în general, ne crește 

încrederea în sine, ne simțim mai siguri pe ceea ce putem face. În plus, devenim mai conștienți de anumite 

probleme sociale ale comunității și putem deveni ambasadori ai acelei cauze. 

Tinerii pot deveni voluntari și se pot încadra în diferite activități de voluntariat. Voluntariatul în ONG este 

despre a face mai mult decât pentru propria persoană. Mult sau puțin, este deloc important. Important este să 

înțelegem trăirea de a sprijini o inițiativă sau un demers care ar avea un impact benefic asupra comunității 

locale. 

 În primul rând, voluntariatul ne oferă șansa de a valorifica într-un alt mod, mult mai original și 

dinamic, ceea ce dobândim pe parcursul timpului la școală și în activitatea noastră zilnică. De asemenea, 

putem fi stimulați de ideea că putem realiza ceva prin propriile forțe, doar cu noi înșine și creativitatea noastră 

născocită.   

În al doilea rând, cu toții suntem încântați de faptul că putem face un lucru bun pentru un cerc restrâns de 

persoane și inclusiv pentru o comunitate întreagă. Ceea ce numim noi voluntariat este o activitate complexă 

atât spirituală, cât și fizică prin intermediul lui dobândim anumite trăsături definitorii pentru viața noastră și 

oferim șanse și noi oportunități persoanelor cu nevoi sau fără. Voluntariatul ne încurajează spre o viață 

sufletească mai bună și ne îndeamnă spre noi încercări de actualitate. 
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 Voluntariatul este un proces necesar de autocunoaştere şi o investiţie cu valoare mare adăugată. 

Experienţele pe care le acumulăm ca voluntari pot face diferenţa între succes şi eşec în carieră. De asemenea, 

oamenii pe care îi întâlnim făcând voluntariat sunt foarte importanţi, deoarece sunt persoane cu valori similare 

şi pot deveni într-un viitor apropiat clienţi, parteneri şi de ce nu, prieteni pe viaţă. 

 „Niciodată înaine, omul nu a avut o aşa mare capacitate de a controla mediul în care trăieşte, 

capacitatea de a pune capăt foametei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună generaţie 

pe care a cunoscut-o vreodată omenirea.” (President John F. Kennedy) 
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 INTEGRAREA COPIILOR CU ADHD ÎN ŞCOLILE DE MASĂ 

                                                                                       Prof.  Manole Delia Magdalena 

                                                          Colegiul National Pedagogic CAROL I, Câmpulung 

 

            Tulburările de tip deficit de atenţie şi hiperactivitate au fost dintotdeauna, doar că această probleme a 

ajuns mult mai remarcată şi mai dezbătută în zilele noastre. 

            Copiii care prezintă ADHD sunt distraşi foate repede de la activităţile obişnuite, lasă lucrurile 

neterminate, fiind destul de nepăsători faţă de greşelile pe care le fac. Din cauza trecerii rapide de la o 

activitate la alta, ei devin foarte repede instabili emoţional, fiind, deseori, impulsivi. În cadrul activităţilor nu 

îşi aşteaptă rândul la vorbit, întrerup,vorbesc repede,tare şi spun cam tot ce le trece prin minte, fără a cugeta 

prea mult la ceea ce spun. 

            Tulburarea de tip ADHD expune copilul riscului de a avea o performanţă şcolară scăzută. Acest lucru 

se datoează faptului că îşi însuşesc mai greu deprinderile de organizare a activităţii şi a timpului de lucru 

alocat. 

1. Elevi 

 2. Idei de activități  

- așezarea optimă a copilului în clasă:  

 - să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;  

 - să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

  - materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui;  

 - tabla este recomandat să fie albă; 

  - jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia(Pânza încrederii, Schimbă locul!, Ghici 

cine e? etc.) 

 - tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine sunt și eu, Bingo, 

Statuile etc.);  

 - vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate (Rățușca 

cea urâtă,Puiul, Frumoasa și Bestia etc.); 

  Strategii de învățare  

 - învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;  

 - tratarea diferențiată;  

 - metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic,Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul 

galeriei etc. - adaptate);  

- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

  - valorizarea activității în fiecare oră;  

- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare.   
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 Resurse 

  - folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, jetoane 

etc.);  

 - mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concretintuitiv; 

 - mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.);  

 - cărți/reviste cu imagini;  

 - fișe cu scheme de fixare;  

 - resurse educaționale deschise;  

 - planșe tematice afișate permanent în clasă etc.  

 Evaluare  

- observarea sistematică a comportamentului;  

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații);  

- aprecieri verbale; - fișe de observare a comportamentului, a progresului.  

  Părinți  

Idei de activități- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și 

a cunoașterii mai bine a elevului (Împreună vom reuși!));  

- activități comune părinți-elevi-învățător-profesor de sprijin-consilier școlar (ateliere de lucru, excursii, vizite, 

serbări, lectorate...)  

- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying);  

 Cadre didactice  

Idei de activități  

 - colaborarea/predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după 

caz);  

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;  

- participarea la diferite cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES 

 - ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice  

 - activități comune părinți-profesori-elevi  

 Strategii de învățare: interventie specifică de recuperare în echipă  

 Resurse:  materiale de învățare diferențiate  

 Evaluare: fișe de asistență, interasistență 
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Efectele handicapurilor de comportament în plan școlar și socio- profesional                                                         

Șchiop Monica Mariana 

 Școala Gimn.,, Martin Șuboni”, Jebel 

 

      O serie de handicapuri ale conduitei se datorează și factorilor psiho-pedagogici neadecvați care își găsesc 

un teren   favorabil pe fondul unor posibilități intelectuale limitate și a interesului scăzut pentru activitățile cu 

caracter cognitiv. Carențele educative au o arie largă și se extend de la greșelile părinților, manifestate prin 

lipsa de preocupare față de copii, indiferență afectivă, nestimularea afirmării personalității copilului și 

terminând cu mediul școlar tensionat, ca urmare a nerespectării caracteristicilor psihoindividuale ale elevilor, 

a lipsei de tact pedagogic, favoritism, descurajarea unor elevi etc.Toate acestea duc la absenteeism, hoinăreală, 

lene, opoziție față de efort și atitudini negative la adresa colectivului. 

       Elevii care nu sunt adaptați la viața școlară prezintă pe de o parte, discordanțe între capacitățiile psihice și 

calitatea efortului depus, iar pe de altă parte, între nivelul cerințelor și exigențelor procesului instructiv- 

educative. Insuccesul sau eșecul școlar se poate manifesta la o disciplină ori la mai multe, când apar dificultăți 

de adaptare ce se generalizează la întreaga activitate educațională. Fenomenul de neadaptare se corelează cu 

factori subiectivi și obiectivi, determinând perturbarea echilibrului dintre elev și școală. Din categoria 

factorilor subiectivi fac parte cei ce țin de starea fizică și dezvoltarea mintală a copilului, evoluția activităților, 

însușirilor caracteriale și temperamentale, iar factorii obiectivi sunt școlar- pedagogici, familiali, morali, 

culturali și economico-sociali. 

    O atenție deosebită trebuie acordată elevilor cu handicap de intelect și celor cu intelect de limită. Dacă 

pentru unii sunt unități special în care activitatea școlară se corelează particularitățile lor individuale, pentru 

elevii cu intelect de limită complexitatea procesului instructiv, exigențele acestuia presupun un efort mult mai 

mare, care poate determina apariția de dificultăți în achiziția sau operarea cu unele concepte. Neajunsurile 

cresc odată cu trecerea dintr-o clasă în alta a elevului, când sporesc sarcinile individuale și intelectuale și când 

elevul se plasează sub nivelul colegilor săi; cele mai frecvente eșecuri ale elevilor cu intelect de limită se 

datorează dizabilităților verbale, inteligenței necreatoare, lipsei de originalitate în activitățile intelectuale, 

capacități modeste de învățare. 

      O altă cauză care poate duce la insucces școlar ține de instabilitatea psihică a copilului ce se manifestă 

printr-o capacitate redusă de concentrare a atenției, mobilizarea greoaie pentru activitate, dificultăți în fixarea 

scopurilor clare, dificultăți în anticiparea și înțelegerea situațiilor complexe. Acești factori determină un tip de 

insucces școlar bazat pe structurarea personalității și comportamentului copilului. 

     Inadaptarea nu se reduce numai la cea de tip școlar, ea poate cuprinde toate sferele activității și relațiile 

umane implicate. După unii autori există trei categorii principale de copii inadaptați: 

1.inadaptații psihici ( cuprinzând handicapații de intelect) 

2.inadaptații fizic ( cuprinzând handicapații senzoriali) 

3.inadaptații sociali ( cuprinzând delicvenții, psihoticii, psihopații) 

    Așadar, inadaptarea se raportează la particularitățile psihoindividuale și la factorii de mediu fără a se neglija 

vârsta subiecților. Astfel, la copiii școlari mici conduitele deviante, ce cad sub influența inadaptării, sunt 

puerile ca manifestare, iar la puberi și adolescenți se adaugă un spectru mai larg din care nu lipsește dorința de 

spectacular. Și la unii și la alții se pune problema adaptării la activitate și la normele ce guvernează 

colectivitățile. 

     În timp ce la vârsta copilăriei predomină formele inadaptării școlare, cu timpul se instalează și dificultăți în 

adaptarea profesională și socială.Aceste dificultăți își pun amprenta asupra întregului versant al personalității 

și se ajunge la stabilizarea handicapurilor comportamentale. Sunt și forme ușoare sau incipiente ale 

conduitelor inadecvate, care, adeseori, trec neobservate pentru că nu afectează în mod nemijlocit relațiile 
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copilului cu cei din jur, dar când acestea se amplifică și se extind la cât mai multe situații, ele devin evidente și 

afectează dezvoltarea în ansamblu a persoanei. În acest caz sunt prezente tulburări ale afectivității, ale 

caracterului și ale sociabilității. Dominantă este imaturitatea afectivă ce iradiază în toate compartimentele 

vieții psihice și poate fi de tipul hipo sau hipertimiei, imprimând caracteristici distinctive subiectului ( autism, 

sociopatie, solitudin). 

     La toate acestea trebuie remarcat că handicapurile de comportament, cu efectele caracteristice în plan 

școlar și social, îmbracă forme specifice în deprivarea auditivă, vizuală și motorie. O asemenea 

disfuncționalitate acționează asupra dezvoltarii personalității copilului prin întreruperea sau reducerea 

activității, prin sărăcirea conținutului stimulărilor senzorial - perceptive și prin diminuarea contactului 

copilului cu mediul înconjurător. Neliniștea, teama, nervozitatea,irascibilitatea, dezorientarea se diminuează 

când există suportul afectiv necesar din partea persoanelor apropiate și când la nivelul școlii se stabilesc relații 

bazate pe înțelegere și de facilitare a afirmării copilului. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 ÎN  ÎNVĂȚĂMÂTUL DE MASĂ 

 

                                         Prof. înv.primar Ilie Tincuța 

                                         Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir”Com. Matca, jud. Galați 

 

                              ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

 

 Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa afirmată de N. Iorga “Fiecare copil pe care îl instruim este un om dăruit 

societăţii”, astfel spus fiecare copil este capabil să realizeze ceva bun. 

Copii cu deficienţe au și ei aceleași trebuinţe în creștere și dezvoltare. Acești copii au în aceleasi timp și 

anumite necesităti, particulare, specifice, individualizate. Educaţia sau școala inclusivă implică cu necesitate 

pregătirea de ansamblu a școlii și societăţii, pentru a primi și satisface participarea persoanelor cu handicap la 

medii școlare și sociale obișnuite, ca elemente componente naturale alediversităţii umane, cu diferenţele ei 

specifice. 

Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activităţile educative 

formale și nonformale, a copiilor considerați că având cerinţe educative speciale. Integrarea scolară reprezintă 

o particularizare a procesului de integrare sociala a acestei categorii de copii, proces care are o importanţa 

fundamentala în facilitatea integrării ulterioare în viață comunitara prin formarea unor conduite și atitudini, a 

unor aptitudini și capacitaţi favorabile acestui proces. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea 

atenta a cadrelor didactice, perceperea și înţelegerea corectă de către elevii normali a problematicii și 

potenţialului de relaţionare și participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunității. 

Educația specială se referă la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației în vederea egalizării șanselor de 

participare la educație în medii de învățare obișnuite. Centrele educative speciale se axează pe particularitățile 

individuale de dezvoltare, de învățare, de relație cu mediul și necesită o evaluare și o abordare personalizată a 

necesităților copilului. Cerințele educative speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul 

unic de adoptare, de învățare, de integrare, în nivelul individual de dezvoltare fizică și psihică cu caracteristici 

biologice, fizice, psihice și sociale. 

Educația integrată se referă la integrarea în structurile învățământului general cu CES pentru a oferi un climat 

favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate acestor categorii de copii. Educația integrată a copiilor 

cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult de copii 

normali, a implementării unor programe cu caracter corectiv-recuperator; stimularea potențialului restant, ce 

permite dezvoltarea compensatorie a unor funcții menite să le suplinească pe cele deficitare; crearea 

climatului afectiv în vederea formării motivației pentru activitate, în general și pentru învățare, în special 

asigurarea unui progres continuu în achiziția comunicării; formarea unor abilitați de socializare și relaționare 

cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor activități cotidiene; 

dezvoltarea comportamentelor adaptative și a însușirilor pozitive ale personalității, care să faciliteze 

normalizarea deplină. 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre 

lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. 

Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, 

orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în 

funcţie de deficienţa copilului. 

 Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică 

în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care 

susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un 
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colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de 

şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii 

obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor 

copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare- învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor 

beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii 

să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al 

copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este 

necesar să fie învăţat. Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. De asemenea copiii au nevoie de ajutor 

suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi 

sarcini simplificate. 

Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar trebui să ţină 

cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa economică şi integrarea 

sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale 

şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai normală şi 

completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri 

fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la 

confortul fizic şi psihologic. Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul, accesul în clădiri, la amenajări şi 

instalaţii sportive, transportul şi comunicaţiile, activităţile culturale, timpul liber şi vacanţele trebuie să 

constituie tot atâţia factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. 

 

 

Este important să se determine participarea, în măsura posibilului, a persoanelor cu cerinţe educative speciale 

şi a organizaţiilor care-i reprezintă la toate nivelele de elaborare a acestor politici. Legislaţia trebuie să ţină 

cont de drepturile persoanelor cu deficienţe şi să favorizeze, pe cât posibil, participarea lor la viaţa civilă. În 

cazul în care persoanele cu cerinţe educative speciale nu sunt în măsură să-şi exercite în mod deplin drepturile 

lor de cetăţeni, trebuie să fie ajutate să participe cât mai mult posibil la viaţa civilă, asigurându-le ajutorul 

adecvat şi luând măsurile necesare. Profesioniştii trebuie să informeze asupra tuturor aspectelor vieţii, iar 

persoanele cu deficienţe trebuie să aibă posibilitatea de a-şi procura informaţia ele însele. Dacă natura, 

gravitatea deficienţei sau vârsta persoanei nu permit reconversia sa personală, chiar în atelier protejat, la 

domiciliu sau în centre de ajutor pentru muncă, ocupaţiile cu caracter social sau cultural trebuie să fie 

prevăzute. Măsuri potrivite trebuie avute în vedere pentru a asigura persoanelor cu cerinţe educative speciale şi 

în special persoanelor cu deficienţe mentale condiţii de viaţă care să le asigure dezvoltarea normală a vieţii lor 

psihice. 

Copilul cu deficienţe se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii trebuie să joace rolul  de 

mediator  între copil  şi  persoanele străine. Uneori  părinţii  pot dramatiza excesiv reacţiile inadecvate 

venite din partea unei persoane străine, identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de neutru. Pe de altă 

parte, unii părinţi refuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. În acest fel, ei îi 

împiedică pe copii să înţeleagă şi  să accepte  toate aspectele legate de propria deficienţă.  Datorită  

acestui  rol suplimentar de mediator, reacţiile părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă capătă o importanţă 

majoră. Părinţii reacţionează prin supraprotecţie, acceptare, negare sau respingere. 
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Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: prin 

integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi în clasele 

obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor copii în 

colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de învăţământ şi faţă 

de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul copilului în activitatea de 

învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan comportamental. 

Strategii pedagogice privind recuperarea, corecţia şi dezvoltarea funcţiilor cognitive şi ale aptitudinilor 

parţiale deficitare 

  Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al 

copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei 

persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor consilier. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea 

programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare (aditive la programa 

şcolară) în sălile de clasă. 

Consideram că nu există „reţete” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care 

manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la 

educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte 

şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social, 

aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o 

serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea 

acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative permit 

elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea înconjurătoare, sporind 

gradul de socializare a elevilor ,stimulează si dezvolta învățarea prin cooperare. Metodele  care favorizează 

înțelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experiența proprie a elevilor sunt: discuția, dezbaterea, jocul de 

rol. Metodele care stimulează gândirea si creativitatea îi determină pe elevi să caute și să dezvolte soluții 

pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze situații date sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, 

exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați sa lucreze productiv unii cu alții si sa-si dezvolte abilități de 

colaborare sunt: mozaicul, proiectul in grupuri mici. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare eficienta si de aceea 

sugeram recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu succes. 

1. Predicțiile în perechi.  

Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un creion. Profesorul le oferă o listă cu câteva 

cuvinte dintr-o povestire. În urma discuțiilor elevii vor trebui să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe 

baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

2. Știu/ vreau să știu/ am învățat.  

Elevii scriu pe o coloana ceea ce știu despre o temă, pe altă coloană ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. 

La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe noi au dobândit elevii. 

3. Brainstormingul.  

Individual sau în perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate lucrurile pe care le știu despre un anumit 

subiect. 

4. Interviul în etape.  

Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare elev găsește o soluție și o formulează 

în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, după care perechile se alătură altor perechi 

formând grupuri în care fiecare elev prezintă soluția partenerului. 
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5. Turul galeriei.  

Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problema care are drept rezultat un produs (schema, desen, compunere). 

După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele celorlalte grupe, discută, apoi fac 

recomandări. 

Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate este mai 

periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie să înţelegem 

faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al 

progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii 

faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. 

Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de 

educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
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FORMAREA ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT ÎN ŞCOALĂ 

Studiu de specialitate 

Prof. Dașu Narcisa Gabriela 

Școala Gimnazială nr 7 Buzău 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

 

Manover spunea ca voluntariatul este „impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se 

gândi la recompense financiare”, ilustrând astfel legătura puternică ce există între voluntariat și motivație. De 

altfel, în SUA, care este țara de origine a voluntariatului așa cum îl știm astăzi, nu există o definiție general 

aplicabilă, însă se face referire la elementele de bază ale voluntariatului: libertatea alegerii, activitatea 

constructivă, direcționarea spre alții și caracterul neoneros. În Olanda, un stat foarte organizat și cu o tradiție 

puternică și activă a asocierilor, definiția voluntariatului include mențiunea expresă a contextului 

organizațional, voluntariatul fiind „desfășurarea de activități neplătite și neobligatorii, înr-un context organizat 

și în beneficiul altora sau a societății” (Govaart, Margriet-Marie, 2001). 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială, desfășurată de persoane fizice, denumite voluntari. 

Voluntariatul trebuie să aducă un plus de valoare, să conducă spre rezultate pozitive, atât pentru beneficiari, 

cât și pentru voluntari. Privind această ultimă remarcă, trebuie să menționăm că cea mai recentă caracteristică 

a voluntariatului este accentul pus pe auto-dezvoltarea voluntarului. Datorită ultimelor tendințe în dezvoltarea 

societății în general și a evoluției continue a conceptului de voluntariat, în prezent este absolut necesar ca și 

voluntarul să beneficieze de pe urma activităților de voluntariat, prin dezvoltare personală și profesională. 

Voluntariatul practic dezvoltă, perfecționează și ne aduce aproape de semeni. 

Voluntariatul are extraordinare valențe educative, fiind o formă de învățare prin acțiune practică, care poate 

genera dobândirea de cunoștințe și abilități. Indiferent că vorbim despre o învățare inductivă, care pornește de 

la situații generale – sau de la cunoștințe teoretice – care sunt apoi translatate în activități practice specifice, 

fie că vorbim despre o învățare deductivă, care pornește de la exemple particulare pe care apoi le translatează 

în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăța. 

Beneficiile pentru voluntari aduse de activitățile educative practice și de voluntariat în școală constau în:  

• acumularea de abilități, talente și cunoștințe valoroase, de exemplu abilități de relaționare 

interpersonală și implicare civică; 

• petrecerea plăcută și utilă a timpului liber;  

• crearea de noi prieteni, noi relații; 

• cunoașterea comunității și a problemelor sale; 

• șansa de a face parte din structuri profesioniste sau faimoase și de a iniția proiecte; 

• ocazia de îmbunătățire a CV-ului și de acumulare de experiență; 

• posibilitatea de a oferi un exemplu altora; 

• câștigarea independenței proprii; 

• aplicarea cunoștințelor teoretice în practică; 

• sporirea încrederii în sine și în alții; 
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• obținerea respectului și aprecierii celorlalți; 

• copiii învață să-și gestioneze timpul, să fie utili și demni de încredere; 

• asigură o creștere intelectuală, personală și socială; 

• copiii învață să facă binele și să aibă grijă de alții; 

• învață să se implice și să fie activi; 

• cultivă cetățenia activă; 

• asigură pregătirea pentru angajare în câmpul muncii; 

• sprijină dezvoltarea comunității; 

• contribuie la crearea unei societăți mai bune. 

Exemple de activități de voluntariat desfășurate la nivelul școlii: 

• proiecte de activități educative practice susținute de școală (se desfășoară în afara programului școlar; 

nu au o structură organizată care continuă în timp; utilizează resursele școlii; se implică una sau mai 

multe clase sau întreaga școală; pot exista parteneri din comunitate; au loc la școală, în  vecinătate sau 

mai departe de zona locală – de ex. salubrizarea teritoriului școlii, plantarea florilor și copacilor etc.); 

• cluburi extracurriculare: cluburi și echipe focusate pe nevoi comunitare (lucrul cu persoanele în etate, 

persoane cu dizabilități; salubrizarea comunității; plantarea copacilor; protecția drepturilor omului sau 

a animalelor etc.); cluburi științifice, profesionale și tehnice (robotică, meșteșugărie, aviatică etc.; 

cluburi și echipe de amatori (sportive, de dans etc.); 

• programe de stimulare a serviciilor incluzive, competitive sau care produc un rezultat dorit/intenționat 

(presupune recunoașterea meritelor, instrucțiuni clare, cerințe realizabile și îndrumare/consiliere – de 

ex. oferirea unei diplome pentru un anumit nr. de ore de voluntariat); 

• servicii comunitare – activități obligatorii ca parte a învățării, care pot fi cerințe de servicii 

comunitare, necesare pentru a finaliza cu succes studiile (pentru care este nevoie de a explica 

obiectivele și cerințele tuturor părților interesate, instrucțiuni clare, îndrumare, parteneri comunitari 

etc.); 

• voluntariatul pentru scoli realizat de copii, foști elevi, părinți și cadre didactice active sau pensionate 

care nu activează în școlile respective, în cadrul sau în afara unui program de voluntariat (pentru 

activitate academică, servicii de expertiză, servicii legate de carieră, activități extracurriculare, 

îmbunătățirea facilităților, colectare de fonduri etc.). 

Prin desfășurarea unor activități de voluntariat, copiii (voluntarii) dovedesc omenie, bun simț, responsabilitate, 

dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar și pentru semeni, grijă și sensibilitate. 

Exemple concrete de activități de voluntariat desfășurate cu elevii: 

• Crăciunul, Paștele - oferirea unor pachete cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun sau Paște; 

• Ziua Mondială a Mediului – Implicarea în activități de curățare a râurilor, parcurilor, rezervațiilor 

naturale și în campanii de curățare a străzilor și de îngrijire a pomilor și spațiilor verzi; Informarea 

copiilor/elevilor din scoli cu privire la natură și la mediu. 

• Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – Acordarea de ajutor pensionarilor și bătrânilor 

instituționalizați; 
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• 1 Iunie- Ziua Internațională a Copiilor – Colectarea și distribuirea de îmbrăcăminte, jucării, hrană etc. 

familiilor sărace; 

• Campanie SNAC: „Săptămâna legumelor și fructelor donate” – Colectarea și distribuirea de fructe 

unui cămin de copii sau bătrâni. 

Tinerii implicați în campanii și activități de voluntariat sunt tineri care își dezvoltă diverse abilități și 

competențe necesare dezvoltării lor ulterioare ca oameni pe care se poate baza o societate sănătoasă. Valorile 

dobândite prin activități de voluntariat sunt valori sănătoase, valori primordiale pentru dezvoltarea individului 

ca o personalitate distinctă. 

Proiectele de voluntariat și activitățile desfășurate în cadrul acestora introduc tinerii în realitatea societății în 

care trăiesc ajutându-i să conștientizeze lipsurile și plusurile, motivându-i să găsească soluții de rezolvare a 

problemelor la scară mare , nu doar personală. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES) ÎN INVĂTĂMANTUL 

PROFESIONAL SI TEHNIC DIN ȘCOLILE DE MASĂ 

 

prof.ing.Ieremie Valentin 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuza “ Suceava 

     
      Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, 

generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, 

cultural. Integrarea școlară este un  proces de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de 

stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă), de desfășurare cu succes a 

prestațiilor școlare. Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor modificări interne în 

echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecințe în planul acțiunii sale.Integrarea 

școlară este un proces de includere în școlile de masă, clase obișnuite la activitățile educative formale și 

nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. Educatia integrată are rolul de a oferi 

un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a copiilor cu CES. 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 
a. integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor terapeutice care se 

 pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop; 
b. integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, sau la anumite discipline  

scolare unde pot face față; 
c. integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, intreceri sportive, spectacole  

etc. 
       Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni care 

presupun: colaborarea cu parinții și consilierea acestora; implicarea directă în lucrul efectiv cu copiii, și nu în 

calitate de observator. Relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru 

acest lucru este nevoie de respectarea următorelor reguli: 
-parintii si copiii să fie realiști în așteptări; 

-copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie alese situațiile la care poate să participe;  

-trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei mai mari le acceptă; problemele trebuie discutate 

până  

cand se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o decizie; 
-să existe un parteneriat cât mai strans între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine pregatite ,informate 

în  

legatură cu modul in care  pot interveni pentru consilierea acestora;  

-trebuie redusă izolarea părinților, punându-i în legatură cu alți parinți aflați în situații similare, promovând o 

abordare  

pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 
-trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor părinților, a cadrelor 

didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 
Condițiile de care are nevoie copilul cu CES:           

-condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

-flexibilitate didactică; 

-adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale; 

-individualizarea educației; 

-protecție socială; 

-programe individualizate de intervenție; 

-integrare școlară și socială. 
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      Astfel, în urma analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, am proiectat conţinuturile  individualizat şi 

diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către elevi, am avut în vedere faptul că învăţarea trebuie văzută 

ca un proces la care elevii participă în mod activ, îşi asumă roluri şi responsabilităţi. 

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată 

se poate realiza prin: 

• adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi 

derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară; 

• adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de 

predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), materialul didactic 

(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de sprijin); 

• adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

• adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot exprima 

prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

 

      In continuare vă prezint un model de adaptare curriculara folosit la clasa: XI-a invatamant profesional 

dual, calificarea profesionala : mecanic auto, disciplina: ” Pregătirea automobilului pentru exploatare” , 

problemele cu care se confruntă elevul conform certificatului: deficienţă psihică  / intelect de limită. 

 

ADAPTARE CURRICULARĂ 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic de la clasă: ………………………………………………..  

Colegiul Tehnic ,,Al. I. Cuza”, Suceava 

Numele şi prenumele elevului/elevilor: ........................................................ 

Clasa: XI-a invatamant profesional dual 

Disciplina: Pregătirea automobilului pentru exploatare 

Problemele cu care se confruntă elevul/elevii : Deficienţă psihică  / intelect de limită 

Perioada de implementare: An şcolar 2021-2022 

1.Competențe generale: Intreţinerea si repararea automobilului 

2.Competențe specifice.  

- Extragerea din documentaţia tehnică a valorii parametrilor generali ai automobilului şi parametrilor 

funcţionali ai componentelor auto in diferite regimuri (optimale, limită , de avarie)  

- Aplicarea procedurilor de protejarea vehiculului  

- Aplicarea procedurilor de identificarea vehiculului  

- Aplicarea procedurilor de culegerea şi utilizarea datelor tehnice a automobilului  

- Aplicarea procedurilor de pregătirea a utilajului şi ridicarea vehiculului 

- Aplicarea procedurilor de curăţarea vehiculului ( interior, exterior) 

- Aplicarea procedurilor de scoaterea elementelor de securitate a transportului 

- Aplicarea procedurilor de pregătirea automobilului nou:efectuarea reglajelor 

- Aplicarea procedurilor de ajustarea nivelului fluidelor şi presiunilor conform prescripţiilor tehnice ale 

consumatorului, 

- Aplicarea procedurilor de punerea plăcuţelor de înmatriculare 

Competențe specifice 

/Rezultate a invătarii 

Activităti de invatare Metode si mijloace de 

realizare 

Metode si 

mijloace de 

evaluare 

Observatii 

Extragerea din 

documentaţia tehnică a 

-Activităţi în perechi 

şi în echipă de 

-demonstraţia practica 

-conversaţia 

Observare 

sistemică; 

-activitaţile 

practice se vor 
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valorii parametrilor 

generali ai automobilului 

şi parametrilor funcţionali 

ai componentelor auto in 

diferite regimuri 

(optimale, limită , de 

avarie)  

 

 

 

 

realizare a unor 

sarcini diferenţiate, în 

funcţie de 

complexitate; 

-exerciţii de  

extragerea din 

documentaţia tehnică 

a valorii parametrilor 

generali ai 

automobilului in 

diferite regimuri 

(optimale, limită , de 

avarie)  

-exerciţiul 

-explicaţia  

-documentaţia tehnică a 

valorii parametrilor 

generali ai automobilului 

-documentaţia tehnică a 

automobilului , parametri 

funcţionali ai 

componentelor auto in 

diferite regimuri 

(optimale, limită , de 

avarie) 

-lucru in grupe  

Fişe de lucru; 

Chestionar 

Test de 

evaluare cu 

itemi de 

diferite 

tipuri; 

 

desfaşura sub 

supravegerea 

profesorului cu 

respectarea 

normelor de 

sanatatea si 

securitatea muncii 

Aplicarea procedurilor de 

pregătirea automobilului 

nou: 

-protejarea vehiculului; 

-identificarea vehiculului; 

-culegerea şi utilizarea 

datelor tehnice; 

-pregătirea utilajului şi 

ridicarea vehiculului; 

-curăţarea vehiculului 

( interior, exterior); 

-scoaterea elementelor de 

securitate a transportului; 

-efectuarea reglajelor; 

-ajustarea nivelului 

fluidelor şi presiunilor 

conform prescripţiilor 

tehnice ale 

consumatorului, 

-punerea plăcilor de 

înmatriculare 

 

 

-exerciţii de 

identificarea 

vehiculului si 

protejarea 

vehiculului; 

- exerciţii de 

culegerea şi utilizarea 

datelor tehnice; 

- exercitii de 

pregătirea utilajului şi 

ridicarea vehiculului; 

- exerciţii de 

curăţarea vehiculului 

( interior, exterior); 

- exercitii de 

scoaterea elementelor 

de securitate a 

transportului; 

- exerciţii de 

efectuarea reglajelor; 

- exercitii de ajustarea 

nivelului fluidelor şi 

presiunilor conform 

prescripţiilor tehnice 

ale consumatorului 

-demonstraţia practica 

-conversaţia 

-exerciţiul 

-explicaţia  

-problematizarea 

-automobil 

-fişe de operatii 

-ulei auto 

-lichid de frana 

-compresor de aer 

-materiale de curatare 

pentru interior si exterior 

-elevator 

-lucru in grupe 

-trusă de scule auto 

 

Observare 

sistemică 

Fişe de lucru 

Chestionar 

 

-activitaţile 

practice se vor 

desfaşura sub 

supravegerea 

profesorului cu 

respectarea 

normelor de 

sanatatea si 

securitatea muncii 

Exploatarea corectă a 

mijloacelor de lucru 

pentru pregătirea 

automobilului nou 

-exerciţii de 

identificare a 

mijloacelor de lucru 

pentru pregătirea 

automobilului nou 

-demonstraţia practica 

-conversaţia 

-exerciţiul 

-explicaţia 

-trusă de scule auto 

-lucru in grupe 

-fişe de operatii 

 

Observare 

sistemică; 

Fişe de lucru 

Chestionar 

-activitaţile 

practice se vor 

desfaşura sub 

supravegerea 

profesorului cu 

respectarea 

normelor de 

sanatatea si 

securitatea muncii 
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Efectuarea mentenanţei de 

bază, conform fişelor de 

întreţinere standardizate: 

-verificarea stării 

vehiculului; 

-golirea şi înlocuirea 

fluidelor de lucru; 

-controlarea şi ajustarea 

nivelurilor şi presiunilor; 

-înlocuirea 

consumabilelor; 

-înlocuirea pneurilor; 

-echilibrarea roţilor; 

-înlocuirea elementelor 

simple; 

-iniţializarea martorilor de 

întreţinere; 

-completarea fişei de  

lucru şi transmiterea 

informaţiei 

 

 

-exerciţii de 

verificarea stării 

vehiculului conform 

fişelor de întreţinere 

standardizate 

-exerciţii de golirea şi 

înlocuirea fluidelor de 

lucru conform fişelor 

de întreţinere 

standardizate 

-exerciţii de 

controlarea şi 

ajustarea nivelurilor 

şi presiunilor conform 

fişelor de întreţinere 

standardizate 

-exerciţii de înlocuire 

a consumabilelor; 

-exerciţii de 

echilibrarea roţilor 

-exerciţii de 

completarea fişei de  

lucru şi transmiterea 

informaţiei 

-demonstraţia practica 

-conversaţia 

-exerciţiul 

-explicaţia   

-problematizarea 

-fişe de întreţinere 

standardizate 

- efectuarea 

-trusă de scule auto 

-fişe de operatii 

-piese auto 

-normative auto 

 

Observare 

sistemică; 

Fişe de lucru 

Chestionar 

-activitaţile 

practice se vor 

desfaşura sub 

supravegerea 

profesorului cu 

respectarea 

normelor de 

sanatatea si 

securitatea muncii 

Efectuarea operaţiilor 

specifice reviziilor tehnice 

periodice şi sezoniere ale 

automobilelor 

Aplicarea normelor de 

sănătate şi securitate în 

muncă 

Aplicarea normelor de 

protecţia mediului 

Utilizarea corectă a 

vocabularului comun şi a 

celui de specialitate 

Comunicarea /Raportarea 

rezultatelor activităţii 

profesionale desfăşurate 

-exerciţii de 

efectuarea operaţiilor 

specifice reviziilor 

tehnice periodice 

-exerciţii de 

operaţiilor specifice 

reviziilor tehnice 

sezoniere ale 

automobilelor 

-exerciţii de 

identificare a 

normelor de sănătate 

şi securitate în muncă 

-exerciţii de utilizarea 

corectă a 

vocabularului comun 

şi a celui de 

specialitate 

-demonstraţia practica 

-conversaţia 

-exerciţiul 

-explicaţia  

-normative auto 

-fişe de operatii 

-ulei auto 

-lichid de frană 

-compresor de aer 

-materiale de curatare 

pentru interior si exterior 

-lucru pe grupe 

-automobil 

Observare 

sistemică; 

Fişe de lucru 

Chestionar 

-activitaţile 

practice se vor 

desfaşura sub 

supravegerea 

profesorului cu 

respectarea 

normelor de 

sanatatea si 

securitatea muncii 

 

 
     Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau 

proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia 

specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. 
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     Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea 

practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea 

reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea încrederii în posibilităţile 

fiecărui copil de a reuşi.  

      În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă 

învăţarea prin cooperare. lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei 

fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe 

alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, 

realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

      Integrarea  copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi 

extracurriculare  cum ar fi: 

-lecţii vizita la agenţii economici cu care unitatea scolara are contract de colaborare. 

-efectuarea de lecţii de instruire practică la agenţii economici specifici meseriei de mecanic auto 

- efectuarea aplicatii practice de diagnosticare intreţinere si reparare a automobilelor la agentul economic 

      În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi 

comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele 

permit contactul direct cu realitatea socială, cu locul de munca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referințe bibliografice: 
Vrăjmaș, T. (2001). Învăţământul integrat şi/sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale. București: Aramis. 
Popovici, D. (1998) – Învăţământul integrat sau incluziv, Editura Corint, Bucureşti 

MECTS - Ordinul 5574/ 2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor de sprijin educaţional 

pentru elevii cu CES): 
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Dezvoltarea unei strategii de mediere după Modelul PDP 

Berdea Oana Camelia 

 Școala Gimnazială Traian Târnăveni, jud Mureș 

 

 Scopul personal: Cine sunt? Încotro mă îndrept?  

Sunt învațătoare la Școala Gimnazială Traian Târnaveni și conduc colectivul clasei IB. Un 

comportament indezirabil pe care l-am identificat este colaborarea sau cooperarea ineficienta între elevi în 

cadrul activităților în grup, pe echipe, în perechi.  

Capacitatea de a lucra împreună cu alte persoane, în contextul procesului educațional din școală nu 

reprezintă o abilitate care să fie în mod obligatoriu cerută în cadrul instituțional al școlii, dar va reprezenta o 

abilitate esențială cu aplicații în mai toate domeniile de activitate umană.  

Obiectivul personal: Ce rezultate (măsurabile) doresc să obțin pe termen scurt?  

În cadrul diferitelor activități este necesară cooperarea între elevi, munca în echipă este atât de 

necesară, de spornică și de productivă, dar nu de fiecare dată se desfășoară urmărind strict obiectivele propuse. 

De multe ori, atunci când trebuie să coopereze, să lucreze în echipă, între elevi intervin și alte discuții, uneori 

uită ce au de făcut, apar neînțelegeri, diferențe de opinie care le mută atenția și concentrarea de la scopul în 

sine.  

Echipele dau posibilitatea încurajării şi participării în mai mare măsură la activitatea de învăţare a 

elevilor timizi şi slabi la învăţătura dar angajează în aceeaşi măsură elevii curajoşi, siguri pe cunoştiinţele lor. 

Prin ea se sudează colectivul de elevi, se conturează sentimente pozitive: respect, sacrificiu, ajutor, dăruire, 

împlinire. 

 Performanța: Cum aș putea să măsor propriile rezultate?  

Este important să reușim să mutăm atenția elevilor spre îndeplinirea sarcinii care le-a fost propusă și 

evitarea altor discuții, a devierilor de la subiect. 

 În procesul de organizare a muncii în echipă este necesară aplicarea unor criterii de formare a 

grupelor de lucru, care să fie operative și să ofere posibilitatea specialiștilor de a analiza randamentul 

echipelor. În acest sens principiile de organizare a grupelor pot fi: nivelul de pregătire, caracteristicile de 

personalitate, stilul propriu de studiu. 

 Acțiuni de îmbunătățire: Cum pot să obțin performanțe? 

La primirea sarcinilor de lucru în echipâ, trebuie să stabilim foarte clar regulile acestei activități și să  

urmărim respectarea acesteia. 

 Este necesară aprecierea verbală a echipelor pe tot parcursul activității, exemple de bună practică.  

Competențe specifice: Ce aptitudini și ce comportament trebuie să- mi cristalizez?  

Aptitudinile precum cele de cooperare, ascultare, toleranță, respect, formare a consensului, fixare a 

sarcinilor și a strategiilor, luarea deciziilor în echipă și evaluarea colectivă sunt exemple de comportamente 

așteptate din partea elevilor. Fiecare dintre aceștia deține un rol de angajare mai simplu sau mai complex. 
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Activitatea grupurilor de elevi trebuie evaluată foarte precis de către cadrele didactice în așa fel încât să poată 

asigura eficiența maximă a grupului prin proiectarea corespunzătoare a activităților de învățare, comunicarea 

oportună a sarcinilor și reevaluarea rezultatelor după fiecare set de activități încheiate. Activitățile în echipă 

asigură creșterea rolului motivației învățării, al autocontrolului și al controlului reciproc. Prestațiile 

individuale și prestațiile echipei se influențează reciproc, astfel încât se poate vorbi de interdependență 

pozitivă între membrii echipei.  

Pornind de la aceste considerente, munca în echipă este o strategie care poate fi utilizată cu succes la 

toate disciplinele, ea permițând dezvoltarea constructivă a spiritului de competiție. În acest context, elevii vor 

achiziționa competențe noi, cele mai recente și totodată cerințe referindu-se la competențele de comunicare 

orală, scrisă sau competențele digitale. 
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Voluntariatul in procesul de educație 

                                                                                          Zguroiu Andreea Nicoleta 

                                                                                      Școala Gimnazială nr. 1, Țicleni, Jud. Gorj 

 

În ultimii ani, voluntariatul a dobândit o din ce in ce mai mare popularitate în cadrul activităților 

desfășurate in școală, fie datorită exemplelor care ne vin din exterior, din alte societăți, fie datorită împlinirii 

pe care o aduce și dorinței de a genera bucurie celor aflați în nevoie. 

 Voluntariatul este benefic de ambele părți: nu numai cel care primește ajutorul, dar si cel care 

dăruiește vor beneficia de avantajele acestuia. Astfel, prin intermediul unor asemenea acțiuni, sunt sprijinite 

diferite cauze, diferite categorii dezavantajate sau oameni aflați în impas din motive variate, și, în ultimă 

instanță, comunitatea este cea care se va bucura de acest demers. Cel care dăruiește, în ce mod alege sau îi este 

la îndemână, capătă un țel, un scop al vieții, de ce nu?, și chiar niște avantaje ceva mai imediate sau „ egoiste”, 

de tipul sănătății fizice, care vine din reducerea stresului asociată voluntariatului. 

 În context școlar, activitatea de voluntariat presupune conexiuni sociale, lucrul in echipă, în primul 

rând, cu un scop comun, acela de a veni in sprijinul cuiva. Se intăresc astfel unele legături deja existente între 

colegi sau se creează altele noi, se cunosc oameni noi, toți lucrând pentru un scop comun. De cealaltă parte, 

luând contact cu oameni sau categorii sociale, grupe de vârstă cu care în mod normal nu ar interacționa, elevii 

dobândesc o nouă înțelegere a lumii, cunosc aspecte ale vieții cu care, de altfel, nu sunt familiarizați, lărgindu-

și astfel perspectiva asupra vieții. De aici apare și acel scop sau sens al vieții pe care îl descoperă toți cei care 

fac asemenea activități de voluntariat. Nefiind recompensate material, gesturile acestea se indreaptă de obicei 

spre acele cauze care impresioneaza, care sunt importante din punct de vedere emoțional pentru cel care le 

întreprinde, aducând în felul acesta mulțumire și împlinire sufletească. Elevii pot ajuta, de exemplu, copii de 

vârsta lor, cu o situație materială precară, cărora părinții nu le pot asigura rechizitele pentru școală sau haine 

decente. În școala noastră, de exemplu, am organizat o astfel de acțiune, în urma căreia am strâns haine, 

jucării, dar și alimente neperisabile pentru familii mai puțin avute, toate obiectele fiind provenite de la elevii și 

profesorii școlii. O activitate de genul acesta îi responsabilizează pe elevi, îi determină să ia hotărâri pe care 

nu le-au mai luat, să fie generoși și să dea din puținul lor și altora. Iar bucuria de a dărui nu poate fi comparată 

cu nicio recompensă materială. 

 Voluntariatul contribuie la dezvoltarea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii. Un elev care ia 

parte la astfel de activități de ajutorare a unor categorii sociale defavorizate sau a unor animale în pericol sau a 

unor zone naturale afectate, dobândește ideea importanței persoanei sale în societate, își dezvoltă 

personalitatea ieșind din zona lui de confort, capătă o viziune mai largă asupra vieții și una mai clară asupra 

viitorului său. Un comportament altruist, generos dă o valoare inedită personalității tânărului. 

 Nu e mai puțin important efectul benefic pe care îl are asupra sănătății fizice si mentale. Astfel, 

conform cercetărilor recente, voluntariatul contribuie la prelungirea speranței de viață și la scăderea tensiunii 

arteriale în mod natural, iar in ceea ce privește sănătatea mintală, reduce sau chiar previne efectele stresului, 

ale depresiei și ale anxietății. În general, cei care se ocupa cu acțiuni de voluntariat, au o viziune mai optimistă 

asupra vieții, o stare psihică pozitivă, sunt persoane sociabile și pline de viață, cu încredere în forțele proprii și 

în viitor. 

 Toate aceste motive enumerate mai sus scot în evidență importanța voluntariatului în viața școlarului, 

și nu numai. Prin astfel de activități elevii își dezvolta atât competențele sociale, cât si cele civice, dobândesc 

cunoștințe și abilități noi și își manifestă sentimentele de compasiune, înțelegere, dragoste față de cei pe care îi 

ajută. 
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INTEGRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ A COPIILOR CU CES 

 

                          Prof.Înv.Preșc.Vasile Floriana Gabriela 

G.P.N.Vișina Nouă,Jud.Olt 

 

 

    Educaţia incluzivă este o educaţie a valorilor globale, a practicilor comune de dezvoltare, a cooperării şi a 

colaborării. Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care ele se confruntă .Educaţia incluzivă vizează dezvoltarea unei abordări centrate pe copil, 

recunoscînd că toţi copiii au cerinţe de învăţare diferite şi că învaţă în moduri şi ritmuri diferite. 

      Copiii cu cerinţe educative speciale necesită un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea 

sarcinilor învăţării, care diferă de activităţile şi modul de abordare al majorităţii copiilor.Orice copil are o serie 

de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi specifiul său de a se dezvolta. Datorită 

specifiului de dezvoltare, altor factori care inflenţează dezvoltarea, pot apărea/surveni dezechilibre şi întârzieri 

şi/sau dizabilităţi variate în dezvoltarea copilului. 

     Noţiunea de curriculum adaptat se potriveşte mai bine în contextul educaţiei incluzive, unde adaptările 

conţinuturilor la o categorie anume de copii cu cerinţe educative speciale are în vedere atît volumul de 

cunoştinţe, cît mai ales procesele psihice şi particularităţile funcţionale ale sistemului nervos, în cazul cărora 

funcţia compensatorie determină o serie de modificări ale reţelelor neuronale de transmitere şi prelucrare a 

informaţiilor. 

      Pentru copiii cu CES, curriculum-ul preșcolar trebuie să aibă următoarele OBIECTIVE : - să permită 

copiilor să interacţioneze şi să comunice cu o largă diversitate de persoane;- să permită copiilor să-şi exprime 

preferinţele, să-şi comunice nevoile, să ia decizii în baza alegerii acelor opţiuni, după care se conduc sau pe 

care le respectă ceilalţi oameni; - să pregătească copilul pentru şcoală şi viaţa de adult, asigurînd cel mai mare 

grad de autonomie posibil şi să-i sprijine în a stabili relaţii de respect reciproc şi dependenţă unii faţă de 

ceilalţi; - să ducă la creşterea gradului de conştientizare şi înţelegere de către copii a mediului în care trăiesc şi 

a lumii înconjurătoare; - să încurajeze copiii să exploreze, să fie curioşi (să cerceteze) şi să caute provocări; - 

să le ofere o gamă largă de experienţe de învăţare în fiecare dintre etapele preşcolare, potrivit vîrstei. 

      Strategii pentru proiectarea unui curriculum incluziv : 

• Selectarea unor conţinuturi din curriculum-ul general adresat copiilor cu dezvoltare normală/ majoritari, care 

pot fi înţelese şi însuşite şi de către copiii cu CES şi renunţarea la cele cu un grad sporit de complexitate;  

• Accesibilizarea întregului conţinut;  

• Diversificarea componentelor curriculum-ului general prin introducerea copiilor cu CES în activităţi 

compensatorii, recuperatorii concomitent cu participarea la activităţile desfăşurate în învăţămîntul obişnuit;  

• Extinderea perioadei de timp alocate procesului de învăţare. Valoarea creditului unei unităţi de competenţă 

nu se acordă în funcţie de timp  

• Tehnicile de predare utilizate trebuie să ia în considerare diferitele stiluri de învăţare şi să asigure 

posibilitatea aprofundării cunoştinţelor prin includerea diverselor strategii de învăţare activă centrată pe copil; 

 • Identificarea strategiilor de predare diferenţiată sau strategiile de predare care "maximizează învăţarea la 

nivel individual", cum ar fi învăţarea pentru dezvoltare personală, învăţarea între colegi, lucru în grup, echipe 

de învăţare etc.;  

• Proiectarea curriculumului, astfel încît acesta să planifice şi să evalueze succesul copiilor. 

 • Implicarea copiilor în stabilirea ţintelor individuale de învăţare şi monitorizarea progresului obţinut în 

procesul de atingere a scopurilorstabilite;  

• Copiii trebuie să-şi consolideze atît încrederea în sine, cît şi competenţele.  
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• Programul zilei trebuie să menţină echilibrul între varietate şi stabilitate, şi anume: ce ţine de timpul 

prevăzut pentru jocuri şi activităţi liber alese, rutine, tranziţii, activităţi pe domenii de dezvoltare.  

• E necesar să se respecte - rutinele (tranziţia de la o activitate la alta, mesele, spălatul pe mâini, 

plimbările,respectarea igienei personale, autoservirea).  

• Sunt foarte importante stabilirea unor reguli şi respectarea acestora. Curriculum-ul trebuie să fie centrat pe 

copil, respectînd unicitatea, nevoile, trebuinţele, caracteristicile de vîrstă ale acestuia, corelate cu principiile 

psihologice ale învăţării. Curriculum-ul trebuie să-l ajute pe copil să-şi descopere capacităţile, potenţialul şi să 

le valorifice la maxim.  

   Cadrele didactice trebuie să le acorde copiilor cu CES o atenţie sporită, dar nu exagerată, manifestată prin 

aplicarea diferitor modalităţi de implicare a acestora. Evaluarea trebuie să-i conducă pe copii la o 

autoapreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă a performanţelor.Documentarea constă în:  

• studierea curriculum-ului preşcolar (cadrele din serviciu, educatorii, metodistul, directorul grădiniţei);  

• cunoaşterea copilului prin: convorbirea cu părintele, cu educatorul, cu copilul;  

• observări sistematice sau ocazionale asupra comportamentului copilului;  

• interpretarea rezultatelor obţinute de copil la teste, fişe de lucru, observări, produse ale activităţii acestuia.  

      Pe baza rezultatelor obţinute, în urma evaluării şi interpretării rezultatelor, se pot realiza:  

• proiectările strategiilor educaţionale care i se potrivesc copilului cu CES;  

• diferenţierea actului didactic de către educator în funcţie de posibilităţile şi nevoile copilului;  

• întocmirea unui plan educaţional individualizat în urma evaluării.  

       Evaluarea se va realiza respectînd principiile integrării şi ale incluziunii, printre care: 

 • principiul asigurării dezvoltării copilului în conformitate cu potenţialul de care acesta dispune; • principiul 

evaluării în raport cu nevoile şi cerinţele copilului;  

• principiul abordării pozitive (focalizarea pe valorificarea „punctelor tari" ale copilului);  

• principiul adaptării curriculare diferenţiate şi personalizate 

 Stabilirea posibilităţilor de dezvoltare a copilului se realizează prin lucrul direct cu acesta:  

 -se stabilesc concret măsurile şi acţiunile de îmbunătăţire;-se fac propuneri de intervenţii educaţional-

terapeutice (exemplu: timpul acordat unui copil în funcţie de dificultatea/dificultăţile pe care le are); -se 

organizează activitatea cognitivă, socială, motorie a copiilor;  -se stabilesc sarcini diferite sub aspectul 

complexităţii, care să se sprijine pe experienţa anterioară; se stabilesc teme pentru părinţi, se sugerează 

metode şi procedee de lucru cu copilul acasă pentru a consolida cele învăţate la grădiniţă etc.  

     Se vor evalua de către educatori, specialiştii din serviciul specializat comportamentele dobândite/formate 

în baza obiectivelor curriculum-ului diferenţiat şi a planului educaţional individualizat. Aceştia vor recurge la 

teste finale, grile de evaluare, vor evalua produse ale activităţilor copiilor. 

      Ulterior evaluării finale se vor lua decizii privind:  continuarea strategiei (dacă a dat rezultatele anticipate 

şi scontate);  modificarea strategiei (dacă performanţele copiilor nu sunt la nivelul standardelor proiectate);  

ieşirea din programul de educaţie integrată ca urmare a progresului înregistrat de copil şi includerea lui în 

programul educaţional al copiilor cu dezvoltare normală. 

     Abordarea diferenţiată aduce în discuţie adaptarea învățământului la particularităţile psihofizice ale 

copilului, ceea ce presupune o foarte bună cunoaştere a copilului privitor la temperamentul, priceperile şi 

deprinderile, interesele, potenţialul intelectual, trăsăturile de personalitate, etc. Pe de altă parte, dincolo de 

aceste caracteristici individuale, educatorii trebuie să cunoască „ereditatea socio-culturală" pe care copilul o 

aduce din familie.  

      Diferenţierea învăţării înseamnă adaptarea activităţii de învăţare (sub raportul conţinutului,al formelor de 

organizare şi al metodologiei didactice) la particularităţile copiilor, la tipurile de individualităţi. Nu trebuie să i 

se predea copilului altceva decât ceea ce este potrivit cu capacităţile sale şi cu cunoştinţele pe care deja le 

posedă. Pornind de la respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale, activitatea diferenţiată solicită toţi 
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copiii, atât pe cei care întâmpină greutăţi în acumularea cunoştinţelor, în formarea priceperilor şi 

deprinderilor, cât şi pe cei cu posibilităţi deosebite, asigurând stimularea dezvoltării lor pană la nivelul maxim 

al disponibilităţilor de care dispun, ținând seama de interesele şi aptitudinile fiecăruia în parte. în învățământul 

preşcolar tratarea diferenţiată a copiilor este nu numai posibilă, dar şi necesară 

      Coordonatele principale care trebuie să eşaloneze organizarea, desfăşurarea şi conţinutul activităţii 

diferenţiate cu copii preşcolari sunt:  

 Activitatea diferenţiată cu copiii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţămîntului formativ ce vizează 

dezvoltarea armonioasă a tuturor componentelor personalităţii.  

 Activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu întregul colectiv 

al grupei.  

 Diferenţierea activităţii cu copiii se realizează în toate momentele zilei. Diferenţierea şi individualizarea 

învăţării se realizează în toate activităţile de învăţare şi activităţile liber alese. O modalitate de diferenţiere şi 

individualizare sunt şi serbările cu ocazia diferitor evenimente, unde copiii îşi asumă roluri, recită poezii în 

funcţie de capacităţile fiecăruia, de aptitudinile şi talentele sale.  

 În activitatea diferenţiată trebuie să-i cuprindeţi pe toţi copiii grupei, atît pe cei care întîmpină dificultăţi, 

bariere în învăţare din cauza dizabilităţii, dificultăţii pe care o au, cît şi cei cu posibilităţi deosebite, pentru ca, 

folosind metode şi procedee specifice particularităţilor individuale, să asiguraţi stimularea dezvoltării lor pînă 

la nivelul maxim al disponibilităţilor pe care le are fiecare.  

 În tratarea diferenţiată a copiilor evitați suprasolicitarea faţă de potenţialul psihic real.  

 Conţinutul învăţămîntului este comun; diferenţiate sunt doar modalităţile şi formele de predare-învăţare.   

 În timpul activităţii diferenţiate veţi folosi în permanenţă metode şi procedee care antrenează în cel mai 

înalt grad capacităţile intelectuale ale copilului, trezesc şi menţin interesul faţă de obiectele şi fenomenele 

studiate, stimulează atitudinea creatoare, solicită un efort acţionai propriu, asigura o învăţare activă şi 

formativă.  

 Diferenţierea activităţii cu copiii presupune îmbinarea şi alternarea echilibrată a activităţii frontale cu 

activitatea individuală şi pe grupe mici de copii. 

    Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului este fundamentală pentru reuşita participării la 

grădiniţă. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborarea a 

părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copiii. 
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      ÎNVĂȚAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Prof. Nița Ana-Maria 

Grădinița cu P.P. ,, Paradisul Copiilor’’, Craiova 

 

 

               O serie de studii efectuate în ultimii ani în Marea Britanie a scos la iveală câteva date îngrijorătoare:  

-unul din trei copii nu petrece nici măcar 30 de minute pe zi în aer liber;  

-unul din zece copii nu a mers în natură (parc, pădure, mare) de mai bine de 12 luni; 

- patru din cinci copii nu au o înțelegere corespunzătoare a mediului înconjurător. 

De vină ar fi teama părinților că micuții s-ar putea răni, programul foarte încărcat, tentația gadget-urilor sau 

numărul redus al spațiilor verzi la o distanță rezonabilă față de casă. 

Oricât de triste sunt aceste rezultate, toate converg spre o altă problemă a societății de astăzi: lipsa 

echilibrului.  

Mâncăm dezorganizat, dormim la întâmplare, neglijăm sănătatea, trăim anxios sub presiunea tuturor „task-

urilor“ din viața noastră, ne umplem de lipsuri, ne golim de energie și-n general avem ruperi de ritm 

epuizante, din care ne revenim greu. 

               Un studiu recent, realizat în România, a arătat faptul că 85% dintre copiii cu vârste între 5 și 16 ani 

petrec, în medie, 5 ore pe zi pe rețelele sociale.  

Copiii noștri cresc folosind calculatorul, implicit internetul, fiind expuși la o multitudine de stimuli și mesaje. 

De asemenea, e cunoscut faptul că și copiii mai mici de 5 ani folosesc device-urile „smart“, în special 

telefonul mobil și tableta, fiind pasionați de jocuri online, desene animate sau diverse clipuri amuzante pe 

YouTube. 

De mai bine de 1 an  se vorbește tot mai mult despre învățarea online și cum o afectează pe cea clasică astfel 

încât, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Chiar dacă aceste stiluri 

educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte, eu consider un mix al acestora ca fiind abordarea ideală 

pentru dezvoltarea optimă a copiilor noștri. 

                 În ultimii  ani, educația românească a permis pătrunderea unor instrumente noi și eficiente de 

învățare: manualele digitale, platformele educaționale și, în general, metode alternative de învățare. 

Învățământul românesc a avut și are în continuare neșansa de a fi obligat să practice ”școala online” în lunile 

cele mai dificile și încărcate ale anului școlar. 

Din păcate, nu am fost în situația de a alege între online și offline, ci între online sau nimic. Ce a urmat se știe: 

învățarea ”online” a devenit ”obligatorie”, deși nu este și n-a fost nici online și nici obligatorie, din moment ce 

este o învățare care se întâmplă numai dacă elevul vrea și/sau dacă poate. Adică dacă are mijloace sau device-

uri.  

A fost foarte greu să devenim peste noapte profesori digitali, după o carieră la clasa reală, cu bănci în care 

elevii  au socializat nemijlocit, care au interacționat multiplu, au învațat, s-au jucat, au râs, s-au ceartat și s-au 

împăcat etc. 

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/invatarea-online-si-invatarea-clasica/
http://www.scoalaintuitext.ro/blog/invatarea-online-schimbarea-fata-a-educatiei/
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 Ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă  chiar și acum, după atâta vreme, este ușor debusolant pentru adulți și 

copii deopotrivă, chiar dacă folosind aplicațiile  Zoom, Meet, Classroom etc spre exemplu, profesorul și 

preșcolarii/elevii/studenții ”se pot vedea” și se pot încuraja. Pentru că e vorba de o altă vizibilitate, de realități, 

mai precis, de virtualități cu totul diferite față de cele din școala tradițională. 

                 Profesorul digital și școala online sunt sintagme încă prea puțin analizate și înțelese din punctul de 

vedere al practicii educaționale la noi. 

Să fii profesor în online a fost foarte dificil și oarecum epuizant, căci știam ora la care începeam activitățile, 

însă niciodată ora când le sfârșeam. 

Să fiu profesor în online a fost o provocare pentru mine, chiar dacă sunt un cadru  ce stăpânește destul de bine 

tainele informaticii. 

Cum bine știm, unitățile de învățământ au fost închise pentru o bună perioadă, astfel că a trebuit să fim cu toții 

parte a soluției, petrecând cât mai mult timp în case, rămânând conectați cu micuții noștri doar in mediul 

online. 

Ce am făcut în tot acest timp? Ei bine, vă mărturisesc că am realizat o mulțime de lucruri interesante și 

frumoase pentru a menține treaz interesul preșcolarilor de la grupă pentru învățare, chiar și de acasă. 

Modalitățile noastre de comunicare au fost variate: de la grupul de WhatsApp, la aplicația Kinderpedia, de la 

chestionarele Google ce au avut un real success, la întâlniri pe Zoom etc.  

                 Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii au fost atrași în mod deosebit de mediul 

digital – dinamic, colorat, interactiv.  

Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea 

a fost necesar ca noi, profesorii, să-i ghidăm pe micuți  cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere au fost produsele de învățare online, unde copiii au descoperit 

resurse educaționale atât de atractive, încât au înțeles diverse noțiuni de la grădiniță și școală, în timp ce se 

distreau.  

Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici spre mulțumirea 

părinților. 

Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de antrenare a 

Inteligenței Emoționale, și nu numai; 

Lecţiile virtuale și jocurile educaționale reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei 

repetate sau activităților intreprinse. Eu  am realizat un mix ideal de mijloace audio şi vizuale, animaţii cât şi 

simulări, dar şi conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici; 

Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului 

personal, tabletei sau chiar și a telefonului; 

Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real copilul își poate da seama ce greșește sau ce a realizat 

correct. Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi sumative, calitative şi 

cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. 

http://www.scoalaintuitext.ro/
http://www.scoalaintuitext.ro/
http://www.scoalaintuitext.ro/blog/tag/inteligenta-emotionala/
http://www.scoalaintuitext.ro/blog/tag/inteligenta-emotionala/
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Noile tehnologii schimbă lumea din mediul în care trăim, prin urmare educația de înaltă calitate este esențială 

atât pentru succesul pe piața muncii, cât și pentru a face față unui mediu extrem de competitiv. 

Consider folosirea platformelor online de educație ca fiind o metodă bună pentru copiii isteți ce sunt puternici 

motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ. .  
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                                                    Integrarea copiilor cu dizabilităţi 

                                                          -studiu de specialitate- 

                                                                      Prof.Truşculoiu Mihaela Alina 

                                                                      Şcoala Gimnazială,,D.Grecescu” \Dr.Tr.Severin 

  

             Când urmărim educarea unui copil “dificil”, trebuie să avem în vedere şi temperamental lui.Fiecare copil 

este unic şi are nevoie de suport şi sprijin pentru a învăţa comportamente. Asta  înseamnă că o metodă poate 

funcţiona cu un copil într-o anumită situaţie şi nu funcţionează  cu un altul în aceeaşi   situaţie. Este nevoie ca 

părintele /învăţătorul /educatorul să înveţe să aplice metode diferite pentru contexte  diferite ,pentru acelaşi copil. 

             Obsevarea comportamentului  copilului este de cele mai multe ori cheia găsirii metodei 

adecvate.Părintele/educatorul trebuie să cunoască copilul  cu particularităţile sale,să îl înţelegă şi să îi pună în 

valoare calităţile ,oferindu-i ocazii în care acestea să iasă în evidenţă,iar defectele să se estompeze.Copiii au 

nevoie de multă repetiţie şi exerciţiu pentru a învăţa  un comportament. 

            Multe comportamente problematice apar când copii sunt obosiţi,plictisiţi sau grăbiţi,când sunt 

suprasolicitaţi ,fără să aibă timp de desfăşurare.Astfel mediul copilului trebuie să fie structurat ,oferindu-i   

Rutine de comportament- e ora de masă,ora de culcare,timpul pentru învăţare,ora de joacă.Rutinele îi ajută pe copii 

să se simtă în siguranţă,orice activitate cu ei trebuie planificată. 

            Metodele cele mai recomnadate pentru a modifica , a reduce sau a redirecţiona un comportament problem 

sunt positive şi se bazează pe capacitatea de rezolvare a problemei ( situaţiei),facilitându-se implicarea 

activă.Rezolvând situaţiile problemă  ,copiii dezvoltă un sentiment al responsabilităţii faţă de acţiunile lor,încep să 

înţelegă şi necesităţile altora şi-şi fortifică capacitatea de luare adeciziilor. 

            *Întărirea pozitivă(recompensa) este un eveniment plăcut care,dacă este prezent imediat după apariţia unui 

comportament,cauzează o creştere a frecvenţei comportamentului respectiv.Există trei tipuri de recompense: 

material (cadouri,dulciuri,jucării,etc.),sociale (lauda,încurajarea,aprecierea, etc) şi activităţi preferate (desene 

animate,jocul pe calculator) Anumite lucruri reprezintă  recompense pentru unii copii,dar pentru alţii nu. 

          Suntem siguri că o situaţie este recompensă doar după ce o aplicăm şi vedem efectul ei şi anume dacă produce 

sau nu repetarea comportamentului. 

          *Extincţia( ignorarea) se foloseşte atunci când se doreşte să se reducă frecvenşa ,durata sau intensitatea unui 

comportament .Extinţia înseamnă a ignora un  anumit comportament( ex. :,,Degeaba plângi,pentru că tot nu te iau în 

seamă).În faza iniţială a aplicării,frecvenţa,durata sau intensitatea comportamentului nedorit creşte înainte de a 

scădea. 

            *Excluderea.Există momente în care copiii sunt prea agitaţi,nervoşi,furioşi pentru a reyolva eficient o 

problemă.Durata excluderii durează în funcţie de vârsta şi frecvenţa abaterilor.Durata excluderii durează  în funcţie  

abaterilor.Oricum ,excluderea nu trebuie să fie umilitoare pentru copil.Excluderea poate căpăta diverse denumiri 

:pauya,scaunul de linişte,scaunul de pauză etc. 

            *Întărirea negativă( pedeapsa).La fel ca şi în cazul întăririlor positive,pedeapsa reprezintă un eveniment care 

,dacă este prezentat imediat  după un coportament nedorit, provoacă o descreştere în frecvenţa şi intensitatea 

comportamentului negative.Există mai multe tipuri de pedepse dezaprobarea,mustrarea,privarea de un obiect drag, 

etc. Pedeapsa fizică este  o metodă inadecvată  de disciplinare,deoarece copiii vor imita sau copia comportamentul 

adulţilor şi vor deveni la rândul lor agresivi. 

           Metodele de învăţare a comportamentului sau de disciplinare se aplică de către toţi adulţii din viaţa 

copilului,,dificil’: părinţi,bunici,educator.Pentru a învăţa un comportament copilul are nevoie de consecvenţă,ceea 

ce înseamnă că atât  părinţii,cît şi educatorul vor aplica aceeaşi metodă şi vor comunica copilului acelaşi mesaj. 

   Este insuficient  dacă doar  unul dintre părinţi sau doar educatorul  sunt consecvenţi în aplicarea metodelor de 

educatie şi disciplinare.  

            M.Cajal afirma  :”  Nu există caracter,care sub influenţa unei educaţii bune şi stăpânitoare ,să nu poată 

fi modificat sau educat....Învăţătorii alături de părinţi,conştienţi şi răbdători  pot avea succese,transformând un 
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copil aspru,grosolan,cu defecte de caracter ,în unul delicat, amabil, politicos. Dar ca să ajungă la un asemenea 

rezultat,aceştia trebuie să fie exemple bune prin comportarea lor”  
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Activitate practică pentru ora consiliere şi orientare pe modelul ABC cognitiv 

 

Prof. Damian Margareta 

Liceul Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva, Hunedoara 

 

 

 Problema violenţei în şcoală este resimțită din ce în ce mai pregnant la nivelul colectivelor de elevi, 

chiar la o vârstă şcolară mică. Pornind de la faptul că la şcoală violenţa se întinde pe o scară largă, de la forme 

agresive până la acte minore, tolerate, cu care putem convieţui, acest fenomen ar putea fi văzut ca orice formă 

de manifestare a unor comportamente precum violenţă verbală şi psihologică (tachinare, porecle, ironizare, 

etc.), violenţă fizică (lovire, bruscare, rănire, etc.), comportament care intră sub incidenţa legii vandalism, furt, 

consum de droguri, etc.), ofensă adusă cadrelor didactice, comportament neadecvat regulamentului şcolar. 

Pentru combaterea acestui fenomen, trebuie să luăm în primul rând în calcul cauzele, factorii de risc, 

atitudinea faţă de violenţă a elevilor iar apoi, trebuie să luăm atitudine prin diverse acţiuni apelând la toate 

persoanele competente care se constituie parteneri ai profesorului diriginte: director, consilier şcolar, părinţi, 

familie, elevi. Cel mai prielnic moment în care se poate discuta acest subiect la şcoală îl constituie, bineînţeles 

ora de consiliere şi orientare. 

 Vă prezint în cele ce urmează un model de activitate practică pe modelul ABC cognitiv, aplicabilă la 

ora de consiliere şi orientare la o clasă de gimnaziu: 

1. Titlu: "Violenţa nu ne rezolvă problemele" 

2. Scop: recunoaşterea stării de furie; conştientizarea faptului că violenţa nu este o soluţie în rezolvarea 

stărilor de tensiune sau de conflict; identificarea mecanismelor de rezolvare a unei stări conflictuale. 

3. Competențe: desfăşurând această activitate elevii vor fi capabili: 

➢ să recunoască sentimentul de furie; 

➢ să folosească o gândire raţională în rezolvarea situaţiilor de tensiune/ conflict; 

4. Materiale: foi A4, carioca 

5. Descriere 

Activitatea 1: se face lectura textului care descrie o stare conflictuală între doi colegi. 

 Când doamna profesor diriginte ajuns în clasă bătaia era în toi. Elevul C era plin de sânge pe faţă, 

iar elevul P avea nasul roşu şi sufla de parcă atunci ar fi sosit dintr-o cursă de alergare. 

-Ce s-a întâmplat? a întrebat diriginta. 

-De mai multă vreme, spuse C murdar de sânge, P îmi spune” Prostanul”. Face acest lucru nu numai când 

suntem între noi, colegii de clasă, ci şi în curtea şcolii în pauze, încât au auzit şi elevii din alte clase şi încep 

să mi se adreseze la fel. L-am rugat odată, de două ori să înceteze...degeaba... Azi aceeaşi situaţie. Dacă i-am 

spus să inceteze, m-a lovit cu capul în nas. 

-Şi? 

-I-am arătat eu cine-i "Prostanul"! 

-Dar parcă eraţi prieteni? 

- Suntem, dar asta nu înseamnă că pot să-l las să îmi spună ce vrea şi cum vrea.  

-Dar clasa n-a intervenit? 

-Ba da! Mi-au răspuns mai mulţi elevi. Dacă nu interveneam se băteau şi mai tare. 

Se cere elevilor să răspundă la întrebările din tabel: 

A B C 

Ce l-a făcut pe elevul C să 

piardă controlul? 

 

Ce credeţi că a gândit elevul C 

despre situaţia în care se afla? 

Cum a reacţionat elevul C în 

această situaţie? 
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Activitatea 2: li se cere elevilor să dea exemple de situaţii asemănătoare pe care le-au văzut sau le-au 

experimentat. Sunt rugaţi să completeze în tabel informaţiile care constituie răspunsul la întrebările adresate 

iniţial, punându-se în situaţia respectivă. Se compară reacţiile pe care le-au avut diverşi copii în situaţiile 

exemplificate: unii au apelat la profesor/ învăţător, alţii au devenit violenţi, au folosit expresii indecente, etc. 

Se cere elevilor să răspundă de ce au reacţionat astfel? (... din furie) şi să identifice în ce constă violenţa: fizică 

şi verbală. Elevii sunt împărţiţi în grupe şi li se cere să completeze cu câteva exemple tabelul următor: 

Violenţa fizică Violenţa verbală 

  

La finalul activității se confruntă exemplele găsite de fiecare grupă în parte. Se poate discuta cu elevii modul 

în care evoluează un astfel de comportament în timp și cum poate fi acesta corectat din perspectiva lor. 

Activitatea 3: elevii împărţiţi în aceleaşi grupe  sunt rugaţi să îşi imagineze finalul unei situaţii care începe 

astfel: 

De câteva săptămâni”Van Damme”, un elev din clasa a VIII-a care se mândrea cu porecla ce-o avea datorită 

muşchilor pe care şi-i expunea, chinuia un elev mic din clasa a VI-a. Îi punea piedică, îl înghiontea, îl 

urmărea într-un loc mai retras din curtea şcolii şi-i lua banii. Acesta nu îndrăznea să spună nimic şi nimănui 

de teama bătăii promise de fiecare dată. 

La finalul activităţii se confruntă soluţiile pe care şi le-au imaginat elevii în rezolvarea situaţiei de mai sus. Se 

trag concluzii cu privire la modul în care se poate rezolva o astfel de situaţie conflictuală:  

• Evitarea agresivităţii sub orice formă; 

• Păstrarea calmului şi autocontrolului; 

• Gândirea pozitivă; 

• Menţinerea deschisă a căilor de comunicare; 

• Apelarea la persoane adulte care pot rezolva situaţia. 

6.  Recomandări pentru coordonator 

➢ pentru activitatea 1 se poate lucra tot pe grupe pregătind mai multe texte, elevii completând tabelul fără 

sprijinul profesorului; 

➢ componenţa grupurilor de lucru se poate schimba la fiecare activitate; 

➢ la elevii mai mici, la activitatea 2 se pot da exemple pe care ei să le introducă în coloana aferentă 

➢ la activitatea 3 se pot folosi situaţii diferite la fiecare grupă şi la final se poate face un tur al galeriei unde 

pot fi discutate pe rând; 

➢ dacă timpul o permite se poate pregăti un chestionar de evaluare personală după modelul: 

EVALUARE PERSONALĂ : Cât de repede te enervezi ? 

  Nu este important câte puncte acumulezi alegând DA sau NU ! Important este să răspunzi sincer și să 

reflectezi mai mult asupra atitudinii tale în diverse împrejurări. Vei afla lucruri interesante despre tine ! Acesta 

este și scopul lui ! 

1. Gândește-te bine, ai ticuri nervoase ?                                               DA/NU 

2. Ești o persoană calmă în orice împrejurare ?                                      DA/NU 

3. Simți nevoia să argumentezi folosind multe gesturi?                           DA/NU 

4. Păstrezi dorința de răzbunare până la momentul favorabil ?              DA/NU 

5. Lucrurile minore nerezolvate te preocupă până la enervare ?                  DA/NU 

6. Te-ai calmat vreodată aruncând obiecte  la întâmplare ?                           DA/NU 

7. Ai pierdut o calificare  sau lucrare din pricina nervozității ?                    DA/NU 

8. Regreți cuvintele spuse in momente de maximă nervozitate ?                  DA/NU 

9. Simți uneori impulsul de a lovi pe cineva ?                 DA/NU                      10. 

Crezi că poți fi calm în momentul unei catastrofe ?                                    DA/NU  

Întrebări de reflexie personală: Ce observi? Care sunt punctele tale forte într-o situație conflictuală? Dar 

punctele slabe? Ce poți face pentru a îmbunătăți acest aspect?  
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Demers integrator în sprijinul unui elev cu CES 

profesor învăţământ primar Fricosu Ionelia                                                                                                                                                                

Şcoala Gimnazială nr. 2                                                                                                                                        

2 Mai – Constanţa  

 

„ Spuneţi copiilor voştri că ei nu sunt simple note de subsol, ci paginile centrale ale poveştii vieţii 

voastre.” Augusto Cury 

 Această lucrare are drept fundament simpla prezenţă a unui copil diagnosticat cu „cerinţe 

educaţionale speciale” în clasa al cărei învăţător sunt.  

Elevul M deţine certificat medical, fiind diagnosticat cu „tulburare în însuşirea scrisului, 

cititului şi calculului matematic” şi i se recomandă curriculum adaptat cu structuri de sprijin şi 

Certificat de orientare şcolară  acesta este orientat către învăţământul de masă, cu aceleaşi 

recomandări: curriculum adaptat şi consiliere psihopedagogică. Conform certificatului nivelul de 

dezvoltare intelectuală este Roven Q.I.~ 62 ± 5 = 57, copilul suferind de tulburare mixtă a achiziţiilor 

şcolare (dislexie, disgrafie, disortografie, discalculie) şi tulburare hiperkinetică cu deficit de atenţie 

tip combinat.  

Elevul este lăsat de părinţii în grija bunicii, care caută sprijin pentru acesta şi colaborează cu 

şcoala după puterile proprii, aceasta neştiind carte şi având o situaţie socială precară. Repetă anul 

şcolar din cauza absenţelor, fiind nevoit să se integreze într-o nouă clasă. 

O altă observaţie este aceea că elevul întârzie în fiecare zi la şcoală. După spusele bunicii nu 

doreşte să vină la şcoală şi aceasta îl convinge cu greu să o facă sau nu reuşeşte şi elevul absentează. 

M. reuşeşte să recunoască majoritatea literelor, cifrelor şi unele silabe, cuvinte mono şi 

bisilabice, cifre, semne matematice, citeşte foarte greu, cu sprijin. Scrisul este posibil, dar este 

neinteligibil, nu respectă forma literelor, spaţiile între cuvinte, scrie greşit şi semne de ortografie şi 

punctuaţie. Cu mari dificultăţi rezolvă operaţii simple de adunare, nu înţelege ceea ce i se explică, 

începe o activitate, dar nu o termină. 

Manifestă negativism ca efect al capacităţilor reduse, înţelegerea apare greu (întreabă de mai 

multe ori acelaşi lucru), face dezacorduri de exprimare, vocabularul este limitat şi are manifestări 

emoţionale puternice (crize de râs necontrolat).  

Prezintă interes faţă de activităţile dinamice, desfăşurate sub formă de joc, ce utilizează 

material didactic atractiv. Este necomunicativ, se blochează şi îşi spune cu greu propria părere despre 

un fapt.  Nici în cadrul activităţilor plastice şi muzicale nu reuşeşte să facă ceea ce i se cere. Uită 

orarul, cărţile, caietele şi este dezinteresat de activitatea şcolară. 

Proiectul educativ de schimbare: 

 Căutarea sprijinului specializat-consilierea elevului de către psihologul arondat şcolii; 

 Integrarea elevului în grupul clasei prin activităţi şcolare şi extraşcolare specifice,  jocuri de 

intercunoaştere şi socializare, activităţi de grup ş.a.; 

 Responsabilizarea elevului prin sarcina de a face ordine în clasă, de a distribui materiale 

copiilor etc. – în vederea determinării acestuia să relaţioneze cu ceilalţi copii, dar şi în scopul de a-l 

face să se simtă important; 

 Responsabilizarea familiei în ceea ce priveşte activitatea şcolară a copilului; 

 Stabilirea unui curriculum adaptat pentru disciplinele de studiu; 

 Înregistrarea evoluţiei şcolare a elevului conform curriculumului stabilit; 
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 Recompense prin laudă şi aprecieri – verbale şi stimulente. 

 

Aplicarea programului de schimbare: 

 Responsabilităţi: 

✓ I se cere lui M. să răspundă zilnic de cretă şi burete, de curăţenia clasei, explicându-i cât 

este de important această sarcină pentru clasă. 

✓ Elevul merge o dată pe săptămână la consiliere la consiliere psihologică, însoţit de 

bunică. 

 Participarea în clasă : 

✓ Elevul va răspunde în fiecare zi la fiecare disciplină la o întrebare simplă, adaptată 

posibilităţilor de înţelegere proprii. 

✓ Se va urmări progresul elevului conform graficului propus pe obiective : realizate, 

nerealizate, în curs de realizare . 

✓ Elevul va participa la toate activităţile clasei, folosindu-se munca diferenţiată- la activităţile 

de grup, acestuia stabilindu-i sarcini pe nivel. 

 Teme scrise : 

✓ Elevul va primi teme diferenţiate, iar timpul de rezolvare va fi redus. 

✓ Se va insista pe scrisul lizibil, elevul scriind indescifrabil şi legând cuvintele între ele fără 

înţeles. 

✓ După fiecare unitate de învăţare se va face o evaluare orală a materiei. 

 

 Aptitudini sociale : 

✓ Elevul va participa la toate activităţile de grup, jocuri de rol, activităţi de socializare şi 

cunoaştere. 

✓ Va primi sarcini de coordonare a unor activităţi simple de grup, explicându-i-se prealabil  

punctual ceea ce are de făcut. 

 Şedinţe de consiliere: 

✓ O dată pe săptămână elevul va merge la consiliere în cabinetul arondat şcolii. Şedinţele 

pierdute vor fi reprogramate cu înţelegerea şi acordul doamnei psiholog. Bunica va însoţi elevul la 

consiliere, iar învăţătoarea va păstra legătura cu psihologul şi bunica. 

Evaluarea programului de schimbare: 

 În realizarea obiectivelor propuse, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, ţinând cont 

că finalul anului şcolar se apropie, am observat următoarele: 

Elevul s-a integrat în colectivul clasei, participă la activităţile de grup, la activităţile 

extraşcolare şi nu mai absentează.  

Are sarcini suplimentare în clasă, ceea ce-l face să se simtă eficient. Merge la consiliere şi a 

fost reevaluat recent de Serviciul de Evaluare și Orientare Şcolară și Profesională din cadrul 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.  

Conform evaluării S.E.O.S.P, elevul trebuie integrat în şcoala de masă, beneficiind de 

curriculum adaptat, aşa cum s-a şi procedat. Acum are şansa de a primi ajutor financiar conform 

legii, ceea ce nu se putea face înainte din cauza lipsei documentelor justificative.  

Totodată, se fac demersurile în vederea obţinerii de sprijin educaţional suplimentar pentru 

elev, sub forma unui profesor de sprijin care să-l ajute în activitatea şcolară. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

400 
 

Rămânerile în urmă la învăţătură nu au fost şi nu pot fi recuperate, dar se lucrează după un 

curriculum adaptat şi se înregistrează unele rezultate în ceea ce priveşte achiziţiile şcolare. 

Progresul nu este spectaculos (aşa cum îşi doreşte bunica), însă ţinând cont de cunoştinţele şi 

abilităţile proprii, acesta este unul consistent. 

Elevul  relaţionează cu colegii, şi-a făcut prieteni în grupul clasei şi a învăţat jocuri noi. Vine 

la şcoală şi nu se mai simte stingher, chiar dacă unele informaţii îl depăşesc şi nu are cunoştinţe la 

nivelul clasei. Colaborează în activitatea de grup, după posibilităţi, urmând un plan bine stabilit şi 

monitorizat permanent de către învăţătoare. A făcut unele progrese privitoare la citirea conştientă, şi-

a însuşit adunarea şi scăderea până la 100 folosind material concret, comunică cu ceilalţi elevi, nu 

este violent în clasă şi nu are un comportament dezaprobator, aşa cum avea la început. 

Instabilitatea emoţională mai este prezentă, din cauza lacunelor, nu este sigur pe el, răspunde 

cu ezitare, se întristează sau râde fără motiv, dar răspunde aşa cum poate la solicitări şi manifestă 

disponibilitate pentru sarcini. În continuare învăţătoarea şi consilierul şcolar lucrează cu elevul, cu 

sprijinul declarat al bunicii, care se implică în urmărirea frecvenţei la şcoală a elevului şi mai puţin în 

sprijinirea activităţilor lui şcolare. 

Procesul este relativ dificil şi complex şi are particularităţi în care se exprimă atât problemele 

medicale ale elevului, cât şi vârsta, temperamentul şi experienţa anterioară  familială şi şcolară  a 

acestuia. Doar prin conjugarea eforturilor tuturor partenerilor implicaţi se pot obţine rezultate, cele 

prezentate mai sus fiind doar un prim pas. 
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Rezumat: 

Lucrarea porneşte de la prezenţa unui elev cu cerinţe educaţionale speciale într-o clasă din 

învăţământul de masă şi doreşte a aduce un punct de vedere personal asupra unei astfel de 

experienţe pe care un cadru didactic o poate avea în orice moment din activitatea sa didactică.     În 

realizarea demersurilor de adaptare şi  incluziune şcolară a fost nevoie de implicarea constantă a 

tuturor factorilor educaţionali: cadrele didactice, elevii clasei, părinţii acestora, alături de 

consilierul şcolar şi tutorele elevului, în egală măsură.  

Chiar dacă micile progrese constatate reprezintă doar o picătură de bine într-un ocean din 

multitudinea de nevoi socio-psiho-emoţionale şi educaţionale ale elevului, mulţumirea faptului că 

elevul frecventează şcoala, colaborează şi „vrea să facă” este enormă. 
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Educația pentru toți, imperativ al lumii contemporane 

Prof. Bazon Oana Maria 

Liceul Economic Al.I. Cuza, Piatra- Neamț 

 

Dintotdeauna, școala a reprezentat mediul propice devenirii întru ființă a omului (așa cum sugestiv 

spunea Constantin Noica), de aceea, această instituție de învățământ trebuie să îi includă pe toți copiii, 

indiferent de calitățile fizice, intelectuale, lingvistice ori de altă natură.  

            La Salamanca (Spania), în 1994,  a fost adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive şi au fost făcute 

recomandări care au rămas de referinţă pentru UNESCO şi întreaga comunitate internaţională, în toată 

perioada ulterioară:  „Persoanele cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în şcolile obişnuite, 

care trebuie să se adapteze unei pedagogii „centrate pe copil”, capabile să vină în întâmpinarea acestor 

cerinţe.” Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, oricând 

acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile pe care le au sau de diferenţele dintre aceştia. 

           Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, armonizând, pe 

de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte să asigure o educaţie de calitate pentru toţi, 

prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare, folosirea optimă a resurselor şi 

parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care funcţionează. Trebuie să se asigure un continuum al 

sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare şcoală.” 

          Incluziunea socială presupune, în primul rând, schimbarea mentalităților, a practicilor și atitudinilor atît 

din partea oamenilor obișnuiți, cât mai ales din partea instituțiilor și organizațiilor, în așa fel încât persoanele 

considerate diferite din cauza unor deficiențe, apartenenței etnice, condițiilor socio - economice de viață să 

poată participa în mod firesc la viața comunității din care fac parte. 

Se remarcă o preocupare sporită a forurilor decizionale în ceea ce privește asigurarea unor șanse egale 

în societate pentru persoanelor cu cerințe speciale. Conform acestei noi viziuni, se promovează tot mai mult 

ideea de societate incluzivă pentru toți, care să garanteze implicarea activă a persoanele cu diverse deficiențe, 

asigurarea asistenței acestora pentru a-și conduce viața în mod independent, prevenirea agravării acestor 

deficiențe, precum și prevenirea apariției unor bariere sociale în calea acest persoane cu nevoi deosebite. La 

noi, s- au luat măsuri eficiente referitoare la educația pentru toți și educația pentru fiecare: 

- Unitățile de învățământ includ în procesul didactic toate categoriile de copii 

- Intervenția timpurie este o precupare esențială a educației inclusive 

-  S-a recurs la abolirea practicilor de excludere a anumitor persoane de la sistemul public de 

educație 

- Copiii cu CES au acces la sursele  de recuperare psiho-pedagogică, socială sau medicală, atât in 

cadrul serviciilor de asistență socială, cât și în unitățile școlare 

- Comisii interdisciplinare, alcătuite din specialiști în domenii diferite (medici, educatori, pedagogi, 

psihologi etc.) stabilesc orientarea sau reorientarea profesională și școlară, a copiilor cu CES. 

Aceste comisii au în vedere o serie de principii, cum ar fi: examinarea globală a fiecărui copil cu 

privire la potențialul propriu; evaluarea complexă care presupune examinare medicală, fizică, 

psihologică și pedagogică 

- Sunt asigurate condiții bune de dezvoltare atitudinală, fizică, intelectuală, prin: asistența psiho-

pedagogică în școlile obișnuite ( profesori de sprijin, logopezi, psihologi, consilieri); asistență de 
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specialitate în familie; servicii sociale specializate acordate mai ales familiei în care există astfel 

de copiii cu CES 

Este firesc să se impună o abordare didactică diferențiată în cazul elevilor cu CES, pentru că altfel ei 

vor eșua în momentul în care vor fi tratați în conformitate cu standardele normale ale școlii obișnuite. Elevul 

integrat poate promova într-o clasă superioară, chiar dacă nu a atins finalitățile specifice grupei lui de vârstă. 

Se preferă o evaluare descriptivă a progresului școlar, în pofida evaluării prin calificative sau note, care adesea 

fac ierarhizări între copii sau chiar stigmatizează. 

Conceptul de normalizare se referă la sprijinul oferit persoanelor cu CES de către societate, pentru a 

le permite acestora un mod de viață cât mai apropiat de cel al întregii societăți.  Termenul a apărut în țările 

nordice, de unde a fost preluat de celelalte state europene care au alcătuit legislația aplicării conceptului în 

viața reală.  

Astfel, adaptarea curriculară constă în corelarea conținuturilor învățării ale curriculumului național cu 

posibilitățile concrete ale elevilor cu cerințe speciale, din perspectiva finalităților de integrare și adaptare 

școlară și socială a acestuia. Această corelare se realizează de către cadrele didactice de sprijin sau itinerante 

împreună cu cadrul didactic de la clasă prin eliminare, înlocuire sau adăugare de noi conținuturi, în funcție de 

un plan de intervenție personalizat.  

Un alt aspect important al acțiunilor privind normalizarea îl reprezintă curriculum diferențiat care 

vizează modalitățile de selectare și organizare a conținuturilor învățării, a metodelor de predare-învățare, 

metodelor și  tehnicilor de evaluare. Toate aceste modalități au ca scop adaptarea procesului instructiv-

educativ la posibilitățile de înțelegere ale elevilor cu CES, precum și la nivelul cerințelor educaționale 

minimale, sau la ritmul și stilul de învățare ale elevului. Școlile au sarcina dificilă de a îmbina competențele 

generale ale disciplinelor de studiu cu activitățile necesare în formarea unor abilități vitale pentru progresul 

personal al elevilor cu nevoi educaționale speciale. Elevii lucrează  în aceeași arie curriculară, dar 

interacționează în mod diferit cu profesorii și materialul didactic.  

Pe de altă parte, curriculumul adaptat se poate realiza prin: 

- Extensiune, în cazul elevilor cu CES care nu au afectată partea intelectuală (au deficiențe fizice, 

oculare etc.). această extensiune presupune introducerea unor activități suplimentare  ce vizează 

însușirea unor limbaje specific (limbajul semnelor, Braille etc.) 

- Selectarea acelor conținuturi din program care pot fi asimilate de cei cu nevoi speciale 

- Elaborarea unor programe de lucru care să anticipeze nevoile de învățare ale celor cu dezvoltare 

generală întârziată  sau afectată. 

- Folosirea unor metode de evaluare prin care să se evidențieze nu doar achizițiile intelectuale, cât 

mai ales abilitățile practice, capacitatea de a rezolva anumite situații dificile concrete de viață, 

puterea de relaționare cu cei din jur etc. 

         Educația integrată reprezintă includerea copiilor diagnosticați ca având cerințe educative speciale în 

învățământul de masă. Este un process de adaptare a copilului la cerințele și normele școlilor obișnuite, de 

stabilire a unor raporturi pozitive cu ceilalți colegi si cadre didactice. Dacă nu se constată o creștere a 

interacțiunilor între elevii cu și fără dizabilități sau cu diferențe de învățare, putem conchide că nu asistăm la 

un proces de integrare real, ci doar la o integrare din punct de vedere fizic. Această formă de educație nu 

trebuie confundată cu educația interculturală sau cu educația integrativă, deși toate se intercondiționează și își 

asumă scopuri comune.  

Profesorul de sprijin este acea persoană specializată în activitățile educative și recuperatorii adresate copiilor 

cu cerințe speciale educative. Acest profesor poate fi angajatul unei școli speciale, al unui centru de recuperare 
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și desfășoară, in perimetrul unei școli de masă, activități în afara orelor de curs cu elevii cu CES sau participă 

la activitățile didactice din clasă. Profesorul de sprijin urmărește în ce măsură copiii au dificultăți în receptarea 

și înțelegerea mesajului lecției sau în îndeplinirea unor sarcini de lucru. Responsabilitatea sa este dublă: 

trebuie să se adapteze atât condițiilor de lucru din clasa obișnuită, cât și condițiilor de lucru în particular cu 

respectivii copii. În clasă, profesorul de sprijin nu trebuie să inducă atitudini segregaționiste, prin activitățile 

derulate doar cu elevii integrați. 

Școală incluzivă este acea instituție școlară din învățământul public în care au acces toți copiii unei 

comunități, indiferent de mediul de proveniență, în care sunt integrați și copiii cu cerințe speciale în educație, 

unde programul didactic are la bază un curriculum specific, adaptat și individualizat, unde participarea 

personalului didactic se bazează pe un parteneriat între profesori, profesori de sprijin, specialiști în educație 

specială și părinți. Școala incluzivă poate fi definită prin: recunoașterea și acceptarea diferențelor de natură 

intelectuală, fizică, psihică, socioculturală dintre copii; asigurarea unei abordări individualizate  pentru elevi; 

conceperea unor strategii didactice în acord cu cerințele oricărui copil; oferirea unor servicii specializate, în 

funcție de cerințele educaționale ale oricărui elev; desfășurarea unor acțiuni permanente pentru identificarea 

cerințelor speciale care pot apărea la un moment dat în viața copiilor, promovarea  parteneriatelor în școală, 

lucrul în echipă și consolidarea unor relații pozitive profesori-elevi-părinți. 

 Fiecare copil are un potențial educativ innăscut care trebuie doar descoperit și activizat. Aceasta este 

misiunea sfântă a scolii, a educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius : “E îndoielnic să existe o 

oglindă atât de murdărită, încât să nu reflecte totuși imagini într-un fel oarecare; e îndoielnic să existe o tablă 

atât de zgrunțuroasă încât să nu putem scrie totuși ceva pe ea. Dacă se întâmplă însă ca oglinda să fie plină de 

praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea trebuie să o ștergem, iar o tablă prea zgrunțuroasă trebuie s-o dăm la 

rindea. “ 
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Integrarea copiilor cu CES 

 
Prof. înv.primar,  Cîrlan Maria Ramona 

Școala Gimnazială  “Ion Creangă” Gârlenii de Sus 

 
              Motto: "Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu toţi avem acelaşi orizont."  

                                                                                                                                (Konrad Adenauer) 

            Integrarea este procesul complex și de durată ce presupune asigurarea participării copiilor cu CES la 

viața profesională și socială, împreună cu ceilalți copii, favorizându-se autocunoașterea, intercunoașterea și 

familiarizarea reciprocă. 

                Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltări armonioase şi  echilibrate. De asemenea, educația integrată a 

copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea 

capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea 

potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele 

absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării 

motivației pentru activitate în general şi pentru învațare în special. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu 

zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din 

această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 

paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cudeficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat;- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de 

învăţare, sindromul Down,dislexia, discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se creeze 

oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai 

repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie 

să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul 

clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun 

acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de 

sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și 
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dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și 

asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor 

,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând 

doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în 

cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul 

disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților 

suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare 

elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. 

Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se 

după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate 

permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar 

trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în 

contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar 

al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind 

la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Cum trebuie abordat un elev cu C.E.S. 

Prof. Oancea Oana-Adina 

Liceul cu Program Sportiv Brăila 

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație care sunt 

suplimentare, dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. Fiecare copil prezintă 

particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o abordare personalizată.  

Educația necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate pentru toți”. Perceperea socială a 

acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificații diferite, în 

funcție de cultura și de valorile promovate. 

„Școlile trebuie să primească toți copiii, fără nici o deosebire privind condițiile lor fizice, sociale, 

emoționale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă și la copiii cu dizabilități sau talentați, copiii 

străzii și copiii care muncesc, copii din populații îndepărtate sau nomade, copii aparținând minorităților 

lingvistice și etnice…” – Declarația de la  Salamanca, 1994 

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficiențe propriu zise, cât și copiii fără 

deficiențe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigențele școlii. Din această categorie fac 

parte: copii cu deficienţe senzoriale și fizice; copii cu deficienţe mintale, comportamentale; copii cu tulburări 

afective, emoţionale; copii cu handicap asociat; copii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare; copii cu 

deficienţe de comunicare şi interacţiune. Indiferent de vârsta pe care o au, copiii au sentimentul demnităţii 

personale; copiii cu CES  sunt interiorizaţi, refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând violent la 

frustrare. În timp, personalitatea copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa, 

ezitarea, pierderea respectului şi încrederii. 

Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare ? 

În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască tulburarea de 

învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care sugerează prezenţa tulburării 

de învăţare ? 

• În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între performanţele şcolare 

şi nivelul intelectual al copilului; 

• Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin grave apare mai 

târziu. Astfel de disfuncţii sunt: dislexia, disgrafia, discalculia; 

• Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi neurotizare 

secundară. În contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului, nici colegilor, 

dispune de o necesitate motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic datorat deficienţei 

intelectuale, respectiv faptului că elevul nu este capabil de performanţele colectivului, implică 

dezvoltarea unor simptome comportamentale neurotice secundare: ticuri, comportament inhibat, sau 

chiar opusul acestuia, comportament extravagant menit să compenseze deficienţele intelectuale; 

• Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini. 

Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în stare să 

recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la elevi, 

învăţătorul a făcut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce învăţătorul devine competent în 
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stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat învăţarea/ educarea 

acestui elev. Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu 

dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor 

individuale. Abordarea diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar. Pe de o 

parte, învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de altă parte colaborarea lui cu 

psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale. 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu: 

– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor intervenite în 

dezvoltare; 

 

– prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia de învăţare, 

interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc . 

Strategii pedagogice privind recuperarea, corecţia şi dezvoltarea funcţiilor cognitive şi ale aptitudinilor 

parţiale deficitare 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al 

copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei 

persoane competente: psiholog, psihopedagog, profesor consilier. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea 

programului stabilit împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare (aditive la programa 

şcolară) în sălile de clasă. 

Considerăm că nu există „reţete” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care 

manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la 

educaţie şi merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte 

şi să se ajute la nevoie. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să 

rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui individ şi la 

capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative 

permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea înconjurătoare, 

sporind gradul de socializare a elevilor ,stimulează si dezvolta învățarea prin cooperare. Metodele  care 

favorizează înțelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experiența proprie a elevilor sunt: discuția, 

dezbaterea, jocul de rol. Metodele care stimulează gândirea si creativitatea îi determină pe elevi să caute și să 

dezvolte soluții pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze situații date sunt: studiul de caz, 

rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați sa lucreze productiv unii cu alții si 

sa-si dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul in grupuri mici. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare eficiență si 

de aceea sugerăm recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu succes. 

1. Predicțiile în perechi. Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un creion. 
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Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În urma discuțiilor elevii vor trebui să 

alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

 

2. Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloană ceea ce știu despre o temă, pe altă coloană ceea ce 

vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe noi au dobândit elevii. 

 

3. Brainstormingul. Individual sau în perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate lucrurile pe care le știu 

despre un anumit subiect. 

 

4. Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare elev găsește o 

soluție și o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, după care perechile 

se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev prezintă soluția partenerului. 

 

5. Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problema care are drept rezultat un produs 

(schema,desen,compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele celorlalte grupe, 

discută, apoi fac recomandări. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie 

si înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii să se accepte așa 

cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea realizării obiectivelor 

de interes comun. 
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PARTICULARITĂȚI ȘI PRINCIPII ALE EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

 

Prof. Nijloveanu Ioana  

Liceul Tehnologic Crâmpoia, Județul Olt 

 

 

         Şcoala incluzivă pune în centrul atenţiei omul ca fiinţă originală, unică şi irepetabilă. Această 

perspectivă generează o serie de întrebări: 

- Ce schimbări trebuie să se producă în organizarea şcolii? 

-  Care sunt conţinuturile educaţionale pe care trebuie să le pună şcoala la dispoziţia elevilor? 

- Ce schimbări trebuie să se producă  în stilul de predare şi la modul de cooperare între profesori 

pentru a asigura un învăţământ de calitate? 

-   Care este specificul procesului de evaluare în şcoala incluzivă şi cum trebuie înţeles progresul 

elevilor? 

- Cine poate fi considerat elev cu cerinţe educaţionale speciale într-o şcoală incluzivă? 

Prezint  în continuare, câteva tipuri de abordări instructive recomandate în predarea conţinuturilor elevilor 

cu dizabilităţi intelectuale: 

Abordări vizuale  

Cea mai recomandată abordare de predare pentru elevii cu dizabilități intelectuale este aceea de a 

folosi prompteri vizuali. Elevii manifestă adesea puncte forte în gândirea concretă, memoria repetitivă și 

înțelegerea aspectelor vizual-spațiale și o serie de dificultăți în gândirea abstractă, cunoașterea socială, 

comunicare și atenție. Indicațiile pictografice și scrise pot deseori ajuta elevul să învețe, să comunice și să-și 

dezvolte autocontrolul.  

Unul dintre avantajele utilizării prompterilor vizuali  constă în faptul că elevii îi pot folosi cât timp 

au nevoie ca să proceseze informațiile. Spre deosebire de aceștia, informația orală este tranzitorie: odată 

spusă, mesajul nu mai este disponibil. Informațiile orale pot pune probleme elevilor care au dificultate în 

prelucrarea limbii și care necesită timp suplimentar. În plus, ar putea fi dificil pentru elevul cu CES să 

asimileze informații relevante și simultant să poată bloca stimularea de fundal. Folosind prompterii vizuali 

permitem elevului să se concentreze asupra mesajului.  

Prompterii vizuali și simbolurile vizuale variază în complexitate de la simple și concrete la abstract. 

Continutul variază de la obiect sau situație reală la fotografie color, imagine color, imagine alb-negru și, în 

sfârșit, la simbolul grafic și limba scrisă. Obiectele sunt cea mai simplă formă de ajutor. Simbolurile grafice, 

deși departe în spectrul reprezentărilor vizuale în termeni de complexitate și abstractizare, și-au dovedit 

succesul în cazul elevilor cu CES. Există în prezent numeroase pachete software care oferă acces rapid la 

simbolurile grafice și la capacitatea de a crea simboluri personalizate gratuit sau la prețuri accesibile.  

Prompterii vizuali pot fi folosiți într-o varietate de moduri în sala de clasă. Cu toate acestea, pentru a 

avea succes, aceștia trebuie să se potrivească nivelului de înțelegere al elevului, adică asigurându-ne de faptul 

că se află la punctul corespunzător pe continutul complexității. Folosind un grafic cu linii pentru a sprijini 

învățarea atunci când elevul  are nevoie de fotografii color pentru a înțelege, va genera exclusiv frustrare 

pentru toți participanții la actul educațional. Ținând cont de această precauție, suporturile vizuale sunt foarte 

utile și pot fi utilizate pentru: 

•organizarea activității elevului - programe zilnice, mini-programe; 

•liste de verificare a activității, calendare, table de exprimare a opțiunii; 

•furnizarea de instrucțiuni sau indicații pentru elev -reprezentarea vizuală a așezării elevilor în clasă, 

fișiere cu indicații specifice pe  activități, pictograme și instrucțiuni scrise pentru  învățarea informațiilor noi ; 

•susținerea comportamentului dezirabil - afișarea de reguli de comportament și reprezentări pentru a 

semnala etapele rutinei zilnice;  
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•predarea abilităților sociale - reprezentările pictoriale ale poveștilor sociale; 

•reprezentarea unei situații sociale cu indicii sociale și răspunsuri potrivite, dezvoltate pentru o 

situație specifică pentru elev;  

•predarea auto-controlului - pictograme de auto-control, care oferă un indiciu cu privire la așteptările 

de comportament; 

Întrebarea cheie care trebuie pusă atunci când planificați o activitate sau suntem implicați în instruire 

este: cum poate fi prezentată această informație în format vizual simplu? Alegem  prompterii vizuali pornind 

de la nivelul de înțelegere al elevului a abilităților acestuia și de la răspunsurile pe care le oferă. 

 

Alte abordări 

 

Oferim  o laudă precisă, pozitivă în timp ce elevul învață. Oferim  elevilor informații precise despre 

ceea ce fac bine sau corect; spre exemplu, "ai colorat foarte frumos!" sau "ai rezolvat foarte bine aceste 

probleme de matematică".  

 Lauda generalizată poate duce la învățarea neintenționată, care este dificil de revizuit. Elevii cu 

CES pot învăța prin încercări, deci direcționând lauda la comportamentul foarte specific este un aspect foarte 

important: "Mihai, te descurci foarte bine la adunarea acestor numere. "Învățarea bazată pe asocieri nereale 

poate apărea dacă elevii corelează în mod eronat ceva ce fac cu lauda primită. Spunând exclusiv "Bravo 

Mihai!" când Mihai dă din picioare în timp ce face problema de matematică poate rezulta într-o corelație între 

datul din picioare și lauda generala. 

Utilizarea  întăriri semnificative  

 

Întăritorii pot fi orice, de la laudă la obiecte tangibile care sporesc comportamentul elevului este de a 

învăța. Elevii cu CES nu pot fi motivați cu întăriri comune care funcționează la alți elevi. Aceștia pot prefera 

un timp petrecut singur, timp pentru a vorbi cu o persoană preferată din școală, o excursie la cantină, un 

exercițiu de rutină (de exemplu, plimbare), timp pentru a juca cu un obiect dorit, muzică, un joc, o rutina 

preferata, elemente care ofera stimularea senzorială sau statul la fereastră. Este important să știm ce 

funcționează ca întărire pentru fiecare copil. Un profil  al activităților sau alte elemente de întărire sunt 

preferate de elev poate fi foarte util. Aceast tip de listă - "Îi place / nu-i place" - poate fi dezvoltată cu ajutorul 

familiei și împărtășită cu tot personalul didactic. 

Planificarea sarcinilor la un nivel adecvat de dificultate  

Elevii cu CES pot fi deosebit de vulnerabili la anxietate și intoleranți la sentimentele de frustrare 

dacă nu își pot îndeplini sarcinile alocate. Creșterea nivelului de dificultate treptat si sprijinirea învățării (mai 

ales cu informații vizuale, mai degrabă decât doar explicații orale) va ajuta la minimizarea frustrării elevilor. 

 Trebuie utilizate materiale adecvate vârstei.  

 Este important să respectăm demnitatea elevilor cu CES inclusiv prin intermediul tipului de 

materiale alese pentru instruire. Chiar dacă instruirea trebuie să fie modificată semnificativ, materialele de 

învățare trebuie să fie adecvate vârstei elevului. Nu  trebuie subestimată capacitatea de înțelegere a elevului pe 

baza aparențelor și, în egală măsură, nu  raportat permanent la standardul elevilor tipici. Fiecare elev este unic 

și are un prag de la care învățarea se poate produce eficient. Un dascăl dedicat poate observa pragul de 

învățare și poate genera o schimbare fundamentală în curba de învățare a unui elev cu CES.  

Furnizarea de  oportunități de exprimare a opțiunii/preferinței. 

Dat fiind faptul că elevii cu CES pot fi frecvent frustrați de incapacitatea lor de a se face înțeleși, 

aceștia au nevoie de instruire și practică pentru a face alegeri benefice pentru ei înșiși. Să ținem cont de faptul 

că multe aspecte ale vieții lor pot fi bine structurate și controlate de adulți. Uneori elevii continuă să aleagă o 

activitate sau un obiect pentru că ei nu știu cum să aleagă altul. Trebuie astfel dezvoltate metode individuale 

de a oferi studenților posibilitatea de a alege în absența unei abilități de a comunica. Învățarea directă de a face 
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alegeri poate fi o metodă utilă. Alegerea ar trebui să se limiteze la una sau două activități preferate până când 

elevul înțelege conceptul de alegere. Alegerile de tip deschis nu vor spori abilitatea elevului de a face alegeri 

și pot genera frustrare.  

 Împărțirea  instrucțiunilor orale în pași mici. 

Atunci când furnizăm  instrucțiuni pentru elevi cu CES,  trebuie să evităm  seriile lungi de informații 

orale. Instruirea orală cu indicii și reprezentări vizuale îi vor ajuta pe elevi să înțeleagă.. Elevii cu CES ar 

putea avea nevoie de mai mult timp pentru a răspunde decât ceilalți elevi. 

 Acest lucru poate fi legat de dificultăți cognitive și / sau motorii. Elevii cu CES ar putea avea nevoie 

să proceseze fiecare componentă a mesajului sau cerinței și prin urmare, au nevoie de timp suplimentar pentru 

a răspunde. Oferind timp suplimentar în general, și un timp suficient între instrucțiuni și răspunsurile elevilor 

sunt câteva tactici importante pentru sprijinirea elevilor cu CES.  

Utilizarea de  exemple concrete și activități practice  

Predăm idei abstracte și gândire conceptuală utilizând exemple specifice și schimbarea exemplelor 

astfel încât conceptul să nu fie învățat accidental ca aplicându-se într-un singur mod.  

Utilizăm  analiza sarcinilor. 

 Profesorii și părinții ar putea avea nevoie să etapizeze sarcinile complexe în sub-sarcini și să se le 

consolideze în pași mici, care pot fi învățați. Pentru fiecare pas al unei sarcini complexe, elevul trebuie să aibă 

abilitățile necesare pentru a o îndeplini. Aceste sub-abilități pot fi învățate și întărite succesiv. De exemplu, 

când instruim o practică de autonomie personală cum ar fi periajul dinților, sarcina poate fi defalcată în sub-

competențe: obținerea periuței de dinți și a pastei de dinți, deschiderea apei, umezirea periuței de dinți, 

deșurubarea capacului pastei de dinți, punerea de pastă de dinți pe periuța de dinți, etc. Aptitudinile de viață, 

abilitățile sociale și abilitățile academice pot fi analizate și abordate ca sarcini și sub-sarcini, cu fiecare pas 

învățat și apoi legat la următoarea sub-sarcină a lanțului.  

Utilizarea metodei încercărilor discrete  

Utilizarea promptării pentru a ajuta elevii să învețe este un element important al instruirii pentru unii 

elevi cu CES. Prompturile pot fi fizice, gestuale sau verbale. Acestea ar trebui folosite doar atât timp cât sunt 

necesare deoarece elevii pot deveni dependenți de solicitări. Atunci când utilizăm  metoda încercărilor 

discrete, instructorul prezintă stimulul pentru comportamentul dorit (oferă instrucțiunile) și solicită elevului; 

elevul răspunde, iar apoi instructorul oferă consecințe bazate pe principii comportamentale. Promptul este 

adesea conceput pentru a modela comportamentul dorit sau pentru a asista elevul în efectuarea ei. 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, armonizând, 

pe de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte să asigure o educaţie de calitate pentru 

toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare, folosirea optimă a resurselor 

şi parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care funcţionează. Trebuie să se asigure un continut al 

sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare şcoală. 
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Importanța voluntariatului în dezvoltarea celor mici 

                                                                                                               Barbu Nicolina Carmen 

                                                                                                              Școala Gimnazială Segarcea 

 

                   În această perioadă în care lipsa timpului a devenit o problemă, în care  lumea devine din ce în ce 

mai egoistă,voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 

comunitate, de binele făcut aproapelui, astfel persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de 

membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între diferite culturi. 

              Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care la un 

moment dat vor avea această responsabilitate. Având ca punct de plecare această premisă, voluntariatul  

reprezintă  un mod eficient și altruist de a-ți aduce contribuția la viitorul societății din care faci parte. 

           Voluntariatul este definit ca fiind  o activitate de interes public desfășurat de persoane fizice, denumite 

voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă și raportul juridic civil de 

prestare a unei activități remunerate; (Legea voluntariatului- Legea nr. 195/2001) 

               Cu alte cuvinte voluntariatul reprezintă acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit 

domeniu care te ajută să descoperi lucruri noi ,să-te dezvolți și să ajuți în același timp,să-te  familiarizezi cu 

diferite sisteme operaţionale şi cu instituţii şi/sau structuri organizaţionale, la crearea de prietenii și contacte 

profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar. Avantajele 

sunt variabile, în funcţie de categoria de voluntari despre care vorbim. Abilităţile ce pot fi  dobândite în cadrul 

activităților de voluntariat sunt: comunicare, leadership-ul și  spiritul  de echipă.. 

Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea 

ce faci trebuie să vină din inimă și nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva.  

Noi, cadrele didactice avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori umane care 

să le permită o bună integrare în societate. Fiecare copil este unic; ceea ce îl face să fie special,însă toți copii 

au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună şi exerciţiu,dar în același timp are nevoie să se simtă protejat 

şi acceptat ; are nevoie ca ceilalţi să-l placă. Fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit.Deși   cresc şi se 

dezvoltă după acelaşi model,ceea ce diferă este ritmul personal al fiecăruia. 

Meseria de educatoare poate fi definită prin : dragoste pentru copii; respect faţă de interesele şi 

capacităţile copiilor; capacitatea de a implica preşcolarii, conştient şi activ, în activităţile de învăţare, precum 

și în alte tipuri de activități educative, de responsabilizare socială și de voluntariat; încredere în capacităţile 

copiilor şi încurajarea lor permanentă, afectivitate, colaborare, plăcerea de a călători în lumea basmelor şi a 

poveştilor; dragoste pentru poezie; plăcerea de a te mişca, de a dansa; disponibilitatea de a te juca alături şi cu 

copilul; capacitatea de a respecta libera opţiune a copiilor. 

Profesionalismul educatoarei  este dovedit de  metodele folosite pentru a face accesibilă înţelegerea 

cunoştinţelor predate, priceperea de a organiza sub diferite forme activităţile propuse, capacitatea de a înţelege 

copilul, de a-l sprijini şi încuraja atunci când este cazul 
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Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să contribuie, după puterile lor, la 

creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al 

educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, preșcolarii constatând că ceea 

ce învață la  grădiniță poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete, acțiunile dezvoltă la copii 

responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor; se creează legături la nivelul comunității,se stimulează 

gândirea critică, se educă percepția multiculturalității, se dezvoltă stima de sine și devotamentul pentru ideile 

civice. 

Copiii, de cele mai multe ori sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități, dar, dacă li 

se oferă ocazia, ei pot deveni chiar un model pentru cei mari, ca vârstă sau ca statut în comunitate. 
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 DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE LA ELEVII CU CES PRIN 

INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR CULTURALE 

prof  Moroșan Elena Mihaela 

CSEI Sf Andrei Gura Humorului  

 

 Despre copii cu cerințe educaționale speciale se vorbește, în ultima vreme, destul de des. Se fac 

referiri la drepturile acestora, la formele de protecție, la tipurile unităților de învățământ pe care le pot urma și, 

uneori, la modalitățile terapeutice de care pot beneficia în vederea ameliorării și recuperării, parte a 

demersului de pregătire a viitoarei inserții sociale. 

 Copii cu cerințe educaționale special „au necesități educaționale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite 

deficiențe / dizabilități sau tulburări / dificultăți de învățare ori de altă natură, precum și o asistență complexă 

(medicală, socială, educațională)”, conform ANDPDCA.  Elevii cu CES sunt școlarizați (integrați) în școlile 

de masă sau în școlile speciale (diferențiate în funcție de diagnosticul elevilor).    

 Integrarea copiilor cu dizabilităţi implică un amplu şi complex proces instructiv educativ, recuperativ 

- compensatoriu, în care un loc important îl deţin activităţile culturale. Întâlnim pretutindeni oameni cu 

deficienţe. Perceperea lor socială nu este întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, 

furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi valorile promovate. În acest context, integrarea copiilor 

cu dizabilităţi desemnează pe de o parte adaptarea la circumstanţele vieţii sociale contemporane, iar  pe de altă 

parte acceptarea lor de către societate. Unul dintre punctele  acestei accepţiuni este aceea de cunoaştere la 

nivel social a capacităţilor şi aptitudinilor pe care copilul deficient le poate dezvolta. Pe lângă activităţile 

specifice procesului educaţional, activităţile culturale au o însemnătate deosebită atunci când în conţinutul lor 

accentul se pune pe educativ-formativ. Dat fiind faptul că obiect şi subiect al educaţiei este copilul cu 

dizabilităţi, activităţile culturale trebuie să aibă un pronunţat caracter recuperator-compensator.   

 Importanţa activităţilor culturale rezidă şi din necesitatea unor metode complementare de educaţie a 

copiilor cu nevoi educative speciale. Desigur, nu trebuie omis faptul că datorită dizabilităţii copilului, cadrul 

didactic organizează şi desfăşoară aceste activităţi ţinând cont de particularităţile psihice şi de vârstă ale 

copiilor.  

 Activitatea terapeutică de nuanţă culturală contribuie la socializarea mai uşoară a copilului prin 

caracterul ei practic-aplicativ. Prin intermediul acestora se intensifică exerciţii empatice între membrii 

grupului, colaborare şi comunicare.               

 Spiritul de echipă şi de ajutor este relevant în cadrul activităţilor culturale prezentate la scenă 

deschisă. Prin intermediul activităţilor culturale se dezvoltă libera exprimare, capacitatea de furnizare a 

mijloacelor de comunicare non-verbală, interacţiuni sociale, cunoaşterea celuilalt, creşterea încrederii în sine, 

abilitatea socială de a conduce şi a fi condus, concentrarea, creativitatea, recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor 

intense.     
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 La nivelul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf Andrei  a fost mereu o preocupare principală 

derularea de asemenea acţiuni pentru o educaţie în ideea integrării sociale a acestor copii. În acest sens s-au 

derulat activități precum: serbări tematice (1 Decembrie - Ziua Naţională a României, 3 Decembrie –Ziua 

Persoanelor cu dizabilităţi, 23 Decembrie - „Vine Moş Crăciun”, 14 Ianuarie - „Mai aproape de Eminescu”,  

24 Ianuarie –„Hora Unirii”, 8 Martie –„Mamei în dar”);  

„Tradiţiile populare – o şansă la egalitate.  

 Comunicarea  joacă un rol esenţial în cadrul vieţii sociale, deoarece reprezintă una din formele 

fundamentale ale interacţiunii omului cu cei din jur. Aceasta, reprezentând una din trebuinţele spirituale 

esenţiale ale oamenilor este indispensabilă desfăşurării eficiente a oricărei acţiuni, fără ea viaţa socială fiind 

fadă, lipsită de sens, practic imposibilă.  

 Activităţile culturale contribuie la valorificarea potenţialului artistic al elevilor şi implicit la formarea 

unor abilităţi şi competenţe comunicaţionale menite a contribui la inserţia socială a acestora. În acest sens, 

activităţile culturale organizate cu elevii de la centrul nostru şcolar au demonstrat că: elevii cu dizabilităţi pot 

participa la diferite activităţi culturale, spectacole, concursuri obţinând rezultate notabile;  elevii cu dizabilităţi 

participă ca indivizi valizi la realizarea activităţilor culturale din comunitate;  se facilitează inserţia socială 

propriu zisă, deziderat urmărit de întregul proces de învăţământ special. Respectând principiile didacticii 

moderne şi implicit ale educaţiei incluzive, prin iniţierea, organizarea şi facilitarea participării elevilor la 

activităţi culturale,  unitatea noastră şcolară promovează interactivitatea, eliberarea energiilor pozitive a 

copilului cu dizabilităţi, formarea unor competenţe comunicaţionale de nivel superior.  

  O educaţie benefică şi eficientă, adaptată cerinţelor unui învăţământ democratic este aceea care se 

construieşte în strategii de respectare a diferenţelor interindividuale, promovarea egalităţii drepturilor şi 

oportunităţilor educaţionale, sociale, culturale a tuturor membrilor societăţii, evitarea marginalizării sociale a 

talentelor şi stimularea dezvoltării durabilă a fiinţei umane în context social.        
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INTEGRAREA ŞCOLARĂ A ELEVILOR CU CES 

                                                            VIȘAN RALUCA       

                                                   ȘCOALA GIMNAZIALA NR.79-BUCUREȘTI                                                                                                                                                                                  

 

  Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt suplimentare, dar şi 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea adecvată acestor cerinţe speciale nu se 

poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea şcolară şi socială. Educaţia integrată se 

referă la integrarea în structurile învăţămantului general a elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil 

dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de copii. 

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de 

învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. 

Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de 

vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe.  

În orice clasă putem găsi copii cu CES. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a 

cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a problematicii şi potenţialului de 

relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 

Copiii pot întâmpina dificultăţi de învăţare de la cele mai uşoare determinate de oscilaţii în însuşirea şi 

formarea capacităţilor şi competenţelor în domenii diferite, până la tipuri aparte de învăţare care necesită 

intervenţii specializate (nu văd ca ceilalţi, nu aud, nu pot scrie, nu gândesc la fel de repede  şi/sau profund, 

etc.). Indiferent de aceste probleme, la şcoală copiii vin să înveţe şi să se dezvolte împreună cu colegii lor. 

Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la dezvoltarea motivaţiei 

pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. 

Fiecare copil are nevoie de un sprijin, de o îndrumare, un îndemn. Fiecare copil cu CES trebuie să 

beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic 

pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la maximum a disponibilităţilor subiectului deficient şi 

antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice, care nu sunt afectate în aşa fel încât să preia 

activitatea funcţiilor deficitare şi să permită însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în 

comunitatea normală.  

Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor 

stări efectiv emoţionale corespunzătoare în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în raport cu 

activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice, 

teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru 

integrarea şi incluziunile în activităţile profesionale şi în colectivităţile sociale. 

Pentru a răspunde adecvat copiilor cu CES profesorul trebuie să acţioneze nu numai la lecţie ci şi 

asupra grupului, ambientului educaţional şi asupra propriei dezvoltări profesionale.  

Pachetul de resurse UNESCO valorifică ideea de sprijin în şcoală şi propune abordarea unei 

perspective curriculare, bazată pe un curriculum flexibil şi social, care se bazează pe strategii interactive, 

cooperante de predare-învăţare în clasa de elevi cu scopul asigurării unei participări a tuturor copiilor.  

În cazul copiilor cu CES, când există o dizabilitate sau când mediul de acasă nu numai că nu sprijină, 

ci chiar este ostil învăţării (copiii abuzaţi sau neglijaţi) problema sprijinului adecvat de învăţare nu poate fi aşa 

simplă. Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de intervenţie 

individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului şi pe diversificarea 

ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. Profesorii trebuie să planifice şi să urmărească planuri complementare 

pentru antrenarea în procesul de predare-învăţare a acestora. Pentru fiecare activitate didactică profesorii 

trebuie să stabilească cum şi cât vor antrena aceşti copii. Să le găsească locul şi sarcina didactică potrivită 

pentru a participa alături de ceilalţi la procesul învăţării.  
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Copiii cu CES pot avea planuri de învăţare sau planuri educaţionale personalizate dar, rolul 

profesorului la clasă nu este să îi separe ci să îi antreneze în activităţi alături de ceilalţi. Planurile separate sunt 

elaborate de profesionişti, cum ar fi cadrul didactic de sprijin sau logopedul şi prevăd şi măsuri didactice, 

decise împreună cu profesorul clasei. 

Există o serie de cerinţe generale faţă de organizarea predării şi învăţării în clasa obişnuită în care se 

întâlnesc copii cu CES. Aceşti copii au nevoie de o învăţare multisenzorială explicită care să-i facă să 

avanseze, nu este cazul să se piardă vremea cu activităţi repetitive asupra unor lucruri care s-au însuşit ci mai 

curând să se varieze metodele şi suporturile de învăţare. Copiii cu CES au nevoie de iniţiere  adecvată în 

lectură şi scriere ceea ce presupune de cele mai multe ori alte metode şi mijloace decât cele folosite în mod 

obişnuit de profesorul clasei respective. Este nevoie de structurarea cunoaşterii şi de o doză bună de orientare 

pentru a se duce la bun sfârşit învăţarea şcolară. Cum aceşti copii au dificultăţi în organizarea informaţiei care 

provine de la simţurile lor, ei sunt adesea incapabili să prevadă şi de aceea trebuie să li se furnizeze un cadru 

adecvat şi structurat de învăţare în clasă, fiind mereu preveniţi de ceea ce urmează. 

Pentru problemele speciale, senzoriale, motorii, neuromotorii, afective, comportamentale, există 

posibilitatea intervenţiilor specializate, în şcoli speciale şi/sau în afara timpului şcolar, prin activităţi 

suplimentare. 

Primul lucru cu care începe intervenţia didactică adecvată este realizarea unui mediu de învăţare 

stimulativ şi adecvat pentru toţi copiii, deci şi pentru cei care au nevoie de sprijin suplimentar (în sau în afara 

clasei). Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la dezvoltarea 

motivaţiei pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. 

 Profesorul trebuie să asigure participarea, antrenarea fiecărui copil, sarcini didactice adaptate şi o 

evaluare care să prevadă diferenţele dintre performanţele elevilor. Rolul lui cel mai important este deci în 

adoptarea unor strategii didactice care să fie potrivite unor diferenţe dintre copii dar şi să pregătească clasa 

pentru a accepta şi colabora în acest sens. Este necesar ca profesorii să cunoască şi să poată folosi o serie de 

strategii didactice cu care să identifice şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă. În acest caz 

este de dorit ca profesorul clasei să respecte următoarele cerinţe: să identifice şi să cunoască bine dificultăţile 

de învăţare a fiecărui elev, modul lor de manifestare şi domeniul în care apar; să se asigure ca elevii aflaţi în 

situaţie dificilă au achiziţionate aptitudinile prealabile; să adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă; 

să procure material de sprijin atunci când este nevoie; să-şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a 

evalua eficacitatea activităţilor de învăţare şi de predare. În aceste condiţii este evidenţiată grija profesorului 

pentru organizarea unor situaţii de învăţare la care să participe toţi elevii inclusiv cei cu CES.  

Construirea unei imagini pozitive despre sine este o altă nevoie a copiilor cu CES. Aceasta se poate 

realiza pe fondul unor activităţi de grup orientate spre valorizarea posibilităţilor fiecăruia şi pe un sistem de 

relaţii pozitive între profesor şi elev şi între elevi. Relaţiile respective trebuie să ofere terenul încrederii 

reciproce, al empatiei cu trăirile fiecăruia, împărtăşirii emoţiilor, sentimentelor, preocupărilor ca şi a 

experienţei de cunoaştere şi învăţare. Pentru copiii cu CES este foarte importantă cultivarea unor atitudini 

pozitive faţă de propria activitate, a rezultatelor pe care le obțin și față de colegii din clasă. Încrederea în sine, 

precum și motivația proprie pentru a învăța, cooperarea cu ceilalți, cu alte cuvinte clădirea unui climat afectiv 

pozitiv reprezintă un obiectiv în procesul educativ desfășurat cu elevii cu CES.  

Aspectul recompenselor sau laudelor elevilor care obțin progres sunt absolut necesare. Nu se poate 

obține o ameliorare a situației în cazul elevilor cu cerințe educative speciale, dacă nu se subliniază micile 

reușite, oricând acestea sunt înregistrate în activitatea de învățare. 

Activitățile extracurriculare și extraşcolare, proiectele de grup contribuie în mare măsură  la integrarea 

cu succes a elevilor cu cerințe educative speciale în activitatea didactică și la obținerea unor succese menite 

să-i motiveze în perspectivă.  

Autonomia personală în cazul elevilor cu dificultăți de învățare constituie un element esențial în 

integrarea lor cu succes în activitatea didactică. Trebuie pus accent pe obținerea unui real echilibru între 
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sprijinul acordat elevilor cu CES în realizarea sarcinilor, deci a unei oarecare dependențe de cadrele didactice, 

și fundamentarea unei independențe în activitatea lor.  

Însuşirea unor metode şi tehnici de învăţare, memorare, de redare a ideilor unui conţinut constituie o 

altă cerinţă pe care educatorul o poate rezolva în clasa obişnuită. Se consideră că învăţarea este mult mai 

plăcută şi mai eficientă dacă în clasa de elevi se foloseşte învăţarea în interacţiune, se negociază obiectivele 

învăţării, se demonstrează, se aplică şi apoi se analizează reacţiile, se realizează o evaluare permanentă ca 

răspuns al învăţării, se asigură sprijin pentru profesor şi pentru elevi. Aceste cinci strategii propuse de 

Pachetul de resurse pentru profesori, elaborat de UNESCO pentru promovarea şcolii de tip incluziv, pentru 

toţi copiii, constituie tot atâtea cerinţe în optimizarea procesului de învăţare în clasa obişnuită de elevi. 

Aşadar, este mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii cu CES să-şi menţină 

participarea activă la un nivel optim pentru ca,  în cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala, modificarea 

conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub aspectul corelării instruirii cu restul 

elevilor clasei.  

În afara activităţii propriu-zise din clasă există numeroase alte resurse de sprijin. În acest sens, sprijin 

pentru predare este o colaborare eficientă cu  familia şi o implicare reală a comunităţii în problematica 

procesului şcolar. Parteneriatul școală-familie-comunitate are un rol esențial în integrarea elevilor cu cerințe 

educative speciale și reprezintă o reală provocare în contextul exigențelor la nivel de sistem de învățământ 

care se dezvoltă tot mai mult astăzi.  

Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie prin evaluări 

formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului şcolar prin 

raportare la cerinţele din curriculum 

  Reuşita activităţilor depinde de reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei 

fundamentale dintre instruire si evaluare.  Pentru ca activităţile să fie profitabile pentru toţi elevii, dascălul 

trebuie să găsească calea de mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter 

diferenţiat, adaptat la particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul 

educativ. Raporturile dascălului cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevii cu CES au mare nevoie 

de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact social, aspect care vizează calităţile etice şi morale 

ale dascălului, sub al cărui control se află limita relaţionării. 

Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o stabileşte 

cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia 

permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând raportarea la nivelul 

cunoştinţelor de grup. 

Profesorul eficient îşi sprijină elevii prin stabilirea clară a scopului activităţilor didactice; acceptarea şi 

valorizarea diversităţii şi opţiunilor diferite; reflectând asupra activităţilor desfăşurate şi evaluând permanent 

intervenţiile sale şi cele ale copiilor; utilizând flexibil toate resursele posibile, folosind cooperarea în clasă şi 

în afara ei. 

Elevii cu CES au nevoie de profesori care înţeleg modul lor de învăţare, se pot adapta  ritmului 

acestora şi îi pot orienta să-şi depăşească dificultăţile fără a-i desconsidera. Dezvoltarea  acestor elevi nu poate 

să aibă loc decât într-un context de resurse ce se impun a fi abordate nediscriminativ, iar climatul în care 

acești elevi se dezvoltă trebuie să fie dominat de motivare, încredere în sine, cooperare și acceptare.  

 

 

 

 

 Bibliografie:  

• Musu, Ionel. (2000). Ghid de predare învățare pentru copiii cu cerințe educative speciale. Bucureşti: 

Editura Marlink. 

• Vrăşmaş, Ecaterina. (2004). Introducere în educaţia cerinţelor speciale. Bucureşti: Editura Credis 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

421 
 

Evaluarea la matematică a elevilor cu CES 

Prof. Stan Adriana 

Liceul Tehnologic “Meserii şi Servicii „Buzău 

 

 

       Ne propunem  să trecem în revistă o serie de opinii cu privire la  evaluarea şcolară  la 

matematică a elevilor cu CES precum şi modalităţile prin care profesorii pot orienta procesul didactic 

pentru a asigura o calitate mai bună a  procesului de evaluare. 

        Este cunoscută nevoia de a adapta practicile didactice  ale profesorului pentru a răspunde 

nevoilor educaţionale ale elevilor cu CES şi de aceea putem sugera la modul general următoarele 

strategii: 

 - promovarea unui proces didactic axat pe valorizarea stilurilor personale de învăţare ale elevilor; 

 - îmbunătăţirea comportamentelor aşteptate ale elevilor; 

 - schimbarea mentalităţii şi a viziunii cadrelor didactice referitor la posibilităţile elevilor.  

        Cercetările au evidenţiat importanţa adaptării stilurilor/metodelor de învăţare la structura 

personalităţii elevilor, în principiu aceasta se rezumă astfel: cu cât metodele didactice se potrivesc 

mai bine stilului de învăţare al elevilor cu atât aceştia vor obţine note mai mari. Dintre cei care si-au 

concentrat atenţia pe găsirea unor modele de stiluri de învăţare, îi putem aminti pe R. Dunn şi A. 

Griggs(1995) care determină factorii principali în evidenţierea stilurilor de învăţare: 

- cadrul imediat, şi anume, sunetul, lumina, temperatura, spaţiul înconjurător sunt  factori de care 

trebuie să se ţină cont întrucât unii elevi obţin rezultate mai bune în situaţiile când învaţă în linişte 

sau într-un mediu ambiental plăcut, sau au nevoie de mai multă lumină, sau pot folosi un fond sonor 

liniştit pe când alţii pot învăţa în condiţii de zgomot sau alte diverse situaţii; 

- reacţiile emoţionale, prin nivelul motivaţiei personale, tenacităţii cu care efectuează sarcinile sau 

responsabilităţii propriului comportament generează un nivel calitativ al procesului de învăţare; 

- caracteristicile individuale de natură fiziologică, ţin de timpul şi de felul cum elevii pot învăţa 

mai bine, dimineaţa, seara, etc., 

- tipul de gândire, unul analitic în care elevii procesează informaţia , se gândesc şi încearcă să 

înţeleagă, tipic personalităţilor reflexive, şi unul holistic în care elevii nu stau prea mult să se 

gândească, nici nu stau prea mult studiind, dau răspunsuri fără să analizeze, tipic personalităţilor 

impulsive. 

          Este necesară aşadar, cunoaşterea de către profesor a modelului stilurilor de învăţare  

concomitent cu descoperirea de către elevi a propriului stil de  învăţare, întrucât se oferă astfel 

diagnoza la ceea ce ştie să facă elevul şi nu numai atât ci şi la formarea unei imagini de sine pozitivă.            

          Ghidul UNESCO (2002) ne propune o serie de reguli referitoare la modalităţile de învăţare a 

elevilor în clasă  pe care le vom prezenta şi noi: 

„- Includerea tuturor copiilor – să nu lase nici un copil în afara activităţii didactice obişnuite. 

- Comunicarea- să  asigure o comunicare eficientă în clasă şi în afara ei între copii şi între aceştia şi 

profesori, dar şi o comunicare permanentă cu familiile elevilor. 

- Organizarea clasei - clasa să fie organizată în aşa fel încât să ofere ocazii, oportunităţi de învăţare 

tuturor. 

- Planuri individuale – fiecare copil are particularităţile sale de învăţare, de aceea este nevoie de 

planuri individuale prin care fiecare să pornească pas cu pas la asigurarea învăţării. 
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- Acordarea de sprijin individual atât pentru elevi cât şi pentru profesori. 

- Utilizarea de mijloace suplimentare de sprijin – prin implicarea altor profesionişti pentru a adecva 

învăţarea elevilor. 

- Managementul comportamentului – conducerea comportamentului către eficienţă şi participare. 

- Munca în echipă – activitatea în echipă este eficientă atât pentru elevi cât şi pentru profesori”. 

(2,pag.165) 

         Rezultatele şcolare ale elevilor sunt reprezentate cel mai bine prin evaluările curente care pot fi 

ascultările orale, probele scrise sau practice şi care se cuantifică în ceea ce numim „prestaţia” 

elevului. Este o acţiune simplă, de moment, dar dacă aceasta se desfăşoară pe o perioadă de timp mai 

lung implicând şi sarcini mai complexe, mai dificile, integrate organic în cadrul aceleaşi acţiuni, 

activităţi, putem vorbi de „performanţa” elevului. 

       Practica evaluării ne învaţă că pentru a avea o evaluare de calitate, trebuie să i se asigure 

acesteia, validitatea, fidelitatea, şi obiectivitatea acţiunii sale. Charles Hadji, în L’evaluaţion, regles 

du jeu, Paris,1989, consideră despre evaluare, că rolul ei „ nu constă în a măsura, a privi ţinta, a o 

pune sub lupă, ci este aceea de a avea feed-back asupra acţiunii instructiv-educative cotidiene în 

raport cu intenţiile sau proiectele sale. În esenţa ei şi în accepţiunea actuală, evaluare poate fi şi 

trebuie să fie în slujba unei acţiuni mai eficiente, pentru a o conduce mai bine”.  

       De aici şi până la formularea destul de tranşantă a unor teoreticieni, Karl Roger,(1967), Ivan 

Illich(1971), care afirmă că ,”trebuie neapărat să evaluăm,  evaluarea   trebuie să facă faţă unei 

întregi problematici legate de mania de a evalua”. Aşadar, se impune o cunoaştere amănunţită a 

tuturor factorilor care pot genera şi crea erori în procesul de evaluare, putându-i elimina pe cât se 

poate posibil. Astfel, corectitudinea evaluării depinde în ansamblul ei de: 

- personalitatea profesorului şi de competenţa sa ca evaluator; 

- caracteristicile elevilor şi comportamentul lor în cadrul procesului instructiv educativ; 

- specificul fiecărei discipline la care se realizează evaluarea; 

- diferite efecte legate de aşteptările evaluatorului şi diverse circumstanţe în care se realizează 

evaluarea. 

      Detaliind, factorii negativi generatori de erori pot fi: 

- minimalizarea procesului de evaluare de către profesori sau elevi; 

- trăsăturile negative de personalitate ale profesorilor sau elevilor; 

- efectul de subapreciere a unor elevi de către profesori cunoscut sub numele de efect 

Pygmalion; 

- efectul de supraapreciere a unor elevi de către profesori cunoscut sub numele de efect hallo; 

- notarea sancţiune, o notare a elevilor prin note foarte mici ca sancţiune la diverse 

comportamente; 

- notarea speculativă, o notare cu note foarte mici atunci când sunt identificate lacune, chiar şi 

în cazuri izolate, 

- notarea etichetă, o notare constantă datorită unei etichetări de la începutul procesului de 

instruire; 

- efectul de interinfluenţare, o influenţare a notării elevului datorită evaluării elevului de către 

alţi profesori sau de rezultatele obţinute de elevi în alte situaţii; 

- efectul blând,  o evaluare cu o vădită tendinţă de ai avantaja pe elevii cunoscuţi în 

defavoarea celorlalţi; 
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- efectul de indulgenţă, o evaluare exagerat de indulgentă în notare; 

- eroarea de tendinţă centrală, o evaluare în care nu se utilizează întreaga scară de notare: 

- eroarea logică, o evaluare prin care evaluatorul se ia după alte criterii mai puţin importante 

şi exterioare lucrării; 

- necunoaşterea clară a obiectivelor evaluării de către  profesor; 

- necunoaşterea clară a caracteristicilor elevilor, a progreselor respectiv a regreselor lor, 

- neutilizarea unor instrumente şi metode adecvate colectivului de elevi şi pentru fiecare 

elev în parte. 

          Ne propunem să reducem eventualele erori care pot apărea în procesul de evaluare, iar aceasta 

este în primul rând obligaţia profesorilor şi instituţiilor specializate în acest sens. O serie de paşi stau 

la baza organizării conştiente a actului evaluării, astfel: 

- existenţa viziunii cadrului didactic faţă de rolul şcolii şi faţă de activitatea didactică în care elevul 

joacă rolul unui partener în învăţare; 

- este necesar cunoaşterea factorilor generatori de erori şi îndepărtarea efectelor lor; autocunoaşterea 

şi autoevaluarea evaluatorului sunt factori obligatorii de autoperfecţionare; 

- indicarea clară a obiectivelor evaluării; 

- stabilirea performanţelor minime acceptate; 

- folosirea unor instrumente şi metode de evaluare relevante, respectiv adecvate stilului elevilor; 

- combinarea metodelor de evaluare; 

- corectarea lucrărilor de către mai mulţi corectori; 

- aplicarea probelor de mai multe ori; 

- asigurarea anonimatului lucrărilor; 

- dezvoltarea la elevi a capacităţii de autoevaluare; 

- motivarea şi antrenarea elevilor în evaluare; 

- corelarea curriculumului cu capacitatea de învăţare a elevilor; 

- formarea atitudinii pozitive  faţă de muncă. 

           Utilizarea fişelor de lucru pentru studiul individual în clasă sau acasă accentuează latura 

formativ – independentă în procesul instructiv. Astfel într-o lecţie în care se promovează utilizarea 

acestor materiale didactice realizate dinainte, se poate face învăţarea cât şi evaluarea, diferenţiat în 

funcţie de nivelul de receptare şi înţelegere al elevilor. Elevii mai buni pot urmări doar întrebările de 

nivel mediu şi ridicat şi prin urmare vor încerca să le rezolve şi să iasă la tablă, în timp ce elevii mai 

slabi pot încerca să se concentreze pe întrebările de dificultate medie sau submedie. Odată rezolvate 

corect, pot fi rezolvate şi la tablă de către ei.  

            Ne întrebăm dacă elevilor cu anumite dificultăţi  dintr-o clasă, le sunt de folos acele lecţii în 

care se insistă pe rezolvarea unor probleme cu un grad ridicat de dificultate pentru ei,  în timp ce ei 

nu stăpânesc cunoştinţele minimale.  

             Prin urmare, se impune cu insistenţă dezvoltarea unui sistem de predare şi evaluare care  să 

ducă la activizarea şi elevilor slabi sau cu dificultăţi, să realizeze o conexiune rapidă între 

cunoştinţele învăţate şi rezultatele învăţării. Credem că fişele de lucru, realizate conştiincios atât 

pentru lucrul în clasă cât şi ca materialele care să se constituie în teme pentru acasă, diferenţiate după 

gradul de dificultate sau în care conţinuturile să includă toate nivelurile de dificultate, pot reprezenta 

un pas mai mare spre progres. De asemenea, dacă ele conţin  şi indicaţiile sau răspunsurile finale, 

elevii se pot verifica singuri ducând la simplificarea timpului de verificare pentru profesor.  
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           Deşi sunt greu de realizat din cauza tehnoredactării lor precum şi a corelării lor cu standardele 

de performanţă, ele se constituie ca parte componentă a portofoliului pe clasă al profesorului şi pot fi 

utilizate şi în următorii ani.   

          Promovarea tehnologiilor informatice a mijloacelor IT şi a programelor software reprezintă 

un mijloc agreabil de a desfăşura un proces instructiv educativ, mai alesa că există documenatr  sau 

videoclipuri cu teme de matematică uşor de înţeles de elevi. Fundamentul acestui proces l-a 

constituit adaptarea şcolii la viaţa economică unde este necesară cunoaşterea şi aplicarea 

cunoştinţelor informatice în diverse activităţi iar pentru şcoală, modul cum poate fi îmbunătăţii 

procesul de transmitere şi receptare a cunoştinţelor, acesta constituind din todeauna o verigă 

importantă a procesului didactic. 

          De asemenea, individualizează instruirea, venind în sprijinul flexibilizării programelor, 

diferenţierea parcursurilor oferite elevilor. Organizează şi ghidează învăţarea independentă, susţine 

efortul de învăţare în ritmuri proprii, uşor adaptabile tuturor stilurilor de învăţare şi stimulează 

studiul individual independent. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor 

                                                                 Prof. înv. primar Lazăr Luigi-Cristian 

                                                                     Școala Gimnazială Nr. 1 Dăbuleni, Dolj 

 

  Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a 

primi o contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care 

este implicată. 

      Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ 

spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul 

organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. 

Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat 

(ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală 

explictă între voluntar și organizația gazdă. 

      Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta 

abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru 

cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 
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• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

      Ținând cont de cele menționate, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 
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Importanța activității de voluntariat 

pentru educație și formare profesională 

 

                                                                                                      Prof. înv. primar Lazăr Mihaela 

                                                                                                      Școala Gimnazială Nr. 1 Dăbuleni, Dolj 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar 

și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii 

sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia și 

am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă 

la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de 

bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, 

fără constrângere”. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

  Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, 

până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 
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medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută 

de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un domeniu 

total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat între școala 

în care profesez și Școala pentru copii cu dizabilități din Viseu de Sus, la care am participat în calitate de 

profesor voluntar împreună cu câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am cumparat mici cadouri 

pentru copiii acestei școli. Acest lucru a fost posibil prin sponsorizare și din partea unor parinți ai elevilor 

școlii noastre sau a unor agenți economici din zonă.  

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii 

cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin 

atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând 

prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au 
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desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au 

bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe 

semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin 

rotație, în anumite zile, curățenia în zona Monumentului eroilor, obiectiv turistic reprezentativ pentru comuna 

noastră. Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au 

învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Relevanța pedagogică a concepției lui Basil Bernstein privind rolul codurilor socio-lingvistice în 

educație  

Pop Anca 

Liceul Teoretic „George Pop De Băsești”- Ulmeni 

 

          Basil Bernstein a fost un sociolog britanic, cunoscut pentru activitatea sa în sociologia educației. 

Publicațiile lui au început să apară în 1958 și au continuat până în anul 2000. Bernstein și-a revizuit constant 

ideile între edițiile și cărțile lansate.  

          El susține că munca timpurie în Unitatea de Cercetare Sociologică s-a cristalizat în lucrarea ”Clasificare 

și încadrare”, unde a reușit să se elibereze din imperfecțiunile teoriei socio-lingvistice, să facă distincție între 

putere și control care, considera el, era de neprețuit și să arate că exista posibilitatea de a avea acces la coduri 

elaborate. 

          Demersul teoretic întreprins de Basil Bernstein ”pendulează între studierea unor aspecte particulare ale 

procesului de socializare și integrarea acestora într-o teorie explicativă cuprinzătoare, cu o arie mult mai largă 

de referință, constituindu-se ca o teorie sociologică a controlului social, așa cum acestea se realizează în 

diferite contexte socializatoare într-o societate cu diferențieri și antagonisme de clasă”. (Lazăr Vlăsceanu, 

Studiu introductiv la Basil Bernstein, Studii de sociologie a educației”). 

          Sub influența lui Emile Drukheim și a lui George Herbert Mead, Basil Bernstein definește socializarea 

ca fiind procesul în cursul căruia un copil dobândește o identitate culturală determinată și reacționează, în 

același timp, la această identitate. În opinia sa, socializarea este procesul prin care individul dobândește o 

anumită identitate culturală în raport cu care reacționează în diverse împrejurări ale vieții. 

          Abordarea lui Basil Bernstein se concentrează pe implicațiile (comunicarea) din procesul educației 

asupra reproducției culturale și sociale. În dezvoltarea teoriei sale, el se sprijină pe unele rezultate ale 

cercetărilor sociologice cu privire la vorbire și limba, care pot fi rezumate astfel: 

➢ Mediul lingvistic exercită o influență formativă asupra ființei umane; 

➢ Modelul vorbirii este diferențiat de la o cultură la alta; 

➢ Prin vorbire copilul dobândește o identitate socială specifică. 

          Referitor la prima chestiune, Basil Bernstein se arată nemulțumit de faptul că ea a fost ignorată de 

cercetările sociologice: ” De fapt, printre numeroasele studii consacrate creșterii copiilor, cu puține excepții, 

nu există analize ale influenței formative exercitate de mediul lingvistic înconjurător. Se studiază grupurile, se 

discută cu subtilitate despre ordonarea lor formală, dar implicațiile și consecințele aspectelor lingvistice ale 

comunicării din cadrul lor nu par demne de atenția sociologului” În cadrul aceleiași culturi utilizarea 

limbajului este diferită, în funcție de clasa socială. În orice limba se disting mai multe moduri de vorbire, 

forme lingvistice sau coduri, a căror constituire este dependentă de relațiile sociale existente. La rândul lor, 

codurile sunt cele care transmit cultura și prin aceasta, condiționează comportamentul indivizilor. 

          Existența unor forme diferite ale relațiilor sociale determină coduri lingvistice diferite, ceea ce înseamnă 

că odată cu învățarea vorbirii se însușesc și exigențele structurii sociale care le-a creat. 

          Basil Bernstein susține că, copiii din medii diferite își formează, încă din primii ani de  viață, coduri sau 

moduri de exprimare diferite, care  le vor afecta experiența școlară ulterioară. Conceptul central în teoria 

elaborată de Basil Bernstein este cel de ”cod socio-lingvistic” care diferențiază modul de vorbire și formele de 

socializare, de învățare socială, de realizare a relațiilor și interacțiunilor sociale. Deoarece structura de clasă a 
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societății este factorul fundamental al distribuirii codurilor, fiecărei clase îi corespunde, în general, un anumit 

tip de cod. Codurile nu sunt foarte legate, însă, cu necesitate de o anumită clasă socială, ele putând fi folosite, 

în anumite circumstanțe,  de către indivizii oricărei clase sau categorii. Prin însușirea codurilor, ca 

interiorizare a cerințelor structurii sociale, se configurează încă din copilărie identitatea fiecărui individ, 

apartenența lui la o clasă socială. 

          Concepția lui Basil Bernstein despre codurile socio-lingvistice se sprijină pe teza conform căreia 

structura de clasă a societății determină distribuția socială a semnificațiilor culturale sau lingvistice vehiculate 

de limba și procedeele interpretative generate de aceasta. Punctul de vedere adoptat de Basil Bernstein este 

următorul:”..În orice limbaj pot exista mai multe cadre de consistență și aceste moduri de vorbire, forme 

lingvistice sau coduri, sunt ele însele în funcție de forma pe care o iau relațiile sociale. Din acest punct de 

vedere, forma relației sociale, ori, mai general, structura socială dă naștere unor forme lingvistice sau coduri 

distincte, iar aceste coduri sunt cele care, în mod esențial, transmit cultura și prin aceasta condiționează 

comportamentul. Teoria pe care sociologul britanic o dezvoltă pune accentul pe schimbările din structura 

socială, acestea reprezentând factorul care contribuie esențial la formarea sau la transformarea unei culturi 

prin efectul produs în planul modurilor de vorbire. 

           Sistemul de vorbire este o consecință a formei relației sociale, o calitate a structurii sociale. Limbajul 

este un set de reguli la care toate codurile vorbirii trebuie să se subordoneze, dar sistemul relațiilor sociale este 

cel ce determină apariția oricărui cod de vorbire. Indivizii își învață rolurile în cadrul procesului de 

comunicare. Din acest punct de vedere, un rol este ”o constelație de înțelesuri învățate și însușite, prin care 

individul devine apt să intre  în forme de interacțiune cu ceilalți într-un mod persistent, coerent și recunoscut”. 

În acest fel, un rol este o activitate complexă de codificare, controlând creația și organizarea de înțelesuri 

specifice și condițiile pentru transmiterea și receptarea lor. Rolurile sociale principale sunt cele prin care este 

transmisă cultura. Aceste roluri sunt învățate în familie, în grupul celor de aceeași vârstă, în școală și la 

muncă. Acestea sunt cele patru seturi principale de roluri învățate în procesul socializării. 

          Pe măsură ce un individ învață să își subordoneze comportamentul față de un cod lingvistic, care este 

expresia unui rol, diferite ordini de raportare îi devin accesibile. Complexul de înțelesuri transmise de un 

sistem de roluri pătrunde progresiv în structura mentală a individului, în cursul dezvoltării acesteia, 

modificând ansamblul comportamentelor sale. Codurile lingvistice sunt cele care dau o formă particulară 

experienței și modelează identitatea socială a omului.  

          Educația este esențialmente o activitate comunicativă ale cărei mesaje sunt identificabile în structurile 

specifice ale școlii, respectiv în organizarea ei instituțională și în conținuturile transmise. Cum limbajul este 

principalul instrument de comunicare, Basil Bernstein a căutat să explice conceptele de bază care ar explica 

structurarea socio-lingvistică a procesului de comunicare, ajungând să precizeze determinanții sociali ai 

codurilor lingvistice în corelație cu educabilitatea și socializarea. 

          Codurile socio-lingvistice îndeplinesc funcția de control social. Experiența copilului rezultă, pe de o 

parte, din contactul cu lumea, pe de altă parte , din învățarea vorbirii, prin intermediul căreia se constituie 

identitatea socială. ”Structura socială, arată Basil Bernstein, devine realitatea psihologică a copilului în curs de 

dezvoltare prin însăși modelarea actelor sale de vorbire”. Prin intermediul codului se generează nu numai un 

anumit mod de vorbire, ci se transmite și se susține o anumită formă a relației sau interacțiunii sociale. De 

asemenea, tipul de cod selectează, susține și generalizează ceea ce trebuie învățat și condiționează succesul 

învățării. Basil Bernstein distinge doua tipuri generale de coduri: codul elaborat și codul restrâns. Ele pot fi 

definite, la nivel lingvistic, prin probabilitatea de a prezice pentru orice locutor, elementele sintactice care vor 

fi utilizate pentru a organiza o semnificație într-un cadru reprezentativ de vorbire. Din punct de vedere 

psihologic, codul elaborat, ușurează orientarea spre exprimarea intenției într-o formă mai explicită, cel 
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restrâns inhibă o astfel de orientare. Utilizarea unui cod elaborat depinde de accesul la poziții sociale speciale, 

acelea care permit însușirea unui tip particular de model al vorbirii, cum ar fi straturile sociale care participă la 

domeniile principale de decizie socială. În cazul unui cod restrâns numărul acestora este adesea foarte limitat. 

Forma pură a unui cod restrâns va fi aceea în care toate cuvintele și, în consecință structura de organizare,, 

independent de gradul ei de complexitate, va fi în întregime previzibilă pentru locutori și auditori. Poate fi 

cazul cuvântărilor de rutină, relațiilor protocolare sau al unor situații din cadrul povestirilor. În aceste relații 

diferențele individuale nu se pot exprima verbal decât în măsura în care există posibilitatea de a alege între 

secvențele ori rutinele de comunicare. Codul restrâns este cel mai des întâlnit. Mesajul ia forme diferite în 

funcție de grup: familie, grup de prieteni, grup de muncă etc. Vocabularul întrebuințat poate fi diferit de la un 

caz la altul, dar în toate cazurile este ales dintr-un fond lexical limitat. Asimilarea unui cod restrâns,  îndeosebi 

de către clasele sociale defavorizate, se justifică prin faptul că aceste este mai accesibil decât un cod elaborat, 

cu modele particulare de vorbire ce ar necesita o perioadă mai îndelungată de învățare și un cost evident mai 

ridicat. 

          Școala utilizează predominat sau chiar exclusiv forme ale codului elaborat, care prin natura sa este 

diferit de experiențele de viață și socializatoare ale copiilor formați după principiile codului restrâns, practicat 

în cadrul familiei. Basil Bernstein concepe învățarea codului elaborat astfel: ” Învățând un cod elaborat copilul 

învață să exploreze o sintaxă specială, să capete și să transmită un model special de înțelesuri, să dezvolte un 

proces special de construcție verbală și, foarte devreme, învață să se orienteze spre canalul verbal. El învață să 

stăpânească cerințele de rol necesare pentru producerea efectivă a unui cod. El devine conștient de o anumită 

ordine de relații (intelectuale, sociale și afective) din anturajul său, iar propria experiență se transformă prin 

aceste relații. Pe măsură ce codul se fixează prin procedeele de construcție verbală, copilul aflat în proces de 

dezvoltare își poate stabili în mod voit aceste relații prin însăși vorbirea sa. Concluzia este simplă: dacă nu 

stăpânești codul elaborat, nu vei reuși în sistemul de învățământ. Totuși, chiar sociologul britanic avertizează 

asupra faptului că dacă unii copii nu par a stăpânii codurile elaborate ale școlii nu înseamnă că nu înțeleg 

discursul profesorului. Dificultățile întâmpinate se pot datora inabilității de a exprima idei în cod elaborat, în 

condițiile în care clasa este un loc al competiției în sttăpânirea codurilor elaborate. Reținerea față de colegi sau 

față de un profesor poate fi un puternic inhibitor, în situațiile care presupun performanță verbală. Pe de altă 

parte, adeseori situațiile în care elevii sau studenții par a înțelege greu ce spune profesorul nu semnifică faptul 

că aceștia nu stăpânesc codurile elaborate, ci semnifică folosirea în exces de către profesori a codurilor 

restrânse specifice comunității lor științifice. 

          Codurile lingvistice au o origine socială. Structura de clasă, bazată pe antagonisme, inegalitate și 

echitate socială constituie factorul fundamental al distribuirii codurilor socio-lingvistice. Poziția de clasă a 

familiei determină modalitățile de socializare relațională sau lingvistică a copiilor și, prin aceasta, încă din 

prima copilărie sunt canalizate performanțele lor școlare. 

          Implicațiile sub-culturale ale clasei sociale dau naștere unor procedee diferite de socializare. Diferitele 

sisteme de norme creează diferite sisteme de roluri familiale, care acționează prin variate modalități de control 

social. Sistemele normative corespunzătoare clasei de mijloc dau naștere, probabil, unor coduri elaborate, în 

timp ce acelea care sunt asociate clasei de jos produc indivizi ce se limitează la un cod restrâns. Variatele 

orientări ale sistemului rolurilor familiale pot fi legate de rețeaua externă a relațiilor sociale ale familiei și de 

rolurile ocupaționale. 

          ”Copiii socializați în clasele de mijloc și în structurile care li se asociază, scrie Basil Bernstein, pot 

utiliza în același timp și un cod elaborat și un cod restrâns, în timp ce copiii socializați în cadrul anumitor 

straturi ale clasei muncitoare, în special în straturile inferioare ale acestora, ne putem aștepta să fie limitați la 

un cod restrâns. Dar, pentru reușita școlară a unui copil, este esențial ca el să posede ori, cel puțin, să fie 
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orientat spre un cod elaborat”. Insuccesul școlar relativ al copiilor proveniți din straturile inferioare ale 

societății poate fi o formă de handicap de origine culturală transmis copilului prin intermediul procesului 

lingvistic. Codul pe care-l aduce copilul cu sine la școală simbolizează identitatea lui socială. El îl leagă pe 

copil de familie și de mediul social imediat. Codul orientează copilul spre anumite tipuri de raporturi, care 

constituie realitatea sa psihologică, realitate întărită de fiecare dată când copilul vorbește. Aceasta nu 

înseamnă că copiii din clasele sociale de jos au un mod de vorbire inferior sau coduri de limbaj sărace. Mai 

degrabă, modul în care ei folosesc vorbirea intră în conflict cu cultura academică a școlii. Cei care stăpânesc 

codul elaborat se adaptează cu mai multă ușurință mediului școlar. 

          Prin trecerea copilului dintr-un context socializator reglat de codul restrâns în cadrul experienței formale 

din cadrul școlilor se produce o de-contextualizare și o re-contextualizare. Educația școlară selectează, 

refocalizează și utilizează numai parțial sau chiar deloc experiența anterioară a acestui copil și prin aceasta de-

contextualizează. Totodată școala procedează la o re-contextualizare prin care se trece de la contextualizarea 

primară din cadrul familiei și a relațiilor cu prietenii la cea secundară. 

          Performanțele școlare ale elevului vor depinde tocmai de modul în care re-contextualizarea a 

condiționat de-contextualizarea și invers, respectiv de procesul contextualizării secundare realizate de școală. 

          Codul elaborat permite un acces mai larg la instrucția școlară, unde se utilizează, de fapt, un astfel de 

cod. Mai mult, reușita școlară depinde de posedarea codului elaborat. Insuccesul școlar al unor copii, arată 

Basil Bernstein, este o formă de handicap de origine culturală, care le este transmis prin intermediul 

procesului lingvistic. Insuccesul școlar al copiilor care provin din structurile inferioare este o formă de 

handicapare culturală. Prin impunerea codului elaborat ca singurul legitim, școala operează o selecție arbitrară 

a elevilor, bazată pe apartenența la o clasă și care este răspunzătoare de menținerea inegalității. În consecință, 

între viața familială și cerințele școlare apare o discontinuitate ce nu poate fi depășită de toți copiii. 

          Teoria lui Basil Bernstein privind transmiterea și reproducția culturală relevă legătura dintre specificul 

codurilor socio-lingvistice și cel al codurilor cunoașterii educaționale. Codurile socio-lingvistice sunt 

asimilate mai întâi în cadrul familiei, iar apoi contextualizate prin educația școlară, de unde rezultă necesitatea 

analizei educației de tip școlar pentru a determina în ce constau codurile educaționale. În școală există două 

tipuri de transmitere educațională: pozițională și centrată pe persoană, ambele controlate fie de o ordine 

instrumentală, fie de una expresivă. Transmiterea pozițională se bazează pe faptul că elevul are atribute fixe și 

precise, în timp ce transmiterea centrată pe persoană pornește de la ideea că elevul are atribute variabile, care 

se dezvoltă conform cerințelor exercitate de mediu. 
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 Strategii și metode de predare  folosite în educația copiilor cu CES 

 

Prof. Dinu Cristina Fabiana 

Unitatea de învățământ : Liceul Tehnologic ”Danubius”,Corabia,Olt 

 

Strategii de predare 

Ca și profesor ce predă unor clase de elevi în care se regăsesc  elevi cu CES am identificat trei 

strategii importante care trebuie luate în considerare atunci când se proiectează o sală de curs incluzivă și un 

curriculum.  

▪ Utilizarea principiilor de design universal pentru a crea săli de clasă accesibile. UDL este un set 

de principii care s-au născut din dorința de a oferi fiecărui elev o oportunitate egală de a învăța, bazată pe 

ideea că fiecare persoană are propriul său stil de învățare unic și individual. Potrivit UDL, există trei rețele 

neuronale primare care sunt responsabile pentru modul în care o persoană învață: rețeaua de recunoaștere, 

rețeaua strategică și rețeaua afectivă. Cele trei principii principale ale UDL - Reprezentare (ceea ce învață), 

Acțiune și Expresie (modul de învățare), implicarea (de ce să înveți) - s-au format pe baza acestor trei rețele 

neuronale. Înțelegerea fundamentului UDL - principiile și rețelele neuronale - este imperativă pentru 

profesorii care doresc să implementeze UDL în clasă. Luis Perez, autorul Învățării mobile pentru toți, 

sugerează resurse inițiale puține. Într-un articol, el a spus: „Nu veți aplica fiecare ghid la fiecare lecție. 

Depinde de care sunt relevante pentru obiectivele dvs. de învățare. Începeți cu o singură lecție sau activitate și 

apoi construiți succesul din aceasta, apoi începeți să priviți la alte părți ale curriculumului”.  

▪ Utilizarea unei varietăți de formate de predare. Primul principiu al teoriei designului universal este 

„ceea ce” învață. Acesta spune să folosească „mai multe mijloace de reprezentare.” În timp ce unii studenți 

sunt studenți vizuali, alții pot înțelege mai bine informațiile atunci când sunt prezentate prin text sau când sunt 

rostite oral sau predate prin învățare kinestezică. Unii studenți se descurcă cel mai bine cu o combinație dintre 

cele de mai sus. În timp ce aceste metode de predare diferențiată pot susține nevoile elevilor cu dizabilități, 

acestea oferă, de asemenea, diversitate de instruire întregii săli de clasă, oferind fiecărui elev posibilitatea de a 

învăța în modul în care se descurcă cel mai bine. În mod similar, utilizarea diferitelor suporturi pentru a 

prezenta informații și pentru a-i angaja pe elevi este importantă în sălile de clasă incluzive. Nu uitați că 

principiul doi al teoriei designului universal necesită utilizarea „mai multor mijloace de acțiune și de 

exprimare.” Unii studenți pot constata că cele mai bune mijloace și mijloace de exprimare vin prin scris, în 

timp ce alții pot prefera să prezinte o prezentare orală, să joace o piesă de teatru sau să creeze o piesă de artă. 

Fiecare student este diferit și ar trebui să li se ofere posibilitatea de a-și exprima cunoașterea prin metodele 

care funcționează cel mai bine pentru ei. În plus, profesorii pot utiliza o diversitate de materiale și mijloace 

pentru a-și angaja elevii. Exemple de medii ar putea include software-ul de teatru, artă, video și computer, pe 

lângă mijloacele tradiționale de lectură și text. Prin utilizarea tehnicilor și mijloacelor didactice variate, 

profesorii pot crește implicarea întregii clase, nu doar studenții care răspund la un anumit stil de învățare și 

exprimare.  

▪ Dezvoltarea unui plan de management al comportamentului. Comportamentul perturbator în clasă 

poate afecta nu doar profesorul, ci și ceilalți elevi din clasă. Dezvoltarea unui plan de management al 

comportamentului vă poate ajuta să vă pregătiți pentru momentul inevitabil la care un student sau studenți 

prezintă comportamente perturbatoare - cu înțelegerea faptului că unele comportamente sunt cu mult mai 

puține consecințe decât altele (vorbind din rândul lor, fiind defidante sau agresive). Ar trebui împărtășit  

părinților și elevilor, astfel încât toată lumea să fie conștientă de așteptările și consecințele în cazul în care 

aceste așteptări nu trebuie îndeplinite. Cele mai eficiente planuri implică de obicei o mare cantitate de 

consolidare pozitivă și o înțelegere clară a așteptărilor. Există mai multe tipuri diferite de planuri de gestionare 

a comportamentului pe care le puteți implementa în funcție de nevoile clasei dvs., inclusiv un plan de grup 
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întreg, un plan de grup mic, un plan individual sau un plan individual conceput pentru studenții deosebit de 

provocatori.  

 

Învățarea incluzivă se referă la modurile de predare și învățare care sunt concepute pentru a implica activ, a 

include și a provoca toți elevii. Practica predării incluzive poate ajuta, de asemenea, instructorii să-și lărgească 

și să-și extindă înțelegerea propriilor discipline și a ceea ce speră să realizeze în predare și în cercetare. 

Metode de predare 

 

▪ Includerea de conținut, materiale și idei diverse  

→ Când pregătiți prelegeri, întrebările pentru discuții, scenarii, studii de caz, teme și examene, este 

recomandată includerea limbajului, a exemplelor, a contextelor socio-culturale și a imaginilor care reflectă 

diversitatea umană. Ori de câte ori este posibil, selectați subiecte și materiale care reflectă contribuțiile și 

perspectivele din grupuri care au fost subreprezentate istoric în domeniu.  

→ Modelați deschiderea către noile idei și întrebări pe care elevii dvs. le aduc în timpul cursului, care 

vă pot lărgi și aprofunda cunoștințele despre disciplina predată și relevanța acesteia. Ajutați elevii să înțeleagă 

că cunoștințele sunt adesea produse prin conversație și colaborare între puncte de vedere disparate.  

→ Fiți conștienți de modul în care pregătirea profesională și pregătirea dvs. profesională au format 

selecția de conținut și materiale din cursul dvs. Dacă este relevant pentru cursul dvs., încurajați-i pe studenți să 

se gândească critic la modul în care sunt definite și au evoluat în timp canoanele istorice, literare și istorice ale 

artei - precum și criteriile pentru definirea acestor canoane.  

 

▪ Crearea unui mediu inclusiv  

→ Când discutați cu elevii în timpul clasei, comunicați clar - începând din prima zi a semestrului - 

despre ceea ce așteptați să se întâmple în clasă, inclusiv așteptările dvs. pentru interacțiuni respectuoase și 

incluzive.  

→ Stabiliți și aplicați regulile de bază pentru interacțiunea respectuoasă în clasă, cum ar fi ghiduri 

pentru contribuția ideilor și întrebărilor și pentru a răspunde cu respect la ideile și întrebările celorlalți. Dacă 

comportamentul unui elev ar putea reduce la tăcere sau ar conduce la denigrarea celorlalți (intenționat sau nu), 

reamintiți întregii clase despre reguli fundamentale, apoi discută cu elevul individual în afara clasei despre 

efectele potențiale ale comportamentului său. Amintiți-vă că tăcerea dvs. este adesea citită ca o aprobare. Prin 

urmare, este important să se ia măsuri pentru a încerca să îmbunătățească mediul de învățare pentru toți.  

→ În măsura în care este posibil (în funcție de dimensiunea clasei), cunoașteți-vă elevii și 

perspectivele individuale, abilitățile, experiențele și ideile pe care le aduc în cadrul cursului.  

→ Comunicați standarde înalte pentru învățarea și realizarea elevilor în cadrul cursului și exprimați 

încredere că fiecare student poate atinge aceste standarde. În plus, includeți suport structurat în cadrul cursului 

dvs., care este conceput pentru a ajuta elevii să atingă aceste standarde.  
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De exemplu, conectați elevii la resurse specifice cursului, cum ar fi sesiuni suplimentare de ajutor, 

peer-mentori și ghiduri de studiu etc..  

→ Arătați respect pentru toate întrebările și comentariile. Folosiți indicii verbale și non-verbale pentru 

a încuraja participarea și pentru a provoca elevii să gândească profund și critic.  

→ Încurajați elevii să „gândească cu voce tare”, să pună întrebări și să ia în considerare în mod activ 

perspective diferite de-ale lor.  

→ Dacă predați subiecte care pot genera dezacord sau controverse, identificați obiective clare și 

proiectați o structură de clasă informată de aceste obiective. În plus, comunicați studenților obiectivele și 

structura, astfel încât aceștia să știe la ce să se aștepte. Dacă apare o interacțiune tensionată, este important să 

abordăm problema în acest moment. În unele cazuri, întreruperea pentru o perioadă scurtă de timp pentru a 

cere elevilor să discute în grupuri mici sau să reflecte în scris individual, le poate permite să descopere ce ar 

putea învăța din interacțiune. În alte cazuri, conversațiile cu elevii individuali în afara clasei (dar înainte de 

următoarea sesiune de clasă) vor fi mai potrivite.  

→ Dacă vă dați seama după încheierea sesiunii de clasă că s-a produs un schimb tensionat pe care nu 

l-ați recunoscut sau dacă unul sau mai mulți dintre studenții dvs. vă spun despre un schimb pe care nu l-ați 

observat în momentul de față, puteți dedica timp la început. din următoarea sesiune de clasă pentru a discuta 

despre schimb și ce puteți învăța cu toții de la el Abordându-vă greșelile în cursul clasei următoare, modelați 

un comportament pe care doriți ca elevii dvs. să-l prezinte în timpul acestor schimburi.   

→ Promovați o „mentalitate de creștere” prin transmiterea ideii că inteligența nu este o reflectare a 

abilităților naturale, fixe, ci se poate schimba și crește în timp (Dweck, 2006). Când discutați cu elevii despre 

performanța lor în clasă sau la examene sau sarcini, evitați să descrieți o astfel de performanță ca un semn al 

abilității naturale (sau a lipsei abilității). Făcând acest lucru, poate activa amenințarea stereotipului, un 

fenomen în care conștientizarea studenților despre stereotipuri negative care leagă identitatea și abilitatea 

poate duce la performanțe academice deprimate (Steele, 2010).  

→ Ajutați-i pe studenți să dezvolte o mentalitate de creștere, vorbind cu ei despre măsura în care 

experiențele de falimentare academică pot oferi oportunități de creștere și îmbunătățire. De exemplu, dacă un 

student vine pentru a discuta o notă dezamăgitoare la un examen sau o temă, lucrați cu elevul pentru a 

identifica anumite zone în care elevul se luptă și pentru a identifica 2-3 strategii noi pe care elevul le poate 

folosi. îmbunătățiți în acele zone.  

→ Creați un mediu în clasă sau laborator în care este în regulă să faceți greșeli și unde falimentarea 

poate duce la învățare mai profundă. Dacă un student contribuie cu un răspuns incorect, de exemplu, puneți 

întrebări care să ajute elevul să identifice modul în care a ajuns la acel răspuns și pentru a ajuta întreaga clasă 

să înțeleagă cel puțin o metodă pentru a obține răspunsul corect. În același timp, fiți deschiși la posibilitatea ca 

ceea ce pare a fi un răspuns incorect inițial poate duce la înțelegerea împărtășită a unei modalități alternative 

de a răspunde la întrebare.  

 

▪Asigurarea  egalității de acces la instruire și asistență  

→ Ajutați-vă studenții să afle despre asistența și resursele academice și non-academice disponibile la 

Universitate. Rețineți că toți studenții nu vor fi la fel de conștienți - sau la fel de confortabili în a căuta - ajutor 

și resurse academice furnizate de consilieri academici, resurse pentru dizabilități, birourile decanului, 

serviciile de sănătate ale studenților, etc. Prin urmare, vă oferă acces la aceste informații în pagina dvs. de 

curs, rezervați timp în clasă pentru a vorbi despre aceste resurse în prima săptămână de curs și, când este 

nevoie, în conversații individuale cu studenții.  
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→ Promovați corectitudinea și transparența, împărtășind criteriile pe care le veți folosi pentru a evalua 

munca lor cu studenții.  

→ Asigurați-vă că asistența oferită în afara clasei este la fel de disponibilă și accesibilă tuturor (de 

exemplu, dacă împărtășiți informații cu unul sau câțiva studenți cu privire la modalitatea de abordare a unei 

sarcini, repetați aceste informații întregii clase).  

 

▪ Adunarea  și utilizarea feedback-ului pentru a perfecționa și îmbunătăți strategiile  

→ Cereți unui coleg sau unui membru al personalului Centrului de predare să vă respecte învățăturile. 

Luați în considerare sugestii despre cum să încurajați participarea și includerea sporită a contribuțiilor diverse 

și ce factori ar putea fi percepuți ca bariere în calea participării și incluziunii. Identificați ajustările pe care le 

puteți face pentru a le minimiza.  

→ Oferiți oportunităților studenților să reflecte asupra cursului și să vă ofere feedback despre 

metodele și strategiile pe care le utilizați. De exemplu, cereți elevilor să finalizeze scurte evaluări anonime de 

curs la jumătatea perioadei. După aceea, faceți timp în clasă pentru a explica modul în care integrați feedback-

ul pe măsură ce faceți ajustări pe restul semestrului.  

→ Pe măsură ce vă construiți expertiza didactică, exersați o „mentalitate de creștere” - fiți deschis la 

posibilitatea de a învăța din greșeli și primiți ocazia de a învăța cât se poate de la studenți.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE (CES) 

 ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

 

Prof. Farcaș Lucica 

 Școala Gimnazială Răstolița, Jud. Mureș 

 

Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copiii cu dizabilități, și copiii talentați, și copiii din zonele 

rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și 

copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/ 

Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, 

generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, 

cultural.Conform  MECTS - Ordinul 5574/ 2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor de 

sprijin educaţional pentru elevii cu CES): 

·        Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă 

(medicală, socială, educaţională etc.).” 

·        Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fizice sau 

psihice) a individului rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi impiedică participarea 

normală la activitate în societate; 

·        Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relații complexe existente / stabilite între starea de sănătate a 

individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui individ. Ca 

urmare a acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, având o anumită stare de sănătate, 

poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce desemnează afectări, limitări ale activității 

și restricții de participare. 

·        Educatie incluzivă – proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop exploatarea 

resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea în procesul de învățământ a 

tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. 

·        Școala incluzivă – unitate de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii si reprezintă 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unități de învățământ 

beneficiază de toate drepturile si serviciile sociale și educaționale conform principiului „resursa urmează 

copilul”. 

·        Integrarea școlară - proces de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de stabilire a 

unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă), de desfășurare cu succes a prestațiilor 

școlare. Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor modificări interne în echilibrul dintre 

anumite dominante de personalitate cu consecințe în planul acțiunii sale. 

·        Educația școlară a copiilor cu CES – trebuie sa corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, presupune 

evaluarea adecvată a potențialului lor de învatare/ dezvoltare și implică asigurarea reabilitării – recuperării – 

compensării deficiențelor / tulburărilor, dificultăților de învățare. 

·        Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile educative 

formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. Educatia integrată are rolul 

de a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a copiilor cu CES. 

·        Educatia specială este o forma de educație adoptată și destinată copiilor cu CES care nu reușesc singuri 

să atingă, în cadrul învățământului obișnuit, în mod temporar sau pe toată durata școlarității, un nivel de 

educație corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, autonom și independent. 
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Conceptul de CES corespunde unei abordări care: 

§  postulează ideea că fiecare copil este unic; 

§  admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; 

§  valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale; 

§  cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este folosită 

adecvat; 

§  consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / cerințele 

elevilor; 

Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea și 

integrarea școlară și socială. 

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES: 

❖ condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

❖ flexibilitate didactică; 

❖ adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale; 

❖  individualizarea educației; 

❖  protecție socială; 

❖  programe individualizate de intervenție; 

❖  integrare școlară și socială. 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a.     integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor terapeutice 

care se pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop; 

b.     integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, sau la anumite 

discipline scolare unde pot face față; 

c.      integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, intreceri sportive, 

spectacole etc. 

          Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni 

care presupun: colaborarea cu parinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în lucrul 

efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

          Relați dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este 

nevoie de respectarea următorelor reguli: 

        - parintii si copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie alese 

situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei mai mari le 

acceptă; problemele trebuie discutate până cand se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o 

decizie; 

        - să existe un parteneriat cât mai strans între părințiuu copiilor cu CES și cadrele didactice bine pregatite 

și informate în legatură cu modul in care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie redusă izolarea 

părinților, punându-i în legatură cu alți parinți aflați în situații similare, promovând o abordare pozitivă a 

creșterii și disciplinării copiilor; 

         -trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor părinților, a 

cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ  

 

Prof. Gliga Eugenia Mariana 

Școala Gimnazială Răstolița, jud.Mureș 

 

Educația cerințelor speciale se referă la adaptarea, completarea și flexibilizarea educației pentru anumiți 

copii, în vederea egalizării șanselor de participare și integrare. Aceste cerințe speciale pot fi satisfăcute în 

medii de învățare obișnuite, incluzive, nu numai în anumite școli speciale.Orice susținător al ideii integrării 

copiilor cu CES în învățământul de masă atrage atenția asupra nevoii dezvoltării unei culturi incluzive  la 

nivelul școlii sau al grupei. 

Astfel, școlile sunt în prezent deschise în a școlariza copii cu CES. În practica școlara se regăsete destul 

de des o componentă esențiala a personalizării învățării ce presupune utilizarea unor strategii variate de 

predare-învățare,care să  valorizeze la maxim potențialul fiecărui copil. Orice cadru didactic trebuie să 

adapteze situațiile de învățare în raport cu copilul ce prezintă anumite nevoi speciale. 

În calitate de cadre didactice, ne confruntam cu o mare diversitate care constă în faptul că suntem puse 

în situația de a căuta mereu soluții la problemele ridicate de copiii care trec pragul grupei din instituția de 

învățământ. 

Declanșarea emoțiilor în rândul copiilor este cheia succesului pentru părintele sau educatorul implicat 

în procesul educației lor. Un mediu stresant sau amenințător reduce semnificativ capacitatea de concentrare a 

atenției din cauza reacțiilor fiziologice și emoționale declanșate de teamă. De aici, necesitatea stabilirii unui 

climat propice, plăcut și motivant pentru învățare, astfel încât copilul să aibă satisfacția că învață pentru 

propriul său interes. 

Grupa în care va fi integrat copilul cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră 

corectă și pozitivă despre acesta. 

Este foarte importantă sensibilizarea și pregătirea copiilor pentru a primi în rândurilor lor un coleg cu 

dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări, cum ar fi: crearea și aplicarea unor jocuri care permit 

cunoașterea unor deficiențe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce-i determină pe copii să înțeleagă mai bine 

situația celor cu dizabilități, prin povestiri, texte literare, prin discuții sau vizitarea unei persoane cu deficiențe. 

Atitudinea față de acea persoană trebuie să păstreze o aparență de normalitate, copilul trebuie să fie tratat la fel 

ca și ceilalți copii, să i se acorde aceeași valoare ca și celorlalți.  

Părinții sunt parteneri la educație pentru că dețin cele mai multe informații despre copiii lor. Relația de 

parteneriat între părinți și grădiniță presupune informarea părinților cu privire la programul grupei, la 

conținuturile și metodele didactice, dar presupune și ședințe cu aceștia și participarea lor la activitățile școlare 

și extrașcolare: drumeții, excursii, serbări etc.  

Această relație a grădiniței cu părinții copiilor cu cerințe educative speciale este necesară și benefică, ea 

furnizând informațional specificul dizabilității preșcolarului, precum și date despre contextul de dezvoltare a 

acestora. 

Părinții informează și despre factorii de influență negativă care ar trebui evitați (fobii, neplăceri, stimuli 

negativi, atitudini, care determină izolarea copiilor). La orice copil, în mod particular, la copiii cu dizabilități, 

gradul de interes și de colaborare al părinților cu grădinița este cel mai adesea direct proporțional cu 

rezultatele obținute de copii.  

Pentru a obține rezultate mult mai eficiente, ca și cadru didactic, am încercat o implicare activă a 

familiei. Astfel, părinții au participat alături de copii la orele de curs sau alte activități organizate. Prin aceste 

acțiuni am reușit să asigur o colaborare mai eficientă între grădiniță și familie, întrucât, în educația acestor 

copii sunt necesare comunicarea și continuitatea. Pe lângă educația formală desfășurată în grupă, am 
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desfășurat în acest an școlar diverse activități plăcute și motivante prin care copiiiși-au însușit cunoștințe, ce le 

vor fi utile în viața zilnică.  

Acest tip de instruire elimină stresul, consolidează relații de prietenie, înseamnă plăcerea de a cunoaște 

și de a te dezvolta. În acest scop, am desfășurat cu copiii proiecte de ecologie, precum: „Ecogrădinița”, 

activități ce au avut drept scop educația ecologică și durabilă despre mediul înconjurător, protejarea naturii și a 

ecosistemului, importanța păstrării unui mediu curat, incluzând, totodată, și formarea unui stil de viață 

sănătos. 

De asemenea, am organizat excursii tematice, unde copiii au admirat exemplare din diferite medii de 

viață, au luat cunoștință cu habitatul unde ele trăiesc, cu modul de supraviețuire în condiții special amenajate 

de către personalul locației. Teatrul este o altă activitate extrașcolară atractivă întreprinsă împreună cu 

preșcolarii și părinții, aceștia fiind entuziasmați de prestația actorilor însoțiți pe scenă de proprii 

copii.Activitățile de voluntariat au atras și au implicat  copiii și părinții. 

Pe lângă activitățile extrașcolare benefice există mai mulți factori care determină integrarea facilă a 

copiilor la grupă, precum colaborarea cu persoane specializate, formarea continuă a personalului didactic, 

programe educaționale individualizate; sunt necesare condițiile materiale care să permită un învățământ cât 

mai diversificat și adaptat diferitelor condiții speciale: posibilități de modelare a programului zilnic, tehnici 

speciale de predare, adaptare curriculară individualizată. 
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Plan de activități pentru realizarea unui mediu de învățare incluziv 

prin intermediul orei de educație fizică și sport 

Prof. Prișca Rareș Cosmin                                                                                                                                                                 

Școala Gimnazială Ațel, Județul Sibiu 

Disparitățile economice și, parțial, cele socio-culturale, sărăcia, migrația, dispersarea familiilor, 

dizabilitatea sunt doar câțiva din factorii care determină riscul de izolare socială a unor categorii de indivizi, 

principiile coeziunii și solidarității umane fiind puternic afectate. Manifestarea cea mai evidentă a acestui 

fenomen este excluderea de la educație, cu repercusiuni puternice asupra inserției sociale, în general. Situația 

respectivă explică importanţa deosebită acordată educației incluzive ca fenomen și proces promovat în scopul 

restabilirii echității sociale.       

Cele mai actuale orientări în domeniul incluziuni statuează importanța câtorva principii-cheie în vederea 

asigurării educației incluzive efective și de calitate. Unul din acestea vizează formarea cadrelor didactice 

(educatori, învățători, profesori, psihologi, logopezi etc.), astfel încât acestea să posede atitudinile, valorile și 

competențele corespunzătoare și necesare pentru activitate eficientă în mediul educațional incluzive. Cadrele 

didactice profesioniste, bine instruite, sunt esențiale pentru realizarea demersului de incluziune, educație de 

calitate echitabilă și învățare de-a lungul vieții pentru toți. Este vital ca fiecare cadru didactic, care activează la 

orice nivel al sistemului de învățământ, să fie pregătit pentru a organiza și realiza un proces educațional 

cuprinzător, ce creează acces și participare reală și asigură performanțele celor care învață. (Educație 

incluzivă, suport de curs, 2017, p 6) 

Complexitatea atribuţiilor pe care le exercită zilnic cadrul didactic impune o foarte bună cunoaștere de 

către acesta a informațiilor care ţin strict de specialitatea sa, dar și a unor conținuturi trans-disciplinare pentru 

a realiza obiectivele unei educații de calitate. În această ordine de idei, este necesar ca sistemul de formare 

iniţială a cadrelor didactice să cuprindă programe ce abordează în complexitate problematica educaţiei 

incluzive, să conducă spre dobândirea de astfel de cunoștințe și abilități care să asigure că toate cadrele 

didactice sunt familiarizate cu metodologiile centrate pe copil, sunt capabile să predea în medii diferite şi să 

realizeze în mod adecvat predarea diferenţiată, să valorifice punctele forte ale copiilor și să răspundă 

necesităţilor lor. 

Promovarea incluziunii și predarea din perspectivă incluzivă necesită o viziune largă și competențe 

specifice pe care trebuie să le posede toate cadrele didactice, nu doar, cum se crede în mod eronat, cele care 

asistă direct un copil cu cerințe educaționale speciale. Educația incluzivă și sistemele de învățământ, în 

general, au evoluat până în punctul în care toate cadrele didactice trebuie să știe că diversitatea este prezentă 

în grupurile de copii la toate nivelurile de educație și că abordarea diferitelor cerințe ale copiilor este ceea ce 

marchează fundamental noile tendințe în educație. 

Conceptul educație incluzivă a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale și perimate, conform cărora 

anumite categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității, 

dificultăților/problemelor de învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive. (Educație incluzivă, suport 

de curs, 2017, p 8) 

Disciplina educația fizică este o formă de educație care valorifică mișcarea pentru dezvoltarea corporală, 

comunicarea, formarea de deprinderi motrice și atitudini favorabile privind practicarea exercițiilor fizice atât 

în învățământul prescolar, primar, cât și pe tot parcursul vieții. Efectele practicării exerciţiilor fizice se 

concretizează pe planurile dezvoltării fizice/corporale şi capacităţii motrice ale indivizilor umani de diferite 

vârste, efecte de cele mai multe ori benefice pentru personalitatea executanţilor (Cârstea, 2010, p. 26). 

             Prin rolul său formativ, educația fizică își pune amprenta asupra trăsăturilor esențiale,  caracteriale 

și a dimensiunilor atitudinale. Prin conținutul și modul de desfășurare, exercitiile fizice și sportul contribuie la 

formarea și stabilizarea acestora, cum ar fi: perseverența, tenacitatea, simțul ordinii, dorința de afirmare, 
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precum și a unor atitudini pozitive față de sine, colectivitate și opuse egoismului, individualismului, 

intoleranței, aroganței, disprețului față de adversar prin fair-play-ul promovat de către asemenea activități.  

Metodele de abordare în lecţia de educaţie fizică sunt multiple şi diferite, însă la vârsta şcolară jocurile de 

mişcare, jocul în sine este  metoda cea mai potrivită şi la îndemâna pentru realizarea sarcinilor, precum şi 

pentru realizarea obiectivelor educaţiei fizice. Mulţi profesori de educaţie fizică sunt de acord cu ideea că  

jocul este un mijloc ideal de educaţie și nu doar la clasele mici. 

Copilul de azi trebuie pregătit pentru o societate dinamică, în continuă evoluție, societate care cere o 

anumită configurație fizică, intelectuală, morală, civică, un anumit profil care să îmbine în mod armonios, 

laturile personalității sale: un individ sănătos, armonios dezvoltat fizic, cu o înaltă calificare, un om cu o 

gândire creativă, rapidă, cu spirit de inițiativă, cu capacitate de a selecta, sistematiza și reorganiza informațiile, 

de a alege cele mai bune soluții și de a decide rapid aplicarea lor în practică.  

Cunoaşterea propriului corp este indispensabilă pentru ca elevii să poată acţiona şi cerceta, dar si pentru a 

cunoaşte ceea ce este în jurul lor. Toate acestea sunt elemente importante în dezvoltarea inteligenţei, în 

dezvoltarea psihologică şi afectivă. Prin practicarea unui sport, preșcolarul, dar și școlarul are ocazia să 

combine diverse comporatmente pe care cu greu le-ar fi putut face în alt context.   

“Activitățile de educație fizică și sport adaptate pun în valoare calitățile, deprinderile, atitudinile, valorile și 

comportamentele care abilitează subiecții deficienți să participe în calitate de membri ai societății în care 

trăiesc.” (Anshel, 1991). 

Educația fizică se constituie ca o necesitate pentru toți indivizii societății și în special pentru cei cu nevoi 

speciale. 

Astfel apare educația fizică specială sau adaptată, care este o ramură a educației fizice ce urmărește 

recuperarea și integrarea socială prin promovarea programelor adaptate diferitelor tipuri de deficiențe. Se 

cunosc trei tipuri de asemenea programe: 

• Programe adaptate care implică modificare activităților fizice tradiționale, astfel încât să ofere 

posibilități de participare pentru toți deficienții; 

• Programe corective care se adresează în special recuperării funcției posturale și a deficiențelor de 

biomecanică a mișcării; 

• Programe de dezvoltare care urmăresc îmbunătățirea nivelului calităților motrice și a posibilităților de 

realizare a deprinderilor și priceperilor motrice. 

Educația incluzivă – are la bază principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, indiferent de mediul 

social sau cultural din care provin, religie, etnie, limba vorbită sau condițiile economice în care trăiesc.  
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Exemple de activități                                                                                                                                                        

Testul Ozeretski Guillmain 

Testul vizează comportamente motorii proprii copiilor între 4 și 11 ani.                                                                                          

Cuprinde 5 capitole:                                                                                                                                                               

1.    Coordonarea dinamică a mâinilor                                                                                                                                    

2.    Coordonarea generală                                                                                                                                                            

3.    Echilibrul                                                                                                                                                                         

4.    Rapiditatea                                                                                                                                                                          

5.    Orientarea în spațiu 

Nr 

Crt 

Activități de 

integrare 

Indicații metodice Obiective de realizat 

  

  

1 

Coordonarea  

dinamică a mâinilor 

Cu ajutorul unei mingi de oină se va arunca la o ţintă de 

25/25 cm aflată la 

înălţimea pieptului, de la o distanţă de 2 m. Aruncarea se 

va face cu braţul îndoit, mâna de deasupra umărului, 

piciorul opus brațului de aruncare  înainte. 

-3 aruncări cu fiecare mână 

Ținta sa fie atinsă cu 

mâna îndemânatică de 2 

ori si cu mâna 

neîndemânatică o dată. 

2 Coordonarea 

generală 

Săritură ca mingea, aruncând ambele călcâie la spate și 

atingerea lor cu ambele mâini. 

Atingerea simultană a 

călcâielor cu ambele 

mâini 

  

3   

  

Echilibrul 

  

Cu ochii închiși, stând pe piciorul drept, piciorul stâng 

îndoit la spate. După 30 de secunde pauză se schimbă 

piciorul, durata 10 secunde pentru fiecare picior. 

  

  

2 încercări pentru 

fiecare picior 

4 Rapiditatea Materiale: o coală de hârtie pe care se desenează pătrăţele 

cu latura de 1 cm (10 în înălţime și 25 lungime) (vezi 

anexa 1); un creion destul de lung pentru a fi ţinut comod 

în mână de către copil; un cronometru 

Se va cere elevului să 

traseze în fiecare 

pătrăţel câte o linie 

(orizontală sau 

verticală), cât mai 

repede cu putinţă. Nu 

are voie să revină asupra 

celor sărite. Pe parcursul 

probei esteî ncurajat să 

lucreze cât mai repede. 

Durata 1minut 

pentru fiecare mână. 

5     1.mâna stângă la ochiul 
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Orientarea în spațiu 

  

  

Imitarea mișcărilor făcute de colegul care stă faţă înfaţă 

drept 

2. mâna dreaptă la 

ochiul stâng 

3.mâna stângă la ochiul 

stâng 

4.mâna stângă la 

urechea dreaptă 

5.mâna stângă la 

urechea dreaptă etc. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Roșu Daniela-Adriana 

Grădiniţa Cu Program Prelungit ,,Furnicuța”,Arad 

 

 

                  Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează 

şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au 

fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

                 Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci 

până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a 

fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 

societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 

contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un 

viitor. 

                 Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-

economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui  de  cetățean  al  unei  

comunități.  În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 

reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută 

de formarea inițială. 

                Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea  

competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru  în  echipă  şi  de  folosire  a  planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea 

şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  efect de abandon şcolar. 

                Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să 

studiem câteva cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa oportunităților de succes 

socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în 

primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la 

oamenii mai avuți din satele respective. 

                      Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin muncă de 

către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin  dezamăgirile  

personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi susceptibilă față de instituțiile 

formale. 

                     Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 

asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri  
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care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au domiciliul la distanțe 

mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 

abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 

imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea 

vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 

muncă, abandonând şcoala. 

*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-

cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  sau  eşecul şcolar 

şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în 

care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme 

principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi 

comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, 

toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.  Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile 

tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în 

prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 

reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 

afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe 

apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 

educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt 

alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la 

dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon 

şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința 

de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi 

ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor 

negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume 

droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

                  Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

• identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

• implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

• creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
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                  În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 

desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

• psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

• socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

• psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

• juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

                În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu 

privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

               Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de 

adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   loc, un statut, un rol  şi  

o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe care o poate face educatoarea se 

referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 

copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai 

bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul 

de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

              În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei 

membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă 

identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase 

teritorii, le crează o  „unicitate  pozitivă” – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui 

popor.                      „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia 

„negative”, aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că 

este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie 

urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin 

intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul 

pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

                  Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi 

să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

                  Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o 

temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i 

determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul 

şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu 

membrii familiei. 
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ABANDONULUI ŞCOLAR- DEFINIŢIE ŞI CAUZE 

 

LAZA ELENA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FURNICUȚA”,ARAD 

 

În ultimele câteva decenii, viaţa multor locuitori s-a schimbat în urma profundelor transformări 

economice, sociale, culturale şi politice prin care România  a trecut.   Educaţiei, în general, şi şcolii, în mod 

particular, le revine un rol esențial în a pregăti schimbul de mâine al societăţii prin formarea unor oameni 

capabili să se adapteze sau chiar să anticipeze şi să provoace transformările lumii contemporane. Din păcate, 

se pare că uneori însăşi şcoala este depăşită de problemele societăţii, fiind angrenată în unele situaţii din care 

chiar ea ar trebui să scoată societatea. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă şcoala în societatea românească o reprezintă 

abandonul şcolar.  

Abandonul şcolar  poate fi  privit ca un fenomen de încetare a frecventării şcolii, părăsirea timpurie a 

sistemului educational, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări recunoscute 

printr-o diploma de absolvire, respectiv înaintea finalizării studiilor prevăzute pentru ciclul şcolar început.   

Abandonul şcolar este un fenomen extreme de complex şi, ca atare, cauzele care îl determină sunt 

multiple şi acţionează într-o manieră interdependentă. 

Cauzele abandonului şcolar sunt: 

• Cauze de ordin economic. Viziunea tradiţională asupra abandonului şcolar atribuie situaţiei economice 

precare rolul principal în producerea acestui fenomen, fie că este vorba despre sărăcia populaţiei la nivel 

national, fie că ne referim doar la cazuri punctuale. Din prima categorie fac parte, cu precădere, acele ţări 

considerate ca aparţinând “lumii a treia”, în care rata abandonului şcolar pentru elevii ciclului primar poate 

ajunge până la 40%. Nu sunt excluse nici ţări cu o dezvoltare economică mai bună, în care rata abandonului 

şcolr este mai redusă în ciclul primar, dar poate să crească în învăţământul secundar sau superior. 

Particularizând problema abandonului şcolar,se poate constata că cei mai expuşi sunt copiii proveniţi din 

familii cu un venit economic redus, proportional cu nivelul de instruire, statutul socio-profesional al părinţilor, 

respective nivelul de viaţă al familiei. Deşi învîţământul de stat este gratuit, pentru educarea unui copil sunt 

necesare o serie de investiţii financiare ( în achiziţia de rechizite,îmbrăcăminte şi alimente, diferite taxe care 

trebuie plătite la şcoală sau pentru unele activităţi extracurriculare, alte cheltuieli neprevăzute) pe care nu toate 

familile și-le permit fie pentru că nu dispun de sumele respective, fie pentru că alocarea lor către educațiear 

produce dezechilibre semnificative bugetului familial. 

• Cauze de ordin sociocultural și religios. În această categorie pot fi incluse apartenența la o anumită 

categorie socială, apartenența etnică sau rasială, mediul de proveniență etc. Interesant este însă faptul că una 

dintre variabilele care poate influența abandonul școlar este reprezentată de sexul persoanei. Astfel unii  

cercetători consideră că fetele ar fi mai expuse, întrucât, în comunitățile sărace, ele vor fi mai curând orientate 

către acticitățile casnice și materne, în vreme ce comunitățile mai înstărite  ar putea apărea problem legate de 

atracția fetelor către sexul opus, mariaj sau graviditate. Pe  de altă parte, în cazul băieților, asumarea 

premature a rolului de “cap al familiei” și angajarea pe piața forței de muncă ar putea avea drept consecință 

abandonul școlar. Totodată, mai expuși acestui fenomen par aparținătorii etniei minoritare, precum și cei care 

locuiesc în mediul rural, în acest ultim  caz de vină fiind distanța până la școală, naveta adesea dificilă, lipsa 

de flexibilitate a structurii anului școlar(care nu tine cont de lucrările agricole), slaba diversitate a ofertei 

educaționale. 

•  Cauze de ordin pedagogic. Dintre acestea putem aminti: calitatea vieții școlare, relevanța conținuturilor 

predate în raport cu trebuințele de învățare ale elevilor, metodele și stilurile didactice ale profesorilor pentru 

stilurile cognitive ale elevilor,caracteristicile procesului de evaluarea a randamentului școlar al elevilor, 

deschiderea școlii  față de problemele cu care se confruntă comunitatea locală, managementul disciplinei 
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elevilor în perimetrul școlar etc. De menționat că toți acești factori nu acționează izolat, ci într-o puternică  

interdependență,influența oricăruia dintre ei putând avea consecințe dintre cele mai grave în ceea ce privește 

fenomenul abandonului școlar.  

Profilul  psihopedagogic al elevului predispus la abandon școlar ne prezintă o persoană incoerentă în 

decizie și acțiune, cu probleme emoționale și economice, insuficient de matură pentru activitățile școlare, 

incapabilă șă stabilească relații sociale profunde.  Trebuie să menționăm că fuga de la școală, absenteismul și 

abandonul școlar sunt într-o interdependență strânsă și direct, fără a fi însă obligatorie  atingerea stadiului 

final. Cu toate acestea, măsurile de prevenire și corectare se impun încă de la primele semne, în caz contrar 

efectele putând fi deosebit de grave, iar intervențile tardive. 

 Câteva soluții pentru limitarea fenomenului de abandon școlar  ar putea fi reprezentate de: 

-  implicarea elevului ca agent active al propriei formări, 

-  dezvoltarea unor servicii educaționale de calitate, 

- susținerea economică a elevilor aflați în situații de risc, 

- optimizarea parteneriatului școală- familie – comunitate. 
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Cum să prevenim și să combatem abandonul școlar? 

                                                                                                                        

                                                                                                      prof. Bungău Angela 

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Oradea 

 

Motto: 

Situațiile dificile există și... le putem rezolva 

 

Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări 

pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce 

contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce 

contribuie la educaţia şcolară pentru diminuarea și stoparea acestui fenomen. 

 Abandonul constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul 

la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 

ciclului de studii început. Mai întâi trebuie identificați factorii care conduc la acest fenomen. Există factori 

individuali, care se referă la capacitatea personală a elevului de a reacţiona, adică de resursele personale. Sunt 

elevi care au un potenţial mai mare de adaptare, iar alţii unul mai redus, fiind mai rigizi, mai puţin permisivi în 

relaţiile cu ceilalţi. De asemenea, particularităţile psihice ale copilului pot influenţa şi negativ randamentul său 

şcolar. Etichetările ca „elev slab”, „elev rău” duc la scăderea stimei de sine, la scăderea încrederii în propriile 

forţe cât şi în persoanele ce îl înconjoară. În aceste condiţii, datorită lipsei resurselor necesare pentru a depăşi 

această dificultate, copiii cu risc de abandon școlar caută să iasă în evidenţă, adeseori, prin adoptarea unor 

comportamente deviante. Lipsa voinţei, nivelul scăzut al aspiraţiilor, intereselor, motivaţiei, insuficienta 

dezvoltare a capacităţii de operare a gândirii etc, pot avea efect negativ asupra activităţii şcolare a elevului, 

asupra rezultatelor muncii sale. 

De asemenea, starea de sănătate a elevului poate influenţa succesul sau eşecul şcolar al acestuia.  

Familia este un alt factor important şi de răspundere în educaţie. Familia oferă copilului un sentiment 

de siguranţă, singurul care-i permite acestuia să se emancipeze şi să-şi dobândească personalitatea. Familia 

oferă protecţia împotriva agresiunilor venite din afară, satisfacerea trebuinţelor elementare, coerenţa şi 

stabilitatea cadrului de rezolvare, sentimentul de a fi acceptat dea ai săi ca membru al familiei, de a fi iubit, de 

a i se accepta caracteristicile individuale, de a avea posibilitatea de acţiune şi de a dobândi o experienţă 

personal (Paul Osterrieth Copilul şi familia, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 1973). Lipsa 

interesului pentru activităţile şcolare ale copilului sau, din contră, preocuparea exagerată pot duce la nereuşita 

şcolară a copilului. 

Sunt supusi acestui fenomen de abandon, mai ales copii din:  

➢ familiile cu mulţi copii, care  nu-şi pot permite să-i trimită la şcoală datorită lipsei resurselor 

materiale: copiii sunt puşi să muncească, reprezentând o sursă de venit, mai ales în mediul rural unde 

copii sunt puşi la muncile agricole; 

➢ familii monoparentale care nu pot acorda atenţia cuvenită creşterii copilului, mai ales că numărul 

femeilor care muncesc este în creştere 

➢ familii ai căror părinţi au emigrat.  

➢ familii dezorganizate a căror părinţi sunt alcoolici, victime ale violenţei domestice, dependenţi de 

substanţe stupefiante etc. 
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Mediul şcolar are un important impact educaţional. Acesta îndeplineşte o serie de roluri de socializare, 

integrare, control social, profesionalizare. Există mai multe motive prin care mediul şcolar contribuie la 

abandonul şcolar: 

• cunoaşterea insuficientă elevilor, datorită numărului mare dintr-o clasă sau datorită dezinteresului 

manifestat de către profesori; 

• nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; profesorii prin pregătirea lor la 

nivel psiho-pedagogic trebuie să cunoască personalitatea elevului pentru a adapta metodele de 

predare-învăţare la fiecare elev în parte; 

• lipsa de profesionalism, manifestată fie prin severitatea profesorului (poate induce starea de teamă, 

anxietate a elevului), fie prin permisivitate reprezintă un factor ce poate influenţa abandonul şcolar; 

• lipsa dotărilor materiale în instituţiile de învăţământ, lipsa şcolilor la sate determină mulţi elevi să 

parcurgă zilnic un drum lung până la o şcoală apropiată sau mai bine dotată; 

Factori de ordin socio-cultural sau religios cum ar fi de exemplu: apartenenţa etnică, apartenenţa la clasa 

socială, apartenenţa rasială, sexul (încă mai există concepţia conform căreia fetele nu au nevoie de o educaţie 

aprofundată, ele trebuind să se limiteze la rolul de casnică), apartenenţa la comunităţi de tip rural/urban etc. 

În mediul social precar, abandonul mai frecvent al fetelor se explică prin participarea acestora la 

realizarea activităţilor casnice, la îngrijirea fraţilor, la efectuarea unor activităţi aducătoare de venit. În mediul 

dezvoltat, abandonul şcolar al fetelor se caracterizează prin crizele specifice pubertăţii. Toate acestea pot 

genera mariaje precoce sau graviditate; atrăgând după sine abandonul şcolar. 

De asemenea, copii care provin din familii asistate din punct de vedere social sau dependente de 

servicii sociale sau instituţii caritabile abandonează şcoala într-o proporţie semnificativ mai mare. (prof. 

Camelia Bîrsan, prof. Lungu Adriana, studiu de cercetare  Abandonul școlar – efect al insuccesului școlar, 

jud. Sălaj 2007 ) 

Factori de ordin economic – dovedesc că  acei copii care trăiesc în familii sărace au şanse mai mici de 

a-şi însuși o educaţie şcolară completă. Statutul economic corelat cu abandonul şcolar este evaluat prin 

variabilele precum: 

▪ gradul de instruire şi educaţia părinţilor 

▪ profesia tatălui; 

▪ venitul familiei şi nivelul de viaţa al acestuia; anumite familii nu au resursele financiare necesare 

pentru a plăti rechizitele şcolare, taxele, transportul la scoală, uniforma etc., alte familii îşi pot permite 

să plătească şcolarizarea copilului, dar aceasta presupune o reducere drastică a resurselor familiale, 

mai ales în situaţia în care elevul avea înainte responsabilităţi productive alături de părinţii săi. Există 

elevi care trăiesc sentimente de frustrare legate de sărăcia lor, care se reflectă la şcoala în ţinuta 

vestimentară sau în lipsa pachetului cu mâncare pentru prânz. 

Care ar fi modalitățile de diminuare a abandonului școlar? Ca soluții de diminuare și eradicare 

a acestui fenomen, din societatea românească, aș propune:  

✓ monitorizarea elevilor care absentează frecvent de la ore 

✓ menținerea unei strânse legături cu familia/tutorele copilului care absentează frecvent de la ore, în 

scopul  elucidării situaţiei  

✓ motivarea elevilor de a nu absenta de la ore, prin implicarea lor în diverse acţiuni socio-educative 

✓ revizuirea programelor şcolare în scopul menţinerii interesului elevilor faţă de lecţii; 

✓ realizarea unor parteneriate diriginte-psiholog şcolar în scopul alegerii programului sau activităţilor 

de intervenţie/ prevenţie şi aplicarea acestora în clasele de elevi cu nivel înalt al absenteismului 

✓ implicarea părinţilor în viaţa social-morală şi educaţională a copiilor: 
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✓ oferirea suportului psiho-emoţional familiilor social-vulnerabile, în scopul depăşirii situaţiilor 

psihotraumatizante şi dificile legate de creşterea şi educaţia copiilor  

✓ întocmirea unui parteneriat polițist – părinte - cadru didactic, în vederea prevenirii şi diminuării 

problematicii abandonului şcolar în comunitate  

✓ parteneriat asistent social-polițist în vederea intervenției timpurii în familiile cu risc sporit de 

vulnerabilitate  

✓ realizarea unor parteneriate cu diverși actori sociali: medicul de familie, polițistul, preotul, pedagogii, 

reprezentanți ai societății civile, în scopul desfășurării diverselor măsuri socio-educative, cu impact 

pozitiv asupra creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor din comunitate 

✓ desfășurarea cursurilor de formare adresate tuturor cadrelor didactice pe problematica abandonului 

şcolar 

✓ consilierea individuală a elevilor privind prevenirea/ reducerea absenteismului, abandonului școlar la 

solicitarea cadrelor didactice, care să răspundă nevoilor:  

✓ realizarea unor activități de consilierea de grup a elevilor privind prevenirea/ reducerea 

absenteismului, în cadrul orelor de consiliere si dezvoltare personală. 

✓ realizarea unor activități de sprijin, venite din partea elevilor din clasă 

pentru un alt coleg de-al lor sau pentru colegii din școală, aflați în situații 

de risc. 

 Deseori, pentru a preveni situațiile de abandon școlar, de a-i sprijini pe cei 

aflați în reale cazuri de a întrerupe studiile din motive sociale,  în școala noastră 

organizăm târguri școlare de mărțișoare, de Crăciun, de Paște sau de primăvară, în 

care elevii se implică prin 

vânzarea unor produse, obiecte 

realizate de ei, iar fondurile 

rezultate sunt destinate 

achiziționării unor bunuri pentru 

familiile numeroase sau cu 

situație materială nefavorabilă.  

O astfel de activitate am realizat 

la începutul anului, în luna octombrie, când elevii clasei a VI-a au pregătit si 

echipat 10 ghiozdane pentru alți colegi din școală. În cadrul orelor de dirigenție 

organizez activități menite să optimizeze 

motivaţia pentru învăţare a elevilor, creșterea 

stimei de sine, de găsire a celui mai adecvat 

mod de raportare a elevului la activitatea instructiv-educativă, de depăşire 

constructivă a anumitor dificultăţi, blocaje în activitatea de învăţare. 

Ultima activitate în acest sens s-a derulat la clasa a V-a ,,Vreau să fim 

prieteni!”, în cadrul căreia elevii au identificat și formulat caracteristicile 

pozitive ale colegilor, oferindu-le apreciere, încredere în ei înșiși, pentru a 

contribui la dezvoltarea coeziunii clasei de elevi, la reușita și succesul lor școlar.  
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Voluntariatul – acceptare și dăruire 

Prof. Cadleț Ana Mihaela 

Prof. Băican Șarlota 

De la Colegiul Tehnic ,,Alexandru Romanˮ, Aleșd, Bihor 

 

  

A fi voluntar înseamnă a întinde o mână de ajutor celui care are nevoie. De cele mai multe ori, cei 

neajutoraţi îşi poartă povara cu mare discreţie, fără a striga după ajutor. Voluntarul este cel care vede cu 

sufletul şi observă nevoile semenilor săi. Un chip încercănat şi palid, o privire înlăcrimată, o palmă muncită şi 

tremurândă, nişte haine care parcă nu ţin pasul cu trecerea hainelor, toate sunt semne evidente ale unor 

neputinţe fizice sau psihologice. 

 Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. 

 Proiectul ,,Ready to helpˮ inițiat la Colegiul Tehnic ,,Alexandru Romanˮ din Aleșd, județul Bihor, 

vizează sensibilizarea elevilor școlii noastre față de semenii lor și conștientizarea faptului că gestul lor poate 

aduce bucurie și mângâiere  

 Putem însenina zilele unui suflet mohorât, care așteaptă o licărire de speranță de la viață, dăruind un 

zâmbet, întinzând o mână, ștergând o lacrimă. Elevii voluntari ai Colegiului Tehnic „Alexandru Roman”, 

Aleșd, primesc în schimb „bunuri” pe care nu le pot cumpăra cu bani, precum: împlinire sufletească, 

recunoștință, experiență, prietenie. 

Scopul proiectului este organizarea de activități nonformale pentru dezvoltarea personală și 

profesională a elevilor din școala noastră și activităţi de voluntariat pentru pentru susţinerea grupurilor 

defavorizate: copii orfani, familii cu situaţie materială precară, bolnavi, vârstnici. 

Obiectivele proiectului sunt: sensibilizarea elevilor față de persoanele aflate în dificultate; dezvoltarea 

sentimentului solidarității față de semeni; stimularea generozității elevilor; sprijinirea și încurajarea copiilor 

pentru depășirea situației de dificultate în care se află; încurajarea valorificării și a folosirii resurselor 

personale, cu scopul dobândirii independenței, (re)descoperirii personalității și unicității și al adaptării în 

societate; prevenirea marginalizării sociale și (re)integrarea comunitară; dezvoltarea abilităților de relaționare 

socială; acceptarea/conștientizarea unor principii/drepturi/valori morale precum: unicitatea fiecărei persoane și 

egalitatea tuturor, integritatea morală, libertatea de exprimare, libertatea gândirii, demnitatea și unicitatea 

persoanei, cinstea și corectitudinea, sinceritatea, confidențialitea; dobândirea spiritului critic, de echipă; 

creșterea eficienței alegerii vocaționale de către tineri, prin conștientizarea propriilor resurse. 

Sunt implicați în acțiunile proiectului toți elevii școlii noastre, din clasele primare, gimnaziale şi 

liceale. Indirect are de câștigat și comunitatea locală din zona Aleșd. 

Echipa de elevi voluntari se actualizează în fiecare an, în funcție de numărul celor care finalizează 

școala, deci pleacă. În locul lor vin alți copii cu suflet mare și cu multă energie. Știm că voluntariatul vine din 

suflet, dar necesită timp fizic, căutare, discuții cu posibilii sponsori, implicare în spectacolele caritabile, 

plănuirea și pregătirea acțiunilor caritabile, căutarea grupurilor defavorizate. Voluntariatul înseamnă să fii pe 

fază atunci când ații au nevoie de tine. 

Proiectul ,,Ready to helpˮ a fost initial local, dar din acest an este județean cu participare națională. 

Obiectivul inițial al echipei a fost crearea în curtea școlii a unui spațiu destinat recreației, dar și activităților 

educative din timpul orelor. Ceea ce s-a dorit, s-a realizat! Un spațiu colorat și vesel îi cheamă pe cei mici la 

țopăială. Cifre, litere, plimbare pe glob, mesaje și simboluri optimiste îi dau curții liceului un alt aspect. 

Mesele cu scăunele pot fi un loc de odihnă în aer liber în timpul pauzelor, dar și un loc potrivit pentru centrele 

de la alternativa Step-by-Step. O clasă întreagă își poate desfășura activitatea în acest spațiu. Soarele de 

primăvară îi îmbie pe dascăli și pe elevi să se bucure de aer, căldură, mișcare, deci de sănătate, după o 

perioadă petrecută în spațiul virtual. Lucrarea a implicat oameni, timp și bani. Pictura a fost realizată de 
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designerul Alina Ierugan, fondatoarea proiectului „Copilărie Pe Asfalt”. Costul picturii a fost plătit din banii 

obținuți prin cele două ședințe foto caritabile „Culegem zâmbete, dăruim din suflet” din anii școlari 2018-

2019, 2019-2020. Măsuțele, băncile, boxa cu microfon, masa de tenis și cea de șah, piesele ornamentale din 

lemn (gărdulețele, jardinierele și pergola) au fost achiziționate cu sprijinul Primăriei din Aleșd. 

Calendarul din acest an școlar cuprinde o serie de activități menite să ne implice pe noi și pe partenerii 

noștri: Atmosferă de Crăciun în școala mea (spectacol și concurs), Lideri pentru Europa (ateliere cu invitați 

din diferite domenii de activitate), Susține-ți un coleg! (ore de pregătire realizate de elevi cu colegii mai mici), 

La mulți ani, doamnă! (obţinerea de donaţii în urma organizării unui spectacol cultural-artistic), Renaște de 

Paște! (ilustrarea unor obiceiuri pascale şi obţinerea de donaţii), Familia oferă echilibru (activităţi cu copiii din 

grupurile dezavantajate în contextul Zilei Internaţionale a  familiei), Mereu copil! (oferirea de cadouri copiilor 

din medii defavorizate). Acestea pot fi adaptate pe parcurs sau completate cu altele, în funcțiie de nevoile 

descoperite. 

Acest proiect de voluntariat are un impact pozitiv asupra comunităţii locale prin dezvoltarea unei 

colaborări strânse școală și familie, elevi – cadre didactice, precum și între elevi de vârste şi situaţii materiale 

diferite. 

Activităţile de voluntariat au multiple beneficii asupra dezvoltării personale a elevilor, viitori cetățeni 

responsabili ai societății. 
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STUDIU DE CAZ 

PROFILUL UNUI COPIL CU COMPORTAMENT DEVIANT 

 

                                                           Prof.înv.preșc. Zota Florentina 
Grădinița cu program prelungit nr.10 Buzău 

Descrierea cazului 

H.A este în grupa mare la o grădiniță cu program prelungit. Ridică probleme părinţilor acasă şi 

educatoarelor la grădiniță.  

Copilul locuieşte împreună cu mama şi bunicii din partea mamei şi este crescut de 

aceştia de la cinci luni cand a fost adus de mama lui din Spania. Tatăl nu lucrează şi îi place să bea, din cauza 

aceasta sunt permanent certuri în familie. 

Mama are la dispozitie foarte puţin timp pentru fiul ei. E plecată acum la muncă înSpania fiindcă nu se 

descurcă cu banii.Aşa că bunicii sunt cei care îl îngrijesc şi se preocupă de educația copilului în cea mai mare 

parte a timpului. Bunicul e cel care îi ia apărarea mereu,nu-i refuză nimic niciodată copilului însă şi acesta a 

plecat la muncă în străinătate pentru câteva luni . 

La grădiniță, băiatul are probleme cu învăţătura şi disciplina. 

Nu respectă regulile clasei, vorbeşte urât cu colegii și cu educatoarele, le ia jucăriile copiilor din dulăpuioare 

fără ca aceștia să observe. 

 Intră în conflicte cu colegii, e agresiv cu cei din jur. Cu colegii din clasă nu se prea înţelege. 

La activități nu este atent , găsește tot timpul altceva de făcut în loc să fie activ și să-și ducă la îndeplinire 

sarcinile primite. 

Tata  îl critică, îi minimalizează constant orice comportament greșit şi refuză să îi ofere ajutor  atunci când 

acesta are probleme, respingând frecvent copilul. 

Analiza cazului 

Subiectul prezintă tulburări de comportament, perturbă permanent activităţile, încalcă frecvent regulile clasei, 

are dificultăţi în menţinerea şi stabilirea relaţiilor interpersonale. 

- manifestări frecvente : loviri ale colegilor, injurii, ameninţări, refuzul de a realiza o 

sarcină şi chiar de a vorbi 

- se integrează greu în grup 

- nu lucrează în echipă şi nu e acceptat de grup 

Bariere în calea învăţării 

-nu se implică în activităţile extraşcolare 

-diminuarea activităţii intelectuale ca urmare a unui consum nervos rapid 

- neatenția  generează acumularea unor lacune în învăţare. 

- sarcinile curente le consideră ca pe o pedeapsă, educatoarele fiind pentru el  adversari care nu-l lasă să facă 

doar ceea ce vrea el. 

Factorii psihosociali care au cauzat comportamentul deviant al copilului 

- Lipsa de timp şi afecţiune a părinţilor 

- Agresivitatea verbală a cuplului în prezenţa băiatului 

- Agresivitatea verbală şi fizică a tatălui asupra fiului 

 

Strategii şi intervenţii utile 

- sunt importante atât identificarea cât şi intervenţia precoce 

- stabilirea clară a regulilor şi aplicarea lor 

- antrenarea copilului în activităţi care să permită afirmarea sa 

- stimularea şi încurajarea comportamentelor adecvate, includerea copilului în 

activităţile extraşcolare  

- motivaţia pozitivă (formulări de tipul: „dacă vei realiza ... vei obţine ....”) 
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- să fie învățat să devină empatic (să se pună în locul celui agresat) 

- recompensaţi cel mai mic progres în evoluţia pozitivă a comportamentului 

Ajutor şi intervenţii ale unor persoane specializate 

- consultarea psihologului, terapie psihologică cu implicarea tuturor factorilor 

educaţionali (familie, cadre didactice etc.) 

- consiliere individuală sau de grup, terapia prin artă. 

- terapie prin muncă, activităţi : desen, muzică, sport,etc 

- programe de psihoterapie pentru tulburări emoţionale şi de comportament (tehnici de 

relaxare); 

Plan de interventie 

Comportamentul ţintă – întrerupe ora/jocul, plimbându-se printre mese în timpul lecțiilor, este foarte agitat, nu 

respectă regulile clasei şi vorbeşte urât cu cei din jur. 

Analiza comportamentului 

Forma de manifestare a comportamentului : vorbeşte tot timpul/ subiecte care nu au 

legătura cu tema lectiei, agitat, adresează cuvinte injurioase colegilor 

Frecvenţa: de 5-8 ori pe parcursul unei ore 

Latenţa: indiferent dacă ştie sau nu răspunsul la întrebarea educatoarei, vorbeşte imediat, 

fără a da posibilitatea ca aceasta să termine de formulat întrebarea. 

Contextul de apariţie a comportamentului: în orice moment al lectiei; 

Scop: 

- diminuarea comportamentului impulsiv şi opoziţionist manifestat în cadrul grădiniței; 

- stimularea înclinațiilor elevului spre activitățile practice, plastice, sportive; 

Obiective: 

- Formarea deprinderii de a vorbi numai în contextul temei abordate; de a răspunde 

doar atunci când este întrebat 

- Conştientizarea  faptului că prin întrebarea formulată de educatoare se vor 

evalua şi cunoştinţele celorlalţi copii. 

 

Metode și mijloace de realizare: 

Discuții individuale cu preșcolarul 

- să fie încurajat  să-şi monitorizeze singur comportamentul 

- să înțeleagă și să   conștientizeze consecinţele propriului comportament 

Metoda modelării 

- modelarea se bazează pe puterea exemplului, pe învăţarea socială. Esenţa metodei 

constă în îndepărtarea conduitelor negative dobândite prin imitaţie şi plasarea 

copilului sub influenţa unor modele pozitive (părinţi, educatoare, colegi) 

Metoda întăririlor 

- creşte frecvenţa de apariţie a comportamentului adecvat; 

- pentru fiecare comportament adecvat am administrat acel tip de întărire potrivită 

copilului. Pentru fiecare dată când a ridicat mâna pentru a răspunde, a primit o bulină roşie. 

 Dacă merită mai multe  buline adunate pe parcursul unei zile copilul va  beneficia de o recompensă. 

Extincţia comportamentului dezadaptativ 

- prin înlăturarea întăririlor unui comportament neadecvat, reducem frecvenţa acelui 

comportament; 

- când copilulrăspundea neîntrebat, îl ignorăm şi repetăm întrebarea. În cazul în care 

răspundea când era întrebat, întăream acest comportament. 

„TIME-OUT” (TEHNICA IZOLĂRII) 
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- prin izolarea temporară de activitatea aflată în desfăşurare, copilul este pedepsit pentru 

menţinerea comportamentului neadecvat; 

- time-out-ul era redus temporal, iar copilul cunoşte durata acestuia; 

Regula premark 

- creşterea frecvenţei de apariţie a comportamentului adecvat prin manipularea unei 

activităţi preferate; 

- ex. de aplicare: dacă vorbești când ești solicitat și pe tema discutată, ai dreptul să alegi 

în pauză un joc. 

 

REZULTATE OBŢINUTE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTERVENŢIE: 

- Se reduce frecvenţa apariţiei comportamentului neadecvat; 

- Se conformează regulilor de grup; 

- Respectă persoanele din grup şi la grădiniță şi acasă; 

- Recompensele duc la creşterea încrederii în sine, stima de sine pozitivă ; 

- Conştientizează că întrebarea nu este numai pentru el; 

- Stă la măsuță, respectând regulile de comportament adecvate din timpul orei. 
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Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea copiilor cu CES 

 

Prof. Cocor Ana-Maria 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive, Buzău 

 

Educaţia cerinţelor speciale privește necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale 

educaţiei, o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi caracteristice unei deficienţe precum şi o 

intervenţie specifică, prin  recuperare corespunzătoare. Copiii cu deficiențe, indiferent de natura și gradul lor 

de deficiență au nevoie de ajutor suplimentar în mai multe domenii simultan: cognitiv, fizic, senzorial, 

emoțional, dar și pe planul comunicării și relaţionării cu ceilalţi 

Din categoria copiilor cu cerinţe educative speciale fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât 

şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Acţiunea 

educativă cea mai bună și eficientă pentru ei este aceea care permite copiilor cu deficienţe învăţarea realităţii 

sociale, pentru ca ei să poată să se integreze în realitatea socială normală.  

Acest lucru se poate realiza nu numai prin activităţile educative şcolare adaptate nevoilor lor, ci şi prin 

activităţi recreativ-creative extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a 

acestor tipuri de activităţi în relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea 

cerinţelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

Valența terapeutică a activităţilor extrașcolare rezidă în faptul că ele facilitează interacțiunile cu 

diferite medii și socializarea copiilor cu cerințe educative speciale. În funcţie de specificul și natura lor, aceste 

activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, 

pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 

socială.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ 

în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i 

în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Astfel, prin acest tip de activităţi, cadrul didactic are posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze către rezultatele dorite, să le influenţeze dezvoltarea pas cu pas, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal al învăţământului: pregătirea copilului cu deficiențe pentru viaţa reală. Scopul activităţilor 

extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate 

în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, 

oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ 

presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase 

valenţe formative. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru toți copii indiferent de 

gradul de handicap. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 

necesită un efort suplimentar. Pentru copiii cu deficiențe ele constituie o cale de a li se dezvolta mai bine 

spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii și 

abilităților sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie 

regulilor, asumându-şi responsabilităţi. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor și excursiilor, permit dezvoltarea relaţiilor interpersonale 

şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi 

de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării 

unui comportament ecologic adecvat.  
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În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copiii cu cerințe educative 

speciale se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni directe asupra 

obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Ei dobândesc o 

mare cantitate de informaţii despre animale, despre muncă şi viaţa omului în diferite contexte (în funcţie de: 

mediul rural-urban, derularea anotimpurilor, meserii, etc). Îşi formează reprezentări simple despre structura şi 

condiţiilede viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre 

frumuseţile şi bogăţiile patriei sau despre trecutul istoric al poporului român. În cadrul acţiunilor şi implicit al 

activităţilor în aer liber, copiii cu deficiențe îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste pentru natură, 

pentru muncă, om şi realizările sale, copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu florile, să asculte 

susurul unui izvor, să observe munca depusă. 

Concursurile, indiferent de tematica lor,  dezvoltă la elevii cu cerințe educative speciale spiritul de 

competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii. Desfăşurarea de 

competiţii între elevii cu cerințe educative speciale şi cei din şcolile de masă facilitează depăşirea 

sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu deficit de intelect.  

Participarea copiilor cu deficiențe la activităţi cultural-artistice constituie nu doar o oportunitate de 

dezvoltare a abilităților artistice, de conștientizare a potențialului creativ dincolo de deficiență, dar totodată 

reprezintă un mijloc de recuperare afectiv-emoțională care este deosebit de important pentru ei. Activitățile 

recreativ artistice s-au dovedit a avea valențe benefice asupra copiilor cu cerințe educative speciale, nu numai 

pe planul echilibrării emoționale, ci și pe planul compensării personalității lor marcate de deficiență, fiind un 

mijloc agreabil și util pentru integrarea lor psihosocială.  

Activitățile extrașcolare artistice creează la elevii cu cerințe educative speciale emoţii şi sentimente 

puternice, dezvoltă autonomia personală şi favorizează socializarea. Pus în situaţia de a practica o diversitate 

de comportamente, de a se transpune în diferite personaje, copilului i se solicită un anumit mod de 

comportare, i se oferă prilejul de a acţiona efectiv pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în 

mod direct deprinderi, comportamente, relaţii sociale. 

Fie că este vorba de serbări școlare, concursuri, excursii, spectacole, expoziții, ateliere creative sau de 

teatru, parteneriate și schimburi de experiență, fiecare activitate extrașcolară creează bună dispoziţie şi 

favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Importanţa lor educativă constă în 

conţinutul prezentat.  

Dar rolul esențial al acestor activităţi extrașcolare este de a crea legături, de a conecta și a învaţa să 

trăiască în grup si să aparţină unui grup, de a se adapta corespunzător la medii noi la care nu are acces în mod 

obișnuit, În cadrul lor accentul nu cade pe deficiență ci pe stimularea creativității, crearea de stări afective 

pozitive, facilitarea comunicării interpersonale, creșterea sociabilității, dezvoltarea imaginației creatoare, 

rezolvarea eficientă a conflictelor, acceptarea de sine, creșterea adaptării în societate, dezvoltarea stimei de 

sine, inducerea unei stări de relaxare, reducerea anxietății, diminuarea tensiunii, prevenirea și reducerea 

stresului, dezvoltarea percepției și a reprezentării vizuale, asimilarea și fixarea afectivă a valorilor estetice, 

dezvoltarea inteligenței emoționale, dezvoltarea capacității de exprimare, capacitatea de a învinge obstacole, 

dezvoltarea gradului de conștientizare despre sine și despre ceilalți, descoperirea de noi strategii și soluții de a 

face față experiențelor traumatice, îmbunătățirea abilităților cognitive, responsabilizare, orientarea spre 

aspectele frumoase din viața fiecăruia. 

Se poate așadar concluziona că activitatea extrașcolară este o componentă educaţională valoroasă şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine 

creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând astfel o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă și recuperarea copiilor cu deficiețe. 
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Prof. Iordache Carmen 

Liceul Tehnologic ,,Gheorghe Miron Costin” Constanța 

 

Cerințele educative speciale constituie un concept apărut recent care defineşte cerinţele specifice faţă de 

educaţie ale copilului derivate sa nu dintr-o deficienţă la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-

economic, cultural. 

Cerinţele educative speciale reies din particularităţile individuale de dezvoltare, învăţare, relaţionare cu 

mediul, din experienţele anterioare ale copilului, din problemele sociale. 

Educatia integrată are rolul de a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a 

copiilor cu CES. 

  Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile educative 

formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale.  

Integrarea constă în a-l lăsa pe elevul cu dificultăţi de învăţare sau cu   nevoi speciale (CES) să evolueze şi 

să progreseze în clasa de vârstă obişnuită iar integrare să fie în favoarea elevilor respectivi şi nu doar din punct 

de vedere al unei stimulări sociale.  

Cadrele didactice care lucrează cu copiii cu CES au un rol important în transpunerea în fapt a 

recomandărilor oferite de Serviciul de Evaluare Complexă. 

În acest sens profesorul la disciplina sa va fi responsabil de: 

•  elaborarea şi implementarea curriculumului individualizat la disciplina predată; 

• realizarea adaptărilor curriculare la disciplina de studiu; 

• stabilirea strategiilor didactice la disciplina de studiu; 

• determinarea şi aplicarea strategiilor de evaluare; 

• identificarea resurselor necesare pentru atingerea rezultatelor învățării din standardul de pregătire 

profesională și curriculum național; 

• prezentarea informațiilor privind rezultatele evaluării competențelor cheie și specifice ale elevului specifice 

calificării profesionale alese și ciclului de  învățământ (liceal, profesional/dual, postliceal); 

• corelarea proiectării didactice (de lungă şi de scurtă durată) cu PEI prin stabilirea competențelor specifice 

pentru elevul cu CES; 

• crearea în clasă a unui mediu relațional adecvat pentru toți (profesor-elev, elev-elev); 

În cazul în care elevul cu CES are un  plan de servicii individualizat, orientat școlar și profesional, 

cadrele didactice vor participa activ în procesul de elaborare şi implementare a Planului Educațional 

Individualizat (PEI). În funcție de decizie, pentru fiecare materie se va indica dacă elevul va studia: 

- în baza curriculumului general (CG); 

- în baza curriculumului adaptat (CA); 

- în baza curriculumului modificat (CM). 

1.     Curriculum adaptat (CA) 

Elaborarea CA vizează adaptări în cadrul procesului de instruire, dar finalitățile educaționale și 

conținuturile de învățare nu sunt modificate, este adaptată doar modalitatea de predare/ învățare/evaluare 

pentru a atinge competențele prevăzute în curriculumul general. 

Se are în vedere ajustarea: metodelor, materialelor și mijloacelor didactice, a formelor de organizare a 

lecției, a sarcinilor de învățare și de evaluare specifice cerințelor educaționale ale copilului conform 

indicațiilor din certificatul de orientare școlară, propus de specialişti și adaptat din punct de vedere 

psihopedagogic. 

Adaptările psihopedagogice care fac referinţă la  ajustările operate în tehnologia procesului  educaţional 

pot  include: 
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- elaborarea unor sarcini didactice individuale; 

- prezentarea unor algoritmi, instrucţiuni pe etape pentru realizarea sarcinii didactice; 

- elaborarea/confecţionarea materialelor didactice (fişe, scheme, tabele, machete etc., care să faciliteze 

rezolvarea sarcinilor); 

- supravegherea copilului de către colegii de clasă (unul sau mai mulţi); 

- alegerea preferenţială a grupului, în cadrul activităţilor de cooperare; 

- micşorarea/mărirea timpului pentru realizarea sarcinii; 

-acordarea unor pauze; 

- adaptarea metodelor didactice la necesităţile copilului; 

Adaptările în materie de evaluare presupun ajustarea metodologiei de evaluare pentru a facilita 

demonstrarea de către elevul cu CES a finalităţilor atinse şi ar putea viza: 

- micşorarea numărului de sarcini; 

- acordarea de timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor; 

- concretizarea formei de evaluare – verbală sau scrisă; 

- asistenţa cadrului didactic de sprijin; 

2. Curriculumul modificat  (CM)  prevede schimbarea finalităţilor educaţionale prin excluderea unora şi 

simplificarea altora (sau sporirea complexităţii), astfel încît să corespundă potenţialului şi disponibilităţilor 

copilului cu CES. 

De asemenea, se intervine în conţinuturile recomandate, selectându-se cele mai relevante şi funcţionale 

pentru dezvoltarea abilităţilor copilului cu CES. 

Totodată, conţinuturile pot fi simplificate, astfel încât să fie accesibile elevului. Învăţătorul/profesorul va 

putea opera modificările,doar cunoscând foarte bine punctele forte şi necesităţile elevului, recomandările pe 

care le-au formulat specialiştii, vizând domenii variate de dezvoltare a copilului. 

Organizat procesul educaţional într-o clasă incluzivă 

Elevul cu CES trebuie să înveţe cu ceilalţi elevi, şi nu separat de ei, trebuie să fie inclus pe parcursul orei 

în activităţile frontale, precum şi în activităţile de grup. De aceea cadrul didactic trebuie să stabilească foarte 

clar cum şi cât timp va antrena copiii cu CES în activitate, ce sarcini didactice le va propune pentru ca aceştia 

să participe alături de ceilalţi în procesul de învăţare.  În anumite etape ale lecţiei poate primi sarcini 

individualizate, inclusiv de evaluare. 

Dacă  copilul cu CES este “supraîncărcat” doar cu sarcini pe care trebuie să le rezolve de sinestătător sau 

cu susţinerea unui profesor itinerant sau de sprijin şi nu ia parte la activităţile  frontale sau de grup desfăşurate 

în clasă, incluziunea educaţională şi socială a copilului nu are loc. 

Profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu CES la lecţie,să găsească momentele 

potrivite în desfăşurarea orei pentru a intercala activitatea copilului cu CES în cea a colegilor de clasă. 

Este important ca profesorul să evalueze produsul activităţii copilului cu CES nu prin comparare cu 

rezultatele altor elevi din clasă, ci prin raportare la efortul depus de acesta. 

Evaluarea progresului elevului cu CES trebuie să fie un proces continuu, iar rezultatele evaluării să 

demonstreze nivelul de atingere a finalităţilor de învăţare, proiectate în curriculumul individualizat, şi astfel 

vor constitui un argument pentru eventualele modificări. 

O modalitate apreciabilă de a pune în valoare rezultatele obţinute de copilul cu CES în învăţare este 

încurajarea acestuia de a participa la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare. 

În condiţiile şcolii incluzive, formula cea mai eficientă de proiectare şi realizare a procesului de evaluare 

a copiilor cu CES o constituie evaluarea diferenţiată, participativă şi consensuală, în cadrul căreia are loc 

negocierea produselor şcolare necesare de realizat de către elev, anunţarea şi discutarea criteriilor de apreciere 

a acestor produse. 
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Un instrument util pentru desfăşurarea unei astfel de evaluări este grila de evaluare în care sunt indicate 

nivelele de performanţă și sunt enumerate criteriile care servesc drept repere calitative pentru aprecierea 

produsului. 
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AUTISMUL TRĂIT DE UN AUTIST 

Profesor educator: Ana-Maria Rusei 

Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”Iași 

 

Atunci când am fost abordat de un copil din parc, care mă întrebase dacă vreau să ne jucăm împreună, am 

reacționat așa cum se temea mama că voi reacționa... Am scos sunetele acelea atât de neplăcute pentru cei din 

jur, l-am împins pe copil, am început să țip și să-mi lovesc urechile. Nu știu când a ajuns mama lângă mine, nu 

am văzut-o (de fapt n-o văd niciodată, doar îi percep prezența), am auzit doar ˮcalm, calm, calm...”. Îmi vâjâia 

capul, auzeam sunete, zgomote, voci multe stridente care, în mintea mea, se loveau unele de altele, zbârnâiau, 

urlau, așa că, în defensivă, făceam și eu la fel. Dacă ale mamei cuvinte aveau orice efect numai de a mă calma, 

nu, mama a schimbat repertoriul fredonând ritmic și repetat versurile care, acasă, de cele mai multe ori, mă 

linișteau. Dar nu am reușit să mă calmez decât atunci când am văzut că-mi curge sânge de la una dintre 

urechile pe care le loveam. Astfel, numai durerea a avut efectul de a opri sunetele acelea oribile din capul 

meu, durerea m-a eliberat.  Recurg, uneori, la autoagresiune și nu pentru a mă pedepsi, ci pentru a verifica 

dacă mai exist, în special în situații de extremă tensiune. Atunci când sunt expus unui contact fizic direct 

(atingere sau tentativă de îmbrățișare) sau sunt forțat să privesc o persoană ori să o ascult simt că mă pierd, că 

mă prăbușesc în abis. De aceea recurg la rănirea unei părți din propriul corp, pentru a mă convinge că încă 

exist.  

Oamenii mă derutează, îmi invadează spațiul personal și mă sufocă. Desigur, atunci când vorbesc de 

oameni, nu mă refer la mama. Ea este un supraom. Deși are un nume comun cu al altor femei, mama este 

diferită de ele. O văd în fiecare zi la școală pe mama Ilincăi, pe care o cheamă tot Mama, cum o cuprinde cu 

brațele sufocând-o și îi vorbește muuult. Mama mea îmi spune că aceasta este îmbrățișare și că nu îi face 

fetiței nici un rău. Dar mie îmi pare rău de Ilinca, trebuie să sufere îngrozitor atunci când e sufocată. Presupun 

că, în asemenea momente, universul ei încetează să existe, ea pierde legătura cu realitatea, câmpul ei vizual 

devine un punct mare negru. Mama nu mă sufocă. Ea privește pe fereastră atunci când îmi vorbește, folosește 

același ton, fără schimbări de ritm și își pregătește întotdeauna intervenția prin același ritual. Îmi reprezintă 

grafic sau cu pictograme obiecte, acțiuni, relații între obiecte, emoții (atât cât am putut eu să le înțeleg). Ceea 

ce vreau să spun este că vorbește aceeași limbă cu mine. Mai mult decât să mă învețe, mă ghidează prin viață, 

în sensul în care îmi arată aspecte ale vieții pe care să le pot percepe vizual, să-mi ușureze înțelegerea lor și 

posibilitatea de a le asimila. Comunică cu mine la nivelul pe care eu sunt în stare să-l înțeleg, cel simbolic.  

Cel mai mult mă fascinează numerele, poate pentru că ele rămân la fel chiar și atunci când își schimbă 

locul. Atunci când văd cifre mă simt acasă, sunt pe teritoriul meu. Le ordonez, le compar, le desenez în 

mărimi diferite (pe 1 îl desenez mai mic, pe 2 mai mare), fac calcule folosind operațiile de adunare și scădere.  

Am învățat să mă prezint altora în manieră numerică: sunt Alex, am 12 ani, sunt născut pe 19.10.2009. Până și 

cuvintele le transform în șiruri numerice (de exemplu îmi scriu numele ca șir numeric: 1352 – a este 1, l este 

12=1+2=3, e este 5...). 

Ador jucăriile rotunde. Pot să învârt ore în șir o roată, o minge sau orice alt obiect rotund și, dacă nu am la 

îndemână un astfel de obiect, desenez obsesiv cercuri. De parcă sensul existenței s-ar afla undeva în interiorul 

cercului și aș aștepta să curgă într-o zi. Ca și numerele, să învârt obiecte rotunde sau să desenez cercuri mă 

relaxează, îmi dă o stare confortabilă cu mine. Dacă aș putea înlocui oamenii cu obiecte rotunde sau cercuri... 

Poate că cercurile și obiectele rotunde mă atrag pentru că nu le identific mecanismul de funcționare, așa cum 

nu reușesc să înțeleg mecanismul după care funcționez eu. Uneori mă învârt pentru a crea un cerc 

impenetrabil în jurul meu, astfel încât să nu ajungă nimeni la mine.  

Îmi place să privesc copiii jucându-se în recreație, dar de cele mai multe ori, nu înțeleg jocurile lor și nu 

am nici o dorință de a mă juca cu ei. Singura persoană cu care mă joc este mama. Ne jucăm de-a ”urmărește 
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traseulˮ, ”găsește intrusulˮ, ”reconstruiește imagineaˮ, ”obiectul ascunsˮ, ”îmi place/nu-mi placeˮ și altele. 

Pot să construiesc din carton diferite obiecte după model, îmi place să modelez plastilina și spuma 

modelatoare și să desenez pe nisip. Nu-mi place să mă joc cu apa. Atunci când văd apa am aceeași senzație 

neplăcută ca atunci când privesc chipul unei persoane. Parcă îmi fuge pământul de sub picioare. Îmi place să 

arunc mingea de baschet la coș și mă descurc chiar bine. A devenit una dintre activitățile mele preferate. Cred 

că jocul cu mingea m-a ajutat să fac trecerea de la perceperea obiectelor bidimensionale la reprezentarea 

obiectelor tridimensionale, precum și perceperea obiectelor în mișcare. 

 Am învățat să mă comport ca un veritabil ceas. Stiu exact când trece o oră, știu exact cât durează o 

activitate și nu accept, sub nici o formă, să depășească termenul sau să fie scurtată. Timpul, pentru mine, este 

un ghid predictibil. Stiu exact ziua și ora la care am desfășurat o activitate sau am realizat ceva, stiu datele 

tuturor sărbătorilor, momentele și activitățile mele zilnice sunt bine structurate în mintea mea pe ore, minute și 

secunde. Cred că pasiunea pentru ceas își are originea în fascinația pe care o exercită numerele asupra mea. 

Structurarea și organizarea timpului mă ajută să-mi creez rutine. 

Uneori mă surprind clipind repetat și obsesiv. Este o strategie proprie de a încetini filmul evenimentelor, 

de a mă proteja de multitudinea și complexitatea stimulilor vizuali cu care sunt bombardat, de a-i face să se 

deruleze în ritmul în care îi pot eu percepe. 

Îmi place și mă obsedează ordinea. Asta pentru că numai ordine nu se regăsește în viața mea 

psihică...Ordinea îmi dă impresia că fiecare lucru are locul lui, aparține locului sau categoriei. Acest lucru mi-l 

explic prin faptul  că-mi lipsește sentimentului apartenenței la ceva...La fel se întâmplă și cu fixațiile mele și 

cu rutina. Ele sunt o condiție esențială pentru ca lumea să rămână la fel o perioadă suficientă de timp care să-

mi permită ˮdigerarea” ei și mă protejează de ˮdăunătorii” externi. Uneori îmi balansez capul sau sar pentru a 

așeza gândurile la locul lor, pentru a organiza informațiile în capul meu pentru că, altfel, nu le pot procesa. 

Sunt pasionat de hărți. Reprezint în mintea mea și, uneori, pe hârtie orașe întregi cu străduțe mici sau 

mari, rute ocolitoare, indicatoare. Mama mă insoțește permanent la școală, în parc, la magazin. Pentru fiecare 

dintre locurile spre care ne deplasăm și-a fixat anumite trasee pe care le respectă cu sfințenie așa cum îmi 

respectă dreptul și nevoia de rutină (deși eu prefer termenul de constanță).  

Știu că sunt autist și mama spune că autist înseamnă diferit și a fi diferit este un lucru bun. Așa că, de 

fiecare dată când scriu cuvântul ˮdiferitˮ, desenez o bifă verde în dreptul lui. Nu sunt sigur că la fel ar trebui 

să fac cu termenul ”autistˮ. Am învățat să identific și să recunosc în imagini emoțiile de bază, dar nu reușesc 

să le recunosc la mine. Nu știu când sunt trist sau fericit. Ca și cum starea mea de spirit ar fi una constantă, de 

neidentificat. Nu îmi amintesc să fi plâns, iar atunci când văd pe cineva plângând devin agitat, nu înțeleg ce se 

întâmplă, știu doar că e un lucru care îmi afectează rutina și caut lucruri care-mi aduc, de regulă, echilibrul.  

Nu obișnuiesc să mă exprim verbal, pot să mă prezint, rostesc forme de salut, rostesc uneori cuvinte, dar 

care nu au însemnătate pentru mine. Le rostesc doar pentru că hazardul mi le flutură la urechi.  Cel mai bine  

mă exprim prin gesturi. Îmi place să desenez în aer cu degetele, să creez imagini în aer sau pe nisip, să 

desenez cu creta sau cu creionul. Îmi place să scormonesc cu degetul pământul, să-l adun și să-l împrăștii din 

nou și din nou. Mă eliberez, în felul acesta, de autocontrolul excesiv.  Așa cum învăț viața prin ritualuri 

simbolice, mă dezvălui, la rândul meu, lumii în manieră simbolică.  

Dar trebuie să fii autist ca să mă înțelegi... 
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“Nu poţi lăsa urme în nisip atâta timp cât stai jos.” 

                                                                                         prof.înv.primar Țîrlea Ileana 

                                                                                         Școala Profesională Sâg, Sălaj 

 

        Voluntariatul nu se confundă cu altruismul, caritatea sau filantropia, care se încadrează în sfera „oferirii 

de ajutor persoanelor aflate în dificultate, fără a urmări în mod conştient vreun beneficiu.“ Dar, chiar şi cînd 

ofer necondiţionat, obţin ceva, fie chiar şi numai mulţumirea sufletească. 

       Voluntariatul, pe de altă parte, este o activitate de schimb, în care o persoană îşi oferă timpul, 

cunoştinţele, talentul, energia, pentru a contribui la susţinerea unei cauze şi în urma căreia va obţine anumite 

beneficii personale, sociale sau profesionale, altele decît cele de natură financiară. A vorbi despre voluntariat 

doar ca despre o obligaţie morală de a oferi celorlalţi este mai degrabă nerealist, iar organismele europene şi 

internaţionale care promovează voluntariatul au înţeles că, pentru a creşte numărul şi implicarea voluntarilor, 

este nevoie să oferi, înainte de a cere. 

        Cînd se urmăreşte definirea voluntariatului, elementele comune regăsite ţin de faptul că persoanele se 

implică din proprie iniţiativă şi nu sînt remunerate. În funcţie de cine oferă o definiţie şi setează un cadru, 

voluntariatul poate cuprinde elemente legate de scopul activităţii, de investiţia şi beneficiile voluntarului. În 

unele contexte, faptul de a primi o retribuţie financiară pentru activitatea voluntară este acceptat, atîta timp cît 

valoarea plăţii este sub valoarea de piaţă pentru munca prestată. 

        Din punct de vedere legislativ, în România a fost adoptată Legea nr. 195/2001, care trasează cadrul de 

desfăşurare al activităţilor de voluntariat şi defineşte voluntaritul ca fiind o „activitatea de interes public 

desfăşurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decît raportul 

juridic de muncă şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate.“ Eliminarea aspectului 

financiar nu exclude, însă, obţinerea unor beneficii de altă natură, a anumitor facilităţi de învăţare, a 

recunoaşterii şi a recunoştinţei din partea celor pentru care munca voluntară este realizată. 

        Organismele europene şi internaţionale văd voluntariatul ca pe o oportunitate de integrare socială, ca o 

modalitate de a reduce sărăcia, ca mijloc al dezvoltării sustenabile şi al incluziunii sociale, dar şi ca pe o cale 

prin care tinerii pot dobîndi experienţă profesională, şi propun stimularea implicării tinerilor în activităţi 

voluntare prin diferite mijloace, cum este recunoaşterea deplină a contribuţiei voluntarilor, precum şi 

adoptarea unor măsuri de mobilizare şi formare a voluntarilor. 

       Studiile pe tema voluntariatului se orientează, în general, pe cîteva direcţii majore. De exemplu, diferite 

studii au reliefat ca motive personale ale voluntarilor dobîndirea de noi abilităţi, dezvoltare personală, 

creşterea stimei de sine, pregătirea pentru o carieră, exprimarea valorilor personale, angajamentul comunitar. 

Diferite cercetări au prezentat o influenţă a valorilor şi atitudinilor orientate civic asupra voluntariatului. 

        Alte studii subliniază faptul că implicarea în trecut în activităţi voluntare conduce la dezvoltarea unei 

identităţi de rol a voluntarului, care va susţine implicarea pe viitor a acestuia în alte acţiuni voluntare şi că 

persoanele sînt mai motivate să îi ajute pe aceia cu care se identifică la nivel colectiv. O altă direcţie de studiu 

consideră că anumite variabile de personalitate sau dispoziţionale motivează voluntariatul (orientarea 

prosocială a personalităţii, cu trăsături ca „empatie orientată către ceilalţi“ şi „disponibilitatea de a oferi 

ajutor“). Există autori care analizează caracteristicile de personalitate şi starea de sănătate psihică şi fizică 
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drept resurse necesare pentru a căuta şi a se implica în servicii comunitare (aspecte ale personalităţii la care 

persoanele fac apel cînd se confruntă cu provocări şi dificultăţi în viaţa proprie, ce curprind: încrederea, 

sentimentul controlului asupra propriei vieţi şi o stimă de sine ridicată). 

       Diferite studii realizate pe tema motivaţiei persoanelor de a face voluntariat au arătat că, în general, 

motivele sînt mixte, de tipul altruism-egoism (dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi sau a-şi satisface scopuri 

importante de natură personală, socială şi psihologică) şi că dispoziţiile personale (empatia sau personalitatea 

prosocială) joacă, de asemenea, un rol important. 

       Cercetările despre beneficiile la nivel personal ale activităţii de voluntariat arată că persoanele care fac 

activităţi voluntare se autoevaluează ca avînd o stare de sănătate fizică şi emoţională mai bună decît cele care 

nu sînt implicate în voluntariat (United Health Group, 2013). Alte studii conchid că starea generală de bine, 

sensul şi scopul în viaţă cresc la cei pentru care identitatea de voluntar este una importantă (identitate care se 

formează şi devine semnificativă pentru persoană, pe măsură ce se implică mai mult timp în voluntariat). 

       În final, cred că, prin voluntariat, persoanele se simt împuternicite să se implice în rezolvarea problemelor 

comunităţii din care fac parte, dobîndesc informaţii despre participare şi mijloacele de acţiune, dar îşi dezvoltă 

şi abilităţi şi competenţe personale, sociale şi profesionale, îşi extind reţeaua socială şi îi ajută pe ceilalţi, iar 

între organizaţia care apelează la voluntari şi voluntar se realizează un schimb reciproc avantajos. Implicarea 

tinerilor în activităţi de voluntariat, dar şi creşterea activismului lor la nivel social şi politic ar putea genera 

schimbări şi o înnoire la nivel social şi comunitar, de care avem nevoie pentru a ne dezvolta ca societate.  

 “O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” 
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“Voluntarii reprezintă iubirea în mişcare.” 

 

                                            Prof.Țîrlea Florin 

                                          Școala Profesională Sâg, Sălaj 

 

 
        Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 

          La noi în țară, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

          Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

         Această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup 

pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

        Din propria experiență, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

        Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școală, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi.                 

Deseori  voluntariatul este confundat cu educaţia pentru mediu-ecologică, asta pentru că cele două se 

întâlnesc , acesta are nenumărate valenţe în toate domeniiile nu doar în cel al protecţiei mediului. În şcoală 

elevii sunt foarte receptivi la ce li se arată şi li se spune în legătura cu mediul. Prin diferite discipline incluse 

în procesul de învăţământ trebuie să convingem  fiecare elev de necesitatea apărării mediului înconjurător 
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împotriva poluării şi să le formăm conduita ecologică modernă. Acest lucru se realizeză îndeosebi în cadrul 

lecţiilor de ştiinţe, menite să înlesnească înţelegerea organismelor vegetale şi animale, a proceselor esenţiale 

de înteţinere a vieţii, a legăturilor indisolubile dintre plante - animale - mediu, al celor de geografie, dar şi, 

ocazional, în cadrul unor lecţii de educaţie civică, limba română, educaţie muzicală, educaţie plastică, istorie 

etc. Contribuţii de seamă la educaţia ecologică pot aduce activităţile outdoor. Orice activitate ce se desfăşoară 

în afara sălii de clasă înseamnă activitate în contact nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe 

copii să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală şi în societate, să respecte normele de igienă. Tot aşa 

trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim. Dintre modalităţile folosite, în afara clasei, în scopul 

educării ecologice amintesc: excursii şi vizite pentru a constata situaţia în care se află mediul , acţiuni pentru 

apărarea mediului,igienizarea şi înfrumuseţarea şcolilor, parcurilor,crearea unui colţ viu în clasă. 

            Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a observa, prin 

rotație în anumite zile, cuiburile de la streașina școlii, cu scopul de a monitoriza păsările care ș-au făcut cuib 

aici. Voluntarii au montat hrănitori pentru păsări. Prin această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să 

fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării acestor viețuitoare.Cu siguranță, voluntariatul rămâne o 

activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un 

proces al flexibilității și al alegerii libere. Am învățat că ingredientele principale în acțiunile de voluntariat nu 

sunt nici banii, nici numărul de oameni implicați, ci pasiunea și dăruirea cu care cei ce vor să dăruiască din 

timpul lor, vor să-și pună în valoare abilitățile și cunoștințele lor, fără să aștepte nimic în schimb. 

           Am învățat că bătrânețea și singurătatea nu sunt niste stigmate, sunt momente din viață dar pentru unii 

sunt ca o nedreaptă condamnare, pentru ca nimeni nu merită să sufere atât de mult. Am învățat că nimic nu se 

compară cu zâmbetele de pe chipurile unor copii cu care viața a fost mai dură, care s-au nascut în niște zone 

mai defavorizate sau care sunt bolnavi, fără să aibă nici o vină. Oamenii sunt la fel de buni, copiii la fel de 

frumoși și inteligenți, fie că sunt sănătoși sau nu. 

          În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și merită  să fie prețuită cu adevărat. 
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COMUNICAREA CU   ELEVII CU C.E.S. 

 

Ichim Cristiana-Oana 

Liceul Teoretic Emil Racoviţă, Galaţi 

 

În ultima perioadă, sistemul educativ a suferit schimbări fundamentale de paradigmă, prin apariția 

conceptelor de educație integrată și școală incluzivă, datorită elevilor cu cerințe speciale educative. Unii copii 

au dificultăți în comunicare, alții diferențiază mai greu sunetele și se exprimă defectuos, alți copii percep cu 

dificultate spațiul și se orientează cu greu în acesta. Unii copii au nevoie de mai mult timp și de explicații în 

plus pentru a înțelege ce îi spune părintele sau profesorul, unii au dificultăți de concentrare a atenției sau le 

este greu să stea liniștiți pe scaun, alți copii au ritm mai lent în gândire sau în mișcări sau sunt copleșiți de 

emoții și nu fac față sarcinilor la întreaga lor capacitate.  

Toți acești copii cu dificultăți în diferite arii (atenție, limbaj, gândire, motricitate, memorie, orientare 

spațială, afectivitate, etc.) nu sunt copii buni sau răi, deștepți sau proști. Sunt copii cu cerințe educative 

speciale. Ei au nevoie din partea celor din jur, în special a părinților, educatorilor, învățătorilor, profesorilor, 

de un plus de atenție, de educație individualizată, de multă răbdare și înțelegere. Copii cu C.E.S suferă diferite 

tipuri de deficiență, de aceea curriculum școlar trebuie parcurs în mod cât mai flexibil pentru a putea permite 

fiecărui copil să avanseze în ritmul său propriu și sa fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare. 

Flexibilitatea curriculum-ului se referă la adaptarea conținuturilor, metodelor, mijloacelor și tehnicilor de 

lucru în cadrul activităților de învățare. Modelul itinerant este un sistem în care copilul este integrat intr-o 

clasă pentru copii normali, fiind instruit de către profesorul clasei normale de elevi și este sprijinit de un 

profesor itinerant (specializat în munca cu copiii cu handicap). Copiii integrați beneficiază de o programă 

adaptată nevoilor educaționale, programe de intervenție personalizate. Pe lângă activitățile specifice, 

profesorul de sprijin participă la activitățile didactice din clasă pentru a se ocupa în special de copilul/copiii cu 

C.E.S. Din experiența personală, pot spune că există la indemâna profesorului diverse strategii și intervenții 

utile cum ar fi, folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, astfel încât să fie încurajat și 

cel mai mic progres al elevului cu C.E.S.  

O bună metodă, care poarte fi folosită cu o maxima eficiență, este învățarea prin cooperare. Astfel 

elevii se pot ajuta reciproc, încurajându-se și împărtășindu-și ideile, se învață unii pe alții, realizează că au 

nevoie unii de alții pentru a duce o sarcina a grupului la bun sfârșit. În ceea ce privește activitățile didactice 

destinate elevilor cu C.E.S, este necesară utilizarea materialelor intuitive. Spre exemplu, în cadrul lecturilor, 

vocabularul se poate îmbunătăţi prin contactul nemijlocit al elevului cu textul literar. În vederea asigurării 

urmăririi conştiente a textelor literare de către elevi, aceştia trebuie să înţeleagă sensul fiecărui cuvânt, 

sintagme, propoziţii sau fraze. Astfel, în cazul citirii şi comentării unui text care abundă în termeni noi, 

explicarea acestora trebuie făcută în cadrul unei discuţii pregătitoare, prin prezentarea de tip etichetă verbală 

astfel încât, la citirea model, elevii să fie capabili să înţeleagă textul. Succesul acestor activităţi rezidă tocmai 

în faptul că, semnificaţia noţiunilor la copii cu C.E.S., este strâns legată de concret, de corespondenţă cu 

lumea obiectelor, datorită specificului gândirii sale. Se asigură astfel suportul indispensabil formării noţiunilor 

şi al abilităţilor de comunicare la copii cu C.E.S.  

Dincolo de particularităţile fiecărei boli, în parte, pe care le-am surprins în capitolul anterior,  se 

desprinde aparte şi un set general de măsuri şi tehnici ce pot fi aplicate pentru a comunica eficient, în general, 

cu un copil cu C.E.S. 

Folosirea metodelor de interacțiune în cadrul școlii în sprijinul gradului de eficiență a asimilării 

reprezintă o resursă cu adevărat importantă, acestea determinând optimizarea 
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comunicării, dar, în același timp, eficiența acestor metode depinde de existența unor astfel de structuri 

comunicaționale optime într-un grup de copii. În continuare prezentăm câteva metode și procedee de învățare 

prin cooperare, care pot fi aplicate cu mare eficiență și în condițiile educației incluzive sau la activitățile 

educative cu copiii care prezintă cerințe speciale în educație: 

1.      Brainstorming-ul și brainstorming-ul în perechi- individual sau în perechi, eleviii prezintă sau scriu pe hârtie 

toate lucrurile pe care le știu despre un anumit subiect (este o metodă folosită frecvent în etapa de evocare în 

cadrul lecției); 

2.      Știu / Vreau să știu / am învățat- în activități cu grupuri mici sau cu întreaga clasă se trece în revistă ceea ce 

elevii știu deja despre o anumită temă și apoi se formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului în 

timpul lecției; 

3.      Activitate dirijată de citire gândire- constă în fragmentarea unui text astfel încât elevii să poată face predicții 

despre ce se va întâmpla în fragmentul următor; 

4.      Predicțiile în perechi- pot fi folosite în mai multe situații unde elevii vor fi grupați în perechi și vor vi 

implicați în desfășurarea acțiunii unui text creat de copii pornind de la câteva cuvinte dintr-o povestire, 

relatare etc. Copiii vor fi  să emită idei și să-și valorifice experiența socială și culturală pe care o dețin; 

5.      Gândiți / lucrați în perechi / comunicați - constă în prezentarea unui subiect de către educator, după care, 

fiecare elev se gândește timp de câteva minute, la problema respectivă, apoi își găsește un partenere cu care să 

discute ideile; în final se comunică tuturor elevilor concluzia la care a ajuns fiecare pereche. Această metodă 

poate fi utilizată cu elevi din clase mai mari și constituie o bună ocazie de a începe o discuție sau de a lansa o 

provocare; 

6.      Rezumați / lucrați în perechi / comunicați - este asemănătoare cu metoda anterioară, cu deosebire că elevii 

vor citi un text după care împreună cu un coleg, formând o pereche își vor împărtăși unul altuia rezumatele, 

vor vedea asemănările și deosebirile și vor elabora un rezumat împreună. Metoda poate fi aplicată și după o 

discuție asupra unui subiect, după o prezentare  sau o prelegere a profesorului; 

7.      Interviul în trei etape (2-4 elevi) - educatorul lansează o întrebare sau o problemă elevilor grupați câte trei 

sau patru. după ce fiecare se gândește la o soluție, apoi, în perechi, elevii se intervievează reciproc în legătură 

cu răspunsul sau soluția identificată, după care perechile se vor alătura altor perechi, formând grupuri de câte 

4-6 elevi în care fiecare elev prezintă soluția partenerului sau celeilalte perechi; 

8.      Turul galeriei - în grupuri de 3-4 elevi, aceștia lucrează la o problemă sau la o sarcină care are drept rezultat 

un produs prezentat pe o coală de hârtie sau în altă formă ce poate fi prezentată în clasă. După prezentarea 

produselor obținute, fiecare grup examinează cu atenție produsele celorlalte grupe, grupele se rotesc de la un 

produs la altul, se discută și, eventual, se notează comentariile, întrebările care vor fi adresate celorlalte grupe. 

După turul galeriei, fiecare grup răspunde la întrebările celorlalți și clarifică unele aspecte solicitate de colegi, 

apoi își reexaminează propriile produse prin comparație cu celelalte. În acest mod, prin feedbackul oferit de 

colegi, au loc învățarea și consolidarea unor cunoștințe, se valorizează produsul activității în grup; 

9.      Linia valorilor- educatorul adresează o întrebare care permite o gradare a răspunsurilor între două extreme. 

După ce fiecare elev are un răspuns, se încearcă alinierea într-o ordine care să exprime situarea mai aproape 

sau mai departe de o extremă. După aliniere au loc discuții cu cei din imediata vecinătate și se poate reevalua 
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poziția înițială și adopta o nouă poziție mai aproape de ceea ce fiecare elev simte și poate argumenta în fața 

celorlalți colegi; 

10.              Masa rotundă / Cercul- este o tehnică de învățare prin colaborare care presupune trecerea 

din mână în mână a unei coli de hârtie și a unui creion în cadrul unui grup mic. De exemplu, un elev din grup 

notează o idee pe hârtie și o dă vecinului său din stânga. Acesta scrie și el o idee și transmite hârtia și creionul 

următorului. Metoda are și o variantă în care fiecare membru al grupului deține un creion de culoare diferită și 

se transmite doar coala de hârtie. Această ultimă variantă are avantajul că obligă fiecare elev din grup să 

contribuie în mod egal la exprimarea ideilor și permite educatorului identificarea mai ușoară a elevilor care 

alcătuiesc grupul. Cercul este forma orală a mesei rotunde în care fiecare membru al grupului contribuie cu o 

idee la discuție, în mod sistematic, de la dreapta la stânga. Metodele de interacțiune educațională reprezintă și 

un mod prin care se optimizează relaționarea în interiorul grupului. 

Învățarea se poate sprijini pe deficiențele de procese sau pe punctele tari/slabe. și poate integrarea nu 

înseamnă doar conținuturi, nu doar sfaturi, nu doar învățături. „Stări de spirit”, asta trebuie dat altora. În 

fiecare trebuie să existe o Stare de spirit și o Metaforă. 
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Beneficiile ”Faptelor bune” 
 

Prof. Înv. Preșcolar: Dobre Irina-Gabriela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.33, Sibiu 

 

Nu există un gest amabil care să fie prea mic sau nesemnificativ. A da o mână de ajutor și a face ceva 

frumos pentru un prieten, membru al familiei sau vecin poate avea un impact pozitiv de durată asupra tuturor 

celor implicați. Există  cinci beneficii pentru sănătate datorate din  plasarea nevoilor altora înaintea nevoilor tale. 

 

• Reduce Stresul.  

Probabil cunoașteți pe cineva care poate avea nevoie de ajutor din când în când pentru anumite sarcini 

fizice, cum ar fi cumpărături, tăierea ierbii sau curățarea casei sau a curții exterioare . Adresați-vă și oferiți-vă 

eforturile voluntar. Generozitatea ta ajută în economisirea de  timp, bani și potențiale răni, în timp ce tu te bucuri 

de beneficiile ”transpirației”, cum ar fi munca fizică, scăderea nivelului de stres, starea de spirit îmbunătățită și 

mai multă energie. 

 

 

• Viață mai lungă.  

Donarea de sânge este necesară pentru a menține aprovizionarea cu sânge a națiunii, care este esențială 

pentru multe proceduri și tratamente medicale. Acest act de bunătate simplu și sigur poate salva viețile celor care 

au nevoie în mod obișnuit, cum ar fi bebelușii prematuri, pacienții operați și victimele traumei. Nu numai că vei 

primi un mini control care acoperă temperatura corpului, tensiunea arterială și pulsul, dar vei oferi voluntar 

timpul, energia și sângele literal pentru a-i ajuta pe alții care au nevoie.  

 

• Creșteți Fericirea.  

Trimite o scrisoare unui prieten apropiat sau unui membru al familiei pentru a-ți arăta aprecierea și 

sprijinul. A fost ziua de naștere a unui prieten? A absolvit cineva recent liceul sau facultatea? O notă scrisă de 

mână este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le puteți face pentru a avea un impact pozitiv. Deși suntem 

în era tehnologiei, o scrisoare rămâne de bun augur tot timpul. 

Totuși dacă ți se pare ”învechită” această practică, poți trimite un SMS, E-mail, pentru ca respectiva 

persoana să conștientizeze faptul că însemnă ceva pentru tine.  Îmbunătățește bunăstarea celorlalți și sănătatea ta 

se va bucura și de un impuls. Actele simple de bunătate sunt legate de sentimente de satisfacție, recunoștință și 

niveluri mai înalte de fericire 

 

• Reduce singuratatea.  
Uneori, poate fi dificil pentru persoanele în vârstă să meargă la magazinul alimentar sau la farmacie 

locală. Data viitoare când mergi la piață, întreabă dacă cei mai în vârstă sau persoanele care au probleme de 

deplasare, dacă au nevoie de o listă de cumpărături sau de medicamente și lasă articole pe verandă. Acest lucru 

vă ajută să cunoașteți pe cineva nou și să construiți o relație. Comisionul făcut poate avea un impact psihologic 

pozitiv pentru amândoi, prin creșterea stimei de sine și a sentimentelor de apartenență. În plus, oferirea de 
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asistență pentru a-i ajuta pe ceilalți este conectată la o bunăstare îmbunătățită, o mai mare satisfacție în viață și un 

risc scăzut de depresie. 

 

 

• Creați Motivație.  

A ajuta pe ceilalți și a face fapte bune prinde, și cu cât dai mai mult înapoi, cu atât mai mult vei dori să 

ajuți. Data viitoare când mergeți la o plimbare prin cartier, luați un sac de gunoi gol și ridicați gunoiul pe drum. 

Acest act simplu util creează un mediu mai curat, protejează  natura și îmbunătățește sănătatea cardiovasculară și 

imunitară. De asemenea, creează un sentiment de comunitate și îi inspiră pe alții să  facă la fel. 

Gândirea la faptele bune  duce la sentimente de apartenență, abnegație și dorința de a face mai mult. 
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„Educaţie timpurie pentru incluziune” 

 

Profesor Camelia Elena Bucșa 

 Școala Gimnazială Nr.28, Galaţi 

   

 În ultimii ani, Şcoala Gimnazială Nr. 28, din Galaţi şi-a propus o nouă abordare educaţională în sensul 

dezvoltării capacității sale tehnice și  instituționale în direcţia  asigurării egalităţii de şanse în educaţie.  

Această abordare a vizat, între altele, îmbunătățirea situației copiilor din învățământul primar şi 

gimnazial, care provin din familiile de migranți, remigranți și emigranti, dar şi din familii dezavantajate din 

punct de vedere socio – economic prin identificarea, implementarea și dezvoltarea ulterioară a unei strategii 

de educație inclusivă și integrată, sustenabilă, ușor de multiplicat și vizibilă la nivel local, național și 

european. Presiunea creșterii numărului de elevi în Școala Gimnazială Nr. 28, care primește  copii cu nevoi 

speciale și unde migrația produce efecte negative, legate de integrare, a creat situații  care au cauzat un 

dezechilibru între cerințe și resurse. Ce tip de intervenţii educaționale, de incluziune și de solidarizare putem 

adopta pentru ca anumite gesturi extreme, la care au recurs copiii neglijați de părinți să nu se mai repete? Cum 

putem interveni, ca dascăli, pentru a-i ajuta pe acești copii să nu se simtă excluși?  

Primul pas facut a fost acela de a dezvolta capacitatea dascălilor de a reacţiona adecvat la consecinţele 

migraţiei şi de a aborda fenomenul în toată complexitatea sa socială. Acest lucru a fost posibil prin 

intermediul cursurilor de formare, la nivel european,  oferite de programul Erasmus + , măsura KA1, formare 

profesională.  

Proiectul derulat de şcoala noastră „Educaţie timpurie pentru incluziune” a avut drept scop principal 

constituirea unei echipe de intervenţie la nivelul unităţii formată din  14 cadre didactice și 2 manageri ai 

instituției care, prin formare, la nivel european, şi-au dezvoltat  competențe noi, complementare și pe care le-

au multiplicat prin activităţile derulate în cadrul unui Centru pentru educație inclusivă, intitulat „Inimi la 

unison” creat prin implementarea proiectului, creat la nivelul unităţii.  

 Centrul creat are ca obiectiv principal furnizarea de servicii educaţionale specializate formale, 

informale şi nonformale menite să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară, rezultatele elevilor precum 

şi comportamentul social al acestora. 

 A devenit imperios necesară asigurarea unui cadru securizat, în care elevii neglijaţi de părinţi, din 

diverse motive, să-şi petreacă timpul liber, ceea ce va duce, implicit, la diminuarea unor factori generatori de 

situaţii de risc.   

Este îndeobşte cunoscut faptul că succesul în viaţa de adult depinde de o educaţie de calitate la o 

vârstă timpurie, de aceea şcoala noastră şi-a propus să demareze implementarea unui astfel de proiect 

începând cu clasele primare.  Mai mult decât atât, vârsta şcolară mică este perioada celor mai temeinice 

achiziţii, dar şi intervalul în care sunt descoperite aptitudinile deosebite, talentul, înzestrarea pentru o anumită 

disciplină, pentru o anumită activitate. În şcoala noastră, există destui copii capabili de performanţe, dar 

această înclinare a lor spre un domeniu sau altul trebuie descoperită la timp şi cultivată în mod corespunzător.  

Cele menţionate sunt în consens cu Recomandarea 1248 / 1994, a  Consiliului Europei : „Copiii 

supradotaţi ar trebui să poată beneficia de condiţii adecvate de educaţie, care le-ar permite să-şi dezvolte la 

potenţial maxim abilităţile, în beneficiul propriu şi în beneficiul societăţii ca întreg. Nici o ţară nu-şi poate 

permite să irosească talentul uman şi ar fi o risipă de resurse umane neidentificarea la timp a oricărui potenţial 

sau a oricărei înzestrări intelectuale. Un sprijin adecvat este necesar pentru atingerea acestui scop.” 

Într-un context social şi cultural în care motivaţia pentru cunoaşterea şi asimilarea valorilor este tot 

mai redusă, iar interesul tinerilor faţă de fenomenul cultural şi ştiinţific este tot mai scăzut, cadrele didactice 

ale Şcolii Gimnaziale Nr. 28 îşi propun organizarea unor activităţi de învăţare în context formal şi nonformal, 

în cadrul Centrului de educaţie inclusivă, cu scopul cultivării unor valori şi atitudini, al dezvoltării 

competenţelor cognitive şi culturale, al dezvoltării personale şi al adaptării la un stil sănătos de viață, al lărgirii 
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orizontului de cunoaştere a copilului şi al asigurării cadrului competiţional pentru creşterea performanţelor 

şcolare ale elevilor. 

Statisticile internaţionale arată faptul că incidenţa cazurilor de comportament neadecvat şi chiar 

delicvenţe este mai mare în rândul copiilor nesupravegheaţi. De asemenea, cazurile de eşec şcolar sunt mai 

frecvente.  În topul activităţilor alese de copii pentru a-şi petrece timpul liber, când sunt singuri, se află 

navigarea pe Internet, jocurile pe tabletă/telefon privitul la televizor și, în măsură nesemnificativă, lecturile 

sau efectuarea temelor. 

Părinţii şi-ar dori ca, în timpul liber, copilul să citească o carte, să-şi facă temele sau să-i ajute la 

treburile casnice. Proiectul nostru are în vedere tocmai aceste lucruri: desfăşurarea unor activităţi conforme cu 

așteptările părinţilor, în beneficiul copiilor şi al şcolii, dar şi pe placul beneficiarilor direcţi, adică al copiilor 

care vor frecventa programul după terminarea orelor de curs. 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor direcţi ai programului Centrului educaţional şi 

pentru a organiza acest program, s-au elaborat documente de promovare a ofertei educaţionale şi de 

identificare a nevoilor de dezvoltare şi formare a competenţelor specifice învăţământului primar şi secundar. 

În acest sens, la sfârşitul anilor şcolari anteriori s-au organizat şedinţe cu părinţii şi a fost prezentată 

metodologia privind organizarea programului Centrului educaţional ..Inimi la unison,, , ca rezultat al 

impementării proiectului Erasmus+ KA1, Educația timpurie pentru incluziune,,. Totodată, au fost consultate 

cadrele didactice de la clasele respective în legătură cu organizarea programului de educație inclusivă, realizat 

cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul Erasmus +KA1 şi s-au făcut propuneri pentru încheierea unor 

parteneriate pentru ca, pe parcursul anului şcolar, elevii să poată beneficia şi de proiectele sau programele 

acestora. 

Ca urmare a consultării cu părinţii, elevii şi cadrele didactice, s-au identificat următoarele tipuri de 

activităţi, în ordinea preferinţei lor : 

- activităţi specifice educației inclusive 

- activitîți de remediere scolară 

- activități de  performanţă şi de pregătire a temelor pentru acasă au fost solicitate de cele mai multe ori; 

- activități sportive ; 

- activități de pregătire pentru viaţă, cu preferinţă pentru activităţi de dezvoltare personală şi de autocunoaştere; 

- ateliere / activităţi tematice. 

ACTIVITĂȚILE PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI 

-    Formarea continuă a cadrelor didactice implicate în program , prin participarea la mobilitățile de formare, 

în cadrul Programului ERASMUS+KA1,prin proiectul Erasmus+KA1, Educația timpurie pentru incluziune( 

14 cadre didactice inv. Primar si cei doi manageri ai scolii) 

- Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor  

- Informarea personalului din instituţie privind scopul proiectului 

- Informarea comunităţii asupra noilor servicii create  

- Selectarea persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru a-şi desfăşura activitatea profesională în cadrul 

proiectului  

- Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru 

- Selectarea beneficiarilor pe baza cererii beneficiarilor indirecţi  

- Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul Centrului de educație inclusivă „INIMI LA UNISON”, pe 

următoarele componente : 

a) Activităţi educative realizate în cadrul acestui program, sub coordonarea personalului didactic implicat 

constau în: 

- integrarea copilului în grupul de lucru; 

- integrarea copilului in programul zilnic 
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- administrarea hranei, respectarea, pe cât posibil, a unor preferinţe pentru alimente şi jucării, realizarea igienei 

personale; 

- ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare; 

- oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei; 

- facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii; 

- dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă; 

- supravegherea stării de sănătate. 

b) Activităţile ludice reprezintă un element de sprijin în educaţie,în special în educația inclusiva,  la copilul 

aflat între 7-11 ani, multe deprinderi şi cunoştinţe fiind dobândite prin joc, iar valorificarea acestui instrument 

informativ-formativ presupune atribuirea unui conţinut cu finalităţi de dezvoltare a potenţialului de cunoaştere 

afectiv şi volitiv al personalităţii, având astfel un incontestabil rol terapeutic. 

c) Activităţile de terapie ocupaţională se vor desfăşura individual sau în grup sub îndrumarea personalului 

specializat, utilizând dotările din sala de clasă (jucării, jocuri), obiectivul terapiei ocupaţionale fiind pregătirea 

progresivă şi raţională a copilului pentru activităţile cotidiene cu grad cât mai mare de independenţă. 

d) Activităţile de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au caracter permanent şi sunt desfăşurate 

de personal, pe cât posibil, cu implicarea activă a copiilor, în funcţie de vârstă. 

Activităţile se vor desfăşura cu sprijin specializat şi, conform Metodologiei, Art. 6, 7, vor consta în: 

a) supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor la: limba română. matematică, limbi moderne 

b) activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă (competiţii, olimpiade şcolare, concursuri 

sportive, artistice, pe discipline – la limba română, matematică, limbi moderne); altele;  

c) recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, 

consiliere;   

d) activităţi de încurajare a lecturii independente; 

e) activităţi practic-aplicative pe diferite domenii: arte, ştiinţe, tehnologii, sport;  

f) proiecte tematice, propuse de către copii sau părinţi, cadre didactice etc.;  

g) drumeţii, excursii, vizionări de spectacole; 

h) participarea/organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare;  

i) pachetul de pregătire pentru viaţă:  

- organizarea de activităţi de dezvoltare personală (autocunoaştere, a învăţa să înveţi, abilităţi de comunicare);  

- activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului (integrare socială, coduri de conduită, 

atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător etc.);  

- stil de viaţă sănătos (prevenţia comportamentelor de risc: alcool, tutun, droguri, alimentaţie sănătoasă, regimul 

de viaţă, dezvoltare durabilă etc.);  

- educaţie pentru carieră. 

ORGANIZAREA PROGRAMULUI CENTRULUI EDUCAŢIONAL. 

Locaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galați 

Număr de ore pe săptămână : 16 - 18 ore pe săptămână (în fiecare zi, de luni până joi; numărul de 

ore este diferit în funcție de numărul zilelor cu 5 ore din programul fiecărei clase) 

Principalele activităţi zilnice / timpul alocat : 

1. Servicii de îngrijire a copilului - hrănire (o oră) ; 

2. Activităţile cu sprijin specializat (o oră – o oră şi jumătate) 

- supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor; 

- activităţi de încurajare a lecturii independente; 

3. Activităţi recreative (o oră şi jumătate) 

- activităţi practic-aplicative pe diferite domenii (arte, tehnologii, sport). 

4. Activități organizatorice – la început, la sfârșit de program și ori de câte ori este cazul (30 minute) 

- schimbarea ținutei, pregătirea/strângerea materialelor, activități igienico-sanitare ș.a. 
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Perioada şi programul de derulare a programului Centrului: 

- Programul Centrului se derulează pe perioada desfăşurării cursurilor, conform structurii anului şcolar, din luna 

februarie 2018- iunie 2020. 

- Programul Centrului se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi va fi organizat astfel : 

o 1130 /1230 – 1330, program de recreere, masă şi activităţi practic-aplicative sau de încurajare a lecturii; 

o 1330 – 1500, supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, în pregătirea de performanță; 

o 1500 – 1530, program de activităţi sportive; 

o 1530 – 1600, activități de dezvoltare personală ; încheierea programului.  

RESURSE NECESARE DERULĂRII PROGRAMULUI 

MATERIALE: săli de clasă, sală/teren de sport, curtea şcolii, materiale didactice, mijloace multimedia, 

birotică 

INFORMAŢIONALE: biblioteca şcolii, resurse curriculare, auxiliare 

FINANCIARE: In vederea susţinerii activităţilor din cadrul Centrului, dupa  încheierea finanțării prin 

programul Erasmus +, în  lipsa unei alte  finanţări  (din bugetul de stat, bugetul autorităţilor locale, programe 

de finanţare etc.), școala va încheia un Contract de parteneriat cu  Asociatia Parintilor ,din Scoala Gimnaziala 

Nr.28, care solicită participarea la Programul  Centrului educaţional “Inimi la unison”.Contractul prevede 

furnizarea de servicii educaţionale prin intermediul unor specialişti în domeniul psihopedagogic, conform 

prevederilor art 18 (1) din Ordinul MECTS 5349/2011; 

UMANE :- elevi ai claselor CP-IV, reprezentanţi ai partenerilor şi cadre didactice beneficiare ale programelor 

de formare, în cadrul mobilităților finațate prin Programul ERASMUS + KA1, în vederea implemantării 

proiectului Erasmus +Ka1, Educația timpurie pentru incluziune , managerii instituției (pentru monitorizarea 

activitãţii) 

Locaţia derulării proiectului este Şcoala Gimnazială Nr. 28, care are o dotare la standarde europene:  

- săli de clasă moderne, conectate la Internet, prevăzute cu videoproiector, calculator; 

- copiatoare; 

- cabinet AEL cu 30 de calculatoare;  

- o bibliotecă în care sunt peste 12000 de volume; 

- bază sportivă alcătuită din: o sală, un balon tensiostatic, 1 teren; 

Pentru derularea proiectului, va fi nevoie de consumabile (tonner, hârtie ş.a.), care vor fi asigurate de 

părinţii elevilor implicați în program. 

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR 

a) Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris se va realiza de o echipă pluridisciplinară şi va avea 

următoarele funcţii: 

►De constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu serviciul, cu faza iniţială; 

►De informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătura cu toate aspectele activităţilor 

desfăşurate ; 

►De prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile), prin stabilirea şi activarea de alternative în 

rezolvarea unor probleme ; 

►De stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, corectarea 

comportamentului ; 

►De reglare prin utilizarea feed-back-ului. 

Monitorizarea elevilor se va face pe baza listelor de prezenţă ale grupelor, completate de către cadrele 

didactice.  

Monitorizarea și evaluarea periodică a serviciului înfiinţat prin prisma rezultatelor obţinute; 

În vederea implementării eficiente, optime şi de progres a programului Centrului, sistemul de 

monitorizare / evaluare va fi conceput ca o activitate permanentă de apreciere a rezultatelor aşteptate ale 

proceselor didactice, prin utilizarea corespunzătoare a resurselor şi prin evaluarea pe baza conţinutului 
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programelor de studii, a rezultatelor învăţării obţinute la clasă, prin reducerea riscurilor la nivel 

comportamental al copilului. Va avea loc o monitorizare şi revizuire periodică a proceselor didactice în scopul 

îmbunătăţirii continue a rezultatelor, în acord cu evoluţia cerinţelor beneficiarilor şi ale celorlalte părţi 

interesate şi cu modificările intervenite în reglementările aplicabile. 

Monitorizarea personalului didactic implicat în derularea programului Centrului se va face astfel  

- prezenţa zilnică a tuturor persoanelor implicate în program va fi monitorizată pe baza listelor  de prezenţă de 

care va răspunde profesorul monitor; 

- activitatea desfăşurată de personalul extern va fi monitorizată pe baza evaluării portofoliilor, a mapelor 

educaţionale ale acestora; 

-    la sfârşitul fiecărui semestru se va prezenta Consiliului profesoral un raport de analiză a activităţii de către 

fiecare responsabil pe nivel de clasã inclus în program. 

Monitorizarea gradului de satisfacţie a părinţilor/a comunităţii se va realiza prin: 

- chestionare adresate părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii locale ; 

- monitorizarea numărului de voluntari ; 

- monitorizarea numărului de elevi care participă la program ; 

- responsabilitatea pentru monitorizare revine conducerii școlii și profesorilor monitori 

Instrumente de monitorizare:  

- liste de prezență a elevilor; 

- fișe de monitorizare a comportamentului și atitudinii elevilor ; 

- portofoliul elevului înscris ȋn Centru/mapa educațională a învățătorului ; 

- raportul semestrial al învățătorului înscris în program. 

Instrumente pentru evaluare 

- chestionare adresate părinţilor, cadrelor didactice şi elevilor; 

- analiza lunară a situaţiei la învăţătură ; 

- analiza documentelor (caiete, lucrări, orar, fișe de progres ș.a.) ; 

- observaţia - în scopul evaluării atitudinilor, comportamentelor ; 

- evaluările inițiale, curente şi finale. 

Activităţile menționate sunt în concordanță cu LEN 1/2011; ele se grupează astfel: 

a)  activități de educație, complementare activității didactice, care cuprind următoarele tipuri de intervenții: 

-  supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; 

- recuperare pentru elevii cu dificultăți cognitive. 

b) activitățile de susținere și de dezvoltare personală a elevilor, care cuprind următoarele tipuri de intervenții : 

-  recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități remediale, consiliere, alte 

activități specifice; 

-  punerea în practică a unor planuri de intervenție personalizată, pentru anumite categorii de elevi, din grupul 

țintă 

- activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; 

-  activități de încurajare a lecturii independente; 

-  autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială; 

-  activități practic-aplicative pe diferite domenii (arte, științe, tehnologii, sport etc.); 

-  proiecte tematice, propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice etc.; 

-  activități fizice și mișcare; 

-  drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea. 

Prin activitățile enumerate, vizăm competenţele pe care trebuie să le dobândească elevii din clasele primare, 

conform Legii Educației Naționale: 

o dezvoltarea fizică; 

o dezvoltarea socio-emoțională; 
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o dezvoltarea cognitivă a limbajului și a comunicării; 

o dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare. 

VALOAREA ADĂUGATĂ OBŢINUTĂ PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Proiectul nostru îşi propune: 

• Activităţi de educaţie timpurie pentru incluziune, derulate în sprijinul elevilor aflați în situații de risc (cu 

părinți plecați în străinătate, cu părinți foarte ocupați, prin natura jobb-ului ș.a.); 

• Activități de educație informală şi nonformală, care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 

• Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea (participarea) şcolară; 

• Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar; 

• Cointeresarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării relaţiei intrafamiliale 

(copii-adulţi); 

• Activitatea de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor şcolare; 

• Activităţi recreative de socializare, de petrecere a timpului în colaborare cu şcoala (excursii, drumeţii, vizite, 

la obiective turistice); 

• Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală; 

• Facilitarea integrării şcolii în comunitate şi medierea relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor prea ocupate sau 

dezinteresate pentru educarea copiilor lor. 

Acest serviciu va fi unul integrat, modern şi competitiv, crescând astfel valoarea actului  educaţional, 

creând activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ primar, 

stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare. 

 Prin implementarea programului Centrului de educaţie inclusivă, instituţia noastră va asigura oferta de 

îngrijire personalizată, de educaţie şi suport pentru copil şi familie. Totodată, vor fi diminuate consecinţele 

imediate şi tardive ale neglijării, ale abandonului în faţa televizorului (care pot fi manifestări psihosomatice, 

întârziere în dezvoltarea afectivă şi socială a copilului, inadaptabilitate în privinţa stabilirii unor relaţii sociale 

ca adult etc.). 

           Estimăm că implementarea acestui proiect va conduce la:  

-  Dezvoltarea capacității de a identifica categorii de cerințe educaționale speciale, în vederea construirii unui 

curriculum adaptat particularităților fiecărui copil 

- Promovarea valorilor școlii inclusive, prin respectarea principiilor incluziunii și atingerea indicatorilor săi 

specifici 

- Conştientizarea  importanţei creării unui mediu stimulativ pentru învăţare şi participarea elevilor la viaţa 

şcolii, care urmează să devină “atractivă şi primitoare pentru toţi”.  

- va ameliora calitatea actului educaţional la nivelul şcolii, prin specificul modern şi competitiv al programului; 

- va duce la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de elevi la concursurile pe discipline şi la competiţiile 

sportive;  

- va permite valorizarea pozitivă a experienţei profesionale a cadrelor didactice ale acestei şcoli; 

- va creşte gradul de orientare spre şcoala noastră din partea familiilor care doresc alternative mai bune pentru 

îngrijirea şi educarea copiilor; 

- va dezvolta capacitatea tehnică a şcolii de a sustine activităţi de educaţie formală şi non formală,  menite să 

amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 

- va spori interesul comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat; 

- va facilita integrarea şcolii în comunitate şi medierea relaţiei şcoală/familie/comunitate, astfel încât 

„împreună” să evoluăm şi să beneficiem de rezultatele cooperării noastre; 

- va diminua, la nivelul şcolii şi al comunităţii, intensitatea factorilor care generează situaţii de risc. 
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Responsabilitate și voluntariat în sistemul de învăţământ preşcolar 

 

   Prof.înv.preșcolar Fazekas Beáta Orsolya 

Școala Gimnazială nr.1 Viișoara,Bihor 

 

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai în prag 

de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des 

activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. Acestea 

sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a 

aborda nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate 

beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul 

ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te 

implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va tinde mai 

mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi 

de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl 

pregătesc pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă.  

Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate prin care:                                                                                                              

 - pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de 

ataşamentul faţă de aproapele;                                                                                                      

    -persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce 

învaţă şi se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;     

-se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le 

întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                    
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   În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea 

de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a 

se asocia în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, 

sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în 

mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau 

colective, şi fără a aştepta recompense financiare.                                                                                                                   

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul 

dă mai departe.                                                                                       

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi sunt 

convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura 

lor. Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea 

apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură 

profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm 

în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel 

încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, 

activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-

plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice.  

Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                

 - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                       

- educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                      

 - cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;        

 - educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                             

 - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea 

în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să 

implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 
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diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                                                             - găsirea soluţiilor 

de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii în transmiterea 

valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea problemelor.                                                                                                                                  

În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul 

acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au 

participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în 

unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de 

echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul 

cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la 

valorile şi importanţa voluntariatului.A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă 

a te ridica la cerinţele unei şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un 

învăţământ de calitate. Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor 

să ajute. Prin faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect 

pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l 

instruim este un om pe care-l câştigăm”.  Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga 

afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să 

voiască, să efectueze anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce 

au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

488 
 

Bibliografie  :                                                                                                                                    

1. Fiţiu, A. (2004). Ecologie şi protecţia mediului. Bucureşti: Editura Academic Pres. 

2.Curriculum pentru învățământul preșcolar,Buc.,2009,Ed.Didactică Publish In House 

3.Educația timpurie pt aplicarea curriculumului preșcolar,Ed.Paralela 45,Cluj,2009 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

489 
 

VOLUNTARIATUL ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
Prof. înv. preşc. Bece Georgeta Mădălina 

Şcoala Gimnazială “Sf. Dumitru” Măceşu De Sus 

Structură:Grădiniţa Cu P.N.”Albă Ca Zăpada” 
 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes public  

este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţă şi serviciile sociale, protecţia drepturilor 

omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social si comunitar, şi altele de tipul acesta. 

Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om şi comunitate. Oricine doreşte 

poate fi voluntar. Copii, tineri, adulţi, persoane de vârsta a treia. Persoane cu şi fără dizabilităţi, 

persoane de toate rasele şi etniile. Persoane de orice sex sau orientare sexuală. Persoane implicate 

politic/religios sau nu. Persoane cu studii postuniversitare şi persoane fără studii sau cu studii minime. 

Persoane cu venituri mari, medii sau mici. 

Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie in primul rând să-ţi doreşti lucrul acesta. 

Ceea ce faci trebuie să vină din inimă şi nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva.  

Noi, cadrele didactice avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori 

umane care să le permită o bună integrare în societate.  

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care preşcolarii să contribuie, după puterile lor, la 

creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al 

educaţiei pe care o face grădiniţa. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, preşcolarii constatând că 

ceea ce învaţă la  grădiniţă poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete; acţiunile dezvoltă la copii 

responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; se creează legături la nivelul comunităţii; se 

stimulează gândirea critică; se educă percepţia multiculturalităţii; se dezvoltă stima de sine şi 

devotamentul pentru ideile civice. 

Faptul că unele cadre didactice obţin, iar altele nu obţin succese în activitatea instructiv-

educativă, denotă că succesul în această muncă este într-o mare măsură condiţionat şi de prezenţa unor 

aptitudini corespunzătoare. 

Date fiind caracterul polisemic al activităţii didactice, semnificaţia profund socială a acesteia 

etc., personalitatea educatorului este de o deosebită complexitate, ea structurând o foarte bogată şi 

diversă gamă de însuşiri.  

Din ansamblul calităţilor specifice, marea majoritate a autorilor relevă ca esenţială pentru reuşita 

în această profesiune: vocaţia pedagogică. Expresia vocaţiei pedagogice este dată, după R. Hubert, de: 

dragostea puternică şi statornică pentru copii; credinţa în valorile sociale, culturale, etice ale umanităţii 
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şi ale comunităţii naţionale; conştiinţa responsabilităţii pe care şi-o asumă educatorul faţă de copil, faţă 

de umanitate. 

La această complexă şi fundamentală calitate se adaugă un foarte bogat şi variat registru de 

însuşiri intelectuale, afectiv-volitive etc.,subordonate finalităţii pedagogice. Între aptitudinile 

intelectuale indispensabile profesiunii de educator se înscriu: spirit de observaţie care să permită 

sesizarea cu promptitudine şi adecvat evenimentele, tendinţele de evoluţie a copilului, a cunoştinţelor, 

priceperilor, deprinderilor, a trăsăturilor de personalitate ale acestuia; inteligenţă vie, pătrunzătoare, 

gândire profundă, analitico-sintetică, sistemică(educatorul să aibă în vedere întreaga acţiune în care 

este implicat, integrată în sistemul de acţiuni educative pe care le conduce), funcţională(să nu piardă 

din vedere rolul acţiunii, desfăşurarea ei), dinamică(să urmărească schimbarea, progresul copiilor şi 

îmbunătăţirea acţiunii educative), polivalentă(să cuprindă toate dimensiunile acţiunii educaţionale şi 

toate consecinţele acesteia), ordonată şi sistematică, activă, inventivă, operaţional-creatoare(constând 

în capacitatea de a reconstrui materialul de învăţat, pentru a-l face accesibil, şi în căutarea şi elaborarea 

de noi căi şi mijloace pedagogice mai eficace); fluenţă, flexibilitate şi coerenţă ideaţională; facilitate, 

claritate, inteligibilitate, conciuziune şi expresivitate verbală, utilizarea corectă şi cu discernământ a 

mijloacelor stilistice, gramaticale şi fonetice; memorie facilă, mobilă prodicioasă; imaginaţie în 

„proiectarea” trăsăturilor personalităţii preşcolarilor, în compunerea „jocului” personajelor acţiunii 

educaţionale, etc.; atenţie distributivă, care să permită efectuarea simultană a mai multor operaţii 

cerute de procesul instructiv-educativ etc. Având ca element central sentimentul dragostei faţă de 

copii, respectul personalităţii lor, dimensiunea afectiv-motivaţională a educatorului implică şi: 

curiozitatea epistemică, sensibilitate şi receptivitate faţă de nou, pasiune intelectuală, entuziasm pentru 

studiu, interese ştiinţifice, social-politice, cultural-artistice vii pasiune pentru adevăr, pasiune pentru 

scopul esenţial al educaţiei, blândeţe, delicateţe, voioşie, optimism, sentimente sociale dezvoltate etc. 

Dintre însuşirile aparente dimensiunii moral-volitive a personalităţii educatorului se impun a fi 

menţionate mai ales: consecvenţa în cerinţe, perseverenţa în urmărirea realizării scopurilor fixate, 

exigenţă faţă de sine şi faţă de ceilalţi, curajul, răbdarea, intrasigenţa, tactul pedagogic(tradus prin: 

capacitatea de a realiza facil relaţii adecvate cu educatul, prezenţă de spirit, stăpânire de sine, reacţie 

promptă şi adecvată, simţul măsurii, discernământ etc.), modestie, sinceritate, onestitate, obiectivitate, 

principialitate, spirit de dreptate, exactitate şi punctualitate în îndeplinirea sarcinilor, aspiraţia spre 

autodepăşire, demersuri autoeducative, înalta moralitate- exteriorizată în viaţa exemplară, etc. 

Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă 

imensa răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade mai 

târziu. Aceste valori morale încerc să cultiv prin participarea directă cu copiii la viaţa comunităţii în 

cadrul activităţilor, jocurilor, spectacolelor organizate, activităţilor extracurriculare. 

În cadrul acestor activităţi copiii au asimilat informaţii, au reţinut gesturi, comportamente, am 

observat modele pe care mai târziu vor încerca să le imite. 
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Toate activităţile desfăşurate au fost activităţi de suflet care au implicat mulţi factori ai 

comunităţii locale, părinţi şi şcolari. 

Voluntariatul – dovadă de responsabilitate”, ,,Sunt mic, dar am o inimă mare”, ,,De la inimă la 

inimă”, ”Din suflet pentru suflet”, ,,O lume a prieteniei”, ,,Copil ca tine sunt şi eu!”, ,,Învăţăm să fim 

mai buni”,etc. cu exemple de bune practici de voluntariat.A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului 

la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de seamă ale educatorilor. 
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Competențele emoționale la copiii cu dizabilități 

 

Profesor: Rusu Paraschiva Rodica 

C.Ș.E.I „Sfântul Andrei”, Gura Humorului 

 

Cine este copilul cu dizabilități? Este o persoană cu dificultăți de comunicare, din cauza 

dizabilităților neuro-motorii, mintale, de auz, de vedere, de limbaj, de comportament, afectiv-

emotionale, asociate. 

“Copilul cu dizabilități este o ființă unică, o individualitate cu șanse și drepturi egale cu toți 

copiii, un individ cu o personalitate specială în sfera mare și diversă a normalității, care tinde spre 

normalizarea deplină, având șanse majore de a obține o ameliorare și integrare favorabilă în 

comunitatea umană, în condițiile unei educații specializate” (Panaite, 2010, p. 51). 

„Elevul cu dizabilități trebuie considerat o persoană care, chiar dacă nu mai dispune de o 

integrare biopsihică, nu este un bolnav în sens patologic, ci, prin efectul deficienței, are tendința să-și 

construiască o personalitate decompensată, reprezentând acel tip de personalitate care, având o 

formulă de organizare normală, printr-o disfuncție a uneia dintre structurile de bază, prezintă un 

echilibru instabil manifest sau potențial, astfel că, la o anumită intensitate a solicitărilor sau a stresului 

extern sau intern, poate reacționa prin tulburarea echilibrului și printr-un grad oarecare de inadaptare la 

condițiile de viață. Pentru a completa portretul elevului cu dizabilități, trebuie să luăm în calcul și 

leziunile de pe scoarța cerebrală, din cauza cărora posibilitățile lor de învățare, capacitatea de acțiune 

sau psihomotricitatea sunt diminuate”(Panaite, 2010, p. 51). 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

socio-afectivă, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi 

evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru 

tulburări psihomotorii. 

Rolul cadrului didactic este să ştie exact ce este dizabilitatea, dar şi s-o recunoască. Copilul cu 

nevoi speciale integrat în şcoala obişnuită are nevoie nu doar de adaptare curriculară, sprijin 

psihopedagogic, acceptare şi susţinere din partea profesorului ci şi de un mediu social propice 

dezvoltării, de un rol bine definit, recunoscut în grupul în care îşi va petrece majoritatea timpului, clasa 

de elevi. 

Trebuie subliniat faptul că integrarea copilului cu nevoi speciale este dependentă de modul în 

care clasa, ca întreg, îl acceptă printre membrii ei, iar acest lucru poate să devină hotărâtor în cazul 

unui copil cu deficienţe vizibile. Propria sa timiditate, inhibiţie socială coroborată cu un complex de 

inferioritate şi respingerea de către ceilalţi se va manifestă prin izolare, astfel acesta nu va mai fi 

capabil de achiziția competențelor socio-emoționale. (Ștefan, 2010). 

Există un mic dubiu cu privire la faptul că emoţiile noastre variază de la o situaţie la alta. Ne 

simţim fericiţi când experimentăm ceva plăcut şi simţim supărare, furie sau teamă,  când 

experimentăm ceva trist, enervant, înfricoşător. În ciuda acestor variaţii, cercetările asupra emoţiei, au 

arătat că o experienţă emoţională a individului este în mod fundamental stabilă în timp. 

Gradul de afectivitate pozitivă sau negativă pare să fie relativ stabil (Watson, Walker, 1996, 

apud G. Bjørnebekk, 2008) şi studiile pe gemeni arată că, deşi gemenii sunt separaţi la naştere, gradul 

de afectivitate pozitivă sau afectivitate negativă rămâne stabil în timp (Lykken, Tellegen, 1996, apud 

G. Bjørnebekk, 2008). Astfel, indivizii vor avea tendinţa de a arăta acelaşi tip de afectivitate în mai 

multe situaţii, în ciuda variaţiei situaţionale. 
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Competența emoțională reprezintă o abilitate strategică de a fi conștient de propriile emoții, 

dar și de ale celorlalți și de a acționa în concordanță cu ele, de a negocia schimburi personale și de a 

regla emoțional experiențele de viață (Denham et al., 2009). 

Cei mai mulți dintre copii dezvoltă abilități de vorbire fără dificultăți. Însă, aproximativ doi 

elevi din fiecare clasă manifestă dificultăți semnificative în achiziția și utilizarea limbajului (Bedem et 

al., 2018). 

Potrivit DSM-5 copiii sunt diagnosticați ca având tulburări de dezvoltare în sfera limbajului 

atunci când problemele limbajului receptiv și expresiv nu sunt cauzate de alte dizabilități precum cele 

senzoriale sau autismul, nici de probleme care sunt explicate prin prezența dizabilităților intelectuale. 

Copiii cu tulburări în sfera limbajului pot avea dificultăți în cadrul interacțiunilor sociale, și 

implicit pot fi afectați emoțional de lipsa acestor interacțiuni sau de teama de a se simți ridicol, teama 

ca ceilalți din jur ar putea râde de deficitul lor. 

Unii copii au o întârziere în dezvoltarea limbajului, care poate fi recuperată în timp, dar sunt și 

copii care odată intrați la școală, continuă să se confrunte cu aceste tulburări. Prezența acestora duce la 

un blocaj în dezvoltarea socio-emoțională. 

La copiii cu tulburări de dezvoltare a limbajului (DLD: developmental language disorder), 

apar dificultăți în legătură cu competențele emoționale care reprezintă un factor de risc al victimizării. 

Competența emoțională reprezintă un termen umbrelă pentru a defini abilitatea de a recunoaște 

propriile emoții și pe ale celorlalți, de a înțelege cauzele și semnificațiile acestor emoții, și de a regla și 

exprima emoțiile în moduri adaptative, pentru a atinge obiectivele personale și sociale (Saami, 1999, 

apud Bedem et al., 2018). 

Dezvoltarea competenței emoționale depinde într-o mare măsură de comunicarea cu mediul 

înconjurător. Astfel, la copiii care au tulburări de limbaj apar dificultăți la nivel socio-emoțional, 

întrucât apar problemele de comunicare. 

Abilitatea intelectuală este considerată un aspect cheie în înțelegerea emoțiilor fiind 

declanșatorul experiențelor emoționale, prin evaluarea cognitivă a unei situații în relație cu un 

obiectiv. Astfel, un deficit în abilitatea intelectuală se manifestă în competențele sociale și emoționale. 

Totuși, chiar dacă individul are limitări la nivel cognitiv, el este capabil să interacționeze cu lumea 

prin intermediul emoțiilor de bază, care par să fie un canal competent al abilităților cognitive 

(Damasio, 2001, apud Faria et al., 2019). 

Dizabilitățile intelectuale poate fi unul dintre factorii care afectează cunoștința emoțională a 

unui individ, deoarece aceasta este organizată pe baza unei imagini, a unor coduri verbale sau abstracte 

și presupune implicarea sistemului cognitiv, precum percepția, exprimarea și înțelegerea care sunt slab 

reprezentate în cazul acestor indivizi (Jasielska & Buchnat, 2017, apud Faria et al., 2019). 

Unii autori sugerează că recunoașterea și înțelegerea emoțiilor la indivizii cu dizabilități 

intelectuale pot fi ajutate de stimulii contextuali și de dinamica conținutului acestor stimuli. Chiar dacă 

acești indivizi înțeleg fericirea și tristețea mai bine decât furia sau frica, înțelegerea acestora este mai 

evidentă în cazul expresiilor empatice decât în cazul celor subtile (Joseph & Ittierah, 2015, apud Faria 

et al., 2019). În același timp, identificarea unei fețe neutre nu portretizează o emoție, la elevii cu 

dizabilități intelectuale fiind mai dificilă decât identificarea unei expresii emoționale pozitive sau 

negative. 

Potrivit lui Guhur (2017, apud Faria et al., 2019) există o manifestare predominantă a 

afectivității prin intermediul expresiilor organice la indivizii cu dizabilități intelectuale, în cazul cărora 

corpul în sine dezvăluie emoțiile prin intermediul gesturilor, posturii, mimicii, tăcerii, privirilor, 

zâmbetelor și tonului vocii. 

Dacă, pe de o parte, această formă de externalizare a emoțiilor demonstrează puțina stăpânire 

pe care o au unii indivizi în ceea ce privește resursele lingvistice, pe de altă parte, mișcările expresive 
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constituie o formă alternativă de comunicare. Oricum, mulți indivizi manifestă dificultăți în 

exprimarea emoțiilor prin acest tip de comunicare, atâta timp cât ei se prezintă cu o postură rigidă, 

gesturi confuze și neadecvate, probabil ca o consecință a absenței unor resurse simbolice alternative. 

În plus, există dovezi că persoanele cu dizabilități intelectuale folosesc un repertoriu limitat de strategii 

de coping atunci când sunt stimulate emoțional, dar aceste aspecte pot fi îmbunătățite prin intermediul 

unor programe de intervenție. 

Studiile arată că elevii și adolescenții cu dizabilități intelectuale au un risc de la 3 până la 7 ori 

mai mare de a dezvolta tulburări comportamentale și emoționale, atunci când sunt comparați cu colegii 

fără astfel de dizabilități (Faria et al., 2019). 

Potrivit perspectivei dezvoltării, persoanele cu dizabilități intelectuale manifestă la un moment 

dat comportamente provocatoare precum agresiune, distrugere, auto-agresivitate, dar și anumite boli 

mentale precum anxietate, depresie, manie, psihoze. Astfel, cercetările arată că comportamentele 

antisociale și distructive sunt cele mai comune la copiii cu dizabilități intelectuale ușoare. 

Concluzionând, educația socio-emoțională este considerată foarte importantă pentru 

incluziunea persoanelor cu dizabilități, astfel dacă ei sunt văzuți dintr-o nouă perspectivă aceasta să fie 

axată pe potențialul lor și nu pe lipsurile acestora. 
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Educația prin voluntariat, o șansă pentru viitorul comunității 
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Societatea contemporană se confruntă cu diverse probleme, generate de crize în plan economic, 

sanitar, politic, social. Foarte adesea, aceste crize au repercusiuni grave atât la nivelul individual, cât și la 

nivelul colectivității, afectând dinamica socială, relațiile dintre oameni. În aceste condiții, educația (atât cea 

făcută în familie, cât și cea formală, realizată prin școală) are tot mai mult menirea de a determina conduite 

adecvate și proactive din partea tuturor membrilor comunității, dar mai ales din partea tinerilor. În acest sens, 

în ultimele decenii s-au implementat diverse tipuri de educație: educația pentru mediu; educația pentru 

sănătate; educația pentru pace; educația pentru participare și democrație; educația pentru demografie; educația 

pentru comunicare și mass-media; educația privind drepturile fundamentale ale omului; educația economică; 

educația comunitară etc. Între acestea, educația comunitară se impune ca modalitate necesară și eficientă de a 

determina înțelegerea nevoii de a fi implicat în problemele comunității, de a contribui la rezolvarea lor și de a 

sprijini astfel crearea unui mediu social sănătos. O formă a educației comunitare o reprezintă promovarea 

voluntariatului. 

Fără să fie o disciplină de învățare în sensul concret, voluntariatul își găsește loc tot mai frecvent în 

activitățile școlare, de la cele mai mici vârste. Conform Legii nr. 339/2006, voluntariatul este „activitatea de 

interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestație materială”. Aceste activități îmbracă numeroase forme și au beneficii multiple atât asupra celor 

care sunt destinatarii acțiunilor respective, cât și asupra celor ce practică voluntariatul. 

De-a lungul activității mele didactice, m-am implicat în diverse forme de susținere a comunității, 

îndrumându-i și pe elevii din colectivele cu care am colaborat pentru a deveni membri implicați ai comunității 

lor. Unele dintre aceste acțiuni s-au desfășurat în cadrul unor proiecte în colaborare cu ONG-uri, altele au fost 

puse în prectică la inițiativa unor persoane sau grupuri restrânse, plecând de la identificarea unor aspecte care 

puteau fi remediate și prin intervenția unor copii inimoși. Copiii coordonați de mine au participat la 

numeroase ediții ale acțiunii de educație ecologică Let's Do It, Romania!, la campaniile caritabile de strângere 

de fonduri / materiale destinate unor persoane aflate în dificultate - colectarea de haine, rechizite și alimente 

neperisabile pentru copii instituționalizați sau pentru bătrâni; promovarea beneficiilor donării de sânge, prin 

proiectul O picătură de sânge salvează vieți!. La această ultimă activitate menționată, copiii implicați au 

realizat materiale de promovare a donării de sânge, au făcut campanii în parcuri și pe stradă, adresându-se 

cetățenilor ce ar fi putut participa la acest act, au dăruit felicitări realizare de ei și cărți celor care au devenit 

donatori. 

O altă formă de voluntariat pe care am sprijinit-o pentru a fi îmbrățișată de elevii care învață în școala 

noastră a fost voluntariatul prin mentorat. Plecând de la ideea că în comunitatea noastră există mulți copiii ce 

provin din medii defavorizate și care se confruntă cu diferite probleme, dificultăți materiale care le 

îngreunează implicarea în activitățile școlare, elevii coordonați de noi au oferit sprijin câtorva copii, petrecând 

timp alături de aceștia, manifestând atitudini prietenești valoroase, oferindu-le cărți, materiale necesare școlii 

și  chiar meditații la anumite discipline, pentru a depăși dificultățile întâmpinate. 

Evident, câștigul acestor activități nu este doar al celor ce au beneficiat de sprijin, material sau moral-

afectiv, ci, deopotrivă, și al celor care s-au implicat activ, care au înțeles că a dărui altora contribuie la 

sănătatea morală a întregii comunități. 

Prin acțiunile de voluntariat, elevii au învățat ce înseamnă să fii altruist, generos, să ai spirit civic, să 

fii implicat pentru societatea în care trăiești.  Dincolo de aceste principii morale pe care și le-au format și le-au 

dezvoltat, tinerii voluntari au simțit emoții deosebite în timpul acestor acțiuni, iar acest lucru accentuează și 

mai mult virtuțile voluntariatului, deoarece contribuie și la educația moral-estetică a tinerilor, viitori cetățeni 

activi. 

De asemenea, prin faptul că este o activitate benevolă, deci în în urma căreia nu se primesc 

recompense materiale, copilul va învăța să facă lucruri și fără a urmări foloase materiale, va 

învăța dăruirea care vine din interior. Voluntariatul pune accent pe factorul motivațional, pe valorile moral-

spirituale, pe satisfacția sufletească și pe stare de bine pe care le experimentează de obicei un voluntar 
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implicat, toate acestea ducând la dezvoltarea personală a copilului, ajutând la creșterea stimei de sine, a 

încrederii în sine, la un echilibru emoțional și o stare emoțională pozitivă. 

Mai mult decât a dona lucruri materiale, în cadrul acțiunilor de voluntariat copiii învață să ofere timp, 

singura resursă neregenerabilă, deprind principii sănătoase pentru viitorul individual și colectiv, înțeleg că a fi 

altruist și a dărui altora timpul și energia ta aduce mult folos, căci binele făcut se întoarce asupra celui care l-a 

aplicat.  

Care sunt beneficiile pe care le-am constatat și le-au constatat copiii voluntari?    Voluntariatul îi 
învață să fie recunoscători și să înțeleagă faptul că uneori, problemele lor sunt mult mai mici și mai ușor de 
depășit decât situațiile cu care se confruntă alte persoane. 

Micii voluntari învață să perceapă viața într-o lumină bună, să cultive gânduri pozitive și să atragă 
experiențe benefice pentru ei înșiși; să fie responsabili, să lucreze în echipă pentru o cauză bună și să facă 
față problemelor cu care se confruntă cu zâmbetul pe buze. 

Deopotrivă, acțiunile puse în folosul altora adaugă la cunoştinţe şi deprinderi academice: experienţă, 

abilităţi de relaţionare interpersonală şi implicare civică; ele contribuie la aplicarea celor mai bune metode de 

învățare. Copiii învață să-şi gestioneze timpul, să fie utili şi demni de încredere, căpătând totodată încredere 

mai mare în propriile puteri, devenind capabili, apţi, competenţi, pricepuţi şi destoinici. Aceste activități prin 

care copiii nu caută un folos imediat, material, le asigură o creştere intelectuală, personală şi socială, creându-

le deprinderea de a avea grijă de alții, de a se implica şi de a fi activi, dezvoltându-le noi valori și virtuți, 

precum răbdarea, toleranța, prietenia, solidaritatea. Astfel, prin faptul că voluntariatul cultivă cultivă cetăţenia 

activă se evidențiază un beneficiu major, căci „nu este bun pentru ceilalți cel care nu este bun decât pentru 

sine”. Se observă, așadar, că promovarea educației prin voluntariat în școală, chiar de la clasele primare, 

dezvoltă virtuți veritabile și sprijină dezvoltarea comunităţii, contribuind la crearea unei societăţi mai bune. 
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ARTA DE A FI UN  MAI BUN …PENTRU COPIII NOȘTRI 

   

 Prof. Psihopedagogie Specială  : Țăranu Elena  

  Centrul Școlar De Educație Incluzivă Nr.2 , Mun . Ploiești , Jud.Prahova  

 

Elain  M. Ward spunea „ Există trei reguli pentru părinți : iubește , pune limite unde e cazul și lasă-i 

să se dezvolte natural ” 

Iar  Elaine Heffner spunea „ Arta de a fi mamă este de a învăța copilul arta de a trăi” 

 

Nu există o scoală pe diverse cicluri să ne învețe cum să devenim și cum să fim părinți , o școală care 

să se finalizeze cu o diplomă pe care să scrie „ Universitatea vieții , confer,  doamnei / domnului 

…… , în baza examenului , din sesiunea 2021 , licența in specializarea  - PĂRINTE - ” 

Tocmai de aceea sunt binevenite întotdeauna povestirile părinților despre aventura lor în a crește , a 

educa proprii copii și aventura cunoașterii și modelării propriei personalități pentru a fi  un „ bun ” 

părinte. 

Pentru mine pot spune că am fost un bun părinte , atunci când copilul meu a reușit să se adapteze , să 

ia singur cea mai bună decizie , într-un moment anume , să aplice cea mai bună soluție , atunci când 

eu nu am fost lângă el. Pentru mine a fost important ca el să conștientizeze singur consecința faptelor 

lui , a deciziilor lui , și să iasă singur dintr-un impas , fără să îmi ceară ajutorul , fără se se bazeze pe 

sugestiile mele. Țin să precizez că copilul meu este băiat și are aproape 10 ani ( iar deciziile la care 

mă refer sunt legate de mediul în care el se învârte ( școală , familie extinsă , prieteni , petreceri , 

bazinul de înot , concursurile școlare la care participă , excursiile în care merge ) . 

Atunci pentru mine e o dovadă că , tot ce am putut să-i insuflu despre valorile și principiile unei vieți 

echilibrate , s-au concretizat , și că ,  am reușit.  

Nu vă pot spune cât de fericită sunt cînd îl aud spunându-mi „ce dor mi-a fost de tine ” sau „ 

sunt furios pe tine pentru că nu mai lăsat mai mult la televizor ”….Sunt  fericită pentru că am reușit 

să-l învăt să-și exprime emoțiile , fie că ele sunt de bucurie , fie că ele sunt de furie… 

Este ceea ce încerc să-i învăț și pe alți părinți : să-i învețe pe proprii lor copii să-și recunoască 

emoțiile , să-i învețe să-și  exprime emoțiile (chiar dacă e prin plâns , țipăt , ton ridicat, exaltat ,  

bătut din palme , etc )…..dar intervine o problemă …pe care mi-o ridică părinții…„ Cum să-i învăț 

să-și exprime emoțiile ?” 

Nimic mai simplu….. PRIN EXEMPLUL PERSONAL …. Bine știut fiind faptul că , minunații 

noștrii copii învață prin imitație ,  și nu învață numai informațiile și comportamentele ci și emoțiile . 

Exemplu : dacă te vede pe tine ca mamă că te bucuri de un cadou primit și sari în sus de bucurie , și 

te minunezi de supriza din interiorul cadoului , fii sigură că și copilul tău va invăța să se bucure de un 

cadou .  

Asadar , dragi părinți , haideți să acordăm noi înșine mai multă atenție propriilor noastre trăiri , 

emoții , pentru a învăța și copii nostrii de la noi . Și astfel vom afla cu ușurință când sunt tristi , de ce 

sunt triști , ce putem face noi pentru ei , dar mai ales ce pot face ei înșiși pentru ei. Pentru că e 

normal să mai și plângă că fratele mai mic i-a stricat jucăria preferată  , iar noi trebuie să-i înțelegem 

durerea și tristețea , dar asta nu înseamnă că trebuie să plânga trei zile și trei nopți ( exagerez 

intenționat ) . 

Important este să găsim o soluție împreună cu copilul , și să fim alături de el înțelegându-i supărarea , 

ajutându-l să și-o exprime  , să accepte situația , să găsească soluția confortabilă. 
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Imi plac experințele pozitive și negative ale altor părinți pentru că astfel putem învăța din experiența 

lor , din ceea ce au făcut și ceea ce au greșit.  

Pentru că unii , chiar dacă nu vor sa recunoască chiar fac greșeli majore : de genul  „ Nu îți dau 

prăjitura dacât după ce mănânci supa , așa cum am stabilit mai devreme. !”-spune mama…. , iar 

copilul începe să plângă cu sughițuri , și astfel nu mai poate să pape supa , și supa începe să se 

răcească ….și între timp mamei îi sună telefonul (șeful de la serviciu )….și copilul plînge în 

continuare  cu lacrimi de crocodil pentru că el vrea prăjitura , acum , nu supa , ….  și mai și țipă să 

audă cel cu cre vorbește mama la telefon………… astfel că…. Exasperată… mama cedează și ca să 

tacă copilul …îi dă să pape prajitura !!!!!!!!!!! 

Situații similare le creează copiii și părinții la tot pasul , în orice împrejurare , fie ea în drumeție , în 

vizită la rude ,  prieteni , în magazine etc….. dar vă întreb eu dragi părinți , cum vreți să vă asculte și 

să vă respecte cuvântul și deciziile , dacă voi , ca în exemplul de mai sus , voi înșivă vi le încălcați .  

Regula este simplă : RESPECTĂ-ȚI CUVÂNTUL CA PĂRINTE ȘI VEI FI ASCULTAT DE 

CĂTRE COPILUL TĂU. 

Iar astfel îl vei învăța și pe el să-și respecte promisiunea făcută ( să-și strângă jucăriile –de exemplu ) 

, să aibă încredere în ceea ce spui , să se bazeze pe cuvântul tău , iar la rându-ți vei fi ascultat.  

E nemaipomenit dacă fixați unele reguli împreună , dar cel mai important : SĂ RESPECTAȚI  

REGULILE. 

Asta face ca și încredrea copilului în voi să fie maximă , și invers…ve-ți avea satisfacții maxime pe 

măsură de la propriul copil. Își va ține și el promisiunea și nu vă va minți. 

Așa cum intenționam la începutul acestui articol vreau să aduc în discuție problema unor părinți „ De 

ce copilul meu nu se joacă cu jucăriile ” 

Unii  părinți chiar sunt intrigați și nu înțeleg : de ce  , deși le cumpără multe jucării , diversificate ,  

scumpe , ieftine , din material diferite , copiii lor nu se joacă cu ele aproape deloc. Ei spun chiar „ eu 

nu aveam atâtea jucarii , ci doar 3-4 , ei au atâtea și nici nu se uită la ele.” Sau „ Îi cumpăr jucăria 

care-l atrage în magazin , iar acasă nici nu se uită la ea.” 

Din păcate , astfel de părinți scapă din vedere un lucru esențial : copiii învață prin imitație , COPIII 

TREBUIE ÎNVĂȚAȚI SĂ SE JOACE . 

Astfel  că le-aș sugera părinților ca atunci cănd ajung acasă , și desfac ambalajul jucăriei , să nu-i 

abandoneze pe copii în camera lor cu noua jucărie. Să rămână alături de ei și să se arate suficient de 

curioși și ei de noutatea  jucăriei încât să le stârnească curiozitatea și copilului (lucru pe care le-aș 

sugera să-l facă și în drum spre casă de la magazine (exemplu : „cât sunt de nerăbdătoare să văd și eu 

cum funcționează jucăria ta cea nouă pe care ți-ai ales-o !” (subliniez - ți-ai ales-o pentru a-l încuraja 

să decidă singur ce-ți dorește ). 

Oferă-i un model de joacă ( exemplu –e o mașină nouă –fă-i cunoștință cu celelalte mașini din garaj , 

inventează o cursă nouă cu alt traseu,). Sau i-ai cumpărat un set nou de modelat plastelina. Stați 

împreună și modelați , invențați ceva nou  , sau rămîi și învață-l cum se urmează pașii pentru a 

urmări instrucținile unui set de construit , de exemplu.    

Așa că , dragi părinți PUNEȚI-VĂ IMAGINAȚIA LA ÎNCERCARE! 

Așa că , dragi părinți NU REFUZAȚI ȘANSA DE A RETRĂI COPILĂRIA PRIN COPIII VOSTRII 

! 

Așa că , dragi părinți INVĂȚAȚI-VĂ COPIII SĂ SE JOACE ! 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

499 
 

Așa că , dragi părinți BUCURAȚI-VĂ ȘI VOI DE JUCĂRIILE COPILULUI VOSTRU (doar 

munciți pe bani să le cumpărați , de ce nu să vă bucurați de două ori : că vi le permite-ți pentru 

propriul copil , că vă puteți juca cu ele alături de ei ). 

Așa că , dragi părinți REDESCOPERIȚI  JOCURILE COPILĂRIEI  VOASTRE ÎNTR-O FORMĂ 

ACTUALIZATĂ  !  
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Învățarea în context școlar - delimitări conceptuale, formele învățării, factorii învătării 

Chivu Andreea Gabriela 

Scoala Gimnaziala nr.195, Bucuresti, sector 3 

 

Învățarea tinde să devină o formă fundamentală a activității umane. În epoca revoluției științifice, a 

inteligenței artificiale, când munca fizică și intelectuală sunt tot mai mult transferate sistemelor informatice 

flexibile și inteligente, omul desfășoară o intensă activitate de învățare și creatie. 

In viitorul apropiat, învățarea se va baza tot mai puțin pe memorarea mecanică sau însușirea de cantități 

mari de cunoștințe. Cel care învață nu va mai fi un depozitar de cunoștințe, o „minibibliotecă ambulantă", ci se va 

preocupa să-și dezvolte gândirea și se va orienta tot mai mult spre a învăța cum să învețe în mod inteligent, 

efrcient și creativ, nu mecanic, ineficient și reproductiv. 

Conceptul de învățare a fost și continuă să fie o temă centrală și permanentă pentru psihologie și științele 

educației datorită complexității .și importanței acestui proces pentru evoluția societății. Majoritatea teoriilor 

învățării au un element de constanță, și anume, modificarea de comportament rezultată în urma unei experiențe 

trăite (structurată educațional). În cercetarea de față, ne orientăm atenția către teoriile cognitive, socio-cognitive și 

constructiviste care presupun angajarea efectivă a celui care învață în producerea învățării, concomitent cu 

diminuarea rolului informativ-instructiv al profesorului. 

 

Fiind foarte complex și vast, ca esență a procesului de învățământ și ca disponibilitate importantă a 

oricărei ființe, fenomenului învățării i s-au formulat o multitudine de definiții, de semnificații și de teorii. Astfel, 

învățarea, în sens larg, este procesul dobândirii experienței individuale și de comportare, al achiziției de noi 

competențe și forme de comportament, și presupune fie dobândirea unor  comportamente noi, fie modificarea 

celor deja existente, în vederea unei mai bune adaptări la situațiile noi și tot mai complexe pe care le ridică viața. 

Potrivit acestei viziuni, prin învățare nu se acumulează doar informații, ci se formează gândirea sentimentele, 

voința, întreaga personalitate. 

Învățarea este „acel proces evolutiv, de esență informativ-formativă constând În dobândirea 

(recepționarea, stocarea și valorificarea internă) de către ființa vie, Într-o manieră activă, explorativă a exigenței 

proprii de viață și pe această modificare selectivă și sistematică a conduitei, în ameliorarea și controlată și 

continuă sub influența acțiunilor variabile ale mediului. Învățarea este un proces de dobândire a experienței 

individuale comportare cognitivă și non-cognitivă și presupune asimilarea unor comportamente sau 

modificarea/restructurarea celor deja deținute, cu scopul unei adaptări cât mai adecvate a individului la dinamica 

vieții. 

Învățarea este definită ca „o formă superioară de procesare conștientă informației prin care organismul 

reproduce subiectiv structuri obiective caracteristice ale mediului înconjurător. O astfel de învățare — prin 

procesare de informații — are întotdeauna un caracter activ, deoarece angajează procese interne profunde și 

complexe, predominant cognitive, dar și elemente afectiv-motivaționale. 

Din punct de vedere pedagogic, termenul de învățare desemnează un proces de „achiziție mnezică, 

asimilare activă de informații, formarea de operații intelectuale, deprinderi motorii și de atitudini" .Potrivit 

datelor. lui J. Piaget și R. Gagnć, procesul de învățare se definește ca „modificare (construcția și re-construcția) 

unor sfructuri psihice (interne), care se exprimă în comportamente sau prestații relativ stabile” .În limbajul 

pedagogiei contemporane, „învățarea definește dobândirea de competențe”  într-unul sau mai multe domenii de 

activitate. 

Din majoritatea definițiilor date învățării se desprinde ideea că orice învătare are în componența sa două 

tipuri de procese: unul care presupune interacțiunea celui care învață cu exteriorul, respectiv cu mediul său social, 

cultural sau material; si un altul legat de procesele psihologice inteme de elaborare și achiziționare de scheme, 
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prin care noile informații sunt conectate cu experiența anterioară a persoanei. Astfel, se conturează trei dimensiuni 

ale învățării: dimensiunea de conținut- cunoștințe,  deprinderi, abilități, atitudini etc.; dimensiunea stimulatoare a 

emoțiilor, sentimentelor, motivației și voinței; dimensiunea socială a interacțiunilor; comunicării și cooperării -

toate cele trei modelate de contextul social (apud Trif, L., Voiculescu, E”,2013). 

În literatura de specialitate sunt cunoscute trei accepții ale procesului de învătare: învățarea ca proces, 

învățarea ca produs și învățarea ca funcție. 

 Învățarea ca proces reprezintă o succesiune de operații, acțiuni, interne conștient finalizate în procesul de 

transformare a comportamentelor în structuri mentale: imagini, noțiuni, reprezentări etc. Accentul se întâmplă la 

nivelul proceselor interne pe parcursul experiențelor .Abordarea procesuală a învătarii conduce la elaborarea unor 

produse noi, care devin puncte de plecare și  prin noi acte de învățare. Un element cheie pentru reușita actului 

de învătare convingerea că „o cunoștință” nu este formativă prin ea însăși, ci procesul prin care se ajunge la ea  

Astfel, deplina angajare a individului în actul învățării reprezintă un factor determinant pentru producerea 

învățării. Orice experiență de învățare trăită cu interes și motivație generează, la rândul ei, nevoia unei noi 

experiențe de cunoaștere. Ca un șir de procese, învățarea este descrisă sugestiv de T. Cerghit  ca fiind 

„destructurare și restructurare, în același timp, este pierdere și câștig, excludere și reținere totodată. Este o 

elaborare și reelaborare continuă de structuri cognitive și operatorii; este raționalizare și organizare, prelucrare și 

sistematizare, analiză și integrare sintetică a noilor date în sisteme de cunoștințe, de noțiuni etc. Învățarea este o 

înaintare progresivă, în spirală, pe calea cunoașterii, pe baza angajării și dezvoltării unor însușiri esențiale ale 

ființei umane: creativitate, anticipare, selectivitate, decizie, independență etc." Procesualitatea învățării ,, își 

dezvăluie, așadar, caracterul constructiv și activ, fapt care atestă că învățarea nu mai este considerată ca o simplă 

problemă de asimilare de răspunsuri la situații standard, nici ca înmagazinare de cunoștințe și achiziții de 

deprinderi etc., ci ca un proces de cunoaștere, de reflectare a realității și de transformare în permanență a 

modurilor de reflectare ale acestei realităti. 

Învățarea ca produs apare ca un ansamblu. de rezultate, produse, materializări cantitative și calitative, de 

natură cognitivă sau afectivă, și se referă la: cunoștințe, priceperi, noțiuni, moduri de gândire, atitudini, 

comportamente. Fluctuația rezultatelor  oferă măsura eficacității procesului de predare-învățare. Ceea ce 

interesează este rezultatul sau efectul final al anumitor procese, care pot fi recunoscute sau observate la nivelul 

schimbărilor comportamentale. În acest caz, înțeleasă ca produs, învățarea se referă si la conținuturile transmise 

elevilor, identificându-se cu transformările cognitive, afective sau/și psihomotorii ce s-au produs în urma 

experiențelor proprii.. 
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Impactul Activităților De Voluntariat În Educația Preșcolară 

 

              Prof.Înv.Preșc.Grădinaru Silvia 

Școala Gimnazială Vădastra,Jud.Olt 

    

  Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, voluntariatul înseamnă hrană pentru sufletul  nostru,  

pentru că, dăruind necondiționat iubire, vom primi iubire, dăruind frumos, vom primi frumos. Important este să 

ne dorim și să facem primul pas.Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială. 

     Niciodată nu este prea devreme să implicăm copiii în activități de voluntariat. Indiferent de paleta 

acțiunilor  care implică voluntariatul, acestea au ca scop conștientizarea, sensibilizarea  și responsabilizarea 

copiilor, ajutându-i  să capete un set de valori și conduite de grijă față de semeni și mediul înconjurător. 

       De multe ori, preșcolarii sunt considerați prea mici pentru a-şi asuma responsabilități, însă, dacă li se oferă o 

șansă,  se pot transforma într-un adevărat  model pentru adulții din jurul lor. Manifestând deseori un entuziasm 

molipsitor,  fiind  creativi și foarte activi, pot antrena alți membri ai comunităţii în procesul de schimbare și 

tocmai de aceea implicarea activă a preșcolarilor în activități de voluntariat  pot genera schimbări pozitive, fiind 

benefice  pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei. 

      În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine 

din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii sau de 

bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile potrivite 

pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate beneficiile 

pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul ca eşti un 

model pentru el. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te implici în 

activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să 

introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de 

voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc 

pentru viaţa de adult. 

     Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi 

sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. 

Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de 

natura lor.Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate 

în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără 

să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă 

tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea 

ta din punct de vedere profesional. 

    Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice copiii 

chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe probleme de 

mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de diversitatea 

situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată care să faciliteze 

educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în schimbarea 

comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 -furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                       -

identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de responsabilităţi 
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de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea mediului;                                                                                                                            

  

    -găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii în 

transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea problemelor.                                                                                                               

   În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de ecologizare a 

mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii transmit copiilor 

cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean 

preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au participat la acţiuni de îngrijire a 

pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

    Dacă preșcolarii de astăzi cresc și se dezvoltă în spiritul voluntariatului, poate oglinda societății de mâine va fi 

una diferită, încununând munca tuturor dascălilor care sunt implicați în consolidarea educației permanente în 

viețile copiilor pe care îi modelează de-a lungul carierei, insuflându-le valori ca: iubirea, bunătatea, respectul, 

credința. Este necesar să le explicam copiilor consecințele pe care acțiunile lor le au, schimbarea pe care acestea 

o aduc în viața noastră dar și în viețile celor din jurul nostru. 

    A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli 

europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. Voluntariatul 

reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele lor voluntarii 

dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi 

sensibilitate. 

   De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”.                              
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INTEGRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ A COPIILOR CU CES 

 
                          Prof.Înv.Preșc.Vasile Floriana Gabriela 

G.P.N.Vișina Nouă,Jud.Olt 
 

    Educaţia incluzivă este o educaţie a valorilor globale, a practicilor comune de dezvoltare, a cooperării şi a 

colaborării. Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă 

greutăţilor cu care ele se confruntă .Educaţia incluzivă vizează dezvoltarea unei abordări centrate pe copil, 

recunoscînd că toţi copiii au cerinţe de învăţare diferite şi că învaţă în moduri şi ritmuri diferite. 

      Copiii cu cerinţe educative speciale necesită un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea 

sarcinilor învăţării, care diferă de activităţile şi modul de abordare al majorităţii copiilor.Orice copil are o serie 

de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi specifiul său de a se dezvolta. Datorită 

specifiului de dezvoltare, altor factori care inflenţează dezvoltarea, pot apărea/surveni dezechilibre şi întârzieri 

şi/sau dizabilităţi variate în dezvoltarea copilului. 

     Noţiunea de curriculum adaptat se potriveşte mai bine în contextul educaţiei incluzive, unde adaptările 

conţinuturilor la o categorie anume de copii cu cerinţe educative speciale are în vedere atît volumul de 

cunoştinţe, cît mai ales procesele psihice şi particularităţile funcţionale ale sistemului nervos, în cazul cărora 

funcţia compensatorie determină o serie de modificări ale reţelelor neuronale de transmitere şi prelucrare a 

informaţiilor. 

      Pentru copiii cu CES, curriculum-ul preșcolar trebuie să aibă următoarele OBIECTIVE : - să permită 

copiilor să interacţioneze şi să comunice cu o largă diversitate de persoane;- să permită copiilor să-şi exprime 

preferinţele, să-şi comunice nevoile, să ia decizii în baza alegerii acelor opţiuni, după care se conduc sau pe 

care le respectă ceilalţi oameni; - să pregătească copilul pentru şcoală şi viaţa de adult, asigurînd cel mai mare 

grad de autonomie posibil şi să-i sprijine în a stabili relaţii de respect reciproc şi dependenţă unii faţă de 

ceilalţi; - să ducă la creşterea gradului de conştientizare şi înţelegere de către copii a mediului în care trăiesc şi 

a lumii înconjurătoare; - să încurajeze copiii să exploreze, să fie curioşi (să cerceteze) şi să caute provocări; - 

să le ofere o gamă largă de experienţe de învăţare în fiecare dintre etapele preşcolare, potrivit vîrstei. 

      Strategii pentru proiectarea unui curriculum incluziv : 

• Selectarea unor conţinuturi din curriculum-ul general adresat copiilor cu dezvoltare normală/ majoritari, care 

pot fi înţelese şi însuşite şi de către copiii cu CES şi renunţarea la cele cu un grad sporit de complexitate;  

• Accesibilizarea întregului conţinut;  

• Diversificarea componentelor curriculum-ului general prin introducerea copiilor cu CES în activităţi 

compensatorii, recuperatorii concomitent cu participarea la activităţile desfăşurate în învăţămîntul obişnuit;  

• Extinderea perioadei de timp alocate procesului de învăţare. Valoarea creditului unei unităţi de competenţă 

nu se acordă în funcţie de timp  

• Tehnicile de predare utilizate trebuie să ia în considerare diferitele stiluri de învăţare şi să asigure 

posibilitatea aprofundării cunoştinţelor prin includerea diverselor strategii de învăţare activă centrată pe copil; 

 • Identificarea strategiilor de predare diferenţiată sau strategiile de predare care "maximizează învăţarea la 

nivel individual", cum ar fi învăţarea pentru dezvoltare personală, învăţarea între colegi, lucru în grup, echipe 

de învăţare etc.;  

• Proiectarea curriculumului, astfel încît acesta să planifice şi să evalueze succesul copiilor. 

 • Implicarea copiilor în stabilirea ţintelor individuale de învăţare şi monitorizarea progresului obţinut în 

procesul de atingere a scopurilorstabilite;  

• Copiii trebuie să-şi consolideze atît încrederea în sine, cît şi competenţele.  

• Programul zilei trebuie să menţină echilibrul între varietate şi stabilitate, şi anume: ce ţine de timpul 

prevăzut pentru jocuri şi activităţi liber alese, rutine, tranziţii, activităţi pe domenii de dezvoltare.  
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• E necesar să se respecte - rutinele (tranziţia de la o activitate la alta, mesele, spălatul pe mâini, 

plimbările,respectarea igienei personale, autoservirea).  

• Sunt foarte importante stabilirea unor reguli şi respectarea acestora. Curriculum-ul trebuie să fie centrat pe 

copil, respectînd unicitatea, nevoile, trebuinţele, caracteristicile de vîrstă ale acestuia, corelate cu principiile 

psihologice ale învăţării. Curriculum-ul trebuie să-l ajute pe copil să-şi descopere capacităţile, potenţialul şi să 

le valorifice la maxim.  

   Cadrele didactice trebuie să le acorde copiilor cu CES o atenţie sporită, dar nu exagerată, manifestată prin 

aplicarea diferitor modalităţi de implicare a acestora. Evaluarea trebuie să-i conducă pe copii la o 

autoapreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă a performanţelor.Documentarea constă în:  

• studierea curriculum-ului preşcolar (cadrele din serviciu, educatorii, metodistul, directorul grădiniţei);  

• cunoaşterea copilului prin: convorbirea cu părintele, cu educatorul, cu copilul;  

• observări sistematice sau ocazionale asupra comportamentului copilului;  

• interpretarea rezultatelor obţinute de copil la teste, fişe de lucru, observări, produse ale activităţii acestuia.  

      Pe baza rezultatelor obţinute, în urma evaluării şi interpretării rezultatelor, se pot realiza:  

• proiectările strategiilor educaţionale care i se potrivesc copilului cu CES;  

• diferenţierea actului didactic de către educator în funcţie de posibilităţile şi nevoile copilului;  

• întocmirea unui plan educaţional individualizat în urma evaluării.  

       Evaluarea se va realiza respectînd principiile integrării şi ale incluziunii, printre care: 

 • principiul asigurării dezvoltării copilului în conformitate cu potenţialul de care acesta dispune; • principiul 

evaluării în raport cu nevoile şi cerinţele copilului;  

• principiul abordării pozitive (focalizarea pe valorificarea „punctelor tari" ale copilului);  

• principiul adaptării curriculare diferenţiate şi personalizate 

 Stabilirea posibilităţilor de dezvoltare a copilului se realizează prin lucrul direct cu acesta:  

 -se stabilesc concret măsurile şi acţiunile de îmbunătăţire;-se fac propuneri de intervenţii educaţional-

terapeutice (exemplu: timpul acordat unui copil în funcţie de dificultatea/dificultăţile pe care le are); -se 

organizează activitatea cognitivă, socială, motorie a copiilor;  -se stabilesc sarcini diferite sub aspectul 

complexităţii, care să se sprijine pe experienţa anterioară; se stabilesc teme pentru părinţi, se sugerează 

metode şi procedee de lucru cu copilul acasă pentru a consolida cele învăţate la grădiniţă etc.  

     Se vor evalua de către educatori, specialiştii din serviciul specializat comportamentele dobândite/formate 

în baza obiectivelor curriculum-ului diferenţiat şi a planului educaţional individualizat. Aceştia vor recurge la 

teste finale, grile de evaluare, vor evalua produse ale activităţilor copiilor. 

      Ulterior evaluării finale se vor lua decizii privind:  continuarea strategiei (dacă a dat rezultatele anticipate 

şi scontate);  modificarea strategiei (dacă performanţele copiilor nu sunt la nivelul standardelor proiectate);  

ieşirea din programul de educaţie integrată ca urmare a progresului înregistrat de copil şi includerea lui în 

programul educaţional al copiilor cu dezvoltare normală. 

     Abordarea diferenţiată aduce în discuţie adaptarea învățământului la particularităţile psihofizice ale 

copilului, ceea ce presupune o foarte bună cunoaştere a copilului privitor la temperamentul, priceperile şi 

deprinderile, interesele, potenţialul intelectual, trăsăturile de personalitate, etc. Pe de altă parte, dincolo de 

aceste caracteristici individuale, educatorii trebuie să cunoască „ereditatea socio-culturală" pe care copilul o 

aduce din familie.  

      Diferenţierea învăţării înseamnă adaptarea activităţii de învăţare (sub raportul conţinutului,al formelor de 

organizare şi al metodologiei didactice) la particularităţile copiilor, la tipurile de individualităţi. Nu trebuie să i 

se predea copilului altceva decât ceea ce este potrivit cu capacităţile sale şi cu cunoştinţele pe care deja le 

posedă. Pornind de la respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale, activitatea diferenţiată solicită toţi 

copiii, atât pe cei care întâmpină greutăţi în acumularea cunoştinţelor, în formarea priceperilor şi 

deprinderilor, cât şi pe cei cu posibilităţi deosebite, asigurând stimularea dezvoltării lor pană la nivelul maxim 
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al disponibilităţilor de care dispun, ținând seama de interesele şi aptitudinile fiecăruia în parte. în învățământul 

preşcolar tratarea diferenţiată a copiilor este nu numai posibilă, dar şi necesară 

      Coordonatele principale care trebuie să eşaloneze organizarea, desfăşurarea şi conţinutul activităţii 

diferenţiate cu copii preşcolari sunt:  

 Activitatea diferenţiată cu copiii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţămîntului formativ ce vizează 

dezvoltarea armonioasă a tuturor componentelor personalităţii.  

 Activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu întregul colectiv 

al grupei.  

 Diferenţierea activităţii cu copiii se realizează în toate momentele zilei. Diferenţierea şi individualizarea 

învăţării se realizează în toate activităţile de învăţare şi activităţile liber alese. O modalitate de diferenţiere şi 

individualizare sunt şi serbările cu ocazia diferitor evenimente, unde copiii îşi asumă roluri, recită poezii în 

funcţie de capacităţile fiecăruia, de aptitudinile şi talentele sale.  

 În activitatea diferenţiată trebuie să-i cuprindeţi pe toţi copiii grupei, atît pe cei care întîmpină dificultăţi, 

bariere în învăţare din cauza dizabilităţii, dificultăţii pe care o au, cît şi cei cu posibilităţi deosebite, pentru ca, 

folosind metode şi procedee specifice particularităţilor individuale, să asiguraţi stimularea dezvoltării lor pînă 

la nivelul maxim al disponibilităţilor pe care le are fiecare.  

 În tratarea diferenţiată a copiilor evitați suprasolicitarea faţă de potenţialul psihic real.  

 Conţinutul învăţămîntului este comun; diferenţiate sunt doar modalităţile şi formele de predare-învăţare.   

 În timpul activităţii diferenţiate veţi folosi în permanenţă metode şi procedee care antrenează în cel mai 

înalt grad capacităţile intelectuale ale copilului, trezesc şi menţin interesul faţă de obiectele şi fenomenele 

studiate, stimulează atitudinea creatoare, solicită un efort acţionai propriu, asigura o învăţare activă şi 

formativă.  

 Diferenţierea activităţii cu copiii presupune îmbinarea şi alternarea echilibrată a activităţii frontale cu 

activitatea individuală şi pe grupe mici de copii. 

    Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copilului este fundamentală pentru reuşita participării la 

grădiniţă. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborarea a 

părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copiii. 
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      INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Profesor învăţământ preşolar Stoian Alina Loredana 

Gradinita Cu Program Normal Nr.7, Medgidia, Jud. Constanta 

 

 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii 

străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor 

lingvistice şi entice…” 

Declaraţia de la  Salamanca -  Spania, 1994 

 

Incluziunea = oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, trebuie 

tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie, trebuie furnizate în cadrul 

serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor societăţii.  

 

Copii cu cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 

✓ copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească; 

✓ copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale; 

✓ copiii din familii cu nivel de trai scăzut; 

✓ copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării; 

✓ copiii cu dizabilităţi; 

✓ copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA; 

✓ copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea. 

Educația incluzivă: 

• susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

• urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

• este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, pentru 

comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii; 

• presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea copiilor, 

inclusiv a celor cu c.e.s; 

• este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

• este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. (Vaida, T.) 

 

Cum se realizează educația incluzivă? 

• Existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul nondiscriminării, 

principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul intervenţiei timpurii, 

principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asigurării serviciilor de sprijin, principiul cooperării şi 

parteneriatului. 

• Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa ei atributele 

de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a iubirii.  

• Elaborarea unui curriculum „incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi diversitate:  curriculum-ul  

adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor suportive;  metodologie 

didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale elevilor; diversitate în 

evaluare: forme, metode, instrumente. 

• Crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: asistenţă 

psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare (învăţător/profesor de 

sprijin). 

 
Forme ale integrării copiilor cu C.E.S. în școala românească 

▪ Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și stabilește un 

parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și susține un nou mod de 

desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul activităților școlare, adaptând materialele și 

mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasă. 
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▪ Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de masă unde să 

intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al specialiștilor din școală, o 

mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de copii.  

▪ Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru copiii 

deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care se ocupă cu elevii 

deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, atât în spațiul special amenajat în 

școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit acest lucru, colaborând direct cu educatorii din 

clasele unde sunt integrați copiii. 

▪ Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu cerințe speciale, 

domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant (specializat in munca la domiciliul 

copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa la activitatile scolii respective. 

▪ Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul itinerant este 

responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de sprijinire a copilului și 

familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește evoluția școlară a copilului, 

colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul și intervine atunci când apar probleme de 

învățare sau de adaptare a copiilor la anumite cerințe școlare. 

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu C.E.S. 

1. Depistarea copiilor cu C.E.S. 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu C.E.S.: 

- hiperactivitate; 

- slabă capacitate de a fi atent; 

- orientare confuză în spațiu și timp; 

- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

- este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

- inversează literele sau cuvintele; 

- face frecvent greșeli de ortografie; 

- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

- nu poate sări coarda; 

- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

- mod defectuos de a ține creionul în mână; 

- caligrafie mediocră; 

- incapacitate de a sări; 

- stângăcie; 

- ezitări la coborârea scărilor; 

- dificultăți de sta într-un picior. 

 

2. Documente necesare 

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o cerere 

prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către Comisia de Protecţie 

a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având drept subiect copilul. Dovezile 

investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va întocmi pentru Comisia de Evaluare 

care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de sprijin 

pentru copilul în cauză. 

• Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri şi 

obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea locală etc. 

• Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 
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• Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, metode şi 

mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice la nivelul şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate cere o 

evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă. 

Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de expertiză şi orientare 

şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un plan de intervenţie 

personalizată în cazul copilului evaluat. 

3. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu C.E.S. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu C.E.S.: 

1) accent pe ideile fundamentale; 

2) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

3) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

4) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

5) recapitularea obiectivă a acestora; 

6) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre didactice care 

predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, prin: recapitulare, 

conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, atunci 

predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi de 2-3 

ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, în detrimentul 

primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu c.e.s. din grupul clasei 

şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de a socializa, este eliminat. Ceea 

ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu c.e.s., cât progresul la nivel social şi 

aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor diagnosticate, 

se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

4. Îndatoririle părinţilor copilului cu C.E.S. 

• să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 

• să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 

- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

• să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

• să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, activităţi sportive 

etc. 
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Incluziunea elevilor cu C.E.S. 

 

Profesor Andrei Ecaterina 

Liceul Tehnologic Băile Govora, Jud. Vâlcea 

 

 

Conceptul educație incluzivă  a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale conform cărora 

anumite categorii de elevi au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității, dificultăților de 

învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive. 

Conceptul incluziunii își are originile în Declarația Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948), 

care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Această declarație 

induce ideea că incluziunea este acceptarea tuturor oamenilor, independent de diferențele dintre ei. Este 

vorba despre aprecierea persoanelor pentru ceea ce sunt și competențele lor și nu  despre felul în care merg, 

vorbesc sau se comportă. Incluziunea permite oamenilor să valorifice diferențele dintre ei, prin  aprecierea că 

fiecare persoană este unică în felul său. 

Primul lucru care trebuie realizat în integrarea educativă a acestor copii este depistarea cerinţelor 

educative speciale. Identificarea copilului cu cerinţe educative speciale se face de către familie, cadrele 

didactice, medici, specialişti. Evaluarea, expertizarea, orientarea şcolară a copilului cu C.E.S. se face de către 

comisiile şi serviciile specializate.  

Al doilea lucru este diagnosticarea, care constă în identificarea nevoilor speciale pe care le prezintă 

elevul şi se face de către Comisia Internă de Evaluare Continuă din cadrul şcolii sau a centrului de resurse. În 

cazurile cu deficienţe majore intelectuale, senzoriale sau fizice orientarea şcolară şi forma de integrare şcolară 

se face de către Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului a cărui propunere va fi discutată de către Comisia 

pentru Protecţia Copilului ca factor de decizie. Aceasta din urmă respectă drepturile copilului şi principiile 

educaţiei integrate aprobând orientarea şcolară cea mai benefică pentru elev.  

Următorul aspect este emiterea propunerii şi implicit a deciziei de acordare a sprijinului, care poate fi 

luată fie la nivelul instituţiei de către Comisia Internă de Evaluare Continuă pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare sau de dezvoltare, fie prin certificat de expertiză şi orientare şcolară elaborat de Comisia pentru 

Protecţia Copilului. Această decizie include atât forma de integrare, cât şi tipul de intervenţie de care are 

nevoie elevul şi se ia numai cu acordul părinţilor sau la cererea acestora.  

Pentru a realiza integrarea copiilor cu C.E.S., trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de 

dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social. Scopurile principale 

ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale sunt:  

➢ informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi pentru 

copiii ce au abandonat şcoala;  

➢ sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii într-o 

şcoală integrativă;  

➢ schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;  

➢ dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare; 

➢ implicarea părinţilor elevilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea sprijinului 

suplimentar copiilor cu nevoi speciale; 

➢ implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; 

➢ elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, prin 

aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui elev, indiferent de problemele acestuia, şi 

nu a elevului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru 

specifice: planificare, instruire, evaluare.  

Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învatamântul de masă presupune:  
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➢ să se educe  elevii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de elevii normali; 

➢ să se asigure servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă medicală şi 

socială) în şcoala respectivă;  

➢ să se acorde sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a 

programelor de integrare; 

➢ să se permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite 

(biblioteca, terenuri de sport etc);  

➢ să se încurajeze relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi elevii din clasă/şcoală; 

➢ să se educe şi să se ajute toţi elevii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;  

➢ să se ţină cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

➢ să se asigure programe de sprijin individualizate pentru elevii cu cerinţe speciale;  

➢ să se accepte schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

În concluzie, educația incluzivă de calitate presupune implicare, relevanță, eficiență, și adecvare la 

nevoile și așteptările beneficiarilor. Educaţia incluzivă răspunde la diversitatea nevoilor elevilor. Diferenţele 

individuale de dezvoltare, particularităţile personale, stilurile de învăţare devin resurse şi nu piedici în 

adaptare şi integrare. 
,,Educaţia prin perspectiva incluziunii schimbă astfel centrarea de la copilul văzut ca problemă la sistem 

educaţional văzut ca problemă." (UNESCO) 
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Valorificarea activităților de voluntariat 

Prof. Înv. Primar. Pantea Florina-Monica 

 Școala Gimnazială Nr. 16 Oradea 

 

Deși suntem în secolul 21, din păcate, încă mulți copii care provin din diferite medii defavorizate 

luptă cu neajunsurile, cu lipsa posibilităților materiale, cu lipsa posibilităților financiare, cu lipsa unui trai 

decent. Acești copii uneori, din păcate în majoritatea cazurilor, nu au acces la educație coresponzătoare, nu se 

pune în familiile lor accent pe educație, pe tot ce înseamnă cultivarea intelectuală a unui om. Acest lucru 

rezultă un șir de lucruri care se vor repeta. Copiii săraci, copii ai adulților săraci, vor de deveni și ei adulți fără 

posibilități materiale, vor insufla această gândire și ei copiilor lor și nu se va termina acest cerc decât foarte 

greu sau niciodată. 

Când părinții nu văd importantă școala, nici copiii nu vor vedea lucrurile altfel sau șansele ca ei să aibă altă 

mentalitate vor fi semnificativ reduse. Sunt și familii din care au ieșit copii cu rezultate excepționale, dar din 

nefericire numărul acestora este încă destul de redus. Sunt familii de diferite etnii, religii, naționalități sau 

culturi unde școala nu are semnificație în viața copiilor, fetele fiind căsătorite la vârste foarte fragede, băieții 

la fel. Acest lucru duce un aport foarte mare la tot ce înseamnă abandon școlar, la tot ce înseamnă vieți 

distruse, destine incerte. Acești copii care nu au reușit să-și clădească un viitor stabil, copii care au avut 

neșansa de a proveni din familii unde căsătoriile aranjate la vârste fragede reprezintă normalitatea, ei la rândul 

lor vor da naștere altor copii cu viitor ca a lor. Pentru a întrerupe acest cerc vicios trebuie să se organizeze 

activități de voluntriat, voluntariat în cadrul cărora profesori, medici, avocați să vină să le explice acestor copii 

ce înseamnă căsătoria la vârstă fragedă, ce riscuri are o sarcină la o vârstă foarte tânără, riscuri atât pentru 

mamă, dar cât și pentru copil. 

Tinerii trebuie să înțeleagă faptul că prima dată trebuie să-și pună bazele unui viitor, apoi să-și 

întemeieze o familie, iar drepturile lor ar trebui să fie expuse direct de către un avocat, un jurist, pe înțelesul 

lor, pe limbajul lor.  Suntem fruntași în Europa la mame minore, avorturi la vârste fragede, iar acest lucru este 

enorm de revoltător. În mare parte în lume s-a acceptat educația sexuală în școli, noi încă ne bazăm pe ora de 

anatomie din clasa a șaptea, iar acest lucru fără a lua alte măsuri. Acest lucru rezultă situația în care se află 

țara noastră, situația abandonului școlar atât de mare. Ar trebui să fie unanim acceptată educația sexuală în 

școli, iar situația s-ar îmbunătăți semnificativ. Cadre medicale, care să facă voluntariat, ar trebui să vină să 

explice adolescențiolor tot ce trebuie să știe, cu calm, pe limbajul lor. 

Copiii care nu sunt iubiți de către părinți sau provin din familii cu foarte mulți frați și nu mai au timp părinții 

pentru ei după o anumită vârstă, riscă să ajungă în cercuri dubioase, riscă să dezvolte vicii, riscă să caute 

validare oriunde primesc puțină atenție, iar ei nu au puterea de filtra această atenție, ei bucurându-se de orice 

strop de afecțiune de care au parte. Din acești copii pot ieși adolescenți vulnerabili, foarte ușor influențabili, 

de care va putea profita orice om cu intenții rele, pentru că ei se leagă de orice urmă de speranță și de bunătate 

de care poate au parte. Acest lucru poate duce la degradarea stimei lor de sine și așa scăzute, la degradarea 

sufletului lor, la degradarea lor ca persoane, iar căile greșite pot duce înspre abandon școlar și pot avea final 

foarte nefericit. Prin diferite activități de voluntariat în cadrul școlii trebuie să se explice elevilor că în viața lor 

ei sunt prioritari, că au dreptul la libertate, la proprie decizie, iar cel mai mult ca om tu trebuie să te prețuiești. 

Când tu te vei prețui cu adevărat, acest lucru vor face și cei din jurul tău, iar acest lucru pot explica cel mai 

frumos dascălii și psihologii. Trebuie ca fiecare copil să înțeleagă faptul că este un om frumos, va fi un om 

frumos, care merită iubit, apreciat, respectat, iar asupra vieții noastre noi decidem și sub nicio formă prietenii, 
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prieteni care nu ne învață cele mai bune lucruri uneori. Dacă nu suntem de acord cu un anumit comportament 

în cercul nostru de prieteni, nu trebuie să imităm acel comportament doar pentru a ne integra în acel cerc. NU 

este NU! Dacă nu sunt de acord cu țigările, nu voi fuma. Dacă nu mă atrage alcoolul, nu consum. Dacă nu 

mă atrag jocurile de noroc, nu voi juca. Dacă chiulesc toți și eu vreau să rămân la ore, rămân. Dacă pune 

presiuni partenera/partnerul de culpu pentru următorul pas în relație și încă nu mă simt pregătit/pregătită, 

spun NU! Îmi exprim opinia liber, nu îmi este frică de prejudecăți sau de abandon, deoarece nu am nevoie de 

oameni care doar să profite de mine în viața mea.  Aceste idei ar trebui ca fiecare adolescent să și le 

însușească, deoarece sunt noțiuni care oferă o anumite perspectivă asupra vieții, o viață demnă, o viață lipsită 

de oameni toxici. 

Tinerii trebuie să înțeleagă importanța activităților de voluntariat, voluntariatul fiind un timp petrecut 

frumos cu oameni care împart aceleași valori cu tine, timp în care faceți un bine, iar voi vă puteți simți bine 

atât cu voi ca persoane, dar cât și cu ceilalți.  Ar trebui să pună mult mai mare importanță pe activități de 

voluntariat în cadrul școlilor, dar și în afara acestora. Se pot aduna alimente și haine pentru persoane care au 

nevoie de aceste lucruri, se pot îngriji animale le adăposturi, se pot vinde dulciuri la tarabe, iar banii donați 

pentru cazuri caritabile. 

Sper că am reușit să evidențiez câteva caracteristici ale tot ce înseamnă voluntariat în cadrul școlii și înafara 

școlii, aceste caracteristici sunt mult mai multe, subiectul fiind unul vast, dar unul frumos, unul care merită 

debătut pentru o bună funcționare a societății. 

 

 

  

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

515 
 

IMPLICAREA  ELEVILOR  CU  C.E.S.  ÎN  ACTIVITĂȚILE  DIDACTICE  DESFĂȘURATE 

Popescu Natalia Alina 

 Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Rm. Vâlcea 

 

 

Educația  nu a fost pregătită  dintotdeauna  să răspundă  cerințelor  activității desfășurate cu  copii cu  

dizabilități.  Vorbim astăzi despre o pedagogie a  incluziunii , prin care  fiecare copil primește o  educație  

diversificată, individualizată și chiar personalizată , pentru  dezvoltarea  potențialului  său optimal , indiferent 

de particularitățile sale de învățare. Fiecare copil are trăsături, ritmuri unice de învățare și dezvoltare. Astfel, 

fiecare copil  , indiferent de ritmul și de modul lui de învățare  și dezvoltare, este important  și  valoros pentru 

educație. Orice copil poate învăța și se poate dezvolta sub influența factorilor educaționali adecvați.  Prin 

implicarea copiilor cu C.E.S.  ,crește  sentimentul de apartenență  la  viața colectivului , de prietenie, de 

motivare pentru  studii. Rolul cadrului didactic este  de  a implica acești copii ca având un status egal cu al 

celor care nu au dizabilități. Ei trebuie să fie lăsați să își exprime gândurile și sentimentele.  Trebuie să  avem 

așteptări  realiste , dar pozitive   cu privire la copil  și la abilitățile lui.  De asemenea, să realizăm activități 

adecvate abilităților copilului , pentru a-i oferi  șansa să obțină rezultate pozitive și mai ales, progrese cât de 

mici. Este necesar  să prețuim , să incurajăm și să valorizăm mereu copilul , chiar dacă progresele lui sunt 

mici. Copiii cu C. E.S. trebuie implicați în toate activitățile didactice  desfășurate , iar progresele lor să fie 

prezentate  părinților  și altor persoane cu care vin în contact . La vârstele mici , copiii trebuie să se joace și să 

lucreze împreună , indiferent de nivelul de reușită al fiecăruia. Cadrul didactic să pornească  în activitățile 

desfășurate de la potențialul  optim de dezvoltare  al fiecărui copil. Accesul  la o viață de calitate, la o 

integrare optimă educațională și socială , depind de  modul în care cadrele didactice  îi valorizează , îi sprijină 

și îi privesc  ca persoane  unice, active și valoroase. Mai mult  decât atât, trebuie implicați părinții copiilor cu 

C.E.S. ca membri  deplini ai echipei în programul și planificarea activităților școlii și a activităților 

extradidactice. Ei trebuie să fie sensibilizați cu privire la nevoile copilului lor , să-i ajute , să aibă răbdare , să 

prevină abuzul asupra copilului cu cerințe educative speciale. Pe de altă parte, cadrul didactic trebuie să aleagă 

activități, lecții , materiale de învățare  adaptate nevoilor  copiilor cu astfel de cerințe. În activitățile 

desfășurate,  cadrul didactic își îndeplinește rolul de sprijin și stimulator al dezvoltării  copiilor printr-o serie 

de comportamente  didactice  adecvate.  

Implicarea  copiilor cu C.E.S. în activitățile didactice presupune: 

-elaborarea  de programe analitice care să  răspundă  cerințelor  tuturor  copiilor în  raport  cu posibilitățile 

reale  de învățare , cu stilul și  ritmul  de  învățare al  fiecăruia; 

-adaptarea  strategiilor didactice la particularitățile fiecăriu copil pentru a eficientiza  învățarea; 

-organizarea  învățării pe principiile învățării active, participative, de cooperare, de  ajutor  reciproc; 

-valorizarea  socială a fiecărui copil, acceptarea diversității și valorizarea acesteia. 

Procesul de incluziune  a copiilor cu C.E.S. depinde de mai mulți factori :de cadrele didactice, de școala în 

care învață copiii , de factori exteriori  școlii. De aceea, integrarea lor presupune  anumite schimbări  la nivelul  

factorilor menționați. Contribuția cadrelor didactice depinde  de modul  de raportare  a acestora la copiii cu C. 

E. S., precum și de strategiile didactice utilizate.Toată activitatea cadrelor didactice  trebuie să se caracterizeze 
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printr-un  amplu demers  de adaptare la nevoile și cerințele acestor copii  : obiective adaptate , curriculum 

adaptat , strategii didactice corespunzătoare și  evaluare  adaptată. 
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 INTEGRAREA E-LEARING-ULUI LA ELEVII CU CERINȚE SPECIALE, 

ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

 

Trîncă Anișoara Antigona 

 Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

 

 TIC oferă o multitudine de metode și tehnici speciale și inovatoare pentru instruirea copiilor cu CES. 

Acești elevi, de regulă, au interes scăzut pentru învățare, se adaptează cu greu mediului școlar general, nu se 

pot concentra pentru o perioadă îndelungată de timp și nu reușesc să execute sarcinile date de către cadru 

didactic. Dispozitivele tehnologice sunt în mod deosebit utile pentru adaptarea activităților de învățare pentru 

elevii cu cerințe speciale sau dificultăți de învățare; facilitează activitatea de predare și au un impact deosebit. 

Utilizarea tehnologiilor moderne în şcoli în rândul acestor elevi, ar putea conduce și produce modificări la 

nivelul comportamentelor intelectuale, emoționale, sociale. 

În ultimii ani, TIC sunt aplicate tot mai frecvent și în procesul de recuperare/ educație a copiilor cu 

CES. Grație caracteristicilor sale unice, calculatorul devine un instrument foarte eficace în procesul de 

individualizare și ameliorare a situației copilului cu CES. În condițiile în care calculatorul suscită interesul 

copiilor și dorința de a-l folosi, acesta trebuie valorificat în calitate de resursă importantă în procesul de 

educație a copiilor cu competențe cognitive reduse. 

Metodele utilizate în procesul educațional în general, și, în particular, cele selectate pentru asistența 

individualizată a copiilor cu CES, trebuie să aibă un caracter funcțional, să se bazeze pe buna cunoaștere a 

particularităților de dezvoltare a copilului, să fie orientate spre asigurarea progresului în dezvoltarea acestuia.  

Un factor important în asistența copiilor cu CES îl constituie identificarea celor mai adecvate strategii 

educaționale. Avantajele utilizării TIC se pot concretiza în aspecte precum:  creșterea interesului de a învăța, 

creşterea frecvenței la ore, obținerea unei mai bune concentrări și stimularea lucrului în echipă, îmbunătățirea 

rezultatelor școlare, dezvoltarea competenței de comunicare, optimizarea managementului proiectelor, precum 

și dezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor. Pe lângă valențele formative ale utilizării TIC, 

mijloacele informatice moderne ar putea spori semnificativ atractivitatea procesului educațional  . 

Dezvoltarea infrastructurii TIC constituie baza procesului de implementare a tehnologiilor moderne în 

educația copiilor cu CES – fără de instrumente, tehnici și tehnologii adecvate, este imposibilă promovarea 

TIC. 

 Educația şcolară este un instrument de integrare socială a copiilor şi adolescenţilor în sistemul 

educațional existent. Să nu uităm nici o secundă că adevărata provocare este de a crea un mediu de învățare 

susținut tehnologic și favorizant pentru fiecare elev.  

Integrarea elevilor cu CES în colectivul unei clase este una dintre cele mai dificile probleme 

psihopedagogice datorită diverselor probleme pe care le ridică aceasta, cum ar fi: 

- posibilităţile de dezvoltare; 

- efectele asupra colegilor de clasă;  

- condiţii diferite de organizare a orei; 

            - evaluare diferenţiată; 

            - lipsa unui profesor de sprijin ṣi a unui consilier ṣcolar ;  

            - lipsa unei colaborări eficiente cu familiile copiilor cu cerinṭe educative speciale. 

Pentru elevul  cu cerințe educaționale speciale (cu intelect liminal, cu nivel mediu și ușor de retard 

mintal sau deficiențe multiple ușoare), este oportun alegerea unei platforme educaționale care, cel mai 

important, să răspundă nevoilor sale. Organizarea intuitivă a accesării este foarte importantă pentru un copil 

cu nivel scăzut de gândire și, cel mai frecvent, cu tulburări de memorie. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

518 
 

Utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare la clasele cu copii cu nevoi speciale duce la: o 

concentrare sporită din partea elevilor cu CES şi deprinderea unor abilităţi de învăţare de bază; o facilitare a 

trecerii de la un subiect la altul, în cadrul lecţiei; furnizarea unui feedback prompt elevului şi încurajarea 

acestuia după fiecare etapă parcursă/ fiecare pas realizat; facilitarea accesului la informaţii inclusiv pentru 

elevii cu dislexie, ţinând cont de posibilităţile variate de reprezentare multi-media ale aplicaţiei implementate 

(imagini, sunete etc); creşterea gradului de autodeterminare al elevului, al independenţei acestuia şi nu în 

ultimul rând al capacităţii de integrare, prin declanşarea de schimbări pozitive la nivel de relaţii inter- şi intra-

personale, al abilităţilor senzoriale etc.)  

 Rolul compensatoriu al TIC se referă la utilizarea acestora ca asistență tehnică, care permite copiilor 

cu CES să ia parte activă în procesul de interacțiune și comunicare (o persoană cu dizabilități fizice poate 

folosi calculatorul pentru a scrie; un elev cu probleme de auz va folosi calculatorul pentru a citi un mesaj 

transmis de un coleg etc.). Din acest punct de vedere, TIC dezvoltă capacitatea elevilor de a controla mediul, 

de a avea acces la informații, de a comunica cu mediul proxim și cel mai îndepărtat. Altfel spus, TIC pot 

compensa/recupera sau substitui funcțiile naturale ale persoanei.  

Utilizarea TIC ca instrument de învățare (didactic) a determinat o nouă dimensiune a educației și a 

lansat schimbarea abordărilor. Aplicarea TIC în procesul educațional propriu-zis conduce spre dezvoltarea 

unei mari varietăți de strategii de predare-învățare-evaluare pentru elevii cu CES. TIC se pretează perfect 

tehnologiilor educaționale incluzive, deoarece creează numeroase oportunități de individualizare a procesului 

educațional. TIC permit valorificarea curriculumului general într-o formă în care să satisfacă necesitățile unice 

și diferenţele, dar și să dezvolte abilităţile individului, prin abordarea unui ritm propriu de dezvoltare. Acesta 

devine, astfel, o resursă valoroasă pentru învățare și incluziune.  

TIC poate intermedia comunicarea eficientă între elevii cu CES și diverși conlocutori: cadre didactice, 

colegi, prieteni etc. În acest context, calculatorul devine o resursă care face posibilă comunicarea în cazuri 

aproape imposibile în alte condiții pentru persoane cu tulburări de limbaj, probleme de comunicare și alte 

deficiențe. În plus, TIC poate servi drept instrument pentru organizarea învățămîntului la distanță pentru copii 

nedeplasabili temporar sau în alte condiții.  

Cele mai cunoscute forme de lucru cu calculatorul în procesul educațional al copiilor cu CES, 

integrați în școlile de masă, sunt: 

 • jocurile didactice pentru dezvoltarea competențelor de bază de citit, scris și calcul;  

•  utilizarea resurselor INTERNET;  

• operațiile în diverse programe de calculator: Microsoft Word, Paint, Power Point, Microsoft Excel;  

• jocuri distractive pentru dezvoltarea unor abilități concrete etc. 

Literatura de specialitate face referință la o multitudine de tehnologii, denumite generic – tehnologii 

asistive (TA) (de suport, de sprijin, de asistență), definite de UNESCO drept „orice produs sau tehnologie 

bazată pe servicii, care permit persoanelor cu dizabilități sau celor în etate să valorifice întregul lor potențial în 

viața de zi cu zi, în educație, muncă sau în timpul liber”. În același context se folosesc și noțiunile dispozitive 

de tehnologii asistive (assistive technology device), servicii de tehnologii asistive (assistive technology 

service). În funcție de dizabilitate și problemele cu care se confruntă elevii cu CES în procesul de învățare, pot 

fi identificate diverse TA. Programele de calculator, adaptate diferitor categorii de CES, devin TA, sunt ușor 

de utilizat și creează satisfacții în procesul de învățare. Aplicarea TIC în procesul de predare-învățare nu 

înseamnă neapărat schimbarea metodelor de predare, ci, mai degrabă, adaptarea metodelor pentru obținerea 

celor mai bune rezultate, prin optimizarea și eficientizarea procesului educațional. 

Integrarea în comunitate a copiilor supṣi riscului de marginalizare este un proces de debarasare de 

sindromul de deficienṭă, sindrom care, în final, conduce la dependenṭa copilului cu dizabilităṭi de alṭii, 

devenind tributar asistenṭei, indiferent de natura ei. Privită din acest unghi, singura soluṭie o constituie 

reducerea diferenṭelor, pentru ca aceṣti copii deosebiṭi să urmeze o ṣcoală obiṣnuită. Este necesar ca 
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învăṭământul să se adapteze cerinṭelor copiilor, ṣi nu invers. Ṭinta finală este să se asigure ca toṭi copiii să aibă 

acces la o educaṭie în cadrul comunităṭii, educaṭie care să fie adecvată, relevantă ṣi eficientă. 

Atitudinea pozitivă zilnică a adultului faţă de copilul cu dizabilităţi îl poate ajuta efectiv în 

dezvoltarea capacităţilor de comunicare. Copilul va comunica mai uşor dacă doreşte să o facă, dacă doreşte să 

exprime lucrurile pe care le trăieşte. Folosind eficient capacităţile noastre de comunicare, vom putea stimula 

modul de comunicare al copilului. Este foarte important ca un copil cu cerințe speciale să fie ajutat să devină 

cât mai independent posibil în toate acţiunile pe care le întreprinde. 

Tehnologiile evoluează punând la dispoziţie utilizatorilor o functionalitate crescândă, în timp ce 

aplicatiile software devin din ce în ce mai inteligente si receptive pentru cel care le utilizează. Luate împreună, 

aceste caracteristici pun la dispozitie noi oportunități pentru elevii cu CES de a-și personaliza accesul la 

resursele de învățare digitală în școală și în afara ei. Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică va 

contribui decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în care elevul este un simplu 

“receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care procesul de predare-învăţare se ghidează 

după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi surse de cunoaștere. Pentru unii elevi cu CES, o 

soluție tehnologică poate fi singura cale de satisfacere a necesităților sale educaționale și, mai mult, de 

comunicare cu mediul extern. 
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Activități de voluntariat 

prof. înv. primar Balint Andreea – Iuliana 

    Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti,, Răducăneni 

             

          Activitățile de voluntariat sunt cele mai eficiente metode pentru tineri să pornească pe calea potrivită în 

ceea ce privește cariera, precum și o opțiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârstă necesară pentru 

a fi angajați legal. 

          Tinerii pot să-și dorească să facă voluntariat în timpul lor liber începând cu vârstă de 13 ani. Beneficiile 

voluntariatului sunt numeroase, iar tinerii care se hotărăsc să facă voluntariat realizează de cele mai multe ori 

că voluntariatul poate fi o metodă bună pentru a-și dezvoltă abilitățile pe care le pot pune în practică la locul 

de muncă. 

Există de asemenea și beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care se implică în activități de voluntariat. 

Un simț al apartenenței la grupurile de voluntari, creșterea încrederii de sine și a părerii despre sine, pot fi 

câteva din beneficiile sănătății mintale pe care tinerii le pot obține din activitatea de voluntariat. 

           Activități de voluntariat pentru tineri 

           Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari este dacă acele 

activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. Tinerii interesați de mediu ar putea să 

devină voluntari într-o acțiune de mediu, în timp ce tinerii atrași de o carieră în câmpul medical ar putea fi 

interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru de asistență medicală sau într-un 

centru de plasament pentru copii. 

           Voluntar pentru mediu 

Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale căror cauze 

relaționează cu mediul înconjurător . Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea "activități eco" de 

voluntariat. Activitățile locale de voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine și să se alăture eforturilor de 

voluntariat în comunități diverse. Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni 

voluntari. 

          Voluntariat pentru oamenii săraci 

Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale căror cauze 

relaționează cu mediul înconjurător . Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea "activități eco" de 

voluntariat. Activitățile locale de voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine și să se alăture eforturilor de 

voluntariat în comunități diverse. Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni 

voluntari. 

            Activități de mentorat 

Tinerii cărora le place să fie în preajma copiilor pot ajuta în mai multe feluri prin activități de voluntariat. Una 

din modalitățile prin care pot ajuta este să petreacă timp alături de copii mai mici, care se pot confruntă cu 

probleme de citit, probleme de matematică sau alte subiecte disciplinare pentru școală. 

            Voluntariat în comunitate 

Poate că nu există activitate de voluntariat pentru tineri mai bună decât intenția de a face voluntariat în satul 

său. Un mod de a începe este participarea la îndeplinirea nevoilor din comunitate și asistarea oamenilor care 

trăiesc acolo. Sunt vecini care s-au ocupat de curățenia de primăvară în grădini? Consideră-l un punct de 

plecare bun. 

            Tineri voluntari creativi 

Tinerii voluntari creativi își pot folosi talentul pentru a-și dezvolta propriile idei despre proiecte de voluntariat. 

Tinerii artiști pot dona colecțiile lor de artă către spitale de copii sau către centre de plasament, sau se pot 

folosi de talentul lor pentru a face o după amiază mai plăcută câtorva copii prin activități de desen sau 

sculptat. Lista ideilor din partea voluntarilor creativi este nelimitată.          
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       Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 
             Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar 

și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii 

sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

             Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 

tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

            Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

             Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, 

până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută 

de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de 

bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 

adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final.              Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta 

sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

             Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

            Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 
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de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei 

relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat 

de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în 

urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa 

împreună cu elevi voluntari. 

           O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un domeniu 

total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat între școala 

în care profesez și Școala pentru copii cu dizabilități din Viseu de Sus, la care am participat în calitate de 

profesor voluntar împreună cu câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am cumparat mici cadouri 

pentru copiii acestei școli. Acest lucru a fost posibil prin sponsorizare și din partea unor parinți ai elevilor 

școlii noastre sau a unor agenți economici din zonă. 

           Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii 

cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin 

atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând 

prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au 

desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au 

bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe 

semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

           Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin 

rotație, în anumite zile, curățenia în zona Monumentului eroilor, obiectiv turistic reprezentativ pentru comuna 

noastră. Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au 

învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului. 

           Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Educația incluzivă prin activități de voluntariat 

 

                                                                                                               prof. Muntean Corina Sanda 

                                                     Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”, Șomcuta Mare, Maramureș 

  

Voluntariatul face parte din categoria acțiunilor educative nonformale, o importantă dimensiune a 

valorii voluntariatului fiind cea educativă.  Prin intermediul acțiunilor de voluntariat se dobândesc diverse 

cunoștințe, dar mai ales se formează o serie de competențe și se dezvoltă valori, în maniera practică pe care 

educația formală, a manualelor și programelor școlare, nu o pune întotdeauna la dispoziția elevilor. Tocmai 

pentru că nu este un proces formalizat, rigid, ci are atributul flexibilității și al alegerii libere, voluntariatul 

devine atractiv, iar învățarea reprezintă un efect al implicării și nu un scop în sine al acesteia.  

 Din perspectiva valorii sociale a voluntariatului se știe că orice implicare în acțiuni de voluntariat 

înseamnă o formă de învățare socială, chiar dacă, de cele mai multe ori, aceasta nu e conștientizată. 

Participarea la acțiuni de voluntariat dezvoltă o serie de abilități și competențe sociale, precum spiritul civic, 

responsabilitatea socială, solidaritatea, toleranța, încrederea în sine. Voluntariatul oferă posibilitatea 

interacțiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacționăm în mod curent în activitățile noastre obișnuite, 

contribuind la dezvoltarea personalității individului ca ființă socială. 

 Spiritul civic și încrederea că orice om poate face o diferență în comunitatea lui se învață, cu 

siguranță, prin implicarea în acțiuni de voluntariat. 

Acțiunile de voluntariat întreprinse împreună cu elevii mi-au confirmat faptul că acestea i-au 

tranformat în persoane conștiente de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul lor, pe care nici nu le 

sesizaseră, ori le cunoșteau doar teoretic din mass-media, pentru că nu avuseseră nicio legătură directă cu ele.  

O astfel de acțiune de voluntariat a vizat atingerea obiectivului general al educației intercultural, dar și al 

educației incluzive, și anume acela de a facilita deprinderea abilităților de conviețuire în societatea plurală a 

zilelor noastre. Obiectivele educației interculturale privesc câteva axe. 

 Este vorba, în primul rând, de dobândirea cunoașterii în domeniul culturii în general și al culturii 

proprii în particular, inclusiv în ceea ce privește impactul acesteia asupra comportamentelor indivizilor și 

grupurilor. Reflecția asupra propriei culturi precede reflecția asupra culturii alterității. 

 Al doilea obiectiv este conștientizarea cauzelor și rădăcinilor propriilor determinări culturale, a 

stereotipurilor, a prejudecăților proprii, precum și identificarea acestora la ceilalți. Odată cu această 

conștientizare, se urmărește deprinderea capacității de a relativiza perspectivele și punctele de vedere, precum 

și de a dezvolta abilități de comunicare cu ceilalți. 

 Cel de-al treilea obiectiv este formarea unor atitudini pozitive care să fie aplicate în cadrul unei 

societăți plurale: respectul pentru diversitate, pentru identitatea celor percepuți ca fiind diferiți și, implicit, 

respingerea atitudinilor intolerante și discriminatorii față de aceștia. 

 În fine, cel de-al patrulea obiectiv al educației interculturale privește stimularea unei participări active 

în sensul aplicării principiilor pluraliste și a combaterii rasismului, xenofobiei și a discriminării din orice 

punct de vedere. 

Educația interculturală, premisă a educației incluzive, se poate realiza prin strategii și forme diverse, 

dintre care principalele identificate sunt: educația interculturală la nivelul curriculum-ului nucleu, educația 

interculturală la nivelul curriculum-ului la decizia școlii și educația interculturală la nivelul activităților 

extracurriculare.  

În cele ce urmează ne vom referi la un exemplu practic de acțiuni de voluntariat care și-au propus 

realizarea obiectivelor educației interculturale și totodată ale celei incluzive, prin activități extracurriculare. 

Precizăm de la început că educația interculturală la care au acces elevii de la Liceul Teoretic „Ioan 

Buteanu” din Șomcuta Mare se desfășoară în contextul în care în localitate funcționează Centrul Regional de 

Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Maramureș, unul dintre cele șase centre existente în țară. Pașii 
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spre atingerea obiectivelor educației interculturale au fost parcurși treptat, în primul rând în cadrul unor 

activități extrașcolare desfășurate de elevii liceului în parteneriat cu Centrul de Cazare și Proceduri pentru 

Solicitanții de Azil. Proiectul educațional în care sunt implicați ca parteneri Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” și 

Centrul de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil este sugestiv intitulat „Împreună vom reuși” și și-a 

propus încă de la început familiarizarea elevilor cu diferitele mentalități, obiceiuri și tradiții aparținând 

popoarelor din care proveneau solicitanții de azil, în scopul eliminării prejudecăților, acceptării și chiar 

înțelegerii celor de altă etnie.  

 Primele vizite la centru au stat mai degrabă sub semnul curiozității și al îndoielii, dar poate că tocmai 

curiozitatea specifică vârstei adolescentine i-a determinat pe elevii noștri să-și dorească să interacționeze cu 

etnicii ce proveneau din țări îndepărtate, ori chiar exotice, precum Camerun, Coasta de Fildeș, Sri Lanka, 

Pakistan, Afganistan, Iran, Irak, Siria,Brazilia, să afle cât mai multe despre mentalitatea lor, despre cultura din 

care provin, dar și, în măsura posibilului, despre motivele care i-au determinat să-și asume riscul de a-și părăsi 

țara și familia și a purcede spre necunoscut, de a-și asuma un destin incert. Apropierea s-a produs treptat, după 

cum tot treptat s-au estompat barierele impuse de dificultatea comunicării, a înțelegerii pe deplin a celui diferit 

de noi și mai ales barierele impuse de prejudecăți. 

 În  relativ scurt timp, acțiunile comune cu cei din centru au devenit un obicei, astfel că sărbătorile 

românești precum Crăciunul sau Paștele au fost prilej de a sărbători și a ne bucura împreună. Elevii noștri  i-au 

învățat dansuri populare și colinde românești, iar cei din centru ne-au împărtățit din tradițiile popoarelor lor, 

recunoscând faptul că obiceiurile noastre sunt cu adevărat impresionante și chiar ajungând să îmbrace portul 

popular românesc din zona Chioar, în care este situat orașul Șomcuta Mare. De Paști am încondeiat împreună 

ouă, dar am ajuns și să ne pictăm fețele în culorile steagurilor națiunilor reprezentate în acel moment în centru 

și în schimb, ca semn al deschiderii și al dorinței de comunicare și colaborare, refugiații și-au pictat pe obraz 

steagul tricolor. 

 Ziua Refugiatului este sărbătorită întotdeauna împreună de cei cazați în centru și elevi ai liceului 

nostru și pentru că vremea din luna iunie, când se sărbătorește această zi, ne permite, au devenit o tradiție 

competițiile sportive comune, în special meciul de fotbal la care participă echipe mixte –elevi și refugiați-, 

precum și sărbătoarea la iarbă verde, care implică gătitul în colaborare, atât a mâncărurilor tradiționale 

românești, cât și a celor specifice țărilor din care provin refugiații, prilejuri de cunoaștere reciprocă, de 

socializare, de participare activă și de eliminare a discriminării. 

 O acțiune comună extrem de interesantă și cu un important rol în educația interculturală este cea 

numită generic „Biblioteca vie”, o bibliotecă a ființelor umane, în care fiecare refugiat este o carte care 

așteaptă să fie răsfoită, să fie descoperită prin întrebările pe care i le adresează elevii români și care au astfel 

ocazia să afle cele mai nebănuite lucruri despre civilizații cu care nu au avut niciodată până acum tangență. Pe 

măsură ce „cititul” „cărților vii” avansează, dispare reticența, teama de necunoscut, se dezvoltă comunicarea și 

se creează acele legături afective care, în primă instanță, păreau imposibile, din moment ce era vorba despre 

oameni atât de diferiți. 

 Chiar fără să conștientizeze, elevii au învățat să fie solidari și toleranți, să depășească barierele 

sociale, să-și formeze și să-și dezvolte conștiința și responsabilitatea socială. Au învățat că lumea e una 

singură, a noastră, a tuturor, că oamenii sunt, în primul rând, oameni, iar copiii sunt copii, indiferent de falsele 

impresii care provin din necunoaștere, ignoranță și neimplicare. Și mai ales că fiecare dintre noi poate face o 

diferență în comunitatea lui prin implicare socială, prin acțiuni de voluntariat, care îți dezvoltă cunoașterea de 

sine, dar și a lumii din jur și care te desăvârșesc sufletește. 

 Trecând în revistă aceste aspecte ale educației interculturale concrete, putem afirma că valorile 

descoperite au fost repede internalizate, ceea ce a și permis implicarea activă în promovarea pluralismului și 

combaterea discriminării, fiind formate și dezvoltate atitudini care să reflecte principiile educației 

interculturale. 
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 Dovadă a atingerii obiectivelor educației interculturale, parte a educației incluzive, nu sunt doar toate 

aceste acțiuni și activități extrașcolare, ci și faptul că minori cazați în centru au devenit în timp elevi ai liceului 

nostru, având la început statutul de audienți, iar astăzi fiind școlarizați cu drepturi depline. Ei au fost ajutați de 

elevii români să se integreze surprinzător de rapid în colectivitate, unii dintre ei ajungând chiar să atingă 

standarde ridicate de pregătire și să obțină performanțe școlare notabile. Și, la fel de surprinzător, au ajuns să 

vorbească limba română aproape impecabil. Orele de limba română la care participă refugiații în centru le 

facilitează accesul la o mai rapidă integrare socială, comunicarea, chiar și minimală, cu localnicii fiind 

esențială. 

 Cu siguranță că educația interculturală este mult mai ușor de aplicat în rândul tinerilor, respectiv al 

elevilor, în cazul nostru, deoarece ei sunt mult mai receptivi față de nou, au o mai mare deschidere a 

orizontului cultural și nu au atât de adânc înrădăcinate prejudecățile încât să nu poată fi depășite.  

 Prin urmare, considerăm că în cadrul Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” din Șomcuta Mare s-au atins, 

prin intermediul acțiunilor de voluntariat, al activităților extrașcolare, obiectivele educației interculturale și ale 

celei incluzive, iar aceasta nu a rămas la stadiul de principii teoretice, ci a devenit un fapt, o stare de lucruri, o 

practică ce a condus la internalizarea principiilor educației interculturale și ale celei incluzive, la depășirea 

barierelor de orice fel și la conviețuirea în condiții optime în spiritul ideii de incluziune. 

La Șomcuta Mare, noțiunea de voluntariat, educația interculturală și educația incluzivă au trecut, cu 

adevărat, de la teorie la practică, iar acest fapt nu poate decât să contribuie la instituirea dialogului cultural și 

la dezvoltarea armonioasă a unei societăți caracterizate prin diversitate culturală.  
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EDUCAŢIE RAŢIONAL-EMOTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ  
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STUDIU DE CAZ PE BAZA MODELULUI ABC 
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Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia 

 

 

 
 

     În funcţie de interpretarea pe care o acordăm unui eveniment, ne putem simţi veseli sau trişti, mulţumiţi 

sau dezamagiţi...  

     Totul depinde de modul în care gândim cu privire la acest eveniment . 

     Pornind de la  modelul ABC propus de A. Ellis (1992), ca exerciţiu, propun o activitate de identificare a 

gândurilor iraţionale: descrierea pe scurt a evenimentului (A), gândurile care i-au apărut luiAndrei atunci 

când s-a confruntat cu acel eveniment (A), emoţiile negative care au însoţit A (anxietate, culpabilitate, 

depresie) şi comportamentele negative care conduc la eşec, în raport cu A.  

Obiectiv: identificarea şi modificarea gândurilor iraţionale care generează patologie şi suferinţă. 

Materiale: Povestea „Gândurile lui Andrei” 

Procedura: Se prezintă povestirea, explicându-le copiilor că se referă la un băiețel care gândeşte iraţional şi 

la modul în care se simte el, la ceea ce crede el despre sine. 

„Gândurile lui Andrei” 

        Într-o dimineață de toamnă Andrei, din dorinţa de a ajunge la timp la şcoală, s-a grăbit şi din greşeală a 

atins paharul cu Spidermann de pe birou. Când s-a întors, a văzut că paharul se spărsese. Era paharul pe care 

îl primise cadou de la părinţi, drept recompensă pentru rezultatele foarte bune pe care le-a obţinut la şcoală. 

Este cel mai rău lucru care mi se putea întâmpla, gândi el. De ce mi s-a întâmplat tocmai mie? N-o să mai 

primesc niciun cadou de la părinţii mei...O să le povestească tuturor ce-am făcut şi probabil n-o să mai am 

nici o şansă să mai primesc cadouri vreodată. Nu suport acest lucru.  

Discuţii 

Întrebări referitoare la conţinut: 

1. Ce i s-a întâmplat lui Andrei? 

2. Ce-a gândit Andrei în acel moment? 

3. Ce fel de gânduri a avut Andrei? 

4. Această situaţie este total lipsită de speranţă? 

5. Puteţi să vă gândiţi la alte gânduri pe care le-ar fi putut avea Andrei în aceste situaţii? 

6. Pecând de la gândurile  lui Andrei, credeţi că cei mai mulţi dintre noi avem astfel de gânduri în 

astfel de situaţii? 

7. Cum credeți că au reacţionat părinţii lui? 

http://www.google.ro/imgres?q=modelul+abc+ellis&sa=X&hl=ro&biw=1024&bih=562&tbm=isch&tbnid=p2-D6oE3FmSy1M:&imgrefurl=http://meki.ro/articole/inteligenta-emotionala.php&docid=dUniL91TYFMrZM&imgurl=http://meki.ro/articole/images/03.%20inteligenta%20emotionala.jpg&w=620&h=167&ei=ftZnUa-9AYGMtAbisoD4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=544&vpy=311&dur=43056&hovh=116&hovw=433&tx=60&ty=44&page=1&tbnh=74&tbnw=278&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:12,s:0,i:115
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8. Cine este vinovat de această întâmplare? 

Întrebări de personalizare: 

1. Ce simt când am asemenea gânduri? 

2. Aş spune că gândul meu este întocmai potrivit în astfel de momente? 

3. Aceste gânduri m-au făcut să mă simt mai bine sau mai rău, ţinând cont de faptul că mă simţeam 

deja un pic vinovat? 

4. Aţi avut vreodată astfel de gânduri? Daţi exemple de ce s-a întâmplat când aţi trăit un asemenea 

gând. 

5. Daţi exemple de gânduri pe care le-aţi avut astăzi. 

Pentru educatoare: 

      Este important ca preşcolarii să înţeleagă că au gânduri diferite în situaţii diferite.       Educatoarea 

recomandă câteva modalităţi de a păstra controlul asupra stării de a gândi iraţional: 

 1.Să fim foarte atenţi la ceea ce gândim în astfel de momente. .  

 2.Să încercăm să depăşim acele momente, gândind pozitiv.  

3.Să avem în minte că nu suntem singurii cărora li se întâmplă asemenea lucruri. 

4. Să ne pese de propria persoană. În felul acesta, nu ne vom mai consuma trăind o emoţie aşa de auto-

distructiva. 

5. În loc sa fim sclavii, din punct de vedere emoţional, ai oricarei situaţii cu potenţial frustrant, să folosim 

această situaţie ca pe o provocare la schimbare, nu ca pe o catastrofă. 

EXEMPLE DE GÂNDURI  IRAȚIONALE 

➢ Este îngrozitor ceea ce mi se întâmplă, 

➢ Ar trebui ca toți oamenii să se comporte frumos cu mine, 

➢ Ar fi perfect să fac totul bine,  

➢ Dacă nu iau 10 la acest examen e o catastrofă,  

➢ Sunt un ratat, un prost, nu sunt în stare de nimic! 

➢ Eu trebuie să am întotdeauna succes,   

➢ Trebuie să am întotdeauna dreptate și este îngrozitor dacă ceilalți nu mă aprobă. 

➢ Dacă nu sunt perfect și nu mă place toată lumea, nu am nici o valoare! 

➢ Trebuie să fiu slabă pentru ca cei din jurul meu sa mă placă.  

➢ Trebuie cu necesitate să fiu iubit și acceptat de toți cei importanți pentru mine și trebuie să evit ca 

ceilalți să nu fie de acord cu mine 

➢ Trebuie să mă realizez în viață ca sa fiu valoros ca persoană; trebuie să am succes în orice fac și să 

nu fac nicio greșeală 

➢ Oamenii trebuie să facă de fiecare dată lucrul corect. Dacă ceilalți fac ceva rau, nedrept sau egoist 

trebuie învinovățiți și pedepsiți 

➢ Lucrurile trebuie să fie așa cum vreau eu, altfel viața este intolerabilă 

➢ Nefericirea mea e cauzată de lucruri pe care nu le pot controla – deci nu pot face nimic ca să mă 

simt mai bine 

➢ Trebuie să mă îngrijorez de lucrurile care pot fi periculoase, neplăcute sau înspăimântatoare- altfel 

se vor întâmpla 

➢ Trebuie să evit greutățile vieții, neplăcerile și responsabilitățile pentru ca sunt prea mult de suportat 
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➢ Evenimentele din trecutul meu sunt cauza problemelor pe care le am și continuă să îmi influențeze 

sentimentele și comportamentul acum 

➢ Trebuie să fiu întristat atunci când alți oameni au probleme și să fiu nefericit atunci când sunt triști 

➢ Nu ar trebui să am parte de lispa de confort și de durere – nu le pot suporta și trebuie să le evit cu 

orice preț 

➢ Fiecare problemă trebuie să aiba o soluție ideala și e intolerabil când nu se poate gasi una 

Cei  3 TREBUIE care, conform lui Albert Ellis, trebuie eliminați din gândirea noastră: 

✓ TREBUIE să fac totul bine! 

✓ TREBUIE ca toți ceilalți să mă trateze bine! 

✓ TREBUIE ca viața să fie ușoară! 

Arta iubirii înseamnă perseverență. Cred că viitorul psihoterapiei și psihologiei aparține sistemului 

școlar. 

Cum folosim tehnica ABC? 

       Acest instrument este util deoarece cu ajutorul lui separăm evenimentul de credințe și emoții înțelegând 

astfel situațiile prin care trecem și, totodată, ne cunoaștem mai bine. Altfel, vom judeca în continuare 

situațiile respective în mod unitar, fără să realizam că felul în care gândim afectează felul în care ne 

simțim/comportăm. 

       Rememorați pentru început o întâmplare (A) pe care nu ați reușit să o administrați și care v-a marcat 

ziua d.p.d.v. emoțional făcându-vă să vă simțiăi neplăcut. Încercați mai apoi să o descrieți (în scris!) în mod 

obiectiv, răspunzând la întrebările cine, ce, unde, când și cum. Ca de exemplu: „Astăzi, în timp ce mă aflam 

la muncă, șeful meu a venit la noi în birou și, de față cu toți colegii, a ridicat vocea la mine” – clar și la 

obiect, fără judecăți de valoare. Scopul este să separam evenimentul de ceea ce credem și am înțeles noi că  

s-a întâmplat prin prisma convingerilor pe care le avem. 

      Următorul pas sunt consecințele, urmările (C)  și motivul pentru care nu discutăm acum partea de 

credințe (B) este că așa se întâmplă lucrurile și în viața reală: atunci când trăim o situație, emoțiile și 

sentimentele sunt cele pe care le constatăm mai întâi ca formă de răspuns la eveniment, înainte să fim 

conștienți de ceea ce credem despre ce s-a întâmplat. Așadar, C-ul în cazul de față ar fi următorul: „M-am 

simțit atât de prost încât îmi venea să mă bag sub birou de rușine și povestea asta m-a întristat pentru tot 

restul zilei.” 

      Pasul următor este să conectăm A și C prin B, adică să redăm gândurile din timpul evenimentului, făcând 

astfel legătura între întâmplare și felul în care ne simțim: „Ce am gândit de m-a facut să mă simt așa?” Și 

repet un lucru pe care l-am mai spus, dar care este extrem de însemnat: e important să redăm gândurile pe 

care le-am avut așa cum ne-au trecut prin minte, fără ăa le „prelucăam.” Dacă în cazul de față varianta 

necenzurată ar fi „Șeful meu mă urăște și acum tțti colegii cred despre mine că sunt un idiot” o lasam așa, 

nefinisată! Nu o „îmbunătățim” schimbându-i formularea în ceva de genul „Șeful meu nu prea mă are la 

inimă, iar colegii se uită chiorâș la mine.” Mai departe, cu ajutorul cuplurilor B – C din imagine verificăm 

validitatea celor de mai sus: de acolo știm, de exemplu, că pierderea valorii de sine este urmată de tristețe iar 

comparația negativă cu alte persoane duce la sentimente de jenă/frustrare, ceea ce confirmă legătura B – C 

caracteristică situației descrise mai sus. În cazul în care combinațiile B – C nu se potrivesc este necesar să 

refacem exercițiul. 

      Aplicând în mod constant modelul ABC vom începe să sesizăm existența unor patternuri atât în privința 

felului în care explicăm evenimentele care ne fac să ne simțim neplăcut (cauzal explicative sau de 
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implicare), cât și în privința convingerilor pe care le avem (violarea drepturilor, tendința de a ne compara cu 

alte persoane, incertitudine în ceea ce privește viitorul etc.). Cunoașterea acestor tipare ne ajută în două 

direcții: o dată că vom fi în stare să anticipăm reacțiile pe care le avem in cazul anumitor situații, iar a doua 

oară, tocmai pentru căștim acest lucru, suntem capabili să prevenim comportamentele care nu ne 

avantajeaăa. Iar beneficiul ultim este cunoașterea de sine, un pas important in „matematica echilibrului.” 
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 Voluntariatul, cu și despre oameni ...în mișcare  

Prof. Kt. Săulescu Nicoleta 

Școala Profesională Specială Codlea-Brașov 

 

Timpul este cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea, este foarte important să îţi 

gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei activități care ţi se potriveşte.  

Activităţile voluntare, reprezintă o oportunitate de învăţare valoroasă prin implicare activă şi personală. 

Implicarea înseamnă dăruire, devotament și responsabilizare.  

Evoluția tehnologiei și adaptarea omului la viața mereu schimbătoare, pretinde o dezvoltare fizică și psihică 

bună și realizarea unui echilibru, între activitățile fizice și activitățile intelectuale, elemente indispensabile în 

menținerea sănătății fizice și mentale. Când participăm la activități ce implică mișcarea, conștientizăm 

modul în care activitatea fizică contribuie la socializare și exteriorizare.  

 Un domeniu de actualitate, complex și în permanentă schimbare îl constituie copiii cu cerinţe educaționale 

speciale; astfel, sintagma elev cu C.E.S, a apărut atunci când criteriul educațional a reușit să coordoneze 

criterii medicale, psihologice, sociologice, de evaluare și orientare școlară și profesională a elevilor cu 

insuficiențe, incapacități. 

Dizabilitatea este un fenomen complex, dinamic și multifuncțional și este considerat a fi o problemă creată 

social, care împiedică participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate; astfel, activitățile de 

voluntariat, implică oamenii în diverse acțiuni ale comunităţilor din care fac parte, înlăturându-se astfel 

barierele legate de atitudine sau de mediu. 

Obiectivul principal constă în dezvoltarea şi valorificarea abilităţilor şi competenţelor personale, sociale şi 

profesionale ale persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul serviciilor şi oportunităţilor create la nivelul 

comunităţii (fig.1), în beneficiul tuturor. 

 

 
Fig.1  Reabilitare bazată pe comunitate 

 

Reabilitarea bazată pe comunitate, reprezintă o strategie din cadrul de dezvoltare generală a comunităţii 

pentru reabilitarea, îmbunătăţirea calităţii vieţii, egalizarea şanselor şi incluziunea socială a tuturor 

persoanelor cu dizabilităţi și reprezintă un document de poziţie comună emis de OIM, UNESCO și OMS, 

încă din anul 1994. Reabilitarea bazată pe comunitate se referă la toate categoriile de vârstă şi este 

implementată prin eforturi ale persoanelor cu dizabilităţi, familiile acestora şi comunităţilor de care aparţin, 

precum şi cele ale serviciilor de educaţie, medicale, sociale şi profesionale existente la nivelul comunităţii.  

Pe măsură ce stressul și sedentarismul (aspecte considerate negative ale civilizației moderne), se manifestă 

tot mai evident, tot mai mulți oameni înțeleg necesitatea abordării mișcării, sub toate formele. Mișcarea este 
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cu siguranță unul dintre cele mai grozave lucruri inventate de om. De asemenea, este un instrument care te 

ajută să-ți depășești limitele și cu siguranță te învață să ai caracter și să înveți să respecți reguli.   

Una din cerinţele integrării eficiente a elevilor cu C.E.S, este asigurarea de servicii specifice recuperativ-

stimulativ-compensatorii desfășurate în școală, iar activitățile și programele de voluntariat contribuie la 

dezvoltarea profesională și personală a elevilor.  

Unul din mijloacele specifice de implicare și educare psihomotrică este - terapia prin mișcare - kinetoterapia 

care aduce în discuție mișcarea, desfășurată sub forma tuturor activităților terapeutice adaptate. De asemenea 

contribuie alături de celelalte discipline cu caracter terapeutic-recuperator, la creșterea gradului de 

adaptabilitate în scopul reeducării profesionale și readaptării sociale.  

Strategia Națională de Acţiune Comunitară iniţiază programe între elevii voluntari din şcoli/organizații non-

guvernamentale, pe de o parte, și persoanele aflate în dificultate, pe de altă parte. Este un program care 

implică o varietate largă de activități creative și pline de imaginație, a căror menire, pe lângă mesajul 

educativ, este acela de a crește gradul de integrare socială și stimulează și dezvoltă abilitățile persoanelor cu 

nevoi speciale prin activități, cum ar fi artele plastice, arta dramatică, dansul, sportul, IT-ul, abilitarea 

manuală, prin petrecerea timpului cu alți elevi / adulți. 

Prin participarea la proiecte de Acțiune Comunitară alături de elevii din învățământul de masă și a 

activităților terapeutice desfășurate cu elevii deficienți și în raport cu dezvoltarea lor fizică, socială și psiho-

motorie, cu ajutorul activităților de voluntariat, dar și al mijloacelor nespecifice ale kinetoterapiei, această 

lucrare aduce în atenție lărgirea abilităților de adaptare a elevului cu C.E.S, pe o parte și încurajarea 

practicării voluntariatului pe de altă parte. Astfel, implicat activ, elevul cu C.E.S își poate forma o imagine 

despre sine, își poate asuma responsabilităţi, cooperează cu ceilalţi şi își poate stabili obiective personale, 

ţinând seama de reguli și de interesele grupului, astfel kinetoterapia îi asigură independența din punct de 

vedere motric și social, dar și menținerea unei vieți active. 

Activitatea vizată a fost legată de muzică și de elementele de dans, respectiv întocmirea unei coregrafii. 

Principalele obiective ale activității de stimulare prin muzică, enumerate pe scurt și în fig. 2, au vizat 

realizarea și parcurgerea unui program structurat ce a conținut activități fizice complexe, în cadrul căreia 

elevii au învățat să fie buni coechipieri, să empatizeze, să spună ceea ce gândesc, să aibă idei și să inițieze 

acțiuni. Rezultatul acestei activități, a contribuit la îmbunătățirea psihomotorie și la conștientizarea 

propriului corp, prin coordonarea mișcărilor pe ritmul muzicii.  
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Fig. 2  Obiective ale stimulării prin muzică 

 

Pornind de la Motto-ul: ,,Dacă mi se spune – uit; Dacă învăţ – îmi amintesc; Dacă mă implic – învăţ”,  

îndrumarea și participarea elevilor cu nevoi speciale alături de elevii voluntari din școlile de masă, la 

programele educaţionale de voluntariat desfășurate în cadrul Strategiei Naționale de Acțiuni Comunitare, au 

avut drept scop implicarea și încurajarea participării elevilor din școlile de masă, ca voluntari, în activităţi 

desfăşurate cu elevi cu C.E.S din școlile speciale, ca beneficiari, în activităţi de interes public desfășurate în 

domeniul cultural – artistic. Acestea au vizat creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale, și nu în ultimul 

rând, constituirea unui grup de dans modern reprezentativ al școlilor, în cadrul căruia elevii au învățat să 

lucreze în echipă și să realizeze anumite elemente de coregrafie. Cu cât elevul cu C.E.S începe să exploreze 

mai multe activități, cu atât va primi încrezător și alte activități. Elevii au învațat și învață să se exprime cu 

ajutorul muzicii și să facă vizibile propriile trăiri prin mișcări. De asemeni, ei învață să se antreneze 

împreună, făcând să dispară situațiile și mișcările stereotipe și să-și formeze în interiorul lor propriile 

experiențe și sentimente.  

În concluzie, oricine poate fi voluntar, atât timp cât există voinţă şi entuziasm, astfel orice persoană poate să 

aducă în acest mod o contribuţie. Implicarea în procesul educativ în egală măsură a elevilor şi a profesorilor, 

înseamnă responsabilităţi împărtăşite, astfel elevii: 

 învaţă că, deşi toţi oamenii sunt egali în faţa legilor, NU toţi oamenii se nasc egali din punct de 

vedere fizic, intelectual şi social; 

 învață să relaţioneze, să comunice  și  să se implice în viaţa comunităţii; 

 îşi asumă responsabilităţi faţă de oamenii cu care interacţionează; 

 învaţă să respecte oamenii şi valorile sociale; 

 dăruiesc din timpul, afecţiunea şi atenţia lor celor care au nevoie de sprijin. 

Oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce stresul, te face mai 

sănătos și mai responsabil, de altfel și cercetările arată că persoanele care desfășoară activităţi de voluntariat 

se identifică și se autoevaluează ca având o stare generală de bine, de sănătate fizică şi emoţională mai bună, 

activitățile îmbină armonios efortul fizic cu cel intelectual, timpul ocupat cu timpul liber, astfel identitatea 

de voluntar este una importantă. Merită, așadar, să avem grijă și să prețuim aceste legături și care ne oferă 

satisfacții emoționale mari. 

Activitatea de voluntariat este cu și despre oameni, despre responsabilitate, motivare, prietenie, oportunități 

de cunoaștere și explorare. 
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Voluntariatul- o incursiune în culisele umanității 

Prof. Stanciu Adriana 

Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași 

 

Noile educații se impun cu o forță incontestabilă în societate. Omul contemporan, implicat în propria 

devenire mai mult ca oricând este capturat într-o luptă care îl depășește. Concurența este mai intensă odată 

cu apariția unor modele alternative de reușită. Asistăm astăzi la accentuarea egoismului în lupta pentru 

afirmare, la devalorizarea interacțiunilor sociale. 

Pentru a se salva din această avalanșă de responsabilități artificiale, omul trebuie să dobândească noi 

abilități: deprinderea de a evada în natură, curiozitatea față de celălalt, incursiunea în alte culturi, contactul 

cu problemele și cu realitățile persoanelor cu nevoi speciale, etc. Cu alte cuvinte, omul contemporan are 

nevoie de latura altruistă a personalității sale pentru a se regăsi și valoriza. 

Prin ajutorul oferit celuilalt, omul conștientizeă că are o importantă responsabilitate socială, că stă în 

puterea lui să-ți acceseze umanitatea. Astfel, educația își propune să includă de timpuriu în formarea copiilor 

concepte și cunoștințe prosociale, să formeze atitudini și comportamente dezirabile, în slujba societății. 

Copilul va conștientiza că succesul acțiunilor sale depinde de relaționarea cu ceilalți, de lucrul în 

echipă. El își va negocia poziția în cadrul grupului, va găsi soluții la provocările zilnice și își va întări 

statusul social prin activități suplimentare, extrașcolare. 

Voluntariatul este o acțiune benevolă în sprijinul comunității, o manifestare a civismului, a 

solidarității sociale. Pe lângă vasta arie de posibilități aflate la dispoziția noastră, cel mai important beneficiu 

este la nivelul personalității celui care ajută: dobândirea încrederii în forțele proprii, satisfacția lucrului bine 

făcut, empatizarea cu nevoile celorlalți. 

Noile educații, printre care amintim Educația ecologică, Educația pentru participare democratică, 

Educația comunitară, Educația pentru schimbare și dezvoltare comunitară, pun accent pe dimensiunea 

socială a formării, pe implicarea în promovarea valorilor democratice: toleranța activă, solidaritatea, grija 

pentru natură, resprctul și responsabilitatea. Se pun bazele astfel, pe tânărul ancorat în realitate, conștient de 

importanța contribuției sale la progresul societății. 

 În programele școlare se face loc tot mai mult disciplinelor opționale care sunt menite să formeze 

competențe specifice noi adaptate exigențelor sociale în continuă schimbare și să transmită informații 

alternative despre comportamentul responsabil. De asemenea, se constată preocuparea tot mai intensă a 

cadrelor didactice pentru abordarea informațiilor specifice disciplinelor predate din perspectivă 

transdisciplinară și interdisciplinară.  

Elevii sunt orientați către formarea unei viziuni complexe, din mai multe perspective, despre 

realitatea socială; ei învață sa-și construiască obiective realiste, în acord cu capacitățile personale, să 

identifice problemele sociale și să caute soluții. Spiritul inovator este o componentă de bază pentru fiecare, 

găsirea de resurse alternative fiind un obiectiv al fiecărui om conștient de importanța implicării. Un om 

implicat este un om al faptei, care-și activează semenii, modelând comportamente și caractere.  
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La dispoziția cetățenilor există numeroase oportunități de voluntariat, la nivel local, județean, 

național, dar și internațional: programul Corpul european de solidaritate, Serviciul civil internațional, 

WWOOF (ecologie), programul WWF pentru tineri. Centrul european pentru voluntari (CEV) pune la 

dispoziția celor interesați instrumente necesare pentru evaluarea oportunităților de voluntariat. 

Organizația nonguvernamentală „Salvați copiii” este membru Save the Children Internațional și 

militează activ pentru drepturile copilului și protecția acestuia. În cadrul acestei organizații funcționează 

seviciile:  Educație pentru drepturile copilului și voluntariat și  Consiliere și sprijin pentru părinți și copii.  

Organizația este o adevărată pepinieră pentru tinerii dornici să ajute, încurajându-i să se implice în 

acțiuni de ajutorare a semenilor pentru a le dărui un viitor mai bun. Iată doar câteva exemple de direcții de 

care ne putem servi pentru a ajunge la cel mai frumos și nobil obiectiv: aproapele nostru. Ajungem astfel să 

înțelegem de ce în aceste condiții “frumusetea naturii este egalată numai de frumusesea sufletului”. (Victor 

Hugo) 
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ABORDAREA CREATIVĂ A PROGRAMEI DE LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

PENTRU CLASA A IX-A ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 

 
PROF. IRINA CĂPĂȚÎNĂ 

COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ 

 

CÂTEVA CONSIDERAȚII GENERALE 

 

Un copil cu CES nu este un copil-problemă, ci este o bucurie personală și profesională în drumul 

oricărui professor. O șansă de descoperire a provocărilor de creștere și perfecționare atât din partea 

educatorului, cât și din partea educabilului. Educația incluzivă se bazează pe principiul de a adapta şcoala şi 

activitățile educative la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, la interesele şi abilităţile de care 

dispun copiii cu cerințe speciale. Una dintre cele mai importante caracteristici ale educației incluzive este 

aceea că înțelege că fiecare elev are nevoi, abilități, capacități și trăsături care îi fac diferiți de restul. Din 

acest motiv, profesorii trebuie să poată modifica conținutul pe care îl predau și să utilizeze strategii 

personalizate pentru a ajuta cât mai bine elevii.  

Școlile care sunt guvernate de principiile educației incluzive atunci când au în rândurile lor elevi cu 

CES se bazează adesea pe o serie de principii care le ghidează activitatea zilnică. Aceste școli permit accesul 

tuturor tipurilor de elevi, indiferent de caracteristicile sau circumstanțele personale ale acestora. Ele 

urmăresc ca, sub îndrumarea lor,  calitatea vieții copiilor să crească în toate domeniile și nu numai la nivel 

de învățare. Profesorii acestor școli au rolul de ghid și sprijin,  nu doar de furmizori de cunoștințe. Școlile 

bazate pe educație incluzivă îi văd pe copii ca pe niște persoane autonome și capabile, care își pot realiza 

propria transformare. Încearcă să promoveze gândirea critică la elevi și să le permită să-și dezvolte propriile 

idei în timp ce le acceptă pe cele care sunt diferite. Profesorii evaluează performanța elevilor nu numai pe 

baza rezultatelor lor academice, ci și pe alți factori, cum ar fi abilitățile lor sau progresul general.  

 Desigur că așa cum se întâmplă în cazul oricărei alte forme de educație – cum experimentăm, de 

pildă, în ultimii ani, educația online – și educația incluzivă are avantajele și dezavantajele sale. În seria 

avantajelor sunt de enumerat posibilitatea integrării în societate pe principiul egalității, spirjinul social, 

corecțional, psihologic, dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare. Astfel, în sensul cel mai larg, 

integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, schimbarea 

mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor.  

 Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a 

elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin 

accesibile copilului; consolidarea  unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru 

educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de a le 

rezolva; existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.  

 

UN POSIBIL MODEL DE PROIECTARE PERSONALIZATĂ 

Adaptarea programelor la copiii cu CES nu trebuie să ne oblige la exigenţe mai mici sau la un rabat 

de la calitatea procesului educaţional. Ea trebuie să-și propună o reformare a modului de organizare a 
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activității didactice, pentru ca aceasta să se transforme, cu adevărat, într-una prietenoasă copilului şi pentru 

ca, prin serviciile educaţionale oferite, să poată răspunde tuturor elevilor. În acest context, sarcina cea mai 

importantă a şcolii,  față de copiii cu CES, este – la fel ca faţă de toţi copiii – să le dea acestora cunoştinţele/ 

competenţele şi valorile esenţiale necesare pentru a deveni membri activi ai societăţii actuale. Pentru a 

atinge acest scop, şcoala incluzivă va trebui să utilizeze un curriculum incluziv, unul elaborat în manieră 

flexibilă, pentru a permite atât adaptări la nivel de şcoală, cât şi modificări menite să vină în întâmpinarea 

necesităților individuale ale fiecărui elev. 

 Oportunitățile pe care le oferă programa de Limba și literatura română pentru clasa a noua, mai ales 

în contextul tranziției la noile documente curriculare și, implicit, la noua viziune asupra predării disciplinei, 

sunt nenumărate și ele pot fi valorificate și în cazul copiilor cu CES. Prin exersarea și antrenarea capacității 

de concentrare a atenției se pot înregistra progrese în domeniul cognitiv, fapt ce poate genera dezvoltarea 

unor trăsături pozitive de personalitate din  domeniul afectiv-motivațional și a deprinderilor de muncă 

individuală. În acest an școlar, lucrez cu un astfel de elev, pentru care am adaptat programa disciplinei. Din 

inventarul competențelor specifice prezente în programă, le-am selectat pe următoarele, în funcție de profilul 

pus la dispoziție de psihologul care a realizat evaluarea de specialitate. 

 1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii 

de comunicare  

1.1. utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte 

1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate 

1.3. exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi 

nonliterare  

2.1. aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare sau nonliterare 

2.2. identificarea temei textelor propuse pentru studiu 

2.6. aplicarea conceptelor de specialitate1 în analiza şi discutarea textelor literare studiate 

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

3.1. identificarea structurilor argumentative într-un text dat 

3.2. identificarea elementelor dintrun text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul respectiv. 

 

SCOPURILE URMĂRITE 

  Miza acestei adaptări și a demersului didactic a fost aceea a apropierii elevului de experiența 

lecturii, astfel încât să o transform într-un instrument util în progresul psiho-afectiv. Prin lectură, elevul este 

orientat să-și formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi conținuturi și forme ale realității, exprimate 

într-o multitudine de modalități de expresie, de a le asocia unele cu altele, ceea ce îi permite să-și extindă 

astfel aria cunoașterii. Este o realitate a acestor copii că poveștile au valenţe terapeutice asupra lor, 

favorizând dezvoltarea limbajului, sprijinind înţelegerea gândurilor şi a sentimentelor. De aceea, mi-am 

propus să valorific potențialul elevului meu, realizând că o instruire diferențiată înseamnă, în primul rând, 

flexibilitate,  diferenţierea metodelor aplicate, pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi a aptitudinilor, în 

raport cu propriul potențial. Prin urmare,  am urmărit să organizez procesul de predare-învăţare-evaluare în 

aşa fel, încât să-l pun pe elev în posesia unor mijloace proprii de însuşire a cunoştinţelor de bază şi de 

aplicare a acestora în practică în mod constant şi creator. Am avut în vedere o serie de aspecte practice 

precum: 

- selecția și esențializarea conținuturilor, pentru a putea realiza transferul uno cunoştinţe de bază,  
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- focalizarea pe un set minimal de competențe,  

- realizarea simultană a evaluării şi a instruirii,  

- participarea elevului la propria lui educaţie.  

- învăţarea colaborativă profesor-elev: planificarea împreună a obiectivelor, monitorizarea 

progresului,  

Obiectivele pe care mi le-am propus sunt esențializate, în contextul particularităților psiho-afective și 

intelectuale ale elevului și urmăresc, în special: 

- O.1. să identifice  elementele specifice din structura textului narativ; 

- O.2. să adecveze strategiile de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înţelegerii şi 

interpretării personalizate; 

- O.3. să utilizeze adecvat tehnicile de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi 

personalizate;  

- O.4. să utilizeze corect şi adecvat formele  exprimării orale în diverse situaţii de comunicare. 

În spiritul libertății în organizarea activității profesorului invocată anterior, precum și în 

permisivitatea alegerii textelor-suport care să genereze transferul de cunoștințe, am selectat următoarele 

titluri și conținuturi:   

 

1. Unitatea tematică: ȘCOALA 

GEORGE BACOVIA, Liceu (lectură subiectivă, text liric, elemente de identificare) 

J.K.ROWLING, Harry Potter și piatra filozofală (caracterizarea personajului, lectura subiectivă, de 

identificare) 

Situația de comunicare (elementele situației de comunicare, funcțiile comunicării, clasificări ale 

comunicării) 

JOHN GREEN, Orașe de hârtie (perspectiva narativă, tipologie, consecințe narative) 

 

      2.   Unitatea tematică: LUMI FANTASTICE 

I.L.CARAGIALE, La hanul lui Mânjoală (lectură selectivă; prezentare generală; analiza unor elemente ce 

pot conduce la înţelegerea textului, anticipări; chei de lectură) 

Rezumatul (trasături, tehnici) 

 

      3.    Unitatea tematică: DRAGOSTEA 

I.L.CARAGIALE, O noapte furtunoasă (viziune despre lume, teme şi motive; elemente specifice textului 

dramatic) 

Textul multimodal (particularități, coduri, semnificații) 

 

     4.    Unitatea tematică: SCENE DE IERI ȘI DE AZI 

DAN LUNGU, Sunt o babă comunistă (lectură selectivă; prezentare generală; analiza unor elemente ce pot 

conduce la înţelegerea textului, anticipări; chei de lectură) 

Textul jurnalistic (trăsături) 

Textul argumentativ  (structură, conectori)  

 

CONDIȚII DE REALIZARE 

 Din seria strategiilor activ-participative folosite pentru activitățile didactice cu întreaga clasă, am 
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optat în cazul elevului cu CES pentru punerea în prim-plan a celor derivate din aplicarea teoriei 

inteligențelor multiple. Elevul are o inteligență interpersonală superioară și este vizibil confortabil în zona 

digitală. De asemenea, am avut în vedere și gradul de pregătire a elevului la nivel receptiv-reproductiv, 

reproductiv-transformativ, productiv-creativ; timpul suplimentar alocat pentru îndeplinirea sarcinilor 

didactice (pentru înţelegerea materiei); promovarea formelor variate de instruire (individuale, în perechi, în 

grup), asistenţa personală /individuală suplimentară din partea cadrului didactic, a părinţilor; limbajul 

adecvat dizabilităţilor copilului, clar, accesibil;  adaptarea mijloacelor tehnice la necesitățile specifice ale 

elevului. Sarcinile de lucru care au presupus integrarea tehnologiei digitale au fost cele mai apreciate și care 

.și-au dovedit și eficiența în atingerea obiectivelor. În aceeași măsură, am profitat de disponibilitatea lui 

către lucrul în echipă, mai ales atunci când, după ceva timp de la începerea anului școlar, s-a obișnuit cu noii 

colegi și a dobândit încredere în ei. Faptuul că s-a oferit să facă parte dintr-o grupă de lucru sau alta a 

demonstrat că se simte confortabil în realizarea unor asemenea sarcini. Și din partea lor reacția a fost cea 

așteptată, întrucât l-au ajutat să îi ajute, la rândul lui, în rezolvarea cerințelor de lucru. 

 

 

CONCLUZII DE ETAPĂ 

  
Demersul educativ personalizat este în plină derulare, la finalul anului școlar urmând a realiza o 

evaluare de proces. Până în acest moment selecția în obiective și competențe pe care am realizat-o s-a 

dovedit oportună. Plăcerea lecturii și identificarea personală cu textele citite, realizarea de corelații și 

conexiuni cu realitatea imediată, deschiderea spre un orizont cultural au fost provocările demersului creat 

pentru acest elev care participă cu bucurie și inițiativă la activitățile de la clasă.
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Asigurarea şanselor egale pentru copiii defavorizaţi 

 

                                                                  Prof. Florea Elena 

                               Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni Argeș 

 

        Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se dovedeşte a fi 

educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii 

şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, culoare, 

etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor; diferenţele individuale între elevi constituie 

o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 

         Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea curriculumului se 

poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor normali, care pot fi însuşite 

de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi 

individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor 

mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. 

         Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la 

activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică 

fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu. Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite 

probleme, printre care se numără şi şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale. 

         În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau orfani de 

ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, 

copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de 

transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. Conceptul de cerinţe 

educative speciale presupune necesitatea unei abordări diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de 

deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, 

deficienţe de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi 

relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care eşuează la 

şcoală din diferite motive – copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice defavorizate etc. 

       Aceştia au dreptul fundamental la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de 

învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor şcolare trebuie să 

ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul instructiv-educativ, 

care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor 

şi a instituţiilor locale abilitate. Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familiile elevilor (pentru a 

discuta eventualele probleme de natură comportamentală, materială sau socială şi pentru a se găsi soluţii care să 

ducă la rezolvarea acestor probleme), cu centrele de plasament sau cu orfelinatele, în cazul copiilor orfani (pentru 

a aduce la cunoştinţa acestora abaterile şcolare ale elevilor şi pentru a afla despre modul lor de viaţă în aceste 

instituţii, activităţile extraşcolare în care sunt implicaţi etc). 

          Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate de unitatea de învăţământ, şcoala încearcă, printr-

un parteneriat cu primăria şi prin semnarea unui contract cu o firmă de transport, să le asigure transportul zilnic 

spre cea mai apropiată unitate de învăţământ. 

          Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi 

fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, 

fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei pedagogii 

centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. Cadrele didactice 
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trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate bazată pe spiritul de 

toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi. 

          Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea curriculumului 

se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor normali, care pot fi 

însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de 

activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a 

unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. 

           Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia pentru diversitate este un 

răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. Valorificarea diversităţii permite toleranţa; 

recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea şi descoperirea noului, conduce la întărirea 

relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în 

ce mai complexă. 

        Rolul şcolii este de a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe lingvistice, 

culturale sau sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor care îi unesc. Cel mai 

adesea prezenţa oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă, ceea ce în cele din urmă nu înseamnă 

altceva decât o formă de discriminare. Ea se manifestă şi în educaţie. Copiii cu diverse dizabilităţi, copiii de etnie 

rromă, elevii emigranţi sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, dar cadrele didactice trebuie să realizeze 

anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, deoarece prejudecăţile unor profesori sau 

elevi pot genera un comportament discriminatoriu. 

        Spre exemplu, copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie de mult 

sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Sărăcia şi lipsurile familiilor rrome, prejudecăţile care persistă în 

mentalitatea populaţiei, inerţia unor părinţi rromi faţă de perspectivele pe care educaţia le oferă copilului 

şcolarizat, toate acestea contribuie la marginalizarea copiilor rromi, la limitarea accesului la şansele egale la care 

au dreptul toţi copiii. 

         Marginalizarea rromilor merge de la atitudinea mai puţin binevoitoare faţă de elevi, aşezarea lor în ultimele 

bănci până la lăsarea de izbelişte a claselor şi şcolilor în care învaţă copiii rromi. Mulţi dintre elevii rromi ajung 

de multe ori în situaţii de eşec şi abandon şcolar. Discriminarea elevilor rromi în cadrul sistemului de învăţământ, 

sărăcia, tradiţiile etniei se transformă în cauze principale ale abandonului şcolar. 

         Diversitatea culturală a elevilor poate deveni o oportunitate şi o resursă de îmbogăţire pentru copii şi cadre 

didactice, numai dacă şcoala proiectează activităţi de învăţare care să o valorifice şi dacă asigură şanse egale 

pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor părinţilor, a profesorilor şi a instituţiilor locale abilitate. 
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EDUCAȚIA PENTRU TOȚI ȘI PENTRU FIECARE  

 

Prof. înv. preșc. Gheorghe Mădălina  

G.P.P. Nr. 32 Ploiești, Prahova  
 

 

Motto: "Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu toţi avem acelaşi orizont." 

 - Konrad Adenauer 

 

 

Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în dificultate 

psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, printr-o serie de 

măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al acestei tendinţe este acela de a 

adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, la interesele şi abilităţile de 

care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la 

nivel social cât şi la nivelul sistemului de învăţământ. În sens mai larg, integrarea educativă presupune 

schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, schimbarea mentalităţilor în plan individual, al 

cadrelor didactice, al părinţilor, etc.Reformele cele mai accentuate sunt cele la nivelul modului de desfăşurare 

a activităţii didactice. ,,Statutul persoanelor cu dificultăţi de învăţare sau al celor cu dizabilităţi decurge din 

atitudinea societăţii faţă de deficienţă şi deficienţi, deoarece ea este cea care construieşte o anumită imagine 

socială a omului şi care este investită cu valoare deplină în societate.” (C.Enăchescu) 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 

nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie 

de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o 

concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul 

unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 

egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele sisteme ale societăţii şi 

mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la forme de 

organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de predare/învăţare, 

modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc până la complexa problemă a 

segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele 

din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să 

reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. 

Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

În această perspectivă, însăşi învăţământul special trebuie să fie: 

 

– recunoscut ca responsabilitate a tuturor celor care activează în învăţământul normal şi la îndemâna tuturor 

celor care au nevoie de el; 

– integrant, permiţând tuturor copiilor cu deficienţe să fie educaţi în mediul cel mai puţin restrictiv; 

– flexibil şi centrat pe copil; 

– profesional, practicat de profesori specialişti şi devotaţi; 

– comprehesiv şi realist, în funcţie de realităţi actuale, economice, sociale, culturale şi politice. 
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Strategia naţională cu privire la egalizarea şanselor pentru copiii şi tinerii cu deficienţe are la bază 

ideea educaţiei pentru toţi şi pentru fiecare: 

 

• Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, 

lingvistice sau de altă natură; 

• Învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze la cerinţele prefabricate; 

• Participarea la procesul de învăţământ în cadrul şcolilor obişnuite, deschise pentru toţi membrii societăţii; 

• Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevului prin: programe de 

învăţământ adecvate, organizare eficientă, strategii didactice concrete, folosirea optimă a resurselor, 

parteneriate cu celelalte instituţii ale comunităţii; 

• Copilul deficient trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie pentru obţinerea de 

performanţe proprii după posibilităţile lui; 

 

Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai multe feluri: prin 

integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi în clasele 

obişnuite, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor copii în 

colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea de învăţământ şi faţă 

de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul copilului în activitatea de 

învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi în plan comportamental. 

 

Dacă F.E.Verza (2002,p.285) defineşte instituţionalizarea ca ,,reprezentând încadrarea unor copii cu 

diverse tipuri de deficienţe în instituţii specializate unde aceştia beneficiază de hrană, îngrijire, odihnă, 

educaţie specializată şi chiar locuri de muncă, sub supravegherea unui personal specializat”, E.Bonchiş 

(2000,p.127) consideră că ,,a instituţionaliza un copil înseamnă a-l plasa într-un mediu din care lipsesc 

lucrurile personale, evenimentele personale, lipsesc activităţile adecvate/individualizate fiecărei persoane, 

lipseşte contactul cu lumea exterioară şi perspectiva viitorului”.  

Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a 

elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin 

accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; 

situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia 

sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de a le rezolva; 

existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la 

posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. Asistentul social joacă din nou, un rol important, prin alegerea 

instituţiei de învăţământ, putând astfel modela evoluţia ulterioara a copilului. 

Şcoala incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de permeabilizare şi eliminare treptată a 

barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al copilului. 

Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei persoane 

competente: psiholog, psihopedagog, profesor consilier. 

        Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate 

este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie să 

înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de 

promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi 

atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. 
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Educația incluzivă 

 
Prof. Apetrei Angela Nadia 

Colegiul Național ”Ion Neculce” București 

 

 

Spunem, definind cerințele educaționale speciale (CES), că sunt necesitățile educaționale 

suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adunate particularităților individuale și celor 

caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de învățare ori de altă natură, precum 

și o asistență complexă. Direcția Generală pentru ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a 

Comisiei Europene nu a reușit să dea o definiție comună pentru întreaga UE, deoarece, pe de o parte nu există 

un sistem armonizat de clasificare a dificultăților individuale de învățare, iar pe de altă parte există diferențe 

legate de clasificarea copiilor cu CES. 

Totuși, cele mai multe definiții pornesc de la condițiile legate de deficiențe fizice, mentale, cognitive 

și educaționale. Se poate face o disticție între dificultățile normative și cele non-normative. Potrivit NESSE  

( Rețeaua de experți în științe sociale ale educației și formării), dacă în categoria dificultăților 

normative intră cele fizice și senzoriale, în categoria dificultăților non-normative nu există un acord, clasarea 

în această categorie depinde de punctul de vedere al autorității profesionale care face analiza cazului. 

Zilnic, în jurul nostru întâlnim oameni cu deficiențe și constatăm că sunt percepuți diferit, în funcție 

de cultura și valorile promovate de societate. Chiar persoanele cu deficiențe au opinii diferite în ceea ce le 

privește : unii consideră impedimentul lor un lucru extrem de grav, iar alții doar un simplu inconvenient. Cert 

este că un copil cu CES trebuie să fie sub observație permanentă, sub îndrumare de specialitate și aflat într-un 

mediu educațional și de socializare potrivit necesităților sale. Integrarea școlară se face atunci când apare la 

copil o atitudine favorabilă față de școală, o motivație care-i susține efortul, corespondența între cerințele 

școlii și posibilitățile copilului de a le rezolva și, nu în ultimul rînd, apariția unui randament la învățătură și în 

comportament. Se vorbește din ce în ce mai mult de integrarea copiilor cu CES în sistemul de învățământ 

preuniversitar.  Educația incluzivă nu se poate realiza fărăsusținere legislativă și administrativă, cu politici 

educaționale specifice, cadrul legislativ adaptat, resurse materiale și informaționale.  

În România, în data de 4 august, 2017, Guvernul a dat o Hotărâre privind modalitatea de acordare a 

drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale inmatriculați în sistemul de învățămînt preuniversitar, 

prin care, în Art.2 (b), se precizează că prin sintagma „copii cu CES” se înțelege copiii/elevii/tinerii cu CES 

înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar, iar autoritatea care eliberează actul oficial de 

diagnosticare este Centru de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București 

(CJRAE/CMBRAE).  Aceeași Hotărâre de Guvern stabilește , în  Art. 2 (2) formele de integrare pe care le 

poate alege un copil cu CES: în învățământul de masă, care urmează curriculum învățământului de masă; în 

clase / grupe speciale organizate în învățământul de masă; în învățământul special; în grupe sau clase în cadrul 

unității sanitare, dacă necesită perioade de spitalizare; școlarizarea la domiciliu, pe perioada determinată, dacă 

elevul este nedeplasabil.  

În accepțiunea UNESCO educația incluzivă face referire, printre altele, la faptul că ”...şcolile trebuie 

să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură ale acestora”.(cf. Declarației de la Salamanca). Astfel educația 

incluzivă abordează și educă în egală măsură copiii din toate categoriile sociale, din toate minoritățile etnice și 

lingvistice, din grupuri dezavanrajate sau marginalizate. În același timp, educația incluzivă include copiii 

supradotați cât și copiii cu dizabilități, într-un mediul incluziv în care sunt bineveniti, protejați și educați toti 

copiii.  

Orientările actuale în domeniul incluziuni subliniază importanța câtorva principii-cheie în vederea 

asigurării educației incluzive efective și de calitate. Între acestea, unul face referire la formarea cadrelor 

didactice (educatori, învățători, profesori, psihologi, logopezi etc.), astfel încât acestea să dobândească 
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atitudinile, valorile și competențele corespunzătoare și necesare pentru activitate eficientă în mediul 

educațional incluziv . Cadrele didactice profesioniste, bine instruite, sunt definitorii pentru realizarea 

demersului de incluziune, educație de calitate echitabilă și învățare de-a lungul vieții pentru toți. Este esențial 

ca fiecare cadru didactic, care activează la orice nivel al sistemului de învățământ, să fie pregătit pentru a 

organiza și realiza un proces educațional cuprinzător, ce creează acces și participare reală și asigură 

performanțele celor care învață. Complexitatea atribuţiilor pe care le exercită zilnic cadrul didactic impune o 

foarte bună cunoaștere de către acesta a informațiilor care ţin strict de specialitatea sa, dar și a unor conținuturi 

trans-disciplinare pentru a realiza obiectivele unei educaţii de calitate.  

Profesorul incluziv își desfăsoară activitatea într-un mediu incluziv, într-o școală incluzivă. Aceste 

elemente: profesor, școală, mediu se află într-o relație de interdependență, formând un sistem complex, 

benefic societății și elementelor sale constitutive. Nu se poate face educație incluzivă decât printr-o educație 

de calitate. În acest sens se face apel la materiale didactice, personal pregătit, echipament special, noi metode 

de predare (îndeosebi pentru copiii cu dizabilități). Profesorul incluziv, împreună cu unitatea de învățământ 

inclusivă trebuie să identifice nevoile fiecărul copil, sa aplice metodele și mijloacele didactice adecvate 

acestuia, să implice permanent toți elevii în activitățile școlare teoretice și practice, elevii trebuie să înțeleagă 

și să învețe lecția din clasă, să fie încurajați să lucreze în echipă, să-și înleleagă și să respecte fiecare coleg, sa 

fie ”uniți în diversitate”.  

În toate aceste activități profesorul incluziv trebuie să respecte principiile cheie ale incluziunii; 

valorizarea diversității, dreptul de a fi respectat, demnitatea ființei umane, nevoile individuale înțelese ca 

cerințe individuale, planificarea activităților la nivel de micro și macroproiectare. Este de dorit ca profesorul 

incluziv să nu selecteze și să nu excludă, să fie deschis, tolerant, empatic, prietenos și democratic, să 

valorizeze toți elevii, să se adapteze la diversitatea nevoilor educaționale și la particularitățile de învățare și 

dezvoltare.  

Dificultățile legate de schimbările din domeniul educației, pune profesorul prezentului în dificultate, 

interiorizând și punând în aplicare valorile și atitudinile inclusive profesorul modern trebuie să devină un 

profesor inclusiv. El este cel care oferă o atmosferă plăcută de lucru, aducând elevii împreună în armonie și 

prietenie în sala de clasă. El este cel care identifică metodele, tehnicile și strategiile adecvate motivării și 

valorizării fiecărui elev, în funcție de nevoile reale și dificultățile de învățare ale acestuia. El este cel care în 

vreme de pandemie s-a adaptat la noile cerințe ale școlii on line. Dar pentru a reuși toate acestea, profesorul 

inclusiv este mai întâi de toate cel care învață mereu și urmează constant un traseu de perfecționare 

profesională individuală. Printr-un proces continuu de reflecțieși învățare, profesorul incluziv este șansa 

oricărui elev la o viață mai bună.  

Predarea din perspectivă incluzivă și promovarea incluziunii reclamă o viziune largă și competențe 

specifice pe care trebuie să le posede toate cadrele didactice, nu doar, cum se crede în mod eronat, cele care 

asistă direct un copil cu cerințe educaționale speciale. Educația incluzivă și sistemele de învățământ, în 

general, au evoluat până în punctul în care toate cadrele didactice trebuie să știe că diversitatea este prezentă 

în grupurile de copii la toate nivelurile de educație și că abordarea diferitelor cerințe ale copiilor este ceea ce 

marchează fundamental noile tendințe în educație. 
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 Combaterea violenței în școală 

 

Dr. Cazan Carmen Manuela 

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 

 

 

  Definiţia propusă de OMS violenţei cotidiene face referire la “ameninţarea sau folosirea intenţionată 

a forţei fizice sau a puterii contra propriei personae, contra altuia sau contra unui grup sau comunităţi care 

antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare 

improprie sau privaţiuni”5.  

O definiţie generală a violenţei, aşa cum este formulată de Organizația Mondială a Sănătăţii, este: 

“utilizarea voită a forței fizice, asupra propriei persoane, asupra altcuiva sau asupra unui grup sau comunităţi, 

rezultând în traume fizice sau psihologice”6. 

De asemenea, tot ca un act de violenţă este considerată şi violența verbală, caracterizată prin: 

amenințare, intimidare, calomnie sau ponegrire. 

Violenţa în şcoli este una dintre formele particulare ale fenomenului numit violenţă. Deși nu este un 

fenomen social cu totul nou, astăzi este din ce în ce mai vizibil, în cea mai mare parte datorita mediatizării 

incidentelor de către mass-media. De cele mai multe ori, violenţa verbală precede violenţa fizică. Între ele 

există o graniţă care o dată trecută, determina o relație foarte periculoasă.  

Școala poate juca un rol important în prevenirea violenţei şcolare şi aceasta nu numai în condiţiile în 

care sursele violenţelor sunt în mediul școlar ci şi în situația în care sursele se afla în exteriorul şcolii. În 

condiţiile unui mediu familial instabil, conflictual, tensionat școala poate reprezenta pentru elev o a doua 

șansă. Elevul îşi exprimă adesea dificultățile sale prin agresivitate, provocare, violenţa verbală iar profesorii 

trebuie să încerce să afle ce se ascunde în spatele unor astfel de comportamente, care sunt motivele reale ale 

violenţei. 

Uneori, elevul nu este decât un tânăr în suferinţă, marcat de eşecuri şcolare care îi afectează 

încrederea în sine. Toate acestea se asociază uneori cu un climat familial tensionat, conflictual. Un astfel de 

elev care, prin acte violente, încearcă să atragă atenţia asupra lui are o nevoie fundamentală de stimă, de 

recunoaştere din partea celorlalţi. El îşi exprimă astfel nevoia de a intra în relaţie cu profesorul într-o manieră 

diferită, mai valorizantă. În această situaţie profesorul trebuie să aibă o privire pozitivă asupra elevilor 

respectivi, să-i încurajeze, să le stimuleze eforturile atât pe plan comportamental, cât şi pe cel al activităţii de 

învăţare, fără să aştepte pentru aceasta rezultate spectaculoase. 

Elevii trebuie ajutaţi să-şi învingă sentimentele de inferioritate, de neputinţă şi să capete încredere în 

propriile capacităţi, în aptitudinile lor, să-şi modifice propria imagine. Profesorul are sarcina de a planifica în 

aşa fel activităţile încât fiecare elev să poată face ceva şi să aibă succes. 

 

    Această problemă a violenței sau a agresivității în mediul școlar a fost studiată din mai multe puncte 

de vedere în literatura de specialitate. Un exemplu este profesorul Laurențiu Șoitu, care, in cartea 

„Agresivitate în școală”, ilustrează violența în școală ca fiind un fenomen dramatic, nu numai pentru simpla sa 

existență, ci și prin consecințele pe care le provoacă. 

 Până în ziua de astăzi s-au înregistrat un număr mare de definiții ale violenței, printre care le 

menționăm pe următoarele: 

 
5 Studiul „Comportamentele de sănătate ale copiilor de vârstă școlară: raport internațional după rezultatele cercetării anilor 

2013/2014”. Biroul regional OMS pentru Europa, 2016. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/331711/HSBCNo. 

7-Growing-up-unequal-Full-Report-ru.pdf?ua=1 vizitat pe 27.01.2022 
6 Studiul „Comportamentele de sănătate ale copiilor de vârstă școlară: raport internațional după rezultatele cercetării anilor 

2013/2014”. Biroul regional OMS pentru Europa, 2016. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/331711/HSBCNo. 

7-Growing-up-unequal-Full-Report-ru.pdf?ua=1 vizitat pe 27.01.2022 
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• Eric Debarbieux, specialist în problematica violenței în mediul școlar, oferă o definiție prin care surprinde  

ansamblul fenomenului violenței: „Violența este dezorganizarea brutală, întreruptă sau continuă  a unui sistem 

personal, colectiv  sau social și care se traduce  printr-o pierdere a integrității ce poate fi fizică, materială sau 

psihică. Această organizare poate să opereze prin agresiune, prin utilizarea forței, conștient sau inconștient, 

însă poate exista și violența doar din punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenția de a face 

rău”7.  Este dificil să realizăm discriminării între cele două concepte: agresivitatea și violența. 

• Dorina Sălăvăstru, în cartea „Violența în mediul școlar”8, precizează că termenul de agresivitate  face referire 

la o potențialitate individuală, la capacitatea de a înfrunta un lucru, de a se confrunta cu altul și de a nu da 

înapoi în caz de dificultate. Conform  modului de abordare  propus de autoare, agresivitatea  este uneori chiar 

utilă  pentru desfășurarea și finalizarea unei activități, ea devenind o calitate, putând fi chiar asimilată și 

integrată în definiția ambianței. 

 Suprasaturarea pieţei cu filme care promovează violenţa şi comportamentul antisocial este o altă 

componentă care contribuie la dezvoltarea atitudinii adolescenţilor, dar nu numai.  

 Unii dintre ei pot identifica în mod eronat un model comportamental demn de urmat în rândul 

personajelor de acest tip. Aş putea sfătui elevii să urmărească mai puține programe TV ce conțin violenţă sau 

să fie conştienţi că scopul filmelor este acela de a prezenta situații şi realităţi ce nu trebuie mereu imitate, în 

unele cazuri, trebuie să rămână doar la stadiul de ipoteză, având rezultate dezastruoase la punerea în aplicare. 

 Dacă interesul consilierilor şcolari şi al profesorilor ar fi mai des îndreptat asupra acestei probleme, 

violenţa în şcoli s-ar putea  reduce considerabil sau chiar eradica. 

 Dacă mediul familial al unui elev este dominat de agresivitate şi violenţă, sunt foarte mari şansele ca 

şi comportamentul copiluluisă fie dominat de aceste două constante. M-aş interesa, în limita posibilităţilor, de 

situaţia familială a unui elev care prezintă semne de agresivitate, atât la nivel verbal, dar nu numai. Dacă se 

poate, încerc să port o discuţie cu părinţii elevului şi să le explic efectele dăunătoare ale limbajului și 

comportamentului lor asupra dezvoltării psihice, sociale şi școlare a copilului. 

Violenţa se întâlneşte la toate grupele de vârstă, începând din ciclul primar până la anii terminali ai 

învăţământului preuniversitar. Gravitatea manifestărilor agresive atât fizice cat şi verbale sunt diferite în 

funcţie de grupele de vârsta. În clasele mici agresivitatea se manifestă prin hiperactivitate, gălăgie, învăţătorul 

încercând să detensioneze atmosfera punând fiecare elev pe locul lui şi dorind a  oprească vocile stridente 

ajunge în situaţia de a aplica pedepse cum ar fi: mustrări, observaţii, note proaste. 

Mulţi dintre elevi acumulează lacune în cunoştinţe, şi din cauza măsurilor luate la şcoală de învăţător 

sunt pedepsiţi acasă de părinţi. Bătuţi, certaţi, li se aplică unele restricţii. Acestea de cele mai multe ori se fac 

neraţional şi fără vreun argument; de aici rezultă primele indicii ale problemelor de comunicare. Din acest 

motiv elevul devine frustrat şi creează o situaţie stresantă. Ciclul se reia:   

Situaţie stresantă   —   frustrare   —   agresivitate. 

Planurile   educaţionale   pot   fi   multiple   şi   structurate   după     nivelul   de   gravitate   al 

comportamentului violent. Trebuie realizat în primul rând un parteneriat la nivelul şcolii între învăţător/ 

diriginte/ consilier  şi părinţi prin întâlniri frecvente, repetate, prin discutarea problemelor şi identificarea 

cauzelor ce determina situaţiile conflictuale. 

Orientarea elevilor atât de către cadrele didactice, cât şi de  părinţi spre consilierul şcolii în care învaţă 

pentru discuţii, evaluări, testări, consiliere. Există mai multe tipuri de consiliere ale căror elemente se afla in 

interdependenţă: 

- informaţională (oferirea de informaţii pe domenii sau teme specifice), 

- educaţională (oferă repere psihoeducaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, fizică, socială şi 

spirituală a elevilor), 

- de dezvoltare personală (are în vedere formarea de abilităţi şi aptitudini), 

 
7 https://www.cairn.info/l-ecole-face-a-la-violence--9782200616083.htm 
8 https://www.academia.edu/5525839/Dorina_Salavastru_Psihologia_Educatiei 
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- suportivă (asigura suport educaţional, apreciativ şi material), 

- vocaţională (vizează dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei), 

- de criză (se referă la asistarea psihologică a persoanelor în dificultate), 

- pastorală (este o consiliere spirituală, din perspectivă religioasă),  

- realizarea de parteneriate la nivel local sau naţional pentru finanţarea proiectelor ce au ca scop susţinerea 

elevilor cu un nivel financiar scăzut prin integrarea în programe speciale atât din punct de vedere social, cât şi 

educativ. 

Conceptele fundamentale: violenţă, violenţă verbală, violenţă fizică, violent pot fi operaţionalizate 

ținând cont de următoarele dimensiuni: 

1)Participarea la viaţa şcolară 

Variabile: 

-absenteismul şcolar motivat/nemotivat, 

- perturbarea cursurilor, 

- lipsa de adaptare la mediul şcolar, 

- interacţiunea cu colegii, 

- relaţia cu învăţătorul/dirigintele/profesorii, 

- participarea la cursuri, 

- participarea la activităţi extracurriculare, 

- eşecul şcolar, 

- abandonul şcolar. 

2) Modul de percepţie a normelor şi regulilor instituţionale şcolare 

Variabile: 

- cunoaşterea normelor din şcoală, 

- acceptarea respectării stricte a normelor, 

- acceptarea încălcării ocazionale a normelor, 

- acceptarea încălcării frecvente a normelor, 

- dezacord total faţă de norme. 

3)Raportul faţă de instituţia şcolară 

Variabile: 

- respect faţă de instituţia şcolară, 

- respect faţă de sistemul de evaluare, 

- respect faţă de valorile şcolii, 

- respect faţă de alte instituţii din şcoală, 

- respectarea locului în ierarhia şcolară. 

4)Participarea la activităţile şcolare în grupurile instituţionale 

- dorinţa de participare la activitătile şcolare, 

- dorinţa de recunoaştere, 

- dorinţa de cunoaştere reciprocă, 

- dorinţa de competiţie, 

- dorinţa de afirmare. 

5)Participarea la activităţile grupurilor informale 

- adeziunea la grup-respectarea membrilor grupului, 

- acceptarea locului în grup. 

6)Controlul exercitat de către şcoală 

- evaluări pozitive din partea profesorilor, 

- evaluări negative din partea profesorilor, 

- nivelul de acceptare şi recunoaştere a comportamentului de către profesori, 
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- nivelul de delimitare şi neacceptare a comportamentului de către profesori. 

7) Atitudinea faţă de mediul familial 

Variabile: 

- ataşamentul faţă de părinţi, fraţi, surori etc, 

- cunoaşterea aşteptărilor acestora şi încercări de soluţionare a lor, 

- respectarea normelor şi regulilor proprii unei bune desfăşurări a vieţii în comun. 

8) Participarea la activităţi comunitare-sociale 

Variabile: 

- cunoaşterea mediului şi grupului social (clasa, şcoala), 

- cunoaşterea caracterului şi personalităţii membrilor reprezentativi ai grupului, 

- satisfacerea nevoii de independenţă/ afirmare în grup, 

- adeziunea la cerinţele şi pretenţiile acestuia. 

 Este necesară și acordarea unor resurse atât materiale, dar și punerea la dispoziție a unui anumit 

interval temporal dedicate aplicării metodelor sugerate anterior. 

 Odată cu încercarea și demararea acestui proces, violența și agresivitatea din școli vor fi semnificativ 

reduse. 
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STUDIU PRIVIND EFICIENȚA UNUI PROGRAM 

DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU UN ELEV CU CES 

 

Prof.  PAVEL SIMONA  

Școala  Gim „Oprea  Iorgulescu”Câmpulung, jud. Argeș 

 

Premisele cercetării: 

Consilierea psihopedagogică reprezintă azi o temă de importanţă majoră întrucât este aplicabilă 

tot mai mult în planul educaţional larg, cu scopul de a obţine rezolvarea unor probleme de o anumită gravitate, 

cum sunt şi cele legate de prevenirea eşecului şcolar sau de diminuarea acestuia 

o Existenţa, într-un colectiv de elevi, bine închegat, cu nivel mediu spre ridicat, a unui elev cu dificultăți de 

învățare 

o Necesitatea integrării acestui elev în colectivul clasei de elevi, cu scopul de a avea rezultate satisfăcătoare ṣi 

bune; 

„Obținerea în mod frecvent a unor insuccese în activitatea școlară, a unor rezultate sub nivelul 

așteptărilor și cerințelor școlare determină în mod frecvent insuccesul școlar.” (Păiși-Lăzărescu, 2004) 

Pentru a putea realiza studiul privind folosirea unui program personalizat de recuperare a insuccesului 

ṣcolar am utilizat ca metodă cercetarea pedagogică.  

 Consilierea reprezintă o activitate complexă care presupune de la bun început stabilirea unor 

parametri clari de acţiune, parametri care trebuie realizaţi. Am considerat că este foarte important să scot în 

evidenţă aspectele concrete, experienţiale, în urma cărora persoanele cu probleme socio-economice grave sunt 

supuse unui program de „reabilitare” şi de normalizare. 

 

Obiectivele cercetării 

 

Obiectivele stabilite în vederea cercetării sunt următoarele: 

o Identificarea  cauzelor care au determinat dificultățile de învățare  

o Evidențierea efectelor pozitive pe care le produce consilierea psihopedagogică asupra eşecului şcolar al 

copiilor cu probleme 

 

Elaborarea ipotezei 

Dacă elevii cu CES proveniţi din familii dezorganizate beneficiază de un program de consiliere 

psihopedagogică, atunci şansele de a evita eşecul şcolar sunt mai mari. 

 

 

Elaborarea metodologiei de lucru 

 

Ca metode am folosit observația comportamentului în clasa de elevi, precum și în cercul restrâns de 

prieteni al copilului, interviul nestructurat cu elevul în cauză, cu părinţii adoptivi (tutoriali), în grija căruia se 

află, deoarece elevul este, momentan în plasament,  dar și cu cadrul didactic de la clasă; metoda biografică de 

culegere a datelor copilului, a calificativelor școlare, precum și analiza produselor activității elevului, iar ca 

instrument am folosit aplicarea unui program personalizat de intervenție, urmat de analiza a amănunţită a 

rezultatelor, la final. 

Am folosit ca metodă observarea sistematică a comportamentului elevului. Am realizat-o prin: 

- fiṣa de evaluare, observarea elevului la ore; 

- scara de clasificare - fiecare comportament pe care l-am observat îl raportez la norme sau criterii prestabilite; 

Normele sau criteriile stabilite sunt: uneori, deseori, rareori, întotdeauna, niciodată; 
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De exemplu: Uneori  el participă activ la ore. 

Deseori el vorbeṣte neîntrebat. 

Rareori elevul ridică mâna ṣi răspunde la ore. 

Întotdeauna vine cu tema rezolvată incomplet. 

                       Niciodată nu iese la tablă. 

- lista de control care înregistrează doar prezenţa sau absenţa unui comportament: 

Elevul ridică mâna .....Nu 

Elevul iese în curtea ṣcolii....Da 

Elevul paticipă activ la ore....Nu 

Elevul iese la tablă....Nu 

 

 

Prezentarea unui caz concret de intervenţie prin consiliere educațională.  

 

Intervalul de consiliere: 1 octombrie 2019 - 30 ianuarie 2020  

Tipul de consiliere: educațională 

Numele şi prenumele: S.M, sexul masculin, vârsta 14 ani,  elev cu CES în clasa a VIII-a. Tatăl  este 

muncitor necalificat şi mama casnică. La vârsta de patru ani copilul a fost părăsit de tată, acesta din urmă 

nemanifestând niciodată dorinţa de a ajuta familia. Creşterea copilului a devenit o sarcină a mamei, care s-a 

zbătut mereu în greutăţi materiale. Dintr-o relaţie anterioară mama mai are doi copii în întreţinere. 

Din discuția cu elevul, am înțeles faptul că părinții lui au divorțat când el avea doar 5  ani ṣi jumătate, 

copilul rămânând în îngrijirea tatălui său. Elevul are doi fraţi mai mici decât el, unul de 4 ani ṣi jumătate ṣi 

altul de trei ani ṣi jumătate. Datorită faptului că tatăl lucra ṣi era aproape tot timpul plecat, ei erau în grija unei 

bunici, care avea grijă din când în când de ei, însă copiii stăteau mai mult singuri. Tatăl era mai mult cu 

numele, decât cu prezenţa, deoarece când era liber, era tot timpul sub influenţa băuturilor alcoolice, el fiind 

alcolic.  

Într-o zi de iarnă friguroasă, rămaṣi singuri, fără o supraveghere strictă, încercând să facă focul la 

sobă, un lemn încins a  căzut pe un covor provocând un incendiu, băiatul mai mare fiind cel care a încercat să 

îṣi salveze frăţiorii ṣi să îi scoată din locuinţa cuprinsă de focul năprasnic.                                                               

Salvaţi, însă destul de răniţi, copiii au rămas cu traumatisme severe, însă cel mai afectat a fost fratele 

mai mare care a avut mult timp în minte tragedia acelei zile, coṣmare, era agitat tot timpul, trecea de la o stare 

la alta, de la veselie la plânsete fără rost ṣi colabora mai greu. 

Tatăl lucra ca agricultor, sezonier având un program de peste 8 ore pe zi. Despre mama sa nu mai știe 

nimic, decât faptul că s-a recăsătorit si că are un alt copil. 

Copilul spunea despre mama sa că îi interzicea să meargă la joacă cu ceilalți copii, nici în parcul de 

distracții nu prea mergea, decât atunci când mergeau ambii părinții cu el, adică foarte rar sau deloc. Despre 

timpul său liber, copilul spunea că îl petrecea în cea mai mare parte în fața calculatorului, unde se dedica 

jocurilor cu aventuri, bătăi și curse, iar seara și-o petrecea la televizor alături de familia sa. 

Despre școală, elevul nu prea este încântat, spunând chiar că nu îi place, respingere datorată în primul 

rând faptului că a fost înscris la grădiniță abia după divorțul părinților, când tatăl a hotărât acest lucru ṣi nu 

frecventa zilnic grădiniţa. Când a început ṣcoala elevul nu era obiṣnuit cu un program, era sălbatic, ieṣea din 

bancă făra motiv sau chiar din clasă ṣi când se supăra dispărea fără motiv, se izola  sau se pitea prin diferite 

zone ca să fie greu de găsit. 

Acasă, copilul are un comportament normal, ușor reținut în a face lucruri fără a avea permisiunea 

unuia dintre părinți. 
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În colectivul de prieteni, la joacă, sunt doar fraţii mai mici, refuzând să socializeze cu copiii de vârstă 

cu el sau mai mari ca el, crezând că o sa fie marginalizat sau chiar respins din jocuri. Analizând situația 

copilului cu cadrul didactic, am aflat că între părinți și școală nu a existat un parteneriat așa cum ar fi trebuit. 

Despre situația sa la învățătură, am înțeles că elevul nu excelează. La matematică, elevul efectuează 

operații cu numere de adunare și scădere fără trecere peste ordin, la restul sarcinilor fiind ușor ajutat de către 

doamna învățătoare. La Limba și Literatura Română apare însă problema, copilul având greșeli semnificante 

la citirea unui text de mare întindere sau chiar a unui cuvânt ce conține mai multe silabe, iar la scriere se 

descurcă greu, având unele greșeli de ortografie. 

Elevul a terminat clasa a VII-a cu media 6,40 și a beneficiat de programă adaptată la matematică în 

ultimii 2 ani.  

Rezultatele evaluării de la finele anului şcolar sunt mult mai bune, semn că în acest interval de timp s-

a lucrat mult cu acest elev, reuşind astfel o oarecare dezvoltare din punct de vedere aptitudinal. Nu putem 

afirma că acest copil a devenit în timpul acestui an şcolar mai inteligent, însă anumite capacităţi psiho-motorii 

au suferit o mică dezvoltare datorită, în primul rând, puterii de concentrare a atenţiei, diminuării factorilor 

perturbatori din familie, datorită motivaţiei căpătate în timpul programului de consiliere, a preocupării 

profesorilor pentru persoana sa, a interesului manifestat pentru a intra la un liceu bun.  

Definirea problemei: În urma mai multor şedinţe de consiliere au fost identificate mai multe probleme 

ale elevului, dintre care menţionăm următoarele:  

1. Motivaţie scăzută pentru învăţare, care se datorează următoarelor cauze: atenţie concentrată şi 

distributivă foarte slabă, insuficienta preocupare a mamei pentru situaţia copilului, posibilităţi materiale foarte 

reduse, nesolicitarea ajutorului profesorilor, absenţele repetate de la şcoală care au determinat agravarea unora 

dintre problemele menţionate mai sus.  

2. Probleme de relaţionare în grupul şcolar şi în grupurile de prieteni, lipsa de comunicare. Acestea 

pot fi puse pe seama absenţei modelului parental pozitiv, a agresivităţii manifestate uneori de mama copilului 

şi de concubinii acesteia, agresivitate care s-a manifestat atât sub forma verbală cât şi fizică. 

 3. Probleme legate de alegerea şcolii. Elevul a mărturisit că ar dori să urmeze un liceu în domeniul 

artistic, având o înclinaţie nativă spre desen, însă s-a confruntat cu numeroase obstacole financiare, cu 

descurajarea din partea mamei care tot timpul i-a reproşat că nu va putea urma nici o şcoală cu notele pe care 

le-a obţinut până acum.  

Planul de intervenţie personalizat: 

Obiectivele consilierii: obiective particular-operaţionale: cognitive, afective, psihomotorii, volitiv-

caracteriale. Strategia consilierii (strategia de intervenţie). Confruntarea sau rezolvarea problemei. Primul pas 

în rezolvarea acestei probleme a reprezentat chiar apelul la ajutorul oferit de psiholog, pentru a evita eşecul 

şcolar.  

Pentru îmbunătăţirea relaţiei copil-părinte, s-au purtat numeroase discuţii cu părinţii pe diverse teme, 

cum sunt: acordarea atenţiei, aprecierea copilului, stabilirea limitelor, ignorarea, izolarea, pedepsirea, 

agresiunea (fizică, emoţională) etc.  

Pentru cazul prezentat în acest context, în consilierea mamei s-a pus un accent deosebit pe aprecierea 

copilului de către aceasta, evitând să descurajeze copilul indiferent de context, comportament ce o caracteriza 

înainte de consiliere. Aceasta schimbare de atitudine a mamei a dus în timp la creşterea stimei de sine a 

elevului, îmbunătăţindu-şi imaginea despre el însuşi. 

 Am observat că elevul a avut probleme în prelucrarea informaţiilor, evidenţiate prin punctajele mici 

obţinute la testele care măsoară procesele cele mai importante pentru dezvoltarea cunoaşterii: atenţia, 

percepţia şi memoria. În ceea ce priveşte atenţia, s-a avut în vedere faptul că un copil trebuie să stăpânească 

două abilităţi contradictorii: capacitatea de a se concentra asupra acelor aspecte ale mediului care sunt 

relevante şi foarte valoroase pentru sarcinile pe care le au şi capacitatea de ignorare a multitudinii de stimuli 

relevanţi. Capacitatea de învăţare este asociată cu memoria. Cele mai obişnuite tipuri de memorie sunt: de 
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lungă durată, de scurtă durată, secvenţială, auditivă, vizuală, mecanică, recunoaşterea şi reamintirea. Copiii 

necesită experienţe repetate ale aceluiaşi eveniment înainte de a putea fi stocate în memoria de lungă durată. 

Atenţia, percepţia şi memoria sunt procese independente. Dacă un copil nu poate să fie atent, el nu va fi 

capabil să perceapă informaţia şi să o stocheze în MLD. Aceluiaşi copil îi va fi greu să interpreteze şi să 

stabilească legături între idei, dacă nu le are stocate în memorie. S-a avut în vedere în timpul şedinţelor de 

consiliere cu subiectul şi reducerea timidităţii prin exprimarea emoţiilor prin diverse metode, autoreflexia, 

încurajarea comportamentului asertiv.  

Evaluarea eficienţei intervenţiei  În urma consilierii realizate cu mama elevului, aceasta constând în 

special în discuţii privind agresiunea familială, neglijarea copilului, s-au constatat unele modificări în 

comportamentul acesteia. Aceste modificări constau într-o atenţie mai mare pentru copil, preocuparea pentru 

viitorul său dar şi pentru situaţia lui actuală.  Urmărirea evoluţiei şcolare s-a realizat într-un mod foarte 

insistent. Datorită eforturilor profesorilor şi schimbării atitudinii elevului faţă de activitățile educaționale, a 

frecventat şcoala în ritm bun.  

A beneficiat și de o oră de sprijin pe săptămână la cabinet, la disciplina matematică, unde a reușit să-și 

consolideze unele noțiuni necesare în progresul școlar individual. A demonstrat că are capacităţi mari de 

învăţare, dar trebuie să se insiste mult pe latura motivaţională și pe recuperarea educațională .  Orientarea 

şcolară şi profesională nu a fost o acţiune foarte dificilă, datorită în mare parte prezenţei unor aptitudini 

artistice şi datorită dorinţei elevului de a extrapola această latură. Elevul îşi doreşte să intrela un liceu de arte, 

unde va avea posibilitatea să-şi dezvolte capacităţile sale artistice.   

Asigurarea unui climat psihic şi intelectual adecvat în vederea dezvoltării unei relaţii armonioase a 

copilului cu familia, cu şcoala şi cu grupul din care face parte este un punct care, după părerea mea a fost 

îndeplinit doar parţial. Şi în ceea ce priveşte relaţia cu familia s-a observat o uşoară îmbunătăţire, însă nu 

putem fi siguri că mama va continua să aibă un comportament dezirabil din punct de vedere psiho-social. Noi 

le-am oferit premisele unei dezvoltări armonioase a familiei, însă nu putem garanta că au continuat în acest 

fel. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN ŞCOALA DE MASĂ 
 

Profesor învăţământ primar Opriș Florica 

Școala Gimnazială ”Academician Marin Voiculescu” Giurgiu  

 

 
            Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul 

specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări 

fundamentale în percepţia actului educativ. 

           Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă, se 

ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 

capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor 

instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. 

Elaborarea unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale fiecărui elev are la 

bază mai multe argumente: 

• respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura potenţialului şi capacităţilor sale; 

• formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită adaptarea şi integrarea sa 

socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii normali; 

• asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe privind activităţile de 

utilitate practică şi de timp liber; 

• dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de gradul deficienţei) a 

problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală 

care să asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea şcolară şi socială. 

În scopul eficientizării procesului de învăţare pentru elevii cu CES sunt invocate câteva repere 

fundamentale: 

• învăţarea interactivă care presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe cooperarea, colaborarea 

şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe interacţiunea dintre cadre didactice, cadre 

didactice şi elevi; 

• elaborarea în comun a obiectivelor învăţării (educator – elev) deoarece fiecare participant la actul învăţării are 

ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să se ţină seama în proiectarea activităţilor didactice; 

• demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor cu CES) este mai 

eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi aplicate în situaţii reale de viaţă, 

existând şi un feedbeck continuu de-a lungul întregului proces; 

• modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu CES au nevoie în anumite momente de un sprijin activ 

deînvăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea 

unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de specialişti, cu familiile elevilor. 

         Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi obiectivele 

activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul şi 

gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic sau sintetic) , stilul de lucru al 

educatorului. 

         În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive, (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerinţe: 

• să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

• prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

• ideile să fie sistematizate; 

• să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 
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• să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către 

aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

        Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să fie însoţită de 

suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai uşor atenţia şi este facilitată 

implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei. 

         Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce 

priveşte conţinutul unor discipline cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale 

şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi participarea 

activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

          Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau 

proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia 

specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de antrenare a deprinderilor. 

         În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă 

eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a 

performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se 

ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii 

pe alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

        Educaţia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare 

activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru 

o adecvată inserţie socială. 

        Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării şi 

devenirii lor ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate încurajatoare. 
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Beneficiile ”Faptelor bune” 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Dobre Irina-Gabriela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.33, Sibiu 

 

Nu există un gest amabil care să fie prea mic sau nesemnificativ. A da o mână de ajutor și a face ceva 

frumos pentru un prieten, membru al familiei sau vecin poate avea un impact pozitiv de durată asupra tuturor 

celor implicați. Există  cinci beneficii pentru sănătate datorate din  plasarea nevoilor altora înaintea nevoilor tale. 

 

• Reduce Stresul.  

Probabil cunoașteți pe cineva care poate avea nevoie de ajutor din când în când pentru anumite sarcini 

fizice, cum ar fi cumpărături, tăierea ierbii sau curățarea casei sau a curții exterioare . Adresați-vă și oferiți-vă 

eforturile voluntar. Generozitatea ta ajută în economisirea de  timp, bani și potențiale răni, în timp ce tu te bucuri 

de beneficiile ”transpirației”, cum ar fi munca fizică, scăderea nivelului de stres, starea de spirit îmbunătățită și 

mai multă energie. 

 

• Viață mai lungă.  

Donarea de sânge este necesară pentru a menține aprovizionarea cu sânge a națiunii, care este esențială 

pentru multe proceduri și tratamente medicale. Acest act de bunătate simplu și sigur poate salva viețile celor care 

au nevoie în mod obișnuit, cum ar fi bebelușii prematuri, pacienții operați și victimele traumei. Nu numai că vei 

primi un mini control care acoperă temperatura corpului, tensiunea arterială și pulsul, dar vei oferi voluntar 

timpul, energia și sângele literal pentru a-i ajuta pe alții care au nevoie.  

 

• Creșteți Fericirea.  

Trimite o scrisoare unui prieten apropiat sau unui membru al familiei pentru a-ți arăta aprecierea și 

sprijinul. A fost ziua de naștere a unui prieten? A absolvit cineva recent liceul sau facultatea? O notă scrisă de 

mână este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le puteți face pentru a avea un impact pozitiv. Deși suntem 

în era tehnologiei, o scrisoare rămâne de bun augur tot timpul. 

Totuși dacă ți se pare ”învechită” această practică, poți trimite un SMS, E-mail, pentru ca respectiva 

persoana să conștientizeze faptul că însemnă ceva pentru tine.  Îmbunătățește bunăstarea celorlalți și sănătatea ta 

se va bucura și de un impuls. Actele simple de bunătate sunt legate de sentimente de satisfacție, recunoștință și 

niveluri mai înalte de fericire 

 

• Reduce singuratatea.  

Uneori, poate fi dificil pentru persoanele în vârstă să meargă la magazinul alimentar sau la farmacie 

locală. Data viitoare când mergi la piață, întreabă dacă cei mai în vârstă sau persoanele care au probleme de 

deplasare, dacă au nevoie de o listă de cumpărături sau de medicamente și lasă articole pe verandă. Acest lucru 

vă ajută să cunoașteți pe cineva nou și să construiți o relație. Comisionul făcut poate avea un impact psihologic 

pozitiv pentru amândoi, prin creșterea stimei de sine și a sentimentelor de apartenență. În plus, oferirea de 

asistență pentru a-i ajuta pe ceilalți este conectată la o bunăstare îmbunătățită, o mai mare satisfacție în viață și un 

risc scăzut de depresie. 
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• Creați Motivație.  

A ajuta pe ceilalți și a face fapte bune prinde, și cu cât dai mai mult înapoi, cu atât mai mult vei dori să 

ajuți. Data viitoare când mergeți la o plimbare prin cartier, luați un sac de gunoi gol și ridicați gunoiul pe drum. 

Acest act simplu util creează un mediu mai curat, protejează  natura și îmbunătățește sănătatea cardiovasculară și 

imunitară. De asemenea, creează un sentiment de comunitate și îi inspiră pe alții să  facă la fel. 

Gândirea la faptele bune  duce la sentimente de apartenență, abnegație și dorința de a face mai mult. 
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IMPACTUL EMOȚIONAL AL CĂRȚILOR ILUSTRATE DE LITERATURĂ PENTRU COPII LA 

VÂRSTA PREȘCOLARĂ (3-6/7 ani) 

 

Prof. înv. preșcolar: Irina-Georgiana Ursache 

Școala Gimnazială „D. A. Sturdza” - Structura G.P.P. nr. 2, Iași 

 

 

 
 

Copiii și cărțile. 

Iată o asociere care, în viziunea mea, surprinde chintesența copilăriei, farmecul și prospețimea unui 

timp al celor mici, marcat de nenumărate povești, descoperiri, imagini și joc. 

Când sunt mici, neștiind să citească, copiii chiar se uită în cărți, la desenele derulate, descoperind 

diverse culori, animale, locuri, obiecte, forme și nume. Ilustrațiile din cărțile pentru copii sunt sugestive, 

frumoase, permițându-le prichindeilor să-și lărgească cunoștințele, să pătrundă într-o lume aventuroasă, cu 

eroi și întâmplări care le modelează emoțiile, trăirile. Imaginile din cărți, fie că ilustrează un ursuleț, o cometă, 

o casă mică, o zână sau un zmeu, le rămân în minte copiilor, chiar și după ce au trecut de vârsta basmelor și 

poveștilor. Dincolo de cuvinte, suportul vizual din cărțile pentru cei mici le dezvoltă  imaginația și face ca 

absolut toate lucrurile să devină reale, palpabile și orice obstacol să fie trecut triumfător. 

Cărțile ilustrate reprezintă un izvor de cunoaștere și amuzament pentru copii și, de aceea, la vârsta 

preșcolară, în mod indubitabil, ele reprezintă creuzetul dezvoltării lingvistice și emoționale, capacității 

intelectuale, imaginative și motivaționale.  

Imaginea este un punct important al comunicării. La copii, prima comunicare e prin imagine pentru 

că, din punct de vedere funcțional, retina copilului e asaltată de forme şi culori pe care le înregistrează 

neraţional, în ansamblu, global, fără adâncime. Există un fel de relație de dragoste între cititorii foarte mici și 

cărțile lor ilustrate, mai ales înainte ca ei să învețe să citească. Cartea este un simbol al culturii, al cunoașterii, 

al legăturii dintre oameni, un minunat mediator care dezvoltă gândirea prin solicitările sale senzoriale, iar 

copilul va simți plăcerea de a pronunța cuvinte atunci când părintele îi citește dintr-o carte și se va lăsa purtat 

de imaginile sugerate de cuvinte.  

În lumea copiilor, cartea poate fi un obiect-jucărie (Marinopoulos, 2014) pentru că există cărți din 

materiale diferite și colorate în culori atractive. Unele conțin puzzle-uri, scot diverse sunete, dar, cel mai 

adesea, cărțile pentru copii sunt însoțite de imagini sugestive ale poveștilor, fragmentelor sau poeziilor scrise. 

Cartea ilustrată pentru copii pune bazele educației vizuale și deopotrivă, este menită să stârnească interesul 

pentru poveste, pentru eroi/eroine, să amuze, să mângâie, să stârnească emoții, să ațâțe curiozitatea, să le 

vorbească. Un copil care are încă de mic o carte de poveşti în mână va fi curios să cunoască acea carte, să îi 
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vadă imaginile, iar apoi, pe măsură ce creşte, să citească poveştile şi să evadeze în lumea lor. „Oricât de 

simple şi uşoare ar părea aceste poveşti, ele nasc în copii, fără îndoială, dorinţa de a fi asemănători cu cei buni 

care ajung fericiţi și, în acelaşi timp, se naşte în sufletul lor teama de nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla 

dacă i-ar urma pe cei răi” (Perrault, f. d.).  

La vârsta preşcolară, efectele educative realizate prin creaţiile literare se opresc mai mult la însuşirea 

noţiunilor morale şi sensibilizarea vieţii afective a copilului. Referitor la afectivitate, s-a observat că succesul 

literaturii la preşcolari este asigurat prin puternica încărcătură afectivă a textului. Lectura basmelor şi 

poveştilor prezintă o deosebită importanţă educativă şi prin reliefarea calităţilor eroilor, care constituie pentru 

copii modele demne de urmat sau dimpotrivă, defecte care trebuie ocolite (Ockwell-Smith, 2015). 

 Mai mult decît atât, poveștile, prin personajele lor ilustrate, le vorbesc copiilor despre dorințele, 

fricile, fantasmele, aversiunile și rivalitățile pe care le trăiesc, sunt imaginea a ceea ce pune stăpânire pe ei și 

despre care nu se vorbește. Citind și privind de nenumărate ori, recitind copilului o poveste, el o încorporează 

ca pe ceva bun, hrănitor. Pasajele când îi este teamă sunt momentele cheie ale lecturii, când copilul se 

dezvoltă și chiar dacă provoacă teamă, povestea se ascultă cu plăcere, iar imaginile sunt privite cu atenție, ele 

transmițând conținuturi inexprimabile ale inconștientului. Povestea din carte exprimă, într-o formă simbolică 

adaptată, preocupările copilăriei și relațiile copilului cu părinții și cu lumea din jur. Lumea basmelor, a 

poveștilor, a cărților, prilejuiește copiilor trăirea unor sentimente complexe, ambivalente, pe care ei nu le pot 

verbaliza; iubirea este amestecată cu ura, teama, renunțarea. Imaginile și cuvintele poveștilor îndeplinesc rolul 

de sprijin pentru dezvoltarea psihică a copiilor pentru că reprezintă o oglindă spre universul lor interior 

(Marinopoulos, 2014).  

De asemenea, comunicarea de afecte este una importantă în comunicarea stabilită de imaginile vizuale 

prezente în cărțile ilustrate pentru copii. Copiilor le plac poveștile bune, dar mulți dintre ei caută ceva în plus 

într-o carte ilustrată.  

În mod normal, mesajele afective transmise de creațiile literaturii pentru copii sunt în număr de șase: surpriza, 

bucuria, frica, dezgustul, tristețea, nervozitatea, integrate, codificate, iar copiii găsesc mereu cheia decriptării 

informațiilor cu originalitate.  

 Referitor la impactul negativ al ilustrațiilor din cărți asupra copiilor, toată lumea, de la mic la mare, se 

confruntă cu anumite temeri, frici sau stări de anxietate, într-o perioadă sau alta a vieții și ele nu sunt 

sentimente prea plăcute. Dacă ar fi să ne gândim la situațiile în care adulții experimentează teama, atunci  se 

poate recunoaște, cu mâna pe inimă, că nimeni nu se dă în vânt după o asemenea emoție. La copii, cu atât mai 

acută este senzația neplăcută, a căror imaginație amplifică orice amenințare și îi dă forme concrete. Pe la 

vârsta de 3 ani, cei mici încep să își conștientizeze  fricile și sunt ușor de speriat, aflându-se în concretism din 

punct de vedere al psihologiei dezvoltării. În mintea lor, prind viață tot felul de monștri și de personaje 

fantastice și este vârsta perfectă pentru părinți să îi apere de astfel de monștri (Monstrule, ești foarte păros și 

nu te-ai spălat pe dinți! Dispari!) sau să le hrănească această frică (Vine Bau-Bau, deci mănâncă feliile de 

măr!).  

Doar în anumite limite teama este un sentiment normal, învățându-i pe copii să se protejeze de ceea ce ar 

putea să îi rănească, iar în doze echilibrate, frica, în doze limitate, îi poate învăța pe cei mici să își gestioneze 

emoțiile de acest tip pe care le vor experimenta ulterior, în viață.  

 Bruno Bettelheim este un psiholog focalizat pe înțelegerea  copiilor cu probleme emoționale. El 

consideră că „ pentru a îmbogăți viața copilului, trebuie să îi stimulezi imaginația, să îl ajuți să își dezvolte 

inteligența și să își clarifice emoțiile; să fie cât mai familiarizat cu fricile, anxietățile și aspirațiile sale, să iei în 

serios dificultățile pe care le resimte și, în același timp, să promovezi încrederea copilului în sine și în viitorul 

său” (Bettelheim, 1976, p. 136). Cel mai adesea, părinții trăiesc cu impresia că un copil nu trebuie implicat în 

povești sau întâmplări care îl tulbură cel mai mult: fricile și anxietățile sale fără formă, fanteziile sale furioase, 

haotice sau chiar violente.  
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 În mod conștient și evident, unii părinți evită să le citească copiilor basme sau povești care conțin 

personaje negative, malefice, distructive - zmei, vrăjitoare, mame vitrege - încercând să își protejeze copiii de 

lucrurile rele și înfricoșătoare, arătând copiilor doar partea frumoasă și idealizată a vieții. Procedând astfel, 

adulții le pot face acestora un mare deserviciu pentru că, pe de o parte, este foarte important să aleagă acele 

povești potrivite vârstei copiilor și să nu le fie teamă să îi lase să se confrunte și cu fricile lor cele mai adânci. 

Pe de cealaltă parte, există o categorie de părinți care modifică exact lucrurile frumoase, dulci din povești, cu 

precădere finalul apoteotic și fericit, considerând că nu sunt realiste, că sunt doar iluzii care nu se aplică în 

viața reală, ducând la confuzia celor mici. Basmele spun, prin evenimentele violente, că unele aspecte ale 

vieţii sunt urâte sau nedorite, evitând hiperprotejarea copiilor ce poate duce la anxietate, atitudini idealizante, 

ce le-ar submina de fapt dezvoltarea. Deşi sunt crude uneori, basmele ar întări rezistenţa emoţională a copiilor 

(Kiel & Maack, 2012). 

 Poveștile cu imagini sunt atât de importante, deoarece reprezintă expresia cea mai pură și mai simplă 

a conținuturilor psihice inconștiente și au o adevărată putere terapeutică în viața copiilor pentru că ele îi pot 

influența profund și pozitiv, adresându-se acestora într-un limbaj simbolic și ușor accesibil lor, vorbindu-le la 

nivelul imaginilor și sentimentelor. 

 
 Simplul fapt de a asculta o poveste este deja terapeutic pentru copii, deoarece, dacă sunt receptivi, 

imaginile poveștii străbat și fortifică ființa lor. Anumite motive îi pot atrage mai puternic decât altele, motive 

care exprimă ceea ce un copil simte într-o manieră în care nimic altceva nu o poate face. Poveștile ne vorbesc 

despre cine suntem, despre nevoile, speranțele și fricile noastre, ne pot ajuta să ne imaginam ce fel de 

persoane am dori să devenim. Mai mult, personajele din povești adesea întruchipează probleme și preocupări 

personale și încă de la o vârstă fragedă, facem din povești o parte a vieții noastre. Adesea, poveștile ne 

însoțesc prin viață și ne susțin în momente dificile, astfel că ele îi pot ajuta pe copii să vadă și cum pot învinge 

problemele și obstacolele lor. 

 Atunci când copiilor li se citesc povești, aceștia se identifică imediat și naiv cu personajele prezente. 

De exemplu, citind povestea Rățușca cea urâtă, toți copiii cu sentimente de inferioritate și care au fost 

respinși speră că și ei, într-un final, vor deveni persoane deosebite, admirate de ceilalți. Eroul unei povești este 

o figură arhetipală ce prezintă un model al eului ce funcționează sănătos și vital, în acord cu sinele, iar 

conectarea la o poveste cu un erou preferat este, de aceea, o necesitate esențială pentru un copil care trăiește o 

situație de viață dificilă. Preșcolarii se identifică cu personajul sau eroul/eroina din poveste și ilustrațiile ei, iar 
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acest lucru are ca efect psihologic pozitiv speranța că problemele au, într-adevăr, soluții dacă le abordăm în 

mod creativ. De cele mai multe ori, eroul, personajul poveștii este singur, pierdut și înspăimântat. Acestea sunt 

și sentimentele cu care un copil se poate identifica cu ușurință și este important că, de-a lungul călătoriei sale, 

eroul primește sprijin datorită perseverenței și curajului său. În acest fel, poveștile spuse copiilor sunt magice 

și terapeutice, pentru că citindu-le, copiii se simt înțeleși, validați și îmbogățiți, iar vraja poveștilor cu ilustrații 

are un impact profund asupra dezvoltării psihologice, emoționale armonioase a copiilor. Structura, culorile, 

tonurile, fontul imaginilor din povești îi încurajează pe copii să se abandoneze fluxului liber al fanteziei lor, 

responsabil de creșterea disponibilității energiei lor psihice. Poveștile ilustrate pot da, astfel, o cheie la 

problemele copiilor, o cheie într-o lume fantastică unde schimbările extraordinare sunt posibile.  

 Copiii învaţă descoperind. Felul în care oamenii, copiii transmit emoții, mesaje, senzații, toate acestea 

trec prin întreaga ființă. Mânuirea unei cărți implică bucurie: atingerea copertei, a filelor, a ilustraților, mirosul 

hârtiei, al cernelei, iar emoțiile fundamentale, cum ar fi descoperirea, identificarea, empatia, sunt vehiculate 

datorită cărții și rămân gravate în memorie. Poveștile îi încurajează pe cei mici să investigheze, să creeze, să 

descopere și îi motivează să cunoască treptat oameni, evenimente, lumea din jurul lor, dar și lumea emoțională 

interioară.  

 Cred cu convingere că un prim pas în dezvoltarea unei relații de iubire pentru cartea ilustrată îl 

reprezintă declanșarea unei emoții în întregul copilului. Cartea și imaginile ei trebuie să îi facă pe cei mici să 

rezoneze emoțional pentru că doar emoția este declicul pentru începutul unei relații speciale, copil – carte. O 

poveste ilustrată este bucurie, relaxare, dorința de a afla povestea până la capăt, de a cunoaşte personajele, de 

a râde la glume, de a trăi aventura, de a te emoţiona sau a te speria. Este setea de a cunoaşte  și  de aceea, 

copiilor le place să îşi aleagă singuri cărţile. Sunt părinți care îi însoțesc pe cei mici în librării și îi lasă să 

răsfoiască în tihnă cărțile, să le simtă, să se entuziasmeze, iar odată ajunși acasă, o vor citi și privi pe 

nerăsuflate.  

Mai există un aspect interesant al relației carte – copil: copiilor le place să li se citească poveşti, chiar şi după 

ce ei au învăţat să citească singuri. Nu există mod mai bun de a percepe lectura ca pe un moment de relaxare, 

de linişte, de iubire şi de calm.  

 Dragostea pentru cărţi ar trebui să-i însoțească pe copii toată viaţa, să îi ajute, să îi scoată din mulţime, 

să îi facă să strălucească.  
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MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN ACTIVITĂȚILE 

ASISTENTULUI SOCIAL 

 

Asistent social Ancuța-Daniela Vlaicu 

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. Școala a 

ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 

valoare în sine, elevii nu mai consideră școala un viitor, fiind considerată drept pierdere de timp, preferându-

se câștigul material imediat. Acesta este definit ca fiind conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 

calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care ajung 

să abandoneaze şcoala sunt, de regulă, acei elevi care au absentat foarte mult şi au manifestat și alte dificultăţi 

de comportament, nereguli pentru care școala, conform regulamentului, i-a sancționat în repetate rânduri. 

Cauzele abandonului școlar sunt diverse și sunt formate dintr-o combinație de factori interni, ce țin de 

personalitatea fiecărui copil – imaturitate școlară, tulburări de comportament, lipsa motivației, și factori 

externi, precum situația financiară deficitară a familiei, lipsa îmbrăcămintei, condițiile de locuit, lipsa 

sprijinului în pregătirea lecțiilor și a temelor, familii numeroase, modelul familial, inserția pe piața muncii, 

factori de natură educațională, etc. 

Atât cadrele didactice, cât și alți reprezentanți ai comunității locale, dintre care și asistentul social, 

desfășoară diverse activități de prevenire a abandonului școlar. Prevenirea poate fi realizată în diferite moduri 

şi la niveluri diferite. Din punctul de vedere al asistentului social, prevenirea se poate realiza și atunci când se 

desfăşoară activităţi de informare pentru a face cunoscute riscurile pe care le are abandonul şcolar asupra 

copilului şi asupra comunităţii sau orice altă activitate de implementare a drepturilor copiilor. Prevenirea se 

realizează totodată şi când apare o problemă sau când se implementează măsuri în ceea ce privește 

identificarea şi evaluarea situaţiilor în care este necesară furnizarea de servicii pentru prevenirea separării 

copiilor de părinţii lor, elaborarea documentaţiei necesare pentru furnizarea serviciilor, consilierea şi 

informarea familiilor cu copii cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, drepturile copilului şi serviciile care 

sunt disponibile pe plan local, implementarea măsurilor de prevenire şi combatere a riscului de abandon 

şcolar, a consumului de alcool şi droguri, prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi a 

comportamentului infracţional, monitorizarea serviciilor oferite. 

Prevenirea abandonului școlar de către asistentul social începe prin identificarea situaţiilor de risc. 

Aflat în comunitate, acesta observă câteva indicii care să-i semnaleze problema absenteismului școlar, și 

ulterior a abandonului școlar, cum ar fi: observarea elevului pe stradă în timpul programului școlar, la lucrul 

câmpului, în parc; problemele grave de sănătate care-i împiedică frecventarea cursurilor; antecedente de 

abandon şcolar în familia copilului; părinţi aflaţi în situaţie de separare, ca urmare a divorţului, decesul unuia 

dintre părinţi sau monoparentalitatea (indiferent de cauze); părinţi ai căror program de muncă nu le permite 

implicarea permanentă în educarea copilului, iar acesta nu este supravegheat pe timpul zilei; părinţi plecaţi la 

muncă în străinatate şi copilul rămâne în grija unui membru al familiei care are fie dezinteres, fie dificultăţi 

majore în relaţia cu copilul; familie cu probleme economice mari; familii cu condiţii improprii de locuit; 

familii care au probleme de alcoolism / suferă de boli mentale / au antecedente penale ca urmare a unor fapte 

de violenţă; copii aflați la o distanță mare de școală; copii proveniți din comunități rrome, unde nivelul de 

educație al părinților este redus. De asemenea, risc de abandon școlar se identifică și în familiile care au  o 

relație deficitară cu școala, manifestă dezinteres faţă de situaţia şcolară a copilul. 

Asistentul social, în astfel de cazuri, evaluează situaţia detaliată şi stabilește cauzele. Atunci când 

acestea sunt cunoscute, se abordează părinţii şi copilul în încercarea de a rezolva situaţia, ceea ce i-ar permite 
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copilului să se întoarcă la şcoală, familia fiind sprijinită (facilitarea resurselor, găsirea de finanţări, pregătirea 

copilului pentru reîntoarcere). Identificând din vreme riscul de abandon şcolar şi absenţa şcolară a copiilor se  

organizează acţiuni comune cu părinţii, şcoala şi comunitatea. 

În situația în care părinții au nevoie de sprijin, asistentul social trebuie să intervină pentru a-i face să 

depăşească greutăţile legate de frecventarea şcolii. Uneori adaptarea orelor de şcoală la programul lor sau 

oferirea de sprijin pentru familie pot permite copilului să desfăşoare unele activităţi pentru a-şi ajuta familia, 

să aibă grijă de fraţi şi de surori. Asistentul trebuie să aibă relaţii cu şcoala pentru a înţelege diferitele 

programe, activităţi şi beneficii pe care le oferă aceasta. Cooperarea şi schimbul de informaţii vor facilita 

identificarea copiilor şi familiilor aflate în situaţii de risc sau de vulnerabilitate şi să ofere sprijin. Aceștia pot 

observa ce progrese realizează copilul şi cum interacţionează şcoala şi familia.  

Astfel, intervenția asistentul social în ceea ce privește prevenirea abandonului școlar are loc pe două 

nivele. Primul este cel individual la nivel de familie, unde identifică situaţia, o evaluează, oferă sprijin și 

întocmește un plan în care prevede prestaţii şi servicii. Al doilea nivel este cel al comunităţii, unde trebuie să 

identifice nevoile general-comune, posibilităţile şi resursele disponibile şi să dezvolte relaţii în cadrul 

comunităţii. În situația în care familia are probleme financiare, aceasta poate beneficia de prestaţii sociale care 

să satisfacă necesarul financiar şi material al acesteia, astfel încât efectul (riscul de abandon şcolar) să se 

diminueze sau să dispară. În cazuri mai complexe, familia (copiii şi părinţii) au nevoie de suport complex: 

prestaţii financiare şi materiale, suport şi consiliere, informare etc. 

Activitatea asistentului social presupune și urmărirea cazurilor şi asigurarea unei evoluţii pozitive a 

întregului proces de prevenire, urmărind dacă acţiunile, serviciile şi prestaţiile sunt adecvate sau trebuie 

ajustate. În cursul procesului de monitorizare, planul va fi actualizat, iar dacă vor fi necesare modificări sau 

sprijin specializat, acestea vor fi adăugate pe parcurs. Diminuarea riscului de abandon şcolar poate fi dovedită 

prin faptul că copilul reia programul şcolar cu o frecvenţă foarte bună şi cu îmbunătăţirea performanţelor 

şcolare; familia este sprijinită să depăşească situaţia de criză în care se află și familia înţelege efectele negative 

ale abandonului scolar şi cooperează cu şcoala.  
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ORGANIZAREA   ÎNVĂȚĂMÂNTULUI   INCLUZIV 

Prof. Andrei Simona  

 Colegiul Național de Informatică Matei Basarab Rm. Vâlcea 

 

Educația incluzivă presupune extinderea scopurilor școlii obișnuite, respectiv transformarea acesteia pentru a 

putea să răspundă și altor categorii de copii, adică copiii cu CES. Se consideră că educația incluzivă este un 

proces permanent care are drept scop exploatarea resurselor existente , în special a resurselor umane, în scopul 

susținerii participării la procesul de învățământ  a tuturor elevilor din cadrul unei comunități, societăți. Școala 

de tip incluziv este școala adaptată tuturor copiilor, astfel încât toți să beneficieze de cultura generală , să- și 

dezvolte aptitudinile și talentele. Numai în acest mod procesul didactic este legat de contextul de viață și 

învățare al fiecărui copil. Cercetările de specialitate au demonstrat faptul că există posibilități de activizare a 

potențialului de învățare , a potențialului  intelectual , precum și utilitatea și eficiența programului de 

intervenție. Măsurile luate pentru satisfacerea cerințelor speciale ale persoanelor cu CES au ca trăsătură 

comună intenția de a integra aceste persoane în școli, locuri de muncă și în societate. Aceasta deoarece 

procesul de integrare ajută la adaptarea celui în cauză  în acord cu potențialitățile sale, pentru  a deveni o ființă 

autonomă care poate să se integreze activ în societate. 

Incluziunea școlară  a copiilor cu CES presupune examinarea atentă a necesităților fiecărui copil și găsirea 

celor mai eficiente modele de organizare a învățământului . Dintre modelele des aplicate putem menționa: 

- Modelul cooperării școlii speciale cu școala obișnuită  presupune stabilirea unei colaborări între 

școala specială și școala obișnuită. În acest caz , școlii obișnuite îi revine responsabilitatea integrării 

copiilor cu deficiențe. Pentru realizarea acestui obiectiv se stabilesc anumite forme de colaborare între 

cele două tipuri de școli , școlile speciale reprezentând o resursă importantă pentru școlile obișnuite. 

Se pune accentul pe asigurarea asistenței necesare școlii obișnuite care realizează  integrarea copiilor 

cu CES și dezvoltarea curriculumului din ambele tipuri de școli, respectiv strategii didactice , forme 

de organizare, modalități de evaluare. 

- Modelul  bazat pe organizarea unei clase speciale în școala obișnuită presupune constituirea unei clase 

speciale în cadrul unei școli obișnuite .În acest mod elevii cu CES își desfășoară activitățile de 

învățare în cadrul unei școli normale. Rezultatele sunt modeste de cele mai multe ori , pentru că o 

astfel de clasă este privită ca un element separat de școala obișnuită , existând riscul segregării. Acest 

lucru atrage după sine schimbarea mentalității cadrelor didactice și a elevilor normali, pentru a pute 

realiza o integrare reală. 

-Modelul  itinerant elimină dazavantajul deplasărilor pe distanțe mari ale copiilor , deoarece urmează școala 

cea mai apropiată de domicililul său. Profesorul itinerant poate îndruma și profesorii clasei în alegerea 

metodelor și mijloacelor didactice adecvate. Acesta are atribuțiile unui profesor de sprijin , însă acestea depind 

de numărul de copii de care răspunde , de numărul de școli în care se deplasează și de problemele de învățare 

pe care copiii le prezintă. Activitatea unui profesor de sprijin este axată pe asistarea și intervenția directă în 

activitatea de învățare la clasă a copiiloe cu CES, iar aria de acțiune este mai restrânsă. Copilul învață în 

cadrul unei școli obișnuite , participă la toate orele și este sprijinit de un profesor itinerant , în funcție de 

problemele pe care le are. 

- Modelul comun presupune ca un profesor itinerant să fie responsabil de toți copii cu CES dintr-o zonă. Se 

urmărește sprijinirea copilului și a familiei după ce acesta a fost consultat de o comisie de expertiză și depistat 

ca o persoană cu deficiențe. Profesorul itinerant va lucra și cu părinții copilului pentru a- i ajuta să alcătuiască 

un program de învățare. Profesorul evaluează capacitățile copilului și îl va orienta spre o anumită instituție de 
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învățământ. Avantajele acestui model se concentrează în jurul ideii diversității în sensul că elevii cu deficiențe 

pot învăța alături de ceilalți copii normali și permite o intervenție timpurie pentru copii și pentru părinții lor. 

Alături de aceste forme de organizare a învățământului integrat pot fi desfășurate și altele în funcție de 

contextele existente. Cea mai importantă etapă  în alegerea formei corespunzătoare de învățământ este aceea a 

evaluării corecte a nevoilor copilului. 

Toată activitatea cadrelor didactice trebuie să se caracterizeze printr-un amplu demesrs de adaptare la nevoile 

și cerințele acesrtor copii, respectiv obiective adaptate, curriculum corespunzător, strategii didactice adaptate 

și evaluare adaptată. 

Școala incluzivă este aceea care valorifică toate resursele existente pentru a răspunde cerințelor și  nevoilor 

tuturor copiilor. Pentru aceasta , școala trebuie să fie deschisă colaborării cu alte școli normale și speciale, să 

fie deschisă schimbărilor continue care apar, să respecte și să valorifice potențialul fiecărui elev și nu în 

ultimul rând , să accepte și să asigure diversitatea umană. 
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 ROLUL   VOLUNTARIATULUI   ÎN   DEZVOLTAREA   ELEVILOR 

 

Profesor învățământ primar Dindiri  Carmen 

                                              Școala Gimnazială Deveselu, Localitatea Deveselu,   județul Olt 

 

Voluntariatul înseamnă acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care te ajută 

să descoperi lucruri noi,să te dezvolți și să comunici frumos.Este modalitatea prin care pot fi întărite și 

susținute valorile legate de comunitate,de serviciul adus aproapelui, de atașamentul față de celălalt,acesta fiind 

un deziderat internațional.  

În domeniul educației pot fi identificate anumite limite,blocaje care intervin în vastul proces 

instructiv--educativ din școli și care,în mod implicit, au rezonanță în viața socială și profesională a comunității 

de mai târziu.Rata mare a absenteismului și abandonului școlar,situații materiale precare, imposibilitatea 

familiei de a susține pregătirea educațională a copilului,lipsa unor condiții și dotări materiale în unitățile 

școlare,lipsa de informare și consiliere parentală,posibilitățile limitate ale comunităților locale de a sprijini 

actul educațional,de a stimula și recompensa eforturile celor implicați,etc.-sunt doar câteva exemple de 

factori/probleme care frânează succesul în educație. 

Odată identificate aceste situații,putem contura și formula țintele pe care voluntariatul și le propune: 

susținerea egalității șanselor educaționale a tuturor copiilor;sprijin în educarea și consilierea 

familiei;dezvoltarea instituțională a unităților furnizoare de educație,susținerea educației pe tot parcursul vieții 

pentru o dezvoltare integrală  a personalității individului,promovarea și susținerea educației de tip incluziv,etc. 

              Școala se află în obligația de a lansa părinților invitația la cooperare,la implicare în educație,oferind 

șanse egale tuturor,adică: o bună informare,o strategie de consiliere a părinților inactivi initial,un program de 

sprijin alături de ședințe,întâlniri,ateliere de lucru în comun,fundații sau organizații non-profit,etc.Toate 

acestea pot aduce alături,ca parteneri și voluntari, părinții.Astfel,putem spune că voluntariatul este o variantă 

de implicare productivă  a familiei în activitățile școlii. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul.Fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, căci putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de 

exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse.Acesta înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri, dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste.  

Voluntariatul este o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistență și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea 

educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai 

prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și 

socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin 
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acțiuni de voluntariat putem dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale 

(încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială ce îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✓ Poate descoperi în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își dobândește prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

        Practic,,a voluntaria” înseamnă a dărui necondiționat,astfel încât  să poți ajuta niște copii,cu sau fără 

dizabilități,iar peste câțiva ani, ajutorul dat să se materializeze în transformarea lor în niște adulți 

responsabili,pe care societatea să-i accepte și să-i integreze armonios. 

        Ideea de voluntariat este privită,pe de o parte,ca activitate extrașcolară,o activitate care contribuie la 

ocuparea timpului liber dar și a formării elevului ca persoană, și pe de altă parte, este privită ca acumulare de 

experiență de muncă,factor de responsabilitate și maturitate. 

       Dacă ideea de voluntariat începe din familie și este completată apoi de demersul educative formal din 

cadrul instituțiilor de învățământ,în mod cert va fi exersată ulterior,de societate.Subliniem importanța și 

implicarea familiei în traseul educational al copiilor,întrucât plecând dintr-un cadru familial centrat pe reușita 

școlară a copilului,se asigură baza pe care va interveni ulterior,școala.Școala are rolul de a forma la elevi 

spiritul de receptivitate,capacitatea de inițiativă,angajarea responsabilă în identificarea problemelor 

comunității și proiectarea soluțiilor necesare.Cadrele didactice,ca ,,modelatori”trebuie să manifeste interes și 

să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor și comunității. 

          Așadar,profesorii sunt cei care conduc și orientează actele de voluntariat ale elevilor/școlii în 

comunitate și tot ei trebuie să aducă soluții la problemele școlii prin atragerea de sponsori,fonduri,demararea 

de proiecte educaționale,implicarea ONG-urilor,etc.Practicând alături de profesori acțiuni de 

sprijin/voluntariat,elevii vor realiza tranziția de la școală la o viață activă socială.Noi,educatorii,avem menirea 

de a sădi în sufletele copiilor iubirea,respectul,compasiunea și grija față de semenii aflați în dificultate,față de 

comunitatea și mediul în care trăim.Alături de copii, ne implicăm în acțiuni de voluntariat reușind să 

relaționăm eficient și să ne cunoaștem hobby-urile ,aptitudinile și dorințele. 

           Pentru a asigura un mediu cu condiții optime de formare a abilităților elevilor și care să răspundă 

intereselor lor de dezvoltare,este necesară o implicare din partea reprezentanților comunității. 

           Participarea într-un cadru formal la activități de acest fel,dă elevilor în formare   sentimentul de 

apartenență.Mai mult decât atât,elevii se simt valorificați,își formează prietenii și realizează rolul lor în 

societate.Voluntariatul este mai mult decât un gest altruist.Este o activitate de pe urma căreia tinerii au multe 

lucruri de învățat: noi abilități,noi contacte,experiență în anumite domenii,etc…Cu siguranță, voluntariatul 

rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară 

printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

          Posibilitățile de interacțiuni și voluntariat în spațiul educational pot fi multiple și variate.Iar dacă 

aplicăm o abordare pe termen lung,având perspectiva durabilității,putem observa că,desi vorbim de 

voluntariat-acțiune care nu urmărește un câștig-,beneficiile sunt multiple:o școală care investețte voluntari în 

societate,va beneficia în viitor de un spațiu social mai bine dezvoltat și care îi va garanta condiții mai bune de 
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desfășurare a actului educativ.Astfel, o  societate care este partener în educație,va dispune mai târziu de 

generații responsabile    și capabile de acțiune, de forță de muncă în raport cu cerințele și dezvoltarea socială.  

           Voluntariatul în școli reprezintă soluția pentru o dezvoltare complexă a tinerilor. 
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Fii responsabil și fă câte o faptă bună în fiecare zi! 

 

   Școala Gimnazială Nr.7- Galați  

        Prof. Aurelia-Mihaela Dumitrescu  

 

          Noi, oamenii, suntem diferiți nu numai fizic, ci ne diferențiem și prin modul în care trecem prin filtrul 

personal realitățile, pe semenii noștri etc.  

          Le spun uneori elevilor mei că este extrem de important să respecte opinia distinctă a receptorului/ 

partenerului lor de comunicare, chiar dacă nu subscriu la aceasta, că un om inteligent doar prin puterea 

argumentației îl va convinge pe cel de lângă el că are dreptate. Subliniez faptul că modul în care ne exprimăm 

este o carte de vizită pentru fiecare dintre noi, dar îl citez aici și pe scriitorul meu de suflet, Octavian Paler, 

care spune undeva atât de frumos, citez din  memorie eseul „Avem timp pentru toateˮ:  Farmecul personal ne 

folosește circa 15 minute, după care ar fi bine să știm ceva. Contează și ceea ce spunem, dar și cum spunem. 

          Am ales situația profesorului cu funcția dominantă  gândire extravertă, iar elevul -  cu funcția dominantă 

afectivitate/ emoționalitate introvertă.  

          Reprezentantul gândirii extraverte, în acest caz profesorul, are ca puncte forte rezolvarea logică a 

problemelor prin utilizarea unor modele, reguli, sistematizează procedurile, comunică ușor etc, iar ca elemente 

de vulnerabilitate am punctat faptul că uneori acționează rapid, fără să mediteze poate mai profund sau poate 

să fie mai iscoditor. Extravertul își descarcă emoțiile, caută experiențe noi, este foarte sociabil și prietenos, pe 

când introvertul își înmagazinează emoțiile, nu le exteriorizează, evită experiențele noi, evită să întâlnească 

oameni noi. 

          Am avut cândva un elev cu funcția dominantă emoționalitate intravertă. Cu certitudine, trebuie să fim 

foarte atenți, ca dascăli, cum vom gestiona problema. Elevul meu, Ionel, un copil foarte emotiv, un introvert 

din clasa a VIII-a, avea mari probleme în a se exprima, nu era foarte coerent uneori din cauza faptului că se 

lăsa guvernat de emoții. La lecțiile de Limba română, spre exemplu, avem nevoie și de logică, dar trebuie să 

fim și rapizi în a da răspunsul corect, rapiditatea nefiind un element forte a lui Ionel. Fiindu –i și dirigintă în 

acel an școlar, mi-a fost ușor să stau de vorbă cu el și să-i explic avantajele pe care le-ar avea dacă și-ar 

impune să-și schimbe puțin comportamentul, să-și controleze emoțiile. Le spun mereu elevilor mei, de 

exemplu când participă la diverse concursuri, să-și lase emoțiile sub pragul ușii când intră în școală pentru a se 

putea concentra la rezolvarea subiectelor, dar să nu uite, când vor pleca, să le recupereze, pentru că un om fără 

emoții, practic, nu este om. Am fost bucuroasă să constat că Ionel, controlându-și emoțiile, a dat răspunsuri 

mult mai bune, mărindu-și astfel notele. 

            De asemenea, după ce și-a depășit temerile, acest elev a început să fie foarte activ, vocal  și interesat 

de acțiunile de voluntariat, propuse de școala noastră. Fiind un adevărat iubitor de natură, s-a implicat în 

diverse activități de protejare a mediului înconjurător.  A participat la dezbateri publice, la diverse emisiuni de 

televiziune, la multiple activități extracurriculare, depășindu-și emoțiile, vorbind elevilor/ tinerilor de seama 

lui, dar și adulților despre importanța conservării mediului înconjurător. A mers în apropierea orașului, 

împreună cu alți colegi de clasă, și a plantat copaci într-o zonă afectată de defrișările necontrolate din ultimii 

ani. ROMSILVA ne-a solicitat ajutorul, iar elevii noștri au răspuns cu entuziasm acestei provocări. Ionel 

consideră că, în fiecare zi, fiecare individ poate face o faptă bună prin care să protejeze mediul de 

agresivitatea omului.  

             Fără a teoretiza foarte mult, am încercat să prezint doar niște concluzii ale experienței mele, până la 

acest moment, la catedră.  
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

prof. Smiedt Mihaela Elena 

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Baia Sprie 

 

 Într-o lume aflată în schimbare dinamică, în care evoluţia incontestabilă a ştiinţei şi a tehnicii a produs 

modificări majore la nivelul societăţii umane, este nevoie de un sistem educativ fundamentat pe principiul 

nondiscriminării şi care să promoveze dreptul la educaţie pentru toţi copiii. Este cunoscut faptul că sistemul de 

învăţământ tradiţional a exclus copiii percepuţi ca fiind diferiţi, consideraţi inapţi de a atinge standardele de 

performanţă şcolară. Cu toate acestea educaţia este un drept esenţial al fiecărui copil şi trebuie să se adreseze 

tuturor, dincolo de diferenţele de ordin cultural, economic, de ritm sau stil de învăţare, de deficienţe posibile, 

de tulburări ale învăţării şi dezvoltării fizice sau intelectuale. În acest context, orientarea şcolii româneşti spre 

o formă incluzivă, care să permită elevilor cu cerinţe educaţionale speciale să se integreze în clasele din 

învăţământul de masă, a fost o abordare salutară şi modernă.  

 „Şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nicio deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură” se specifică în Declaraţia de la Salamanca, Spania, 1994. Astfel, 

şcoala incluzivă se referă tocmai la integrarea tuturor elevilor în sistemul şcolar, indiferent de capacităţile şi 

puterea lor de adaptare; fiecare elev are dreptul la educaţie şi participă la actul educativ cu un ritm propriu de 

asimilare a cunoştinţelor şi un mod personal de interacţiune. Şcoala, ca instituţie şi ca proces instructiv-

educativ, trebuie să fie deschisă şi flexibilă, preocupată de integrarea tuturor elevilor, pregătită să se adapteze 

la particularităţile aptitudinale ale acestora, la posibilităţile lor de învăţare, participare şi dezvoltare.  

 Constituind un mediu esenţial în care elevii îşi dezvoltă abilităţile de socializare, şcoala are un rol 

important în procesul de integrare socială a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, proces care duce la 

facilitarea integrării ulterioare în viaţa comunitară, prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi 

capacităţi necesare în acest sens. De asemenea, ceilalţi elevi pot înţelege, sub îndrumarea atentă a cadrelor 

didactice, problematica şi potenţialul de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care, din 

cauze independente de voinţa lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instruire şi educaţie din 

şcoală şi de anumite facilităţi pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunităţii. 

Sensibilizarea colegilor de clasă şi pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un copil cu dizabilităţi este 

foarte importantă. Totuşi, la primirea în clasă a acestuia, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o aparenţă de 

normalitate, fiind tratat la fel ca pe ceilalţi colegi. Conduita şi atitudinea cadrului didactic trebuie să 

demonstreze că acordă aceeaşi valoare tuturor elevilor. Este esenţială o cât mai mare apropiere a acestor copii 

de cei normali prin dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice, prin implementarea unor programe cu caracter 

recuperator, dar şi stimularea potenţialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcţii 

care să le suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate.  
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Orice copil cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat 

nevoilor sale. Există copii cu deficienţe intelectuale, psihice, de dezvoltare, senzoriale, locomotorii, cu 

dificultăţi specifice de învăţare, cu tulburări de comportament sau de conduită socioafectivă, cu boli cronice 

sau genetice. Asemenea copii au nevoie de o atenţie sporită şi de ajutor suplimentar din partea profesorilor, 

fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. Pentru ei trebuie întocmit un 

program educaţional personalizat, care să pună accentul pe valorificarea potenţialului lor şi să creeze 

oportunităţi care să permită însuşirea de abilităţi necesare integrării eficiente în comunitatea normală. Acest 

lucru presupune stabilirea obiectivelor, a conţinuturilor învăţării, a strategiilor didactice şi a modalităţilor de 

evaluare în funcţie de necesităţile şi dificultăţile fiecărui caz.  

 Este incontestabil faptul că integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de 

masă reprezintă o provocare pentru oricare cadru didactic, o problemă actuală, mai ales că nu există 

deocamdată programe şi manuale adaptate, elaborate de minister, iar reuşita demersului pedagogic ţine mult şi 

de experienţa personală a profesorului, de disponibilitatea şi de efortul său de a aplica un curriculum 

diferenţiat ca soluţie a integrării. În felul acesta, elevul poate fi ajutat să depăşească dificultăţile cu care se 

confruntă şi care reprezintă obstacole în procesul învăţării, al dezvoltării proprii şi al adaptării sociale. Cadrul 

didactic trebuie să depună un efort susţinut pentru a-i ajuta să înţeleagă lumea, să comunice şi să 

interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod creativ propriile capacităţi.  

 Elevul cu cerinţe educaţionale speciale trebuie încurajat să vorbească şi să asculte. În momentul în 

care cunoaşte un eşec, trebuie ajutat să înţeleagă ce nu a mers şi trebuie îndepărtate sentimentele de insucces 

pe care le încearcă. De asemenea, cadrul didactic trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite 

inadecvate, care duc la devalorizarea copilului cu dizabilităţi. Energia va fi canalizată spre încurajarea stimei 

de sine, a încrederii în forţele proprii, în reuşită, în acţiunile întreprinse.  

Cunoaşterea cât mai amănunţită a formelor de deficienţă a acestor elevi, a dizabilităţilor care îi 

împiedică să înveţe în mod normal, comunicarea cu părinţii acestor elevi, cu asistenţii sociali sau cu 

specialiştii din domeniul psihopedagogiei facilitează integrarea acestor elevi în învăţământul de masă. 

Parteneriatul cu părinţii copiilor cu dizabilităţi şi consilierea acestora ajută la reducerea stresului pe care-l 

resimt familiile şi micşorează riscul ca părinţii să-şi manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinţii trebuie 

încurajaţi în ceea ce priveşte evoluţia copilului şi niciun cadru didactic nu trebuie să le spună că nu mai e 

nimic de făcut în această privinţă. Ei pot fi implicaţi activ în procesul educativ, pot juca rolul de profesori 

acasă şi pot supraveghea studiul suplimentar al elevului. O colaborare eficientă este cea bazată pe respect 

reciproc, atitudine imparţială, empatie faţă de părintele elevului cu cerinţe educaţionale speciale.   

 În concluzie, un învăţământ de calitate este cel în care există o reală preocupare pentru educaţia 

tuturor elevilor, iar integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă este un proces 

ce presupune mult simţ de răspundere din partea tuturor celor implicaţi în realizarea lui.  
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INTERVENȚIA TIMPURIE ASUPRA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE (CES) 

 

                                                                                     Prof.: Potîrniche Marilena Ramona 

                                                                                                                  Gpp Nr. 8 Buzău 

 

 

MOTTO:"... Eu sunt copilul.  

Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă!  

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi obinecuvântare pentru lume". 

(Din Child's Appeal, Mamie Gene Cole) 

    

Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins 

de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unor noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o 

semnificaţie aparte în societatea noastră.  

În concordanţă cu Convenţia pentru Drepturile Copilului şi recurgând la principiul nondiscriminării, drepturile 

copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, indiferent de originea lor naţională, 

etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor, sau de altă situaţie.  

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care constituie 

un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de integrare / 

incluziune.  

Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă decisivă în realizarea obiectivelor educaţiei 

pentru toţi.  

Acestea au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, a personalităţii şi a comportamentelor 

sociale. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de 

intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă.  

Integrarea/ incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de interesul şi 

disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul şi susţinerea părinţilor 

copiilor integraţi, de implicarea întregi societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii ce se formează şi se dezvoltă 

la nivelul clasei integratoare, care se bazează pe toleranţă şi respect faţă de copilul cu probleme.  

Grădiniţa care îi receptează în colectivitatea sa pe copiii defavorizaţi şi îşi determină intern, „direct şi indirect” 

atitudinea faţă de aceştia este alcătuită din: educatoare, părinţi, copii, iar la nivel extern, societatea cu 

numeroase instituţii şi diverşi factori, media etc.  

O condiţie esenţială pentru reuşita acestor acţiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniţă este 

existenţa unor relaţii de înţelegere, constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, 

printr-un „pozitivism” specific ce se cimentează cu voinţă şi convingere.  

Educatoarea trebuie să cunoască deficienţele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul înţelegerii acestora 

şi pentru a-şi putea modela activităţile, în funcţie de necesităţile copiilor.  

Grupa în care va fi integrat copilul cu cerinţe speciale va trebui să primească informaţii într-o manieră corectă 

şi pozitivă despre acesta. Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în 

rândurile lor un coleg cu dizabilităţi.  

Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor deficienţe 

(motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor care au dizabilităţi; 

prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe.  

Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o aparenţă 

de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei 
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trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi aceeaşi valoare ca şi 

celorlalţi, respectându-se principiul democratic al valorii egale.  

Educatoarea trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care pot semnifica de fapt 

devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite 

similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator şi să 

promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către 

copilul cu cerinţe educative speciale. De asemenea, trebuie să încurajeze şi să stimuleze ori de câte ori este 

nevoie pe aceştia, sădindu-le încrederea în forţele lor proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, 

evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi 

familiile copiilor.  

Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei dispun de o bună colaborare între 

educatoare, părinţi, psihologi (psihopedagogi) şi profesorul logoped.  

Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de 

parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la 

conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi şedinţe cu aceştia şi participarea lor la expoziţii, drumeţii, 

excursii, serbări, vizite, etc, în care sunt implicaţi proprii lor copii. Această relaţie a grădiniţei cu părinţii 

copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, ea furnizând informaţional specificul 

dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează şi 

despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini, care 

determină inhibarea / izolarea copiilor).  

Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării în 

grădiniţă. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi gradul de interes şi de colaborare a 

părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copii. De aceea, putem 

afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care 

ele se confruntă.  

Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, 

emoţională, ori de altă natură în grădiniţă.  

Comunicarea părinte – educatoare, sau chiar comunicarea părinte – copil, în contextul integrării copilului în 

instituţia grădiniţei asigură un anumit echilibru.  

Familiile dezorganizate au un mod caracteristic afectat de tiparul de comunicare, echilibrul familiei fiind sever 

tulburat de permanenta existenţă a conflictelor.  

Familia este cea care poate influenţa copilul pe mai multe căi, iar rezultatele disfuncţiei familiale se situează 

între cei doi poli: hiperprotecţie sau neglijare. În familiile echilibrate comunicarea între membrii acesteia 

decurge fără perturbări. Prin informare, părinţii au descoperit cum să găsească şi să aplice soluţii eficiente în 

rezolvarea problemelor ridicate de copii.  

De-a lungul anilor am lucrat cu preşcolari ce proveneau din diferite medii sociale: copii ce se bucurau de toate 

condiţiile unei vieţi lipsite de griji, dar şi cu copiii din familii monoparentale, dezorganizate, familii 

numeroase cu copii mulţi care nu-şi puteau asigura de cele mai multe ori traiul zilnic.  

Printre aceştia s-au numărat copii cu tulburări/ deficienţe de limbaj şi comunicare, care au fost cuprinşi în 

activitatea de terapie logopedică desfăşurată de profesorul logoped, educatoarea desfăşurând în paralel o 

activitate susţinută pentru:  

- dezvoltarea/ exersarea auzului fonematic şi a respiraţiei verbale;  

- dezvoltarea vocabularului uzual/ funcţional şi exersarea comunicării;  

- exersarea/ dezvoltarea psiho – motricităţii, motivaţiei şi afectivităţii.  

Metoda principală de lucru cu preşcolarii a fost exerciţiul-joc de prevenire şi corectare a tulburărilor de 

vorbire la preşcolari.  
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Prin exerciţiu - joc copiii sunt atraşi, interesaţi, participativi, preluând uneori “jocul” şi în afara activităţilor 

organizate.  

Exemplific prin câteva exerciţii - joc: Telefonul: ţrrr ……… sau ţîrrr…….; greierele: ţîrrr………..sau cri, 

cri…….cri……..; oprim caii: brrr………brr; Cocoşul: cucurigu!; etc.  

Am organizat şi desfăşurat jocuri de exersare a pronunţiei corecte: „Spune la fel ca mine”, „Să facem ca 

vântul, ca şarpele, ca albina......”, „Ce se aude?”, „Cine vine?”; jocuri de atenţie şi de organizare spaţială: 

„Unde am aşezat păpuşa” etc; jocuri de analiză şi sinteză mentală: „Ghici cine lipseşte”, contribuind la 

dezvoltarea auzului fonematic, a aparatului fonator a deprinderilor de exprimare corectă, coerentă şi expresivă 

la aceşti copii.  

Am organizat cursul pentru părinţi „Educaţi aşa!” în cadrul Proiectului Naţional „Educaţia Părinţilor” care s-a 

dovedit a fi un mod de informare educaţională şi de sprijin acordat părinţilor aflaţi în dificultate privind 

educaţia copiilor. Scopul acestui curs a fost de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi şi copii, comunicarea intra-

familială, deoarece aceasta este condiţia dezvoltării sănătoase şi armonioase a copilului, de a preveni unele 

probleme grave de educaţie şi a unor probleme în comportamentul copilului.  

Prin aceste curs consider că am contribuit la schimbarea mentalităţii părinţilor şi atitudinii lor faţă de copii 

ceea ce va determina educaţia corespunzătoare a acestora.  

Pentru integrarea cu succes a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă, în grupele obişnuite de copii 

sunt necesare:  

- Existenţa unor centre de resurse, informare şi comunicare;  

- Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în problematica CES;  

- Adaptarea şi flexibilitatea curriculum-ului (pre)şcolar;  

- Evaluarea progresului şcolar al copiilor cu CES integraţi în grădiniţele obişnuite;  

- Implicarea, încurajarea participării părinţilor, schimbul de informaţii, consilierea părinţilor în măsura 

solicitărilor şi a necesităţilor, mobilizarea resurselor disponibile şi competente.  
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IMPORTANȚA CĂRȚILOR SENZORIALE ÎN DEZVOLTAREA  COPILULUI 

 

Profesor Logoped Gabrian Teodora Lavinia 

Cjrae Cluj  

 

Procesarea senzorială este procedura neurologică prin care creierul organizează informațiile primite 

de la corpul nostru și de la lumea din jur în viața de zi cu zi.Procesarea senzorială este dinamică, neîntreruptă 

și ciclică.Ea are loc în sistemul nervos, care este alcătuit din 100 de miliarde de neuroni, măduva spinării și 

creier. 

Conform lui Jane Ayes: ‘‘Peste 80% din sistemul nervos este implicat în procesarea și organizarea 

informațiilor senzoriale, cu alte cuvinte creierul este, înainte de toate, o mașinarie de procesare senzorială’’. 

Când creierul nostru prelucrează în mod eficient senzațiile, răspundem in mod automat cu reacții adaptative, 

care ne ajută sa stapânim mediul înconjurător.Reacțiile adaptative sunt acțiuni sau gânduri care ne ajută să 

facem față situațiilor necunoscute și să învățăm lecții noi. 

Procesarea senzorială implică mai multe componente: receptarea, detectarea, integrarea, 

modularea,discriminarea,reacțiile posturale și praxisul. 

Receptarea si detectarea- în fiecarea minut al zilei milioane de senzații sunt primite/receptate de sistemul 

nervos periferic- senzațiile provenite de la piele, mușchi,urechi,ochi,gură călătoresc prin sistemul nervos 

periferic( nervi) spre sistemul nervos central.În procesul de detectare sistemul nervos central observă aceste 

mesaje/semnale. 

Integrarea- este partea continuă a procesului prin care senzațiile provenite de la unul sau mai multe sisteme 

senzoriale se îmbină în creier ( de ex. Atingerea face pereche cu Vederea, Auzul cu Mișcarea,etc) – cu cât sunt 

implicate mai multe sisteme senzoriale, cu atât va fi mai eficientă reacția adaptativă a copilului. 

Modularea- acest termen descrie modul în care creierul reglează informațiile senzoriale venite din afară. 

Modularea ajustează și echilibrează imediat fluxul de informații senzoriale care pătrund în sistemul nervos 

central.Modularea determină eficiența cu care ne autoreglăm în fiecare aspect al vieții noastre. 

Discriminarea senzorială este capacitatea de a deosebi stimulii senzoriali- ne permite să apreciem: calitatea 

senzațiilor, asemănări și deosebiri dintre senzații, diferențele dintre senzații. Discriminarea senzorială se 

dezvoltă odată cu maturizarea neurologică. Pe masură ce copilul se maturizează el reacționează mai puțin 

autoprotector față de fiecare senzație și devine mai capabil să deosebească tot ce se intâmplă în corpul său și 

în mediul înconjurător. 

Reacțiile posturale- pentru a ne putea mișca în mod normal , avem nevoie de o procesare senzorială eficientă 

. Echipat cu informații senzoriale de care are nevoie, copilul are reacții bune ale posturii corporale și o 

coordonare bilaterală adecvată . 

Praxis- denotă coordonare și acțiune voluntară.Praxisul ne permite să îndeplinim acțiunile de care avem 

nevoie sau pe care le dorim, în timp ce ne vedem de îndeletnicirile noastre zilnice. 

Copilul nu se naște cu praxis, aceasta este o abilitate care se învață și pe care ființa umană o dezvoltă în timp, 

pe masură ce atinge și explorează obiectele și pe masură ce învață să iși miște corpul în diverse moduri. De 

fiecare dată când copilul repetă acțiuni obișnuite : închiderea fermoarului jachetei, legarea șiretului la pantofi 

,etc, abilitățile lui de planificare motorie se îmbunătățesc. 

Stăpânirea unei abilități motorii conduce la încercarea alteia, mai ambițioase. Cu cât copilul execută mai multe 

acțiuni, cu atât poate mai mult.  

Într-un anumit fel, simțul tactil înlesnește dobândirea limbajului. Bebelușii depind de atingere pentru a 

lua contact cu lumea. Înmulțindu-și contactele pe masură ce se mișcă prin casă și ating lucrurile, copiii mici 

absorb și comentariile celor din jur despre ceea ce fac: Aceea este o floare.Atinge-o ușor. /Atinge 

camionul./Așa ne legăm șireturile- verbalizarea acțiunii de legare a șireturilor –copilul își însușește verbul-a 

lega-, substantivele-pantof , șiret,- adjective:culoare, formă,textura materialului-moale,pufos,aspru,etc. 
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 Cuvintele se asociază cu acțiuni, parți ale corpului,obiecte, locuri și sentimente. Astfel copiii învață 

verbe, substantive, nume,prepoziții, adjective, adverbe și denumiri pentru emoții tocmai prin manipularea 

acestor materiale senzoriale/ cărți senzoriale. 

 Procesarea tactilă prin intermediul folosirii cărților senzoriale/ materiale senzoriale diverse, are un 

mare impact asupra capacității copilului de a învăța la școală. Majoritatea disciplinelor școlare necesită 

manipularea directă a unor obiecte specifice: materialele de la orele de desen, lucru manual, științele naturii, 

instrumentele muzicale, mingile de baschet, creta,creioanele și hârtia. Dacă experiențele tactile îi produc 

plăcere copilului, el va fi curios să exploreze materiale noi și astfel își va construi o bază de cunoștințe care va 

continua să se dezvolte pe tot parcursul vieții. 

 Nu în ultimul rând abilitățile sociale sunt dezvoltate cu ajutorul cărților senzoriale –un simț tactil bine 

dezvoltat este esențial pentru a ne înțelege așa cum se cuvine cu ceilalți. 

 Bazându-se pe legătura primară cu mama, copilul începe să fie interesat de ceilalți oameni din jurul 

său, bucurându-se și simțindu-se bine atunci când îi atinge și este atins de ei. 

Pentru că îi place să se afle în preajma altor oameni, copilul învață să se joace, ceea ce reprezintă una dintre 

caracteristicile specifice ființei umane. În acest fel, devine posibilă dezvoltarea relațiilor umane. 

Jocul  senzorial contribuie la dezvoltarea cognitivă, a limbajului, a abilităților sociale, a ariei 

emoționale,a ariei fizice și a creativității copilului. Când un copil explorează diferite materiale își dezvoltă 

simțul atingerii, ceea ce creează premisele învățării unor abilități ,ca de exemplu: identificarea obiectelor după 

atingere, întărirea abilităților motorii fine( apucă, pune în recipient, scoate) –aceste demersuri motorii ajută la 

dezvoltarea și întărirea traseelor neuronale.Materialele atinse au tot felul de proprietăți ,unele sunt moi, altele 

tari,unele aspre sau fine.Descoperirea și diferențierea –aceste caracteristici reprezintă  primii pași în 

clasificarea și sortarea obiectelor. 

Este foarte important ca parintele/ adultul să se implice activ în jocul senzorial al copilului, la început 

pentru al dirija și îndruma ca pe urmă să- l asiste și să-i fie partener în joacă, tocmai pentru a dezvolta latura 

socială cât și pe cea omunicativă a jocului senzorial. 

Dacă în randurile de mai sus am prezentat importanța materialelor/cărților senzoriale în dezvoltarea 

copilului în cele ce urmează voi face referire la importanța cărților senzoriale în terapia logopedică. 

Întâmplător am descoperit o pagină  de facebook: Cărți Senzoriale Arad căutând materiale senzoriale pentru 

cabinetul logopedic unde profesez.Am fost foarte încântată la o primă privire de calitatea materialelor folosite, 

de culori cât și de profesionalismul cu care au fost realizate aceste materiale.Hotărându-mă să comand câteva 

materiale am fost bucuroasă să descopăr în spatele acelei pagini de facebook o doamnă, o tânară mămică, 

foarte inventivă , inițial realizând aceste materiale pentru propriul copil ca ulterior să le pună la dispoziția 

celor care-si doresc materiale senzoriale/cărți senzoriale.În terapia logopedică materialele senzoriale se 

folosesc în toate etapele corectării pronunției sunetelor : atât în emiterea sunetelor cît și în etapa de 

consolidare ,diferențiere cât și în etapa de automatizare a sunetului deja pronunțat corect.Foarte utilă mi s-a 

parut Căsuța animalelor/Ferma în emiterea sunetelor copilul manipulând materialele senzoriale( diferite 

animale) și în același timp emițând cu ajutorul onomatopeelor sunetul corect,bineînțeles logopedul oferindu-i 

un mod de pronunție corect. 

 Cu drag recomand atât colegilor logopezi cât și parintilor copiilor aceste materiale/cărți senzoriale 

atât de utile nu doar în corectarea  pronunției copilului cât și în dezvoltarea limbajului copilului de la o vârstă 

fragedă, aceste materiale pot fi folosite începând de la vârsta de cateva luni de viață a copilului și pot fi 

folosite chiar și la vârsta școlară mică când cu ajutorul lor pot fi introduse noțiuni matematice cât și notiunea 

de literă, silabă, cuvânt. Mă bucur foarte mult că am  ajuns să am această colaborare fructuoasă cu pagina 

Cărți Senzoriale Arad ,pentru mine de un real ajutor în activitatea logopedică. 
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Emiterea sunetelor cu 
ajutorul animalelor din 

Casuța animalelor
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                                          ABSENTEISMUL ȘCOLAR                                                                        

          

Radu Gina Viorica 

                                                                                                                   Liceul cu Program Sportiv, Vaslui 

             

             

Schimbările din societatea și familia contemporană (probleme economice, relaționare părinte-copil,timp redus 

petrecut in familie, suport emotional redus) își pun amprenta asupra dezvoltării emoționale la copil decât 

itrecut.          

La schimbările din cadrul familiei contribuie și o serie de factori externi: presiune grupului, riscul consumului 

de substanțe interzise, supraîncarcarea școlară, anxietatea față de examene, constituindu-se în adevărați 

stresori pentru elevi, care pentru a evita „problema” , aleg fuga de la ore. D.M este un elev in clasa a X-a la un 

liceu cu profil tehnic care este adus de către dirigintele clasei la consilierul școlii din cauza absențelor repetate 

de la ore.  

                  Prezentarea situației elevului     

           

 Dezvoltarea intelectuală         

 D.M este un elev bun la anumite materii și un elev cu note mici la alte materii. Materiile ls care elevul 

are note bune sunt cele din sfera umanului cum ar fi: limba română, limba engleză, limba franceză, istoria, 

geografia etc. Pe de altă parte, problemele cele mai mari reflectate in note mici sunt la materiile din sfera 

realului,cum ar fi:matematica, fizica și la materiile specific domeniului tehnic Revăzând și mediile din anii 

precedenți și nota la examenul din clasa a VIII-a s-a ajuns la concluzia că elevul are înclinații spre partea 

umană decât spre partea reală.     

În urma discuțiilor elevului cu dirigintele clasei și consilierul școlar aceștia concluzionează că elevul este 

interesat de domeniul uman față de cel real. Pentru a se asigura de acest lucru consilierul ți administrează un 

test de inteligență. În urma aplicării testului s-a constatat ca elevul are o dezvoltare intelectuală normal pentru 

vârsta lui, dar acesta obține rezultate mai mari la partea lingvistică a testului, decât la cea logico-matematică, 

ceea ce confirmă concluziile consilierului școlar.    

Dezvoltarea emoțională         

 Pentru a putea vedea nivelul dezvoltării emoționale a elevului, consilierul aplică un test de 

recunoaștere a emoțiilor. În urma rezultatelor, consilierul constată că elevul cunoaște emoțiile de bază și le 

identifică corect, pe când pe cele mai specifice îi este greu să le plaseze.De asemenea se mai constată ca elevul 

are tendința de a recunoaște mai rapid emoțiile negative, decât pe cele positive, acest lucru arătând că elevul a 

experimentat și a avut de a face mai mult cu emoții negative, decât cu emoții positive.      

 De asemenea din discuțiile avute cu elevul s-a constatat un nivel al timidității destul de ridicat și lipsa 

unui cerc de prieteni în clasă, elevul motivând că ,, îi este greu să își facă prieteni ‘’. 

 Pe baza celor menționate mai sus, se concluzionează că elevul are o dezvoltare emoțională medie, 

elevul având de a face mai mult cu experiențe negative, care s-a tradus la nivelul unor emoții negative. Elevul 

recunoaște emoțiile generale, dar nu și pe cele specific. 

 Situația familială 

 Din discuții cu elevul și dirigintele acestuia, a reieșit faptul că părinții elevului au divorțat pe când el 

era în clasa a V-a, iar ulterior la câțiva ani, tatăl acestuia a murit, el rămânând în grija mamei. Ulterior la scurt 

timp mama acestuia a plecat la muncă în străinătate, el rămânând cu bunicii materni ai acestuia. 

 

Proiectarea colaborării cu persoanele implicate în sprijinul elevului 

 Pentru a avea succes și a reduce numărul absențelor în ajutorul elevului pot veni mama, bunicii, 

colegii de clasă, și nu în ultimul rând profesorii și dirigintele. De asemenea un rol important pentru sprijinirea 
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elevului îl poate avea consilierul, care poate fi pionul principal care îi ghidează pe ceilalți colaboratori pentru 

atingerea succesului intervenției. 

 În cazul mamei dacă ea nu este acasă, și nu poate renunța la locul de muncă în străinătate, consilierul 

și dirigintele poate vorbi cu ea la telefon, internet, în vederea conștientizării problemei copilului ei, și 

stabilirea unui program de comunicare mai bun dintre mamă și copil. De exemplu, dirigintele poate 

recomanda mamei ca să îl sune pe copilul ei în fiecare zi și ori de câte ori are posibilitatea să vorbească pe 

internet, dar în cel mai bun caz să aibă o cameră web prin intermediul căreia să se poată vedea. 

 La fel, mama trebuie să aibă un contact și o comunicare permanentă cu bunicii copilului și cu 

dirigintele acestuia. 

 În privința bunicilor, dacă în cazul în care nu pot să vină mai des la școala, să discute cu dirigintele, la 

fel și ei ar avea o comunicare cu școala. De asemenea ar trebui să convină cu nepotul lor asupra unor pedepse 

sau a unor recompense în urma comportamentului lui. Una dintre pedepse pe care bunicii o pot lua în cazul în 

care lipsește de la școală este aceea de a-i lua telefonul, oprirea accesului la internet și implicit la calculator și 

oprirea banilor de buzunar. Pe măsură ce nepotul își îndreaptă situația la școală în privința absențelor, bunicii 

îi vor da pe rând voie cu telefonul și calculatorul. 

 Deoarece elevul nu își poate face prieteni în cadrul clasei, dirigintele la orele de dirigenție poate să 

realizeze anumite jocuri prin care elevii pot să-și descopere calitățile, defectele și lucrurile comune. În acest 

fel elevii se vor cunoaște între ei și vor vedea că au mai multe lucruri în comun decât ar putea crede. De 

asemenea elevul problemă va putea să facă legături cu persoanele care i-ar putea devein prieteni. 

 Deoarece elevul are anumite probleme, traduse prin note mici la materii ce aparțin domeniului real, 

dirigintele ar putea să vorbească cu elevul să vadă dacă el chiar nu înțelege materia, dacă profesorul nu predă 

materia pe înțelesul lui, sau chiar elevul nu își dă interesul să înțeleagă materiile. În cazul în care elevul nu 

înțelege materia, dirigintele îi poate propune mamei, cât și lui să facă meditații la celelalte obiecte. O altă 

soluție ar fi, pentru că s-a constatat că elevul are probleme la materiile din domeniul real să se transfere la un 

alt liceu sau la un alt profil la care aceste materii au o importanță mai mică.  

 Un alt colaborator și poate unul dintre cei mai importanți este consilierul școlar. Consilierul școlar și 

dirigintele sunt singurele persoane care pot cunoaște gândurile elevului, mamei, ale bunicilor și care îl pot 

influența pe elev să își îndrepte atenția către școală.  

 Deoarece dirigintele consdtată că numărul absențelor este mai mare la materiile din domeniul real, el 

poate să afle motivele din spatele acestor absențe și mai ales cee ace face elevul când lipsește de la ore. 

Dirigintele îi poate explica că începând cu clasa a XI-a, el nu va mai putea continua în felul acesta, deoarece, 

atunci sunt șanse mai mari ca el să fie exmatriculat din cauza absențelor.  

 Cea mai important sarcină pentru diriginte este aceea de a-l face pe elev  să conștientizeze că 

absențele îi vor face lui rău, nu școlii, nu mamei lui și nu în ultimul rând profesorilor.                                                        

Un colaborator important in oprirea absenteismului poate fi școala.În cadrul școlii se pot derula 

programe școlare și extrașcolare,menite să atragă atenția asupra absenteismului în școală și de asemenea 

menite să-I atragă pe elevi la școală,să le stărnească interesul pentru școală.Prin intermediul acestor programe 

profesorii pot dobândi anumite tehnici menite să îi descurajeze pe elevi să absenteze și să îi facă să fie 

interesați de obiectul pe care îl predau fiecare în parte.                                                 

 Variabile/factori care ar putea contribui la succesul intervenției 

               O primă variabilă care ar putea contribui la succesul intervenției este aceea a implicării mai mult a 

mamei in viața și educația copilului.Deoarece aceasta este plecată în altă țară și tatăl a murit,copilul se poate 

simți singur și abandonat.Timpul și implicarea unui părinte în viața copilului este esențială pentru formarea 

personalității unui copil. 

               O altă variabilă care ar putea aduce succes intervenției este existența unui consilier școlar care are 

abilitățile necesare să îl facă pe elev să conștientizeze problema absenteismului. 
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               Școala de asemenea este datoare să mențină în frâu acest fenomen prin diferite tehnici, pedepse, 

recompense, activități extrașcolare , 

               Profesorii sunt datori, pentru că ei iau contact direct cu problema absenteismului,să recurgă la 

anumite  tehnici care îl pot face pe elev să înțeleagă materia și să o facă atractivă pentru el . 

               Succesul intervenției depinde și de comunicarea permanentă dintre școală și mama elevului, dintre 

consilier și mama elevului și dintre diriginte și mama elevului.Având o comunicare permanentă între aceștia 

trei, elevul știe că  nu este singur și nu poate face ce dorește.Pe de altă parte, prin interesul de care are parte, 

sentimentele de abandonare pot dispărea. 

               Un ultim factor care ar putea duce la succesul intervenției este acela că elevul să conștientizeze ajutat 

de diriginte și consilier că absenteismul nu îi va aduce nimic bun, dimpotrivă el va suferi mai mult în viitor.

   

Variabile/factori care ar împiedica intervenția 

   

               Un factor care ar împiedica intervenția  este lipsa colaborării elevului, deoarece dacă acesta nu 

colaborează, nu va realiza faptul că nu este bine să absenteze de la ore, toți oamenii care vor să îl ajute nu vor 

ajunge la un final favorabil. 

               Ceea ce ar putea de asemenea împiedica intervenția este lipsa comunicării dintre colaboratorii 

implicați și spijinirea elevului. 

               Un alt factor menit să împiedice intervenția este acela al lipsei interesului profesorului, pentru 

obiectul pe care îl predă sau a unor tehnici nepotrivite de predare.  

               Un factor important care poate împiedica schimbarea este lipsa interesului mamei pentru viața 

copilului ei. El, prin această lipsă de interes poate crede că mama l-a abandonat și la fel el poate să 

abandoneze școala. De asemena, dacă mama îi oferă tot ce își dorește din punct de vedere financiar copilul se 

poate gândi care este rostul școlii, dacă el deja are cee ace îi este necesar. O atitudine negativă a mamei față de 

școală, îl poate face pe elev să se întrebe care este rostul școlii, din moment ce mama lui nu o apreciază. 

Alegerea unor soluții corecte 

 

                    Pentru reducerea numărului de absențe a elevului există mai multe soluții corecte pentru acesta:  

- Comunicarea permanentă dintre mama și copil. 

- Dacă elevul nu se poate adapta unui profil tehnic, el poate să se transfere la o clasă cu un profil umanist.  

- Dirigintele și profesorii trebuie să să-l facă pe elev să fie interesat de obiectul predat. 

- Discuțiile cu consilierul școlii și dirigintele îl pot face pe elev să realizeze că nu este singur și că are un sprijin. 
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TOȚI COPIII AU DREPTUL LA EDUCAȚIE! 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN ROMÂNIA 

 

Prof. Înv. Preșc. Toma Iulia Cerasela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 ,Valu lui Traian jud. Constanța 

 

 

Rezumat 

 În România încă ne confruntăm cu abandonul școlar și excluderea copiilor cu nevoie speciale 

din sistemul de învățământ, fie că se face din lipsă de resurse economice, fie de către colegi sau cadre 

didactice din cauza rasismului. 

Educația incluzivă pune pe primul loc modificarile, transformările şcolii pentru a putea susţine participarea la 

procesul de învăţământ al tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

 

,,Sistemul educaţional din România – deşi se schimbă şi evoluează – mai prezintă încă elemente de 

discriminare, în sensul că nu toţi copiii ajung la şcoală sau, atunci când ajung, nu se bucură de toate 

oportunităţile posibile de dezvoltare maximală a potenţialului lor. În mod deosebit vorbim aici de copii şi 

tineri cu CES (dizabilităţi, dificultăţi şi/sau tulburări). În situaţii de dezavantaj se pot afla şi copii romi sau 

din familii foarte sărace, din localităţi izolate şi alţii. Deşi au fost iniţiate programe şi proiecte pentru a 

deschide mai mult uşa şcolilor pentru copiii cu cerinţe speciale iar rezultatele sunt, de cele mai multe ori, 

îmbucurătoare, diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici nu constituie un exerciţiu permanent”. 

Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății. 

Educația este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate 

proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă social. 

Declaraţia de la Jomtiem, 1990, a consacrat lansarea paradigmei EDUCAŢIEI PENTRU TOŢI.  Educaţia 

pentru toţi nu poate fi realizată efectiv decât dacă se acordă o atenţie deosebită, specială (adiţională) celor mai 

vulnerabili şi mai marginalizaţi, pentru a se preveni şi diminua excluderea.  

 Evoluția educației, a conceptelor, a principiilor privind dezvoltarea continua a acesteia a 

cunoscut o istorie sinuoasa, marcată de reformarea sistemelor sau a unor elemente ale acestora. Reformele au 

fost condiționate si de diferitele schimbări de oridin economic și socio-cultural care au generat, pe lângă 

efectele positive, repercusiuni cu impact dengativ asupra exercitării plenare ale drepturilor omului: 

marginalizarea, izolare, excludere. Fenomenele marginalizării și excluziunii sociale, condiționate de 

segmentarea pe criteria economice, aici fiind vizate sărăcia, cauza principală, cumulate cu alți factori sociali și 

culturali, precum și factori personali (dizabilități), au afectat populația de diferite vârste, inclusiv copiii. 

Marginalizarea limitează accesul populației la resurse educaționale și comunicaționale, toate acestea generând 

dezorientare personal, izolare și inadaptare socială. Marginalizarea presupune, implicit, discriminare, 

excludere. Excluderea de la educație a copiilor care trăiesc în condiții neadecvate, care nu au resursele 

necesare pentru a răspunde cerințelor specifice ale celor ce învață, toate duc la discriminare. 

 O soluție pentru toate aceste probleme este considerată ca eficientă educația incluzivă. 

 Educația incluzivă a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale, conform cărora anumite 

categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității, dificultăților, problemelor de 

învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive. 

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.  
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La nivel mondial, educația incluzivă a devenit un concept integrative și o direcție prioritară pentru politicile 

educaționale, în strânsă șegătură cu noțiunea de educație pentru toți, cu preocuparea tot mai mare pentru 

drepturile omului, justiția social și acceptarea diversității. 

Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale au avut rolul principal în promovarea drepturilor omului și a 

incluziunii sociale. Declarația de la Salamanca și cadrul de acțiune privind educația cu nevoi speciale (1994) a 

pledat pentru includerea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă. Convenția Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități a fost adoptată în 2006 și ratificată de 177 de economii care s-au angajat 

să dezvolte un sistem de învățământ incluziv. Agențiile ONU au dezvoltat programe specifice în domeniul 

educației pentru toți, educația fetelor, școala prietenoasă pentru copii, educația timpurie, accesul la servicii de 

sănătate, promovarea drepturilor grupurilor subreprezentate etc. 

La nivel european, Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice orice formă de 

discriminare. Dispozițiile specifice se referă la punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între 

persoane indiferent de originea rasială sau etnică și la interzicerea discriminării pe motive de naționalitate, 

sex, orientare sexuală, credință religioasă, vârstă și dizabilitate în domeniul ocupării forței de muncă. 

Domeniul educației este mai puțin reglementat la nivelul Uniunii Europene, în comparație cu domeniul 

ocupării forței de muncă, dar există declarații care oferă orientări generale privind educația copiilor cu 

dizabilități. Comunicarea Comisiei privind ameliorarea competențelor pentru secolul 21 a subliniat nevoia 

unor noi politici care să încurajeze incluziunea în învățământul de masă. Cadrul strategic ”Educație și Formare 

2020” urmărește, între obiectivele sale, promovarea echității, incluziunii sociale și a cetățeniei active. Aceste 

aspecte se regăsesc ca priorități ale programelor de cooperare ale UE în domeniul educației și formării 

profesionale. Un studiu elaborat la solicitarea Comisiei Europene, în 2013, relevă un consens politic general 

privind importanța educației incluzive și a asigurării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale la 

educație în învățământul de masa, nu într-un sistem segregat de învățământ special. Comunicarea Comisiei 

privind Strategia europeană privind dizabilitatea11 (2010-2020) reafirmă importanța educației și a formării 

profesionale inclusiv pentru această categorie vulnerabilă. În 2017, Pilonul european al drepturilor sociale a 

fost definit printr-un set de 20 de principii pentru asigurarea drepturilor cetățenilor. Primul principiu afirmă 

dreptul fiecărei persoane la educație de calitate, incluzivă, pe tot parcursul vieții, pentru a dobândi abilități 

care să permită participarea socială și gestionarea bună a tranzițiilor pe piața muncii. O agenție europeană 

pentru nevoi speciale și educație incluzivă funcționează ca o organizație independentă care sprijină 

colaborarea dintre Comisia Europeană, Parlamentul European și ministerele educației din 31 de țări membre 

ale UE sau în proces de aderare. 

Consiliul Europei - o organizație internațională formată din 47 de state membre, a jucat, de asemenea, un rol 

semnificativ în promovarea drepturilor omului și în combaterea tuturor formelor de discriminare prin 

instrumente obligatorii și non-obligatorii (Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenția-cadru pentru 

protecția minorităților naționale, Carta privind educația pentru cetățenia democratică și drepturile omului, 

Carta socială europeană - care menționează dreptul la educație pentru toți, cu o atenție deosebită acordată 

persoanelor aparținând unor grupuri vulnerabile, precum grupuri minoritare, refugiați și solicitanți de azil, 

copii spitalizați, mame adolescente, copii cu dizabilități etc.). 

În contextul prezentat, tendința generală este de a trece de la sisteme paralele de educație (învățământ de masă 

și învățământ special), la un singur sistem de educație incluzivă, care să ofere tuturor acces la educație 

adecvată nevoilor specifice. De asemenea, politicile internaționale în domeniul educației au ca puncte 

comune: accesul la educație pentru fiecare, incluziunea, calitatea serviciilor de educație, relevanța acestora. 

 UNESCO declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate care 

satisface necesitățile de bază de învăţare și îmbogăţește viaţa. Cu accent deosebit asupra grupurilor vulnerabile 

și marginalizate, educația incluzivă urmărește să dezvolte întregul potenţial al fiecărui individ. 

 În prezent, în România, sunt aproape 400000 de copii care nu merg la școală și doar patru din 

cinci copii termină clasa a VIII-a și doar șapte din zece finalizează liceul sau școala profesională, unul din 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

588 
 

patru copii romi învață în clase segregate, mulți copii cu dizabilități nu merg la școală - șansele lor de a 

finaliza învățământul obligatoriu sunt mai mici decât ale colegilor lor, patru din zece elevi cu vârsta de 15 ani 

au dificultăți în a înțelege textele pe care le citesc, unul din cinci adolescenți și tineri nu merge la școală, nu 

urmează o formare profesională sau alte tipuri de formare și, prin urmare, nu își poate găsi un loc de muncă. 

Pentru mulți școala este prea departe, familiile lor se luptă cu sărăcia sau au nevoie ca ei să rămână acasă 

pentru a avea grijă de frații lor. Unii copii se simt discriminați sau excluși de către profesori sau colegii de 

clasă. Mulți părinți au rețineri în interacțiunea cu profesorii și cadrele didactice în general, iar alții consideră 

că educația nu este importantă.  

Copiii cei mai expuși riscului de abandon școlar provin din medii rurale, din familii sărace, din comunități de 

romi sau au o dizabilitate.  

Rata abandonului școlar este de trei ori mai mare în zonele rurale decât în cele urbane. Copiii romi au o 

probabilitate de șase ori mai mică decât alți copii să finalizeze învățământul secundar. 

Cauzele sunt diverse: 

• fonduri, standarde, instrumente sau metodologii insuficiente; 

• lipsa formării continue a cadrelor didactice și a directorilor școlari; 

• părinții care nu înțeleg beneficiile educației; 

• comunicarea și parteneriatul între părinți și profesori slabe sau inexistente; 

• implicarea redusă a părinților și tutorilor în educația copiilor; 

• discriminarea împotriva romilor, a copiilor cu dizabilități și a fetelor; 

• violența împotriva copiilor, tolerarea metodelor violente de disciplinare; 

Cu cât abandonează școala mai devreme un copil, cu atât îi va fi mai greu ca adult să își găsească un loc de 

muncă, să aibă ce pune pe masă și să își trimită copiii la școală. Acest lucru permite perpetuarea sărăciei din 

generație în generație. 

UNICEF în România a dezvoltat și implementat, în parteneriat cu autoritățile centrale, județene și locale și 

ONG-uri, o soluţie care folosește cât mai eficient resursele locale existente şi care crează legături mai 

puternice între familii, şcoală şi comunităţi. 

 Intervenţia UNICEF pune accent pe: 

• formarea directorilor de şcoală şi a profesorilor astfel încât aceștia să sprijine mai bine fiecare copil; 

• oferirea de metode şi abilităţi didactice mai eficiente; 

• sprijinirea familiilor în vederea dezvoltării competenţelor parentale; 

• creşterea stimei de sine şi a aspiraţiilor educaţionale ale copiilor; 

• îmbunătăţirea comunicării dintre părinţi şi profesori; 

• intensificarea sprijinului comunității în favoarea educaţiei. 

  

 Educația incluzivă se bazează pe modificări, transformări ale şcolii (din punctul de vedere al 

organizării, al scopurilor trasate, al îmbunătăţirii instrucţiei şcolare, etc.) pentru a putea susţine participarea la 

procesul de învăţământ al tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Ea presupune un proces de adaptare 

continuă a instituţiei de învăţământ, astfel încât să se asigure permanent valorificarea resurselor materiale şi 

umane existente, în vederea susţinerii şi asigurării suportului necesar tuturor participanţilor la educaţie. 

Reabilitarea funcţională şi inserţia socio-profesională reprezintă un sistem de acţiuni complexe care vizează 

înlăturarea barierelor de natură fizică, medicală, psihopedagogică, psihologică şi socială care pot să apară în 

calea inserţiei socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi. 

 Obiectivul principal al educaţiei integrate (echivalentul idealului educativ) îl reprezintă 

asigurarea accesului egal la educaţia de bază pentru toţi membri unei societăţi/ comunităţi. 

 Scopurile educaţiei integrate prezintă particularitatea de a avea ca obiect principal copilul cu 

C.E.S., dar vizează modificări atitudinale şi comportamentale ale copilului valid faţă de copilul cu C.E.S., 

părând adesea mai degrabă consecinţe implicite ale aplicării politicilor de educaţie integrată. Scopurile 
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educaţiei integrate se constituie într-un corpus care variază în funcţie de particularităţile socio-economice şi 

culturale ale unei societăţi/ comunităţi, dar care, per ansamblu, vizează următoarele aspecte: 

• Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi societate/comunitate 

• Dezvoltarea unor comportamente adaptative naturale pentru toţi copiii 

• Dezvoltarea relaţiilor de prietenie între toţi copiii 

• Dezvoltarea unor conduite dezirabile 

• Sensibilizarea elevilor valizi faţă de capacităţile şi nevoile copiilor cu CES 11 

• Dezvoltarea încrederii în sine a copiilor cu C.E.S. prin interacţiunile cu ceilalţi membri ai comunităţii 

• Dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi a abilităţilor pentru toţi elevii (elevii valizi şi elevii cu C.E.S.). 

 

 Educaţia incluzivă şi integrată s-au impus nu doar ca alternative educaţionale moderne, ci au 

devenit, în ultimii 20 de ani, o realitate a sistemului educaţional românesc. Acest proces de integrare se 

regăseşte în primul rând în acceptarea diversităţii. Încurajarea condiţiilor de acceptare a „Celuilalt” înseamnă 

o intervenţie din start în reducerea posibilelor greşeli cu caracter educativ, didactic, psihologic sau medical. 
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Copiii au dreptul la educație! 

Spune NU abandonului școlar! 

 

Educatoare Batală Andreea 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Valu lui Traian 

 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală 

prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună 

intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui un 

mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.9 

Din păcate în ziua de astăzi sunt foarte multe cazuri de abandon școlar atât în cazul copiilor de 

grădiniță, cât și în cazul copiilor din ciclul primar, gimazial, liceal. Unul din factorii cei mai des întâlniți sunt 

sărăcia, lipsa de venituri, de aici ajungând la renunțarea părinților să își trimită copiii la școală. 

Se face o confuzie între abandon școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație, acestea 

reprezentând fenomene distincte. Primul se referă la elevii care renunță să mai frecventeze școala (într-un 

anumit nivel de învățământ), în timp ce al doilea se referă la tinerii dintr-o anumită grupă de vârstă (18-24 de 

ani) care au părăsit sistemul de educație înainte de a finaliza învățământul obligatoriu și care nu au urmat 

ulterior un program de formare profesională continuă/calificare (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011, 

Copiii care nu merg la şcoală) 

Prevenirea abandonului școlar constă în ansamblul de măsuri în domeniul educaţiei, a condiţiilor 

socio-economice, de utilizare a timpului liber, de facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de 

ameliorare a condiţiilor de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc şi de întărire a 

factorilor de protecţie. 

Fenomenul de părăsire timpurie a școlii predomină în rândul unor grupuri aflate în situație de risc, 

cum ar fi tinerii din comunitățile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi și alte 

minorități, precum și elevii care au repetat cel puțin un an sau care au abandonat școala. Părăsirea timpurie a 

școlii are implicații sociale și economice importante. 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. Școala a 

ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 

valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-

economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 

comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 

reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută 

de formarea inițială. 

Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii la mai puțin de 10 % în statele membre UE până în 2020 

este una din prioritățile Uniunii Europene în domeniul educației. Comisia colaborează cu statele membre 

pentru a implementa strategii cuprinzătoare de prevenire a părăsirii timpurii a școlii și pentru a îi reintegra pe 

cei care au abandonat școala în sistemele de educație și formare. 

O serie de cauze ale abandonului școlar ar fi:  

• școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes 

socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în 

 
9 http://www.asociatia-profesorilor.ro/abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-de-prevenire.html 
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primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri 

la oamenii mai avuți din satele respective.  

• cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-

cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar 

şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

• climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. 

• factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la 

dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

• factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor au şi ei un rol important în 

apariția fenomenului de abandon şcolar. 

• anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; 

 

Comisia Europeană încearcă să reducă abandonul școlar printr-o serie de măsuri care, din 2011 până 

în prezent au avut un impact pozitiv în țările examinate, 37 la număr, rata de părăsire a școlii a scăzut în medie 

de la 13,4% in 2011, la 10,6% în 2018. 

Copilul trebuie fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 

profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, 

făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a 

comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o 

problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi 

să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. Avem datoria morală să consiliem familiile copiilor și 

să încurajăm frecventarea lor în cadrul unității de învățământ, să le aducem în față importanța educației 

instituționalizate și oportunitățile care se pot ivi în viața lor ca adolescenți, ca adulți. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi 

să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie.  

 

,,Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.” – Nelson 

Mandela 
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 INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

 

Prof. Înv. Preșc. Constantin Ionela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 , Valu lui Traian jud. Constanța 

 

,,Sistemul educaţional din România – deşi se schimbă şi evoluează – mai prezintă încă elemente de 

discriminare, în sensul că nu toţi copiii ajung la şcoală sau, atunci când ajung, nu se bucură de toate 

oportunităţile posibile de dezvoltare maximală a potenţialului lor. În mod deosebit vorbim aici de copii şi 

tineri cu CES (dizabilităţi, dificultăţi şi/sau tulburări). În situaţii de dezavantaj se pot afla şi copii romi sau 

din familii foarte sărace, din localităţi izolate şi alţii. Deşi au fost iniţiate programe şi proiecte pentru a 

deschide mai mult uşa şcolilor pentru copiii cu cerinţe speciale iar rezultatele sunt, de cele mai multe ori, 

îmbucurătoare, diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici nu constituie un exerciţiu permanent”. 

Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății. 

Educația este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate 

proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă social. 

 Evoluția educației, a conceptelor, a principiilor privind dezvoltarea continua a acesteia a cunoscut o 

istorie sinuoasa, marcată de reformarea sistemelor sau a unor elemente ale acestora. Reformele au fost 

condiționate si de diferitele schimbări de oridin economic și socio-cultural care au generat, pe lângă efectele 

positive, repercusiuni cu impact dengativ asupra exercitării plenare ale drepturilor omului: marginalizarea, 

izolare, excludere. Fenomenele marginalizării și excluziunii sociale, condiționate de segmentarea pe criteria 

economice, aici fiind vizate sărăcia, cauza principală, cumulate cu alți factori sociali și culturali, precum și 

factori personali (dizabilități), au afectat populația de diferite vârste, inclusiv copiii. Marginalizarea limitează 

accesul populației la resurse educaționale și comunicaționale, toate acestea generând dezorientare personal, 

izolare și inadaptare socială. Marginalizarea presupune, implicit, discriminare, excludere. Excluderea de la 

educație a copiilor care trăiesc în condiții neadecvate, care nu au resursele necesare pentru a răspunde 

cerințelor specifice ale celor ce învață, toate duc la discriminare. 

 O soluție pentru toate aceste probleme este considerată ca eficientă educația incluzivă. 

 Educația incluzivă a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale, conform cărora anumite 

categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității, dificultăților, problemelor de 

învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive. 

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.  

La nivel mondial, educația incluzivă a devenit un concept integrative și o direcție prioritară pentru 

politicile educaționale, în strânsă șegătură cu noțiunea de educație pentru toți, cu preocuparea tot mai mare 

pentru drepturile omului, justiția social și acceptarea diversității. 

La nivel european, Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice orice formă de 

discriminare. Dispozițiile specifice se referă la punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între 

persoane indiferent de originea rasială sau etnică și la interzicerea discriminării pe motive de naționalitate, 

sex, orientare sexuală, credință religioasă, vârstă și dizabilitate în domeniul ocupării forței de muncă.  

În contextul prezentat, tendința generală este de a trece de la sisteme paralele de educație (învățământ 

de masă și învățământ special), la un singur sistem de educație incluzivă, care să ofere tuturor acces la 

educație adecvată nevoilor specifice. De asemenea, politicile internaționale în domeniul educației au ca puncte 

comune: accesul la educație pentru fiecare, incluziunea, calitatea serviciilor de educație, relevanța acestora. 

 În prezent, în România, sunt aproape 400000 de copii care nu merg la școală și doar patru din cinci 

copii termină clasa a VIII-a și doar șapte din zece finalizează liceul sau școala profesională, unul din patru 
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copii romi învață în clase segregate, mulți copii cu dizabilități nu merg la școală - șansele lor de a finaliza 

învățământul obligatoriu sunt mai mici decât ale colegilor lor, patru din zece elevi cu vârsta de 15 ani au 

dificultăți în a înțelege textele pe care le citesc, unul din cinci adolescenți și tineri nu merge la școală, nu 

urmează o formare profesională sau alte tipuri de formare și, prin urmare, nu își poate găsi un loc de muncă. 

Pentru mulți școala este prea departe, familiile lor se luptă cu sărăcia sau au nevoie ca ei să rămână 

acasă pentru a avea grijă de frații lor. Unii copii se simt discriminați sau excluși de către profesori sau colegii 

de clasă. Mulți părinți au rețineri în interacțiunea cu profesorii și cadrele didactice în general, iar alții 

consideră că educația nu este importantă.  

Copiii cei mai expuși riscului de abandon școlar provin din medii rurale, din familii sărace, din 

comunități de romi sau au o dizabilitate.  

Rata abandonului școlar este de trei ori mai mare în zonele rurale decât în cele urbane. Copiii romi au 

o probabilitate de șase ori mai mică decât alți copii să finalizeze învățământul secundar. 

Cauzele sunt diverse: 

• fonduri, standarde, instrumente sau metodologii insuficiente; 

• lipsa formării continue a cadrelor didactice și a directorilor școlari; 

• părinții care nu înțeleg beneficiile educației; 

• comunicarea și parteneriatul între părinți și profesori slabe sau inexistente; 

• implicarea redusă a părinților și tutorilor în educația copiilor; 

• discriminarea împotriva romilor, a copiilor cu dizabilități și a fetelor; 

• violența împotriva copiilor, tolerarea metodelor violente de disciplinare; 

Cu cât abandonează școala mai devreme un copil, cu atât îi va fi mai greu ca adult să își găsească un 

loc de muncă, să aibă ce pune pe masă și să își trimită copiii la școală. Acest lucru permite perpetuarea 

sărăciei din generație în generație. 

 Educația incluzivă se bazează pe modificări, transformări ale şcolii (din punctul de vedere al 

organizării, al scopurilor trasate, al îmbunătăţirii instrucţiei şcolare, etc.) pentru a putea susţine participarea la 

procesul de învăţământ al tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Ea presupune un proces de adaptare 

continuă a instituţiei de învăţământ, astfel încât să se asigure permanent valorificarea resurselor materiale şi 

umane existente, în vederea susţinerii şi asigurării suportului necesar tuturor participanţilor la educaţie. 

Reabilitarea funcţională şi inserţia socio-profesională reprezintă un sistem de acţiuni complexe care vizează 

înlăturarea barierelor de natură fizică, medicală, psihopedagogică, psihologică şi socială care pot să apară în 

calea inserţiei socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi. 

 Obiectivul principal al educaţiei integrate (echivalentul idealului educativ) îl reprezintă 

asigurarea accesului egal la educaţia de bază pentru toţi membri unei societăţi/ comunităţi. 

 Scopurile educaţiei integrate prezintă particularitatea de a avea ca obiect principal copilul cu 

C.E.S., dar vizează modificări atitudinale şi comportamentale ale copilului valid faţă de copilul cu C.E.S., 

părând adesea mai degrabă consecinţe implicite ale aplicării politicilor de educaţie integrată. Scopurile 

educaţiei integrate se constituie într-un corpus care variază în funcţie de particularităţile socio-economice şi 

culturale ale unei societăţi/ comunităţi, dar care, per ansamblu, vizează următoarele aspecte: 

• Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi societate/comunitate 

• Dezvoltarea unor comportamente adaptative naturale pentru toţi copiii 

• Dezvoltarea relaţiilor de prietenie între toţi copiii 

• Dezvoltarea unor conduite dezirabile 

• Sensibilizarea elevilor valizi faţă de capacităţile şi nevoile copiilor cu CES 11 

• Dezvoltarea încrederii în sine a copiilor cu C.E.S. prin interacţiunile cu ceilalţi membri ai 

comunităţii 
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• Dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi a abilităţilor pentru toţi elevii (elevii valizi şi elevii 

cu C.E.S.). 

 

 Educaţia incluzivă şi integrată s-au impus nu doar ca alternative educaţionale moderne, ci au 

devenit, în ultimii 20 de ani, o realitate a sistemului educaţional românesc. Acest proces de integrare se 

regăseşte în primul rând în acceptarea diversităţii. Încurajarea condiţiilor de acceptare a „Celuilalt” înseamnă 

o intervenţie din start în reducerea posibilelor greşeli cu caracter educativ, didactic, psihologic sau medical. 
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VOLUNTARIATUL  ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 

DUMEA LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU” BACĂU 

   

                                                                

    Prezenta lucrare aduce în centrul atenției problema voluntariatului și abordarea acestei chestiuni în 

context european. În realizarea cercetării am plecat de la definirea termenului de voluntariat și, de asemenea, 

de la beneficiile dobândite prin intermediul activitățiilor de voluntariat.10 În această ordine de idei am ales să 

analizăm una dintre instituțiile europene care promovează activitățile de voluntariat printr-o serie de programe 

pentru tineret, și anume Agenția Națională Pentru Programe Comunitare În Domeniul Educației Și Formării 

Profesionale.  

               Agenţia Naţională Pentru Programe Comunitare În Domeniul Educaţiei Și Formării Profesionale 

(A.N.P.C.D.E.F.P) a fost înființată la data de 27 ianuarie 2005 și se află în custodia Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării. Astfel, A.N.P.C.D.E.F.P reprezintă o agenție care gestionează și alocă fonduri europene în 

domeniul educației, formării profesionale și tineretului. Totodată, aceasta sprijină atât instituțiile și 

oraganizațiile, cât și persoanele în dezvoltarea capacităților și competențelor personale, profesionale, 

educaționale și sociale, promovând schimbul de experiență. 

 Fiind o organizaţie ce se bazează pe principii de încredere și ajutor necondiționat al oamenilor, 

A.N.P.C.D.E.F.P pleacă de la premisa că oamenii se află într-un proces continuu de învățare, ea putând fi de 

folos şi reprezentând chiar esenţa unei Europe care promovează solidaritatea şi diversitatea.  

 Așadar, A.N.P.C.D.E.F.P oferă oportunitatea de îmbunătăţire continuă prin accesarea programelor 

europene de educaţie şi formare profesională a tinerilor, făcând tot posibilul pentru a îi aduce pe tineri mai 

aproape de ceea ce înseamnă a fi cetăţean european. Altfel spus, scopul Agenţiei Naţionale pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale este să devină un exemplu în care calitatea 

serviciilor oferite să facă deseobirea. 

  În dorința de a-și atinge obiectivele, membrii organizației încearcă să evidențieze că dețin mai multe 

calități, respectiv: de finanţator profesionist, responsabil, sportiv şi echitabil; de partener solid, de încredere şi 

performant; de instituţie resursă care să poată oferi consultanţă în elaborarea politicilor educaţionale, de 

formare şi pentru tineret; un promotor al responsabilităţii sociale; de catalizator în schimbarea mentalităţilor 

pentru că schimbarea face parte din structura instituţiei. 

           Pentru realizarea a ceea ce şi-au propus A.N.P.C.D.E.F.P a organizat diferite programe, cum ar fi: 

• Programul Tineret în Acțiune 

• Programul Leonardo da Vinci 

• Programul Erasmus 

• Programul Comenius11 

Dintre programele mai sus amintite, „Tineret în Acțiune” este cel care promovează  voluntariatul într-

o măsură considerabilă. Programul are mai multe direcții prin care susține activitățile de învăţare non-formală 

pentru tineri, prin finanțarea de proiecte. Având finanțare de la Comisia Europeană, „Tineret în Acțiune” vine 

în continuare programului „Tineret” care a fost implementat în anul 2007, activitatea desfășurându-se până în 

anul 2013. 

Printre obiectivele programului Tineret în Acțiune putem enumera promovarea cetăţeniei active în 

rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentului de solidaritate şi promovarea toleranţei în rândul tinerilor, mai ales 

 
10A face muncă voluntară presupune, teoretic, realizarea unei activităţi fără ca cel ce o îndeplineşte să urmărească o 

recompensă, de orice natură ar fi ea. Voluntariatul reprezintă, în primul rând, un interes faţă de problemele societăţii sau 

faţă de una dintre acestea. 
11  Datele sunt preluate de pe site-ul A.N.P.C.D.E.F.P., www.anpcdefp.ro; 
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pentru a contribui la procesul de coeziune socială în Uniunea Europeană. În aceeași ordine de idei, acest 

program își propune să contribuie atât la îmbunătăţirea sistemelor de susţinere a activităţilor de tineret, cât şi a 

capacităţii organizaţiilor de tineret din societatea civilă,  dar și să promoveze cooperarea europeană în 

domeniul tineretului. 

Prioritățile Programului Tineret în Acțiune sunt:  

• cetățenia europeană (este cetățean al Uniunii Europene orice persoană cu naționalitatea 

unuia dintre statele membre, conform legilor în vigoare în statul respectiv)12. 

• participarea activă a tinerilor în diferite proiecte europene, pentru a derula proiecte în 

diferite domenii. 

• incluziunea tinerilor cu oportunităţi reduse - situații în care tinerii se confruntă cu aspecte 

de discriminare (din cauză de gen, etnie, religie, orientare sexuală, handicap), orfani, 

tineri cu nivel scăzut de trai, tineri cu dezabilități mintale, tineri cu dificultăți de învățare. 

      Putem concluziona, în spiritul ideilor organizației, că voluntar poate fi orice persoană care dorește 

să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii, indiferent de rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare 

sexuală, convingeri politice sau religioase, deficienţe fizice/psihice, stare civilă, situaţie economică, sau orice 

alt asemenea criteriu. Voluntarul nu ar trebui să aibă așteptări în ceea ce privește recunoștința sau meritele, 

prin urmare nu are de ce să fie dezamăgit și nefericit atunci când eforturile nu-i sunt apreciate de cei implicați.  

  Pe de altă parte avem o certitudine, și anume, faptul că toți ne putem angaja în acțiuni de voluntariat 

indiferent de situația economică, socială sau educațională. Așadar, viața tumultoasă de tânăr nu ar trebui să 

constituie un impediment în realizarea unui scop nobil, totul ține de modul în care alegem să ne gestionăm 

timpul. Raportându-ne la situația actuală observăm, fără îndoială, că nu foarte mulți tineri sunt dispuși să 

acorde timpul lor liber activităților de voluntariat, cu toate acestea există și tineri care înțeleg beneficiile 

voluntariatului, aceștia din urmă fiind cei mai câștigați. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bibliografie: 
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• www.birouldeconsiliere.ro 

• www.anpcdefp.ro 

• www.asociațiaevolve.ro 

 
12  Datele sunt preluate de pe site-ul www.birouldeconsiliere.ro; 
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Voluntariatul în școală 

 

                                                                                                     Sgrăbunță Ana Marina 

                                                                                                     Școala Gimnaziala Nr. 1 Țicleni, Județul Gorj 

 

 

         Să fii voluntar înseamnă să îți dăruiești parte din timpul tău liber și să-l dedici celor care au nevoie de 

tine. 

        Să fii voluntar înseamnă să acționezi ori de câte ori situația o cere, ori de câte ori este posibil, să te 

implici și să răspunzi nevoilor celorlalți, adică să nu trecem nepăsatori pe lângă suferințele și problemele celor 

din jurul nostru. 

       Să fii voluntar înseamnă să îți ajuți aproapele,să fii altruist,să elimini egoismul,să depășești barierele 

legate de cultură,etnie,religie. 

        Înainte de a răspunde cu NU să învățăm să spunem DA. 

       Voluntariatul în școală presupune lucrul în echipă având ca finalitate lucru pentru un scop comun prin 

întrajutorarea și sprijinul celor aflați la nevoie.Prin această activitate copiii sunt responsabilizați,devin 

conștienți  de problemele celor din jurul lor și empatizează cu aceștia. 

      Elevii implicați în activitatea de voluntariat învață că ingredientele principale în acțiunile de voluntariat nu 

sunt nici banii,nici numărul de oameni implicați,ci pasiunea și dăruirea cu care cei ce vor să dăruiască din 

timpul lor,vor să-și pună în valoare abilitățile și cunoștințele lor fără să aștepte nimic în schimb. 

     Elevii trebuie apropiați de valorile morale și civice nu numai în familie ci,mai ales ,în școală,în cadrul 

activităților școlare și extrașcolare sau în cadrul unor proiecte de voluntariat.A educa tânăra generație în 

spiritul valorilor morale și implicări civice înseamnă a crește în iubire,prețuire,toleranță și respect față de 

semeni.Voluntariatul în școală transformă elevul într-o persoană conștientă de aspectele lumii în care trăiește 

și care nu au nicio legătură directă cu el.Implicând elevii în activități de voluntariat îi facem să vadă lucrurile 

prin ochii celor aflați într-o dificultate. 

     Activitățile de voluntariat le oferă elevilor prilejul să interacționeze cu ceilalți,le dezvoltă spiritul civic și 

organizatoric,conduc la creșterea încrederi în sine, cultivarea compasiuni,înțelegerii față de semeni.Elevii 

colaborează,iau inițiativă,devin conștienți de nevoile celorlalti,își promovează ideile și se implică în realizarea 

acțiunilor cu dinamism,în mod plăcut. 

     În școala noastră am organizat o astfel de acțiune de voluntariat pentru a ajuta  un băiețel din localitate,grav 

bolnav,care avea nevoie de mai multe intervenții chirurgicale.Astfel printr-un proiect de voluntariat am 

organizat un spectacol caritabil,susținut de elevii școlii noastre,iar bănuții strânși în urma vânzării biletelor au 

fost dați familiei copilului.De asemenea am organizat un  “Târg de prăjituri’’în urma căruia elevii școlii 

noastre au vândut prăjituri făcute de ei întregii comunități,bănuții strânși fiind dați familiei copilului.O 

activitate de genul acesta îi responsabilizează pe elevi,îi determină să ia hotărâri pe care nu le-au mai luat,să 

fie generoși și să dea din puținul lor și altora,iar bucuria de a dărui nu poate fi comparată cu nicio recompensă 

materială.Astfel elevii”învață’’ empatia,învață generozitatea,învață compasiunea pentru persoanele care se 

confruntă cu diferite probleme. 

     O altă activitate de voluntariat îndrăgită de elevii școlii noastre,și nu numai,a fost aceea de constituire a 

unui grup  de elevi voluntari care s-au implicat în activități de plantare  a copacilor sau de curățare a unui 

parc,în parteneriat cu organizații care se ocupă de protejarea naturii. 

    Sunt multe exemple de proiecte de voluntariat care dau posibilitatea elevilor să cunoască oameni din 

domenii variate,să colaboreze,să se împrietenească,să fie activi, să devină responsabili,răbdători, 

înțelegători,generoși,să manifeste grijă și respect pentru cei din jur,iar cadrele didactice prin însăși exemplele 

lor,le deschid inima,le formează deprinderi și le educă gândirea copiilor. 
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     Voluntariatul este benefic de ambele părți:nu numai cel care primește ajutorul,dar și cel care dăruiește vor 

beneficia de avantajele acestuia.Prin intermediul unor asemenea acțiuni,sunt sprijinite diferite cauze,diferite 

categorii dezavantajate sau oameni aflați în impas din motive variate,și ,în ultimă instanță,comunitatea este 

cea care se va bucura de acest demers. 

      Foarte important este efectul benefic pe care voluntariatul îl are asupra sănătății fizice și mentale a 

elevului,a omului în general.În urma unor cercetări recente s-a evidențiat că voluntariatul contribuie la 

prelungirea speranței de viață,iar în ceea ce privește sănătatea mintală,reduce sau chiar previne efectele 

stresului și ale depresiei. 

     Motivele multiple enumerate mai sus scot în evidență rolul important pe care îl are voluntariatul în 

școală,de la vârstă fragedă,și nu numai. 

                    ‘’Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.’’-Gandhi
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ASPECTE ALE INTEGRĂRII SOCIO-PROFESIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

 

                                                                                                     Comșiț Elena 

       Colegiul Național ,,Radu Negru″ Făgăraș 

 

În ultimul deceniu, au fost dezvoltate o multime de metode  pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii 

persoanelor cu nevoi speciale Deci, conceptul de parteneriat între privat şi administraţie a avut un impact mare 

în acest domeniu,  pentru că aceste parteneriate s-au axat pe probleme comunitare specifice.  

Excluziunea socială este multidimensională, iar parteneriatul ca abordare strategică îşi găseşte rostul 

în impactul pe care îl are, într-un fel sau altul, asupra tuturor şi, în special, asupra victimelor excluziunii 

sociale şi actorilor teritoriali de pe scena economică, socială şi politică. 

 Putem sintetiza aspectele definitorii ale conceptului de parteneriat prin a-l considera a fi un proces mai 

mult sau mai puţin oficial în baza căruia două sau mai multe tipuri diferite de actori (sector public, sector 

privat) convin să implementeze un plan de acţiune, un program sau un proiect comun prin intermediul unor 

strategii şi acţiuni. În acest caz, este vorba despre lupta împotriva excluziunii sociale. 

 Conform acestei definiţii, parteneriatul este mai mult decât un dialog, care nu include o acţiune 

comună, şi mai puţin decât o simplă participare, în care fiecare participant are un rol şi constituie o parte dintr-

un întreg. Diferă de coordonare, caz în care angajamentul este mai puţin solid şi presupune organizarea 

instituţională şi de cooperare, unde nu există implicare reciprocă. Natura diferită a actorilor îndepărtează 

parteneriatul de conceptul de cooperare, care defineşte în general o relaţie între egali sau actori similari. 

Din punct de vedere formal, un parteneriat începe atunci când toţi cei implicaţi în proces se aşează la o masă şi 

stabilesc regulile operaţiunilor de grup. Cu toate acestea, există o fază neoficială complexă şi deseori 

îndelungată în timpul căruia se stabilesc contacte iniţiale, se oferă informaţii, se stabilesc interese şi se 

monitorizează actorii. 

 Decizia cu privire la durata fazei de parteneriat este importantă. În principiu, nu există criterii stricte 

cu privire la tipul de actori care pot participa la parteneriat. 

 Proiectele locale care folosesc metoda parteneriatului oferă următoarele oportunităţi: 

✓ Implică toţi actorii economici, politici şi sociali, care sunt în acelaşi timp generatori de excluziune 

socială, în acţiunea care vizează eliminarea acesteia; 

✓ Stabileşte un cadru nou de relaţii de colaborare între administrarea publică, asociaţii, reţele sociale 

primare, economia socială şi societăţile comerciale, încercând în acelaşi timp să găsească interesul 

general; 

✓ Stimuleză autorităţile politice, experţii, operatori de teren, victimele excluziunii sociale şi 

cetăţenii să găsească spaţii în care să se exprime, să stabilească dialoguri, să ia decizii şi măsuri; 
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✓ Combină factorii locali şi globali, procesul ,,de jos în sus” şi viceversa, ajutând la conştientizarea 

implicaţiilor şi efectelor reciproce pe care le au asupra excluziunii sociale şi încercând să 

îndepărteze obstacolele din calea acţiunii împotriva excluziunii; 

✓ Atrage resursele externe şi creează sinergii şi economii interne cu resurse locale. 

Parteneriatele nu sunt un remediu universal sau o baghetă magică, ele implică şi anumite riscuri : 

✓ Există situaţii în care apar tensiuni între o viziune mai tradiţională şi una mai inovatoare, însă nu se 

ajunge la nicio soluţie; 

✓ Se transformă într-o arenă politică dominată de persoanele interesate de propriul câştig, sau de apariţia 

altor conflicte care nu au nicio legătură sau au o legătură nesemnificativă cu lupta împotriva sărăciei 

şi excluziunii sociale; 

✓ Interesele extra-locale ale organizaţiilor aflate mai sus în ierarhie, care deformează contextul local 

sunt proiectate asupra parteneriatelor locale. 
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Integrarea în învățământul de masă a copiilor cu cerințe educative speciale 

 

        Culda Codruța-Corina 

       Colegiul Național ,,Radu Negru″ Făgăraș 

 

 

 Trecerea la societatea contemporană a fost caracterizată de schimbări în atitudinea comunității față de 

persoanele cu probleme speciale. 

 Asistența persoanelor cu cerințe speciale este o activitate complexă și include prevenția, depistarea, 

diagnosticarea, terapia, recuperarea, educarea, orientarea școlară și profesională, integrarea socială și 

monitorizarea evoluției. 

 Provocarea este necesitatea schimbării viziunii asupra copiilor cu CES și încercarea de a le oferi o 

viață normală prin transformarea reprezentărilor sociale și renunțarea la etichetări și stigmatizări. 

 Educația incluzivă înseamnă educația tuturor persoanelor. Are două idei de bază:  

 1. fiecare copil/persoană poate învăța; 

 2. fiecare copil/persoană este unic/unică. 

 Acest tip de educație duce la o educație de calitate. 

 Educația specială este destinată copiilor cu CES care nu reușesc singuri să atingă un nivel de educație 

corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru o persoană activă, autonomă și independentă. 

 Principiile care  stau la baza educației speciale sunt: 

a) Garantarea dreptului la educație al oricărui copil; 

b) Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu CES. 

Școala și comunitatea trebuie să asigure șanse egale de acces la educație pentru toți copiii. Finalitatea 

educației speciale este aceea de a crea condițiile unei bune integrări sociale și profesionale a persoanelor cu 

nevoi speciale. 

Principiul normalizării prevede eliminarea separării copiilor cu CES și acceptarea lor alături de ceilalți 

copii și felul în care comunitatea înțelege să se aplece asupra nevoilor și posibilităților persoanelor în 

dificultate. 

 Sunt luate în considerarea patru niveluri funcționale ale normalizării: 

1. normalizarea fizică – are rolul de a reduce recluziunea persoanei în dificultate și dependența acestuia de 

ceilalți: 

2. normalizarea funcțională – presupune crearea cadrului organizațional care să asimileze facilitățile oferite. 

3. Normalizarea socială – impune integrarea socială a persoanelor în dificultate. 

4. Normalizarea societală – reprezintă nivelul cel mai înalt de acceptare socială și face din inițiativele de 

valorizare a potențialului fiecărui individ o practică obișnuită, care nu mai are nimic spectaculos. Diferențele 

existente între oameni sunt surse de noi experiențe de o viață și de beneficii. O persoană cu nevoi speciale își 

poate găsi locul și poate găsi modalități de a-și împlini aspirațiile. Accentul se pune pe ceea ce poate aduce 

valoros persoana cu dificultăți, nu pe ceea ce nu poate. 

În relația cu elevii cu CES cadrul didactic trebuie să ofere: 

a) un proces didactic flexibil, ca fiecare copil să avanseze în ritumul său și să fie tratat în funcție de capacitățile 

sale de învățare. 

b) dezvoltarea aptitudinilor și capacităților necesare pentru rezlvarea independentă a problemelor de viață. 

c) accesibilizarea conținutul învățării la nivelul de înțelegere al fiecărui elev, abordând o desfășurare diferențiată 

și individualizată a activității educaționale. 

Cadrul didactic în relația pe care o are cu copii cu CES abordează strategii menite să rezolve 

problemele existente, parcurgând următoarele etape: 

• identificarea elevilor care întâmpină dificultăți; 
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• identificarea dificultăților acestora; 

• depistarea cauzelor care determină apariția dificultăților. 

d) proiectarea unui curriculum diferențiat și personalizat. 

e) desfășurarea unui proces didactic activ-formativ. 

f) colaborarea cu specialiștii din cadrul serviciilor de sprijin, consiliere școlară și antrenarea familiei. 
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MANAGEMENTUL SISTEMIC AL CLASEI DE ELEVI 

Răducea Mihaela 

Instituția: Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Ploiești 

 

Motto: 

 „Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om, la pornirea lui pe drumul spre lumină, primele elemente, 

călăuzindu-i paşii spre marele titlu de OM. El este acela care modelează materialul cel mai de preţ – 

COPILUL – tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai 

frumoase trăsături, un om care să înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. El este acela care îi ajută 

pe copii să descopere „tainele naturii”. Toate acestea au făcut ca activitatea sa să fie socotită „profesiunea 

de aur” (Dumitru Palade). 

 

 Didactica modernă propune o abordare nouă a conceptului de educație, transformând actul pedagogic 

intr- un proces dinamic, ce stimulează în manieră creatoare ființa umană. Categorie fundamentală a 

pedagogiei, educația trebuie să pună accent pe oameni, să urmărească dezvoltarea unor calități umane și 

explorarea orizonturilor, fiind orientată predominant spre devenirea ființei și pregătirea acesteia pentru viață. 

Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligența și capacitatea creatoare a omuluieducație 

se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate 

solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății.  

Johann Amos Comenius, în lucrarea Didactica magna, considera că la naștere natura înzestrează copilul 

numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, acestea devenind un bun al fiecărui om numai 

prin educație. (Comenius, 1910, p. 78) Rezultă că, în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a 

acestor „semințe”, și implicit. De aceea, prin, de conducere a procesului de umanizare,  educația fiind o latură 

indispensabilă ființei umane. Pentru pedagogul englez din secolul al XVII-lea, John Locke, educația se 

prezintă sub forma unei relații interpersonale de supraveghere și intervenție ce se stabilește între educator și 

copil. (Locke, 1999, p. 202) 

 Părintele pedagogiei moderne, Jean-Jacques Rousseau, evidențiază necesitatea implicării active a 

copilului în propria formare, dascălului revenindu-i menirea de a facilita actul educativ, înlăturând orice 

obstacol din calea dezvoltării firești a educabilului. În opinia lui, misiunea educatorului trebuie să se 

concentreze asupra elaborării unor strategii didactice capabile să dirijeze învățarea, astfel încât să declanșeze 

elevilor dorința de a descoperi și de a aprofunda. Recomandările sale accentuau efectele pozitive ale învățării 

prin descoperire într-o adevărată lecție despre predare și despre modul în care ar trebui să se realizeze 

relaționarea profesorului cu elevul său: ,,Nicio altă carte decât lumea, nicio altă învățătură decât faptele. 

Copilul care citește nu gândește; el nu face decât să citească; nu se instruiește, el învață cuvinte. Fă-l atent pe 

elevul tău la fenomenele naturii și îl vei face curios; dar dacă vrei să-i întreții curiozitatea, nu te grăbi 

niciodată să i-o satisfaci. Pune-i la îndemână problemele și lasă-l să le rezolve singur. Să nu știe nimic pentru 

că i-ai spus tu, ci pentru că a înțeles el însuși; să nu învețe știința, ci s-o descopere.” (Rousseau apud Bocoș, 

2013, p.16) 

 Prin susținerea efortului și motivației elevilor de a exersa și dezvolta capacitatea de deschidere față de 

tot ceea ce înseamnă comportament creator, școala poate deveni un promotor al inițiativelor creative. Pentru 

valorificarea puterii de creație a elevilor, cadrul didactic trebuie să își pună la încercare propriile resurse 

creative, alegând stategiile didactice optime. El trebuie să fie permanent în căutarea unor sarcini stimulative, 

antrenante, prin care să evite rutina. Având un rol covârșitor în demersul educativ, dascălul este principalul 

responsabil de selectarea, prelucrarea și transmiterea conținutului informațional, iar reușita demersului său 

este condiționată de eficiența strategiei pe care acesta o utilizează.   

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Amos_Comenius&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/John_Locke
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 Sensul general al conceptului de strategie este acela de „modalitate de concepere, linie de orientare în 

viziune sistemică şi pe termen mediu sau scurt a proceselor educaţionale” (Ionescu, 2001, p. 86). Strategia 

presupune combinarea  metodelor  si mijloacelor alese pentru a atinge anumite obiective educaționale, 

dascălul urmărind să valorifice potențialul elevilor săi. 

Strategia didactică este un termen unificator, integrator, care reunește sarcinile de învățare cu situațiile de 

învățare, reprezentand un sistem complex și coerent de mijloace, metode, materiale și alte resurse 

educaționale care vizeaza atingerea unor obiective. Ea este necesară în orice act pedagogic, ocupând un loc 

central în cadrul activității didactice, deoarece proiectarea și organizarea lecției se realizează în funcție de 

strategia aleasă de profesor. Ea este concepută ca un  scenariu didactic complex, în care sunt implicați actorii 

predării – învațării, condițiile realizării, obiectivele   și metodele vizate. Astfel, strategia prefigurează traseul 

metodic cel mai potrivit, cel mai logic și mai eficient pentru abordarea unei situații concrete de predare și 

învățare. În acest fel, prin proiectare strategică se pot preveni erorile, riscurile și evenimentele nedorite din 

activitatea didactică. 

 Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor și nivelului lor de pregătire, reprezintă din 

acest punct de vedere o provocare continuă și un efort permanent de creativitate didactică din partea 

profesorului. Se consideră că folosind mijloace adecvate, oricărei ființe umane i se poate dezvolta un 

minimum de creativitate. Prin urmare, orice copil trebuie să beneficieze de mijloace generale și speciale de 

stimulare a creativității. ,,Criteriul folosit pentru a diferenția metodele de educare a creativității îl constituie 

destinatarul căruia i se adresează preponderent metodele respective și care, în principal, sunt personalitate, 

procesul sau produsul creativ .” (Popescu apud Roco, 2004, p. 99)  

Stategiile didactice selectate de profesorul de Limba și literatura română și destinate personalității creatoare 

urmăresc nu doar exersarea subsistemelor psihologice implicate, ci și personalitatea ca rezultantă integrativă 

a lor. Cercetările au demonstrat că factorii cognitivi sunt mai greu de educat pentru că sunt dependenți în 

mare măsură de zestrea nativă. Cu toate aceste, imaginația (ca una dintre componentele intelectuale majore în 

creație) este mai educabilă decât gândirea. Pe de altă parte, dacă atitudinile, interesele și motivația se 

dovedesc extrem de influențabile, temperamentul este mult mai rezistent. 

 În lucrarea Incursiuni în creatologie, A. Munteanu consideră că este necesară pentru echilibrarea 

psihică o ,,ecologie psihologică de epurare și igienizare a individului de toate stările poluante care pot bruia 

creația.”(Munteanu, 1996, p. 112) Și cum stresul este considerat unul dintre principalii factori frenatori ai 

cretivității, este evidentă necesitatea pregătirii psihologice pentru învățare prin crearea motivației învățării, 

prin selectarea strategiilor didactice optime, prin sensibilizarea interesului elevilor spre ceea ce urmează să 

învețe, prin crearea și menținerea unui climat de încredere, asigurarea unei atmosfere de lucru stimulatoare și 

destinsă, cu elemente recreative și atractive. Întrucât participarea elevilor este influențată foarte mult de stilul 

de conducere al dascălului, este de preferat stilul democratic, de cooperare și conlucrare vie, activă între toți 

subiecții actului educațional, în locul celui autoritar și unidirecțional de impunere. Se promovează astfel o 

atmosferă școlară favorabilă creativității prin înlăturarea inhibițiilor, a criticismului exagerat și sporirea 

încrederii în sine a elevilor. 

Strategia didactică este modalitatea originală prin care profesorul-regizor selectează conținuturile învățării 

ținând cont de caracteristicile grupului de elevi (interese, viziune asupra lumii, personalitate, particularități 

specifice vârstei), combină metode, mijloace de învățământ, forme de organizare a activității în vederea 

atingerii unor obiective. Strategia didactică aleasă poate spori creativitatea și potența motivația intrinsecă a 

elevilor sau, din contră, poate inhiba elevul, transformându-l în simplu spectator al actului didactic. 

 Prin stategiile didactice alese, dascălul are menirea de a asigura un context cât mai stimulativ pentru 

creație. Învățarea creativă este o formă specifică a învățării școlare și este cerută de complexitatea epocii 

contemporane. Adaptarea creativă și modernă a strategiilor didactice pare a fi singura posibilitate prin care 

omul poate ține pasul cu schimbarea caleidoscopică a lumii sale. 
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 Construstructivismul a continuat ideea de autoformare în educație, inclusiv în ceea ce privește  

formarea profesorilor. Concepția constructivistă din instruire se bazează pe faptul că învățarea este eficientă 

atunci când este împărtăşită altora - celorlalți studenți, profesorilor, elevilor.  Abordarea constructivistă în 

educație presupune o schimbare de mentalitate și paradigmă culturală, profesorul fiind un transmitător de 

valori, atitudini dar și cunoștințe. Abordarea constructivistă reprezintă o strategie pentru educație, cu 

schimbarea modului de învățare, pri 

 faptul că pune accentul pe crearea unor produse ale activității sau artifacte, activându-se, aşadar, învățarea 

“prin a face”.  

 Un  profesor nu învață doar cunoştințe, priceperi, deprinderi, abilități de specialitate, ci trebuie să 

dețină şi competențele psihopedagogice de a forma la elevi, la un alt nivel, alte cunoştințe şi deprinderi, 

abilități, capacități, atât în specialitatea sa, cât şi la nivel socio-cultural.  

  Constructivismul se corelează cu autonomia, inițiativa, prezentarea în fața celorlalți, de aceea 

proiectele elevilor nu trebuie tratate ca un scop în sine; ele au valoare provizorie, fiind instrumente prin 

intermediul cărora se învață. Profesorul societății posmoderne îi obişnuieşte pe studenți cu exercitarea 

capacităților organizatorice, îndeosebi a autocontrolului, îi determină să fie atenți atât asupra conținutului, dar 

şi asupra formei de prezentare. Profesionalizarea didactică a profesorului solicită nu numai o armonizare a 

dimensiunilor personalității sale, în acord cu solicitările exercitării rolurilor specifice, ci şi o aducere în prim-

plan a acelora care să asigure calitatea, eficiența rezolvării lor, și anume a competențelor. Profesorul 

constructivist are nevoie şi de cunoştințe de diferite categorii, dar şi de capacități cognitive, abilități 

aplicative, alături de elemente afectiv-motivaționale, atitudini, aptitudini specifice. Atunci un profil dezirabil 

de competență va insera toate aceste dimensiuni, dar ele devin funcționale, în măsura în care sunt exersate în 

formarea inițială şi apoi antrenate în practica educațională, în îndeplinirea rolurilor atribuite de schimbările 

din procesul instructiv-educativ. 

  

 Profesorul postmodern manifestă deschidere spirituală și mentalitate deschisă, oferind  elevilor un 

model de abordare ştiințifică a cunoaşterii şi interpretării realității. Profesorul ar trebui să dețină competența 

științifică generală şi pedagogică: cunoştințe, concepte de bază, principii privind pregătirea de specialitate, 

utilizate acum din postura de expert,  cunoştințe, concepte de bază, principii privind pregătirea pedagogică. 

 Este obligatorie disponibilitatea profesorului posmodern către studiu individual continuu, prelucrare 

critică proprie a datelor, formulare de ipoteze şi soluții interpretative. Profesorul trebuie să dețină cunoştințe 

privind metodologia ştiințifică de cunoaştere, cercetare, în domeniu şi în pedagogie.  

 Adaptându-se la specificul clasei, profesorul posmodern dă naștere  formulării unor  multiple 

interpretări, susținerea lor cu argumente pertinente, prin proceduri diversificate, într-un limbaj ştiințific de 

specialitate şi pedagogic, care să conducă spre o comunicare corectă, eficace, riguroasă, oral şi în scris, a 

ideilor proprii, adecvat mediului profesional. Profesorul trebuie să dovedească  înțelegerea, utilizarea 

cunoştințelor, conceptelor de bază pedagogice, în practicarea profesiei sale, apreciind critic nivelul pregătirii 

sale ştiințifice, limitele şi să contureze soluții.  

 Paradigma postmodernă a educației presupune o educație centrată pe elev, ținând cont de 

performanțele anterioare ale copilului, fără să încurajeze competiția și raportarea la ceilalți, pentru că fiecare 

elev are o personalitate unică.  Omul este prin definiție o ființă  dependentă de cei din jurul lui, având în 

permanență nevoia de a comunica, de a coopera, de a-și împărtăși emoțiile, de a se manifesta într-un mediu 

social și de a-și face cunoscute abilitățile și aptitudinile de care dispune. Există numeroși elevi cu nevoi 

speciale pentru care profesorul trebuie să fie mai mult decât un simplu transmițător de mesaje sau un 

facilitator. 

 Din păcate însă, nu toți suntem la fel de înzestrați, nu toți suntem la fel de dotați intelectual, nu toți ne 

putem  bucura de un fizic frumos, atrăgător. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficiențe, mai mult 

sau mai puțin sesizabile. În societatea civilă ei sunt percepuți diferit, perceperea lor nefiind întotdeauna 
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constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificații diferite, în funcție de cultura și de 

valorile promovate. Mulți oameni au reticențe față de persoanele cu deficiențe, din cauza concepției  greșite 

pe care și-au format-o despre această categorie de oameni pe baza unor prejudecăți și stereotipii nefondate. 

Trebuie însă să realizăm că acești oameni diferiți sunt la fel ca ceilalți, fiind produsul unic al eredității lor și al 

mediului. Nu avem dreptul să segregăm această categorie de oameni, să o tratăm ca pe o „paria” a societății 

ci, dimpotrivă, să încercăm reabilitarea ei, integrarea în societate, promovarea  în contextul comunității în 

care ea viețuiește.Consider  că nu putem oferi rețete sau metode sigure, sau program unic  pentru integrarea 

copiilor cu cerințe speciale în învățământul de masă, însă cred că cei care înțeleg că școala este mediul în care 

se învață acceptarea diversității fizice, psihice, economice, sociale și culturale, sunt acei dascăli vor găsi și 

cele mai eficiente strategii de integrare. 

 Integrarea copiilor cu C.E.S ar trebui să însemne  o provocare pentru schimbarea atitudinilor, a 

mentalităților și a practicilor de excludere și segregare. În fața oricărui dascăl toți copiii sunt diferiți, dar toți 

sunt  la fel de importanți. 

 Profesorul societății postmoderne stăpânește cunoştințe procedurale privind aplicarea în practică a 

datelor teoretice pedagogice, cunoştințe privind teoria şi aplicarea constructivismului în domeniu, prin 

documentarea şi valorizarea continuă a cercetărilor, interpretarea critică, ştiințifică a contextului pedagogic 

real şi propunerea de alternative în construcția înțelegerii problemelor noi, dar şi a propriei formări 

constructiviste. Este necesar să ne focalizăm pe construirea cunoaşterii de către elevi, pe procesele cognitive 

implicate direct, nu pe transmitere, însuşire necritică. Pregătirea, desfăşurarea activității din clasă se va face  

după criterii de logică a ştiinței instruirii constructiviste, iar nu empiric, tehnicist, imitativ,  stimulând aplicării 

normelor ştiințifice în cunoaştere, de către elevi, sprijinind afirmarea autonomiei, inițiativei lor, cu argumente 

multiple. 

 Încurajând motivația, inspirând valori, atitudini, comportamente, profesorul va preciza punctele de 

reper generale şi a criteriilor de bază pentru construirea înțelegerii de către elevi, într-un climat deschis, 

colaborativ. Profesorul va reprezenta un model pentru transmiterea de valori, atitudini, comportamente. 

Incluziunea elevilor cu nevoi speciale, de pildă,  vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare 

a conștiinței și formarea comportamentelor copiilor în spiritul toleranței și nediscriminării, al acceptarii și 

oferirii de șanse egale pentru toți. Pentru îndeplinirea acestui ideal este nevoie de crearea unui sistem coerent 

și bine coordonat de incluziune a școlarilor cu diferite dizabilitați, dar și pregătirea celorlalți copii, astfel încât 

aceștia să-i poată accepta într-un mod firesc, fără a-i izola pe cei care prezintă diferite probleme. Este foarte 

important felul în care acești copii reușesc să se integreze în colectivul de copii din învățământul de masă, de 

aceasta depinzând în mare parte mai apoi, evoluția lor. 

 Din experiența personală pot să afirm  că profesorul poate folosi, în procesul predare-învățare-

evaluare, diverse strategii și intervenții utile pentru a-i  ajuta pe copiii cu cerințe speciale  să depășească 

ostilitatea colegilor și chiar a părinților unora dintre aceștia, să înlăture barierele  din calea învățării, să ofere 

un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată vorbi cu lejeritate despre dificultățile pe care le pot întâlni și 

să aibă curaj să ceară ajutor. Desigur pentru a reuși toate acestea, profesorul trebuie să posede abilități care să 

stimuleze comunicarea și relaționarea interpersonală, să sprijine copilul să devină membru al grupului, să 

manifeste empatie, să fie ferm și consecvent, să folosească înțelegerea și calmul ca modalitate de stingere  a  

manifestărilor agresive ale elevului, să folosească o mimică binevoitoare și o atitudine deschisă.   

  Profesorul trebuie să manifeste deschidere epistemică, de verificare a ipotezelor, a diferitelor 

experiențe cognitive ale elevilor, stabilind relația între cunoştințele prescrise în programă şi cele anterioare ale 

elevilor (informații, experiențe), cu valorificarea lor în noua construcție cognitivă. 

  Ideală în educație este promovarea unor măsuri de facilitare şi organizare, de motivare, de antrenare, 

de diferențiere, de utilizare a erorilor şi obstacolelor ca probleme de rezolvat constructivist, de evaluare a 

progresului . Elevii vor fi puși în diferite contexte de învățare, pentru  rezolvarea variată a situațiilor reale de 
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construcție a cunoaşterii. Elevii vor deveni astfel capabili să compare critic modul de instruire constructivist 

cu cel clasic, formulând opinii proprii şi stabilind consecințe pragmatice.  

 Un profesor postmodern va considera educația ca suport, rezultat, fenomen cultural cu fundamentare 

axiologică, încurajând deschiderea la noutate, schimbare, adaptare, participare, dezvoltare, orientarea către 

valori variate şi integrate în propria pregătire, conduită. Este esențială participarea, alături de elevi, la crearea 

valorilor culturale prin instruire şi educare, la formarea pentru construcția ei, independentă şi prin colaborare. 

Devenirea noastră ca profesor  se axează pe construirea unui model cultural pentru elevi: profesorul este un 

analist, critic, interpret, constructor, dezvoltând creativ diferite valori culturale care fundamentează educația 

şi  formulând reflecții asupra consecințelor reale. 

  Profesorul este dator să asigure condiții, resurse de explorare directă şi de colaborare, pentru 

exersarea mecanismelor mentale implicate în cunoaştere . Elevii trebuie să fie încurajați către utilizarea 

mecanismelor mentale în construirea rezolvării de probleme, situații, prin formulare de întrebări şi ipoteze, 

alternative de soluționare, proiecte, ilustrând nivelul propriu al formării diferitelor capacități cognitive, pe 

categorii de mecanisme mentale. 

  Realizarea unor construcții mentale va facilita  interiorizarea, sistematizarea, structurarea, codificarea, 

păstrarea în memoria de lungă durată și  transferul, afirmarea explicită a capacității de reflecție, ca orientare 

recurentă asupra problemelor realizării şi perfecționării construirii cunoaşterii. 

 Dezideratul de a fi un profesor postmodern poate fi atins prin autoperfecționare, împărtășire de valori, 

atenția la detalii  și centrarea pe nevoile elevilor, utilizând capacitățile metacognitive în formarea ca profesor, 

incluzând problematica autocunoaşterii, autoanalizei, autoevaluării, autodirijării, autoconstrucției cognitive. 

 Profesorul postmodern va adapta sarcinile  la stilul propriu al elevilor de construire a rezolvării,  nu  

le va prescrie direct rezolvarea, oferind  multiple oportunități, materiale, instrumente pentru căutare proprie, 

reflecție, valorificarea reprezentărilor, experiențelor, ipotezelor, situațiilor reale anterioare.  

 

 Una din cerinţele majore ale învăţământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de 

studiu individual, care să fructifice capacitatea de a gândi şi acţiona liber şi creativ. Se porneşte de la ideea că 

efectele instructive şi educative ale procesului didactic se află într-o dependenţă directă cu nivelul de angajare 

şi participare a elevilor la activităţile şcolare, ceea ce sporeşte valoarea acţiunilor profesorului, care prin 

intervenţiile sale pedagogice va dirija învăţarea şi stimula participarea conştientă şi activă a elevilor la 

asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor.  

Ca urmare, predarea şi învăţarea se vor realiza prin activarea şi utilizarea celor mai adecvate metode, 

procedee şi mijloace didactice care să provoace/să stimuleze gândirea şi trăirile elevului. Elevul trebuie să-şi 

asume un rol activ, dezvoltându-şi tehnici de învăţare eficientă care sporesc şansele de reuşită şcolară şi 

profesională. 

 În didactica modernă „metoda de învăţământ este înţeleasă ca un anumit mod de a proceda care tinde 

să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată care să se apropie până la 

identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi descoperire a adevărului şi de legare a lui de 

aspectele practice ale vieţii“ (Ionescu, Chiș, 2001, p. 102) Ține astfel de abilitatea profesorului în a selecta și 

utiliza metodele cele mai eficiente, adaptate colectivului clasei și demersului didactic. Sub îndrumarea 

profesorului sau în mod independent, folosind aceste metode ca pe niște instrumente de acțiune, elevii ajung 

să aprofundeze cunoştinţe, dezvoltând noi priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice. 

 Metodele didactice sunt instrumente aflate la dispoziția profesorului care pot contribui la 

accesibilizarea conținuturilor transmise, adăugând activității de predare-învățare dinamism, atractivitate și 

eficiență. 

 Emanuela Ilie consideră că ,,metodele sunt mijloace prin care se formează și se dezvoltă priceperile și 

deprinderile elevilor, dar și capacitatea acestora de a utiliza roadele cunoașterii în așa fel încât să-și formeze 

și să-și dezvolte personalitatea.” (Ilie, 2014, p. 65) Constantin Parfene susținea faptul că metoda de 
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învățământ ,,este un mod de acțiune transformatoare exercitată asupra celui educat în procesul de învățământ, 

având ca însușiri normativitatea, finalitatea, caracterul conștient.” (Parfene, 1977, p. 40) 

 Metodele de învățământ reprezintă modalități sistematice de lucru de care se pot servi profesorii în 

activitatea de instruire și elevii în aceea de învățare, capabile să conducă spre realizarea obiectivelor 

pedagogice propuse. Din perspectiva profesorului, metodele de învățământ servesc la organizarea și 

conducerea unei acțiuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele pedagogice, arătându-i, de 

asemenea, cum să procedeze și să acționeze. Din perspectiva elevului, metodele de învațământ au menirea de 

a-l sprijini să parcurgă calea spre cunoaștere, spre dobândirea de noi comportamente care îi sporesc motivația 

intrinsecă și creativitatea. Profesorul trebuie să opteze pentru folosirea, în diferitele momente ale lecției, a 

acelor metode care oferă potențialul pedagogic cel mai adecvat față de obiectivele care urmează a fi realizate 

de elev. 

 Selectarea unei anumite metode didactice presupune în toate cazurile conlucrarea dintre profesori şi 

elevi, în interesul identificării adevărului și a creșterii potențialului celui educat. Este datoria dascălului de 

utiliza metodele didactice diferenţiat, în acord cu interesele, trebuinţele, nivelul elevilor şi în scopul prioritar 

al formării acestora. Profesorul devine purtător al conţinuturilor de învăţămînt, animator şi evaluator al 

procesului educativ, certificînd totodată obligaţiile ce decurg pentru el din aceasta. 

 Metoda didactică poate avea funcţii multiple, aș cum și I. Cerghit demonstra: o ,,funcţie cognitivă“, 

prin aceea că asigură elevului cunoaşterea fie a adevărurilor gata constituite, fie a acţiunii de descoperire a 

acestora; o ,,funcţie normativă“, de ghidare (normare) a acţiunii de predare şi învăţare; o ,,funcţie 

instrumentală“ (joacă rol de instrument de vehiculare, de sistematizare, de aplicare aconţinuturilor şcolare); o 

,,funcţie formativă şi educativă“, în sensul că în acelaşi timp ea formează capacităţi şidetermină atitudini. 

(Cerghit, 1992, p. 256) 

După criteriul istoric, clasificarea metodelor se poate face în: metode tradiționale (expunerea, conversația, 

exercițiul) şi metode moderne (cubul, mozaicul, explozia stelară etc.). 

După forma de organizare a activității, metodele se pot clasifica în metode destinate activității individuale 

(libere – lucrul cu manualul, lectura în gând sau sub îndrumarea profesorului - exercițiul, observația dirijată), 

metode destinate activității în perechi/ diade  

( profesor-elev) şi metode de activitate cu întreg colectivul de elevi. 

După criteriul funcției fundamentale, metodele se împart în metode de predare- învățare: - de transmitere de 

cunoștințe: expunerea, mozaicul; metode de formare de priceperi și deprinderi: exercițiul, schimbă perechea, 

metode de consolidare: exercițiul, Frisco şi metode de evaluare: ( portofoliul, turul galeriei, eseul de cinci 

minute). 

După criteriul tipului de învățare, metodele pot fi: de învățare prin receptare: (expunerea), prin descoperire: 

(problematizarea), acțiune: (exercițiul, turul galeriei) şi prin creație: (brainstormingul). 

După criteriul subiectului pe care este centrată metoda, există metode centrate pe activitatea profesorului: 

(prelegerea, explicația, demonstrația) şi metode centrate pe activitatea elevului: (exercițiul, lucrul cu 

manualul, mozaicul); 

După criteriul gradului de activizare a elevilor, metodele pot fi considerate: pasive: (expunerea, demonstrația) 

sau active: (conversația, dezbaterea). 

Metodele destinate valorificării creativității în orele de Limba și literatura română pot fi grupate în două 

categorii: metode imaginative (brainstormingul, sinectica, metoda Philips 6-6, discuția Panel, metoda 6-3-5, 

metoda Delphi, metoda Frisco) și metode raționale (metoda listelor, metodele matriciale). De asemenea, ele 

pot fi împărțite în tehnici de creativitate individuală și tehnici de creativitate în grup, cele mai multe 

parcurgând anumite etape: prelucrarea cerinței, culegerea de informații, ordonarea, rafinarea și 

conștientizarea acestora, producerea de noi idei. 
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Educația Ecologică 

Boțu Maria 

Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra Neamț 

 

Pentru România, intrarea în UE a reprezentat singura opțiune ce i-a putut asigura reintegrarea completă și 

definitivă în sistemul de valori promovat de democrațiile vest-europene, sistem din care face parte de drept, 

prin istorie, cultură, tradiție și așezare geografică. Aceste valori  nu pot fi contestate, ele însă trebuie 

conservate și valorificate pentru generațiile viitoare prin politica europeană de dezvoltare durabilă, care ia în 

considerare atât aspectele economico-sociale, cât și cele de protecția mediului. Dezvoltarea durabilă este 

forma de creștere economică ce satisface nevoile societății în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu și 

lung, fără a afecta resursele necesare generațiilor viitoare. 

Fiecare individ are responsabilitatea de a contribui la protecția mediului în interesul sănătății sale și a 

altora. Starea de sănătate și bunăstare necesită un mediu curat și armonios la care toți factorii fizici, 

psihologici, sociali și estetici contribuie în egală măsură. Mediul trebuie privit ca o resursă de îmbunătățire a 

condițiilor de viață și de creștere a bunăstării. 

Educația ecologică se realizează de la cele mai fragede vârste, însă în școală printr-o abordare 

interdisciplinară, prin integrarea armonioasă a cunoștințelor de la mai multe discipline se creează posibilitatea 

formării unei viziuni globale asupra realității înconjurătoare. Multe activități pot fi realizate în cadrul orelor de 

biologie, desen, de dirigenție. Educația ecologică se realizează permanent, în orele de chimie se pot identifica 

factorii de risc pentru mediul înconjurător precum și consecințele acestor factori asupra mediului. În cadrul 

orelor de biologie are loc stimularea motivației pentru protecția naturii și valorizarea acesteia în formarea unor 

convingeri și competențe ecologice adecvate pentru antrenarea elevilor în activități de ocrotire a mediului 

înconjurător. 

Aducerea copiilor în situația de a respecta conștient valorile naturii și ale peisajului în care trăiesc se face 

prin instruire și educație. Omul needucat, rupt de natura în mijlocul căreia își duce viața nu va fi în stare 

niciodată să conștientizeze resorturile intime ale existenței sale biologice și, ca atare, nu poate admite 

răspunderea personală și colectivă față de viața prezentă și viitoare. 

Ca orice formă de ecuație umană, educația ecologică se fundamentează în primul rând în familie. Ea 

începe în mod firesc prin puterea exemplului personal și apoi prin cea a cuvântului. Sub acțiunea celor două 

cuvinte magice, imitația și modelul, se desfășoară relația dintre copilul supus educației și percepția sa despre 

mediul înconjurător. În literatura de specialitate se subliniază că până la 7 ani copii îi imită pe părinți și pe 

educatorii lor. La această vârstă cu maximă eficacitate pentru dezvoltarea fizică, psihică și pe linie educativă 

este jocul. Activități lucrări mici pentru întreținerea unor plante sau animale efectuate alături și sub 

îndrumarea părinților determină încrederea în sine și o anumită doză de responsabilitate care îndeamnă copilul 

să fie atent, să întrețină, să îngrijească vestimentația sa, locul de joacă, plantele sau animalele de pa lângă casă 

din proprie inițiativă. 

Mai târziu, pe scara educației individului, prin abordarea interdisciplinară, prin integrarea armonioasă a 

cunoștințelor din diferite domenii elevul sesizează interdependențele existente între fenomenele naturale și 

cele create de om, în interesul dezvoltării sale. 

Prin toate lecțiile, programele, proiectele și activitățile practice pe care le realizăm în școală încercăm și 

sperăm că îi vom convinge pe elevii de azi de necesitatea ocrotirii naturii, și să putem spune, fără teama de a 

greși, că cetățenii de mâine, dacă vor fi educați pe aceleași coordonate, vor prețui și vor împiedica distrugerea 

Pământului și a bogăției sale. 

Un astfel de program este programul „EcoȘcoala”, el fiind implementat în cadrul colegiului încă din anul 

2007 și este coordonat de comitetul „EcoȘcoala”, sub îndrumarea coordonatorilor de program. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

610 
 

Programul a constituit mijlocul ideal de realizare a educației pentru o dezvoltare durabilă și a oferit 

elevilor o gamă largă de preocupări, de la activitățile de creație tehnico-științifice și aplicative, de poezie, 

pictură sau muzică, până la activitățile gospodărești ce au vizat înfrumusețarea clasei, școlii; colectarea 

deșeurilor; plantarea de pomi și flori în clasă, pe holuri, în curtea școlii sau în parcuri. 

Prin activitățile propuse, s-a urmărit: dezvoltarea spiritului civic și a capacității elevilor de a lua decizii; 

înfrumusețarea spațiului școlar; obținerea unor fonduri din reciclarea selectivă a deșeurilor; obținerea 

statutului de eco-școală și a steagului verde, ca o recunoaștere a implicării școlii în rezolvarea problemelor de 

mediu. 

Educația privind protecția mediului înconjurător se adresează atât minții cât și sufletului elevilor. Fiecare 

elev trebuie să-și asume responsabilitatea privind impactul pe care viața lui o are asupra vieții celor din jurul 

lui. 

Protejarea naturii reprezintă un scop pentru dezvoltarea durabilă a comunității locale, dar și o strategie 

privind educația ecologică a tinerei generații. 

Implementarea programului presupune abordarea unei strategii de comunicare, informare și implicare a 

întregii comunități școlare și locale. Monitorizarea programului s-a făcut anual, de către membrii echipelor de 

proiect. 

Diseminarea s-a făcut utilizând: în mass-media locală, și în cadrul întâlnirilor cu părinții, cu directorii de 

la alte unități de învățământ, în cadrul cercurilor pedagogice, la diferite simpozioane pe teme „Eco”. 
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MANAGEMENTUL VOLUNTARIATULUI 

 

Hahui Mihaela 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Bacău 

 

 

              A face muncă voluntară presupune, teoretic, realizarea unei activităţi fără ca cel ce o îndeplineşte să 

urmărească o recompensă, de orice natură ar fi ea. Voluntariatul reprezintă, în primul rând, un interes faţă de 

problemele societăţii sau faţă de una dintre acestea. Desigur, o persoană poate fi preocupată de un anumit 

aspect al lumii în care trăieşte, dar există o diferenţă între interesul pasiv şi cel activ. A face ceva ca voluntar 

înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o problemă cu care ceilalţi se confruntă. Munca de voluntariat 

înseamnă dorinţa de a ajuta, de a face ceva pentru societate, de a o sprijini. Este un semn al implicării în 

realizarea acelui mai bine pe care îl dorim cu toţii, dar pe care puţini sunt dispuşi să-l transforme în fapt.  A 

face o astfel de muncă echivalează cu renunţarea la pasivitatea tradiţională. Munca de voluntariat o pot face şi 

membrii organizaţiei, nu doar voluntarii.  

 

Conceptul de voluntariat: 

• contribuie la ameliorarea calităţii vieţii, precum şi la dezvoltarea unei mai mari solidarităţi între 

oameni; 

• contribuie la o dezvoltare economică şi socială mai echilibrată; 

• oferă posibilitatea de a crea noi profesiuni şi noi locuri de muncă. 

                                                                                                                                          

El se poate manifesta prin: 

• participarea activă a cetăţenilor la viaţa comunităţii şi a societăţii. 

• mişcare organizată în sânul unei asociaţii.  

 

Reieşind din aceste principii, datoria voluntarului este: 

• să încurajeze angajarea individuală în viaţa comunităţii şi a societăţii. 

• să se angajeze în îndrumarea noilor veniţi, definindu-le responsabilităţile, în funcţie de aptitudinile 

lor, timpul de care dispun, precum şi de ceea ce-i interesează. 

• să coopereze cu toţi membrii organizaţiei. 

 

 Dacă aţi decis să faceţi voluntariat, alegeţi acel sector care vi se potriveşte mai mult. 

 

       În jurul nostru, există un mare număr de organizaţii şi instituţii care au nevoie de sprijin din partea 

voluntarilor. Puteţi începe prin a ţine cont de următoarele sfaturi şi să răspunde la întrebările ce vi le 

propunem:  

 

1.  Informează-te privitor la problemele care te preocupă! 

       Caută informaţii despre problema care te preocupă, găseşte organizaţii sau voluntari care au încercat să 

soluţioneze astfel de probleme. Daca nu există un asemenea grup, de ce să nu-l formezi chiar tu? Preia 

iniţiativa în liceu, la facultate sau în cartierul în care locuieşti, alături de colegii şi prietenii tăi!  

 

2.  Gândeşte-te la deprinderile pe care le poţi oferi! 

     Dacă îţi plac activităţile în aer liber, să lucrezi la computer sau în echipă, încearcă sa găseşti acţiuni de 

voluntariat care să includă aceste aspecte ale personalităţii tale. Multe ONG-uri au nevoie de voluntari 

energici ca tine care să posede diferite calităţi, precum ar fi uşurinţă în comunicare, creativitate, spirit de 

echipă.  

 

 

 

3.  Ţi-ar place să înveţi ceva nou? 

       Poate vrei să înveţi ceva nou, să cunoşti oameni şi situaţii noi. Încadrează-te în acţiuni de voluntariat care 

să-ţi ofere experienţe noi, prin intermediul cărora să-ţi aprofundezi cunoştinţele în diferite domenii.  
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4.  Îmbină utilul cu plăcutul! 

    Implică-te în acţiuni de voluntariat care te vor ajuta să-ţi atingi noi idealuri. De exemplu, dacă vrei să 

slăbeşti, antrenează-te în activităţi în aer liber, care necesită efort fizic, cum ar fi excursiile în afara 

localităţii pentru curăţirea unor poteci sau programele de plantat pomi într-un parc. Dacă vrei să-ţi 

aprofundezi cunoştinţele în engleză, creează un club de engleză în instituţia în care înveţi.  

 

5.  Nu te suprasolicita ! 

 Creează un echilibru între activităţile de voluntariat, studii şi alte activităţi în care eşti angajat. Gândeşte-te 

la programul tău şi la timpul liber pe care îl ai. Vrei să te implici în ceva de lungă durată sau doar în ceva 

temporar? Te poţi implica zilnic, săptămânal sau chiar lunar? Poţi participa la proiectele unei organizaţii 

neguvernamentale şi în cursul anului de învăţământ sau doar în vacanţă?  

 

6.  Implică-te în acţiuni de voluntariat alături de prietenii tăi! 

    Alătură-te unui ONG împreună cu prietenii tăi! Vei avea ocazia să lucrezi la diferite proiecte alături de ei, 

te vei simţi în largul tău chiar la început.  

 

7. Fii creativ! 

      Posibilitatea de a face voluntariat există mereu, trebuie doar să fii pe fază, să ai o viziune deschisă şi să fii 

creativ! Fii sigur că cineva, undeva, are nevoie de ideile tale şi de sprijinul tău!  

 

8. Fii sincer şi deschis! 

      Implică-te cu trup şi suflet în ceea ce faci! Implică-te cu zâmbetul pe buze şi cu siguranţa că vei reuşi să 

schimbi ceva spre bine. Satisfacţia pe care o vei simţi va fi incomensurabilă!   

 

     Ca voluntarii să fie mereu pregătiţi pentru efectuarea activităţilor necesare întru evoluţia şi avansarea 

organizaţiei, aceasta ar trebui să se ocupe de pregătirea lor. Este un atu mare pentru organizaţie, dacă există o 

preocupare permanentă cu privire la creşterea nivelului de calificare al voluntarului şi la gradul în care acesta 

este potrivit cu obiectivele organizaţiei. 

 

Diferite dimensiuni ale serviciului voluntar 

 

     Serviciul voluntar diferă mult de alte servicii ca natură şi durată. În termeni de durată, putem distinge între 

proiecte de scurtă durată, cum ar fi curăţirea unui parc, organizarea unei tabere de muncă, activităţi de 

voluntariat organizate în week-end pentru a cuprinde voluntari ce nu dispun de timp în cursul săptămânii etc. 

Categoria a doua şi a treia o constituie proiectele de termen mediu şi lung, ce durează respectiv 1-6 luni şi 6 

luni-un an sau mai mult. În special, această clasificare este importantă în proiectele de voluntariat 

internaţional.  

 

    Plasarea voluntarului se poate realiza în două moduri: fie că voluntarul insistă să lucreze individual asupra 

unui proiect, fie că cerinţele organizaţiei necesită aceasta. În cel de-al doilea caz, trebuie să vă încredinţaţi că 

voluntarul acceptă să lucreze individual. În ambele cazuri, organizaţia este datoare sa creeze condiţii 

favorabile de muncă pentru voluntari. O organizaţie poate lucra atât cu voluntari profesionişti, cât şi cu ne-

specializaţi, în funcţie de orientarea acestora. Însă nu uitaţi că nu toţi posibilii voluntari vor avea cunoştinţele 

dorite de dvs. Voluntarii au multe alte lucruri pe care le pot oferi organizaţiei şi organizaţia le va face 

instructajul necesar. 
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Durata Dimensiunea geografică 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de voluntar Tipul de plasament  Vârsta 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 Conducerea (managementul) voluntarilor 

 

• Secretul acestei activităţi rezidă în abordarea profesionistă a voluntarilor şi tratarea lor 

nediscriminatorie, ca şi cum ar fi angajaţi permanenţi. 

• Există o posibilitate reală de conflict între angajaţii permanenţi şi voluntari, care este exacerbată dacă 

managementul nu face eforturi pentru a remedia situaţia: este o problemă de atitudine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Managementul efectiv al voluntarilor necesită un proces planificat şi organizat, similar celui cerut de orice 

proiect şi efort organizaţional. 

 

     Treptele descendente din partea stângă a schemei de mai sus reprezintă elementele majore implicate în 

determinarea necesităţii voluntarilor în cadrul organizaţiei, identificarea voluntarilor potriviţi şi apoi crearea 

lungă 

 medie  

scurtă 

internaţională 

 

 europeană 
 

naţională 

ne-specializat 

 specializat 
în grup  

individua

l 

toate vârstele 

 
 

 

tinerii 

Asimilarea necesităţilor şi planificarea programului 

 

 

 

 

Plănuirea şi dezvoltarea postului de muncă 

Recrutarea 

Intervievarea şi distribuirea posturilor 

Orientarea şi instruirea 

Supravegherea şi motivarea 

Evaluarea 

Aprecierea 

IMPLICAREA ANGAJAŢILOR 

SUSŢINEREA DIN PARTEA 
CONDUCERII 

IMPLICAREA COMUNITĂŢII 
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unei structuri de motivare care va susţine acei voluntari. Voluntarii nu sunt analogii personalului şi 

procedurilor de dirijare a staff-ului plătit.  

 

     Elementele din partea dreaptă a schemei reprezintă celelalte universuri care interacţionează şi trebuie să 

susţină personalul de voluntari (comunitatea toată, conducerea organizaţiei şi personalul cu care voluntarii vor 

fi în contact permanent) care, prin urmare, trebuie să fie implicat în procesul de management al voluntarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse folosite: 

- Steve McCurley, Rick Lynch “Essential Volunteer Management”, 2nd Edition. 

- Organizational Management T-kit, Council of Europe, 2000.  

- Suportul informaţional pentru programele de voluntariat ale TDV, „Tineri şi Liberi”  

- „Independent Sector”, Washington, D.C. 

- www.voluntar.ro 

 

http://www.voluntar.ro/
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ ȘI 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

 

Ema-Tamara Bălțățeanu  

 Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria 

 

Oamenii se nasc egali, însă ceea ce-i diferenţiază pe parcursul vieţii sunt oportunităţile de care 

beneficiază. Viitorul societăţii depinde de modul în care creştem şi educăm azi toţi copiii. Nu există doi copii 

identici, de aceea e nevoie să valorizăm şi să sprijinim fiecare copil. Diversitatea lor este o resursă de învăţare 

şi dezvoltare pentru toţi. Fiecare copil este important nu doar pentru familia lui, ci pentru întreaga societate. 

Cu siguranţă, fiecare copil poate învăţa.  

În societatea actuală se pune problema integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale în cadrul 

unităților școlare obișnuite, alături de ceilalți copii. Educația sau școala incluzivă implică ca necesitate 

pregătirea de ansamblu a școlii și a societății pentru a primi și satisfice participarea persoanelor cu deficiențe 

la medii  școlare și sociale obișnuite, ca elemente componente naturale ale diversității umane cu diferențele ei 

specifice. Alternativă a învăţământului special, educaţia integrată permite acordarea serviciilor de sprijin 

pentru copii cu posibilităţi reale de recuperare şi reintegrare, care altădată ar fi fost orientaţi către şcoala 

specială. 

Incluziunea şcolară reprezintă acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor copiilor, 

indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate . 

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor copiilor, indiferent 

de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este strâns legată de recunoaşterea şi 

acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase și  echilibrate. De asemenea, educația integrată a 

copiilor cu CES urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea 

capacităților fizice și psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea 

potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele 

absente sau insuficient dezvoltate.  

Cerinţele educative speciale desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie care sunt 

suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fiecare copil prezintă 

particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată.  

Educaţia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate pentru toţi”. Perceperea socială a 

acestor copii nu este mereu constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în 

funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

Educaţia incluzivă are ca principiul fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi care 

constituie o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de integrare/incluziune 

şi este o educaţie de calitate accesibilă care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor fără 

discriminare. În acest sens, integrarea educativă vizează formarea persoanelor cu nevoi special, aflate în 

dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială printr-o serie de măsuri de 

natură juridică, politică, socială, pedagogică. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile 

şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. Copiii cu C.E.S. au nevoie 

de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, 

de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, 

calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. 
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Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp.  

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu 

nevoi speciale sunt:  

• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi pentru 

copiii ce au abandonat şcoala; 

• sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii într-o 

şcoală integrativă;  

• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale;  

• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: poliţia, 

serviciile sociale, spitale, etc.);  

• implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea sprijinului 

suplimentar copiilor cu nevoi speciale;  

• implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale;  

• elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, prin 

aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele acestuia, şi 

nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru 

specifice: planificare, instruire, evaluare. 

Actul educativ în şcoala incluzivă are şanse de reuşită dacă cei trei factori implicaţi, adică elevul cu deficienţe, 

familia, echipa de specialişti, cooperează, sunt parteneri care conlucrează in aceeaşi direcţie: dezvoltarea 

copilului cu cerinte educative speciale. Integrarea individuală a copilului cu nevoi speciale în clasa obişnuită 

persupune următoarele implicaţii: 

- se oferă sprijin educaţional după nevoile copiilor, aceştia nu sunt excluşi 

- se asigură dezvoltarea personală a fiecăruia 

- adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; 

- învaţă în clase omogene; 

- creşte motivaţia pentru învăţare, fiindca este stimulat de mediul competiţional şi de performanţele 

şcolare ale colegilor valizi; 

- scade nivelul de izolare al copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii 

obişnuiţi,sporind nivelul de socializare; 
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- copiii valizi, ca urmare a contactului cu copiii/elevii cu nevoi speciale, îi vor înţelege, îi vor accepta şi 

îşi vor forma chiar atitudini de protejare a acestora în grupurile obişnuite. Educaţia incluzivă este o 

mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform principiilor drepturilor omului, fiecare copil, 

indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună 

calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare 

socială Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor 

de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
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Activitățile În Învățământul Preșcolar 

 

                                                          Prof. înv. Preșcolar Tolnai Kinga Gabriella 

Grădinița cu Program Prelungit Nr 30 Oradea 

 

MOTTO 

„Un pom este cunoscut prin fructele sale; un om, prin faptele sale. O faptă bună nu este niciodată pierdută; 

cine seamănă bunăvoinţa, culege prietenie, iar cine plantează bunătate, adună dragoste.” 

INTRODUCERE 

Bazele capacității de a învăța pe tot parcursul vieții se formează în primii ani ai copilăriei. Învățarea este un 

proces gradual, iar construirea unor premise puternice în copilăria mică reprezintă o condiție prealabilă pentru 

dezvoltarea competențelor și pentru succesul educațional de la nivelurile superioare,fiind, în egală măsură, 

esențială pentru sănătatea și pentru starea de bine a copiilor. 

În acest context, finalitățile educației timpurii, vizează o serie de aspecte, care se constituie în premise ale 

competențelor-cheie formate, dezvoltate și diversificate, pe traseul școlarizării ulterioare: 

- Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de 

trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia. 

- Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi 

cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi; 

- Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de 

învăţare; 

- Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de 

sine pozitive; 

- Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la 

intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii. 

Programa şcolară pentru educaţia timpurie valorifică paradigma curriculară centrată pe competenţe şi 

fundamentează demersurile educaţionale pe copil şi pe activitatea de învăţare a acestuia ca proces, respectiv 

pe dobândirea unor comportamente care să asigure premisele dezvoltării competențelor cheie 

mai târziu. 

Cred și consider că incertitudinile, confuziile și crizele încep să fie înlocuite cu transformări pozitive la 

nivelul structurii și funcționării sistemului de învățământ, atât pe verticală, cât și pe orizontală. 

Principalele concepte promovate în curriculum sunt: 

❖ Abordarea globală a dezvoltării copilului; domeniile de dezvoltare a copilului 

❖ Perspectiva integrată asupra serviciilor destinate copiilor în perioada copilăriei timpurii 

❖ Educaţia centrată pe copil 

❖ Domeniile experienţiale 
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❖ Predare integrată 

❖ Orice activitate din grădiniţă este o experienţă de învăţare. 

Orice activitate din grădiniţă este/trebuie privită ca o experienţă de învăţare 

Activităţi pe domenii experienţiale: activităţi tematice care implică experienţe de învăţare din mai multe 

domenii experienţiale sau a unui domeniu experienţial (care este interdisciplinar) ce pot fi desfăşurate sub 

forma unor proiecte sau ca activităţi ce îmbină mai multe forme de organizare: individual, grup, perechi, 

rontal. 

Orice cadru didactic care are în grupă un copil cu cerințe educaționale speciale (CES) are nevoie de cât mai 

multe idei de activități pentru integrarea ecopiilor cu CES. Printre marile provocări ale unui dascăl, integrarea 

unui elev cu cerințe educaționale speciale într-o grupă obișnuită, cu peste 30 de elevi, este, de departe cea mai 

mare dintre toate! Legislația este generoasă, însă nimeni nu s-a gândit până la capăt cum poate fi aplicată 

concret, la grupă. Cea mai bună cale rămâne, ca de fiecare dată, jocul și metodele interactive bazate pe 

empatie. 

Fiecare copil are în sine bunătatea,noi educatoarele trebuie să apreciăm comportamentul fiecărui copil, să 

punem acent pe faptele bune. În cadrul activităților avem și posibilitatea de a îmbogății sferei de cunoștințe 

despre viața socială . 

Am întocmit proiectul didactic pe care l-am adaptat la grupa mea . 

Tema activităţii integrate: ,,Faptele bune sunt roade ale credintei” 

Scopul activităţii: Îmbogăţirea sferei de cunoștințe despre viața socială, despre calități morale, 

oferindu-le copiilor şansa de a înţelege, experimenta și cunoaşte tipologii umane în situaţiii şi 

contexte noi. 

Copiii au fost foarte încântați de acest proiect și de activitățile adaptate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

„Curriculum Pentru Educaţia Timpurie - 2019” 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

620 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

621 
 

Strategii de realizare a evaluării în învățământul primar 

 

Prof. înv. primar, Vodiță Cristina 

Școala Gimnazială Filiași, jud. Dolj 

 

 

        Strategiile de evaluare reprezinta modalitatile sau tipurile specifice de integrare a operatiilor de masurare-

apreciere-decizie in activitatea didactica educativa,integrare realizabila la diferite intervale de 

timp(scurt,mediu,lung) si in sensul indeplinirii unei functii pedagogice specifice. 

In teoria si practica educationala se disting trei strategii de evaluare :evaluarea initiala/predictiva; evaluarea 

continua /formativa; evaluarea sumativa/finala. 

         Evaluarea initiala propune operatiile de masurare-apreciere-decizie la inceputul activitatii de instruire, 

in vederea cunoasterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi/elevului. 

Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica prioritar predictiva. In mod analogic, testele de 

cunostinte elaborate si aplicate special pentru masurarea si aprecierea nivelului initial de pregatire al elevilor 

sunt denumite teste predictive. Evaluarea initiala este necesara la inceputul unui an scolar,la inceputul unui 

semestru. Functiile specifice pe care le indeplineste strategia de evaluare initiala,pe fondul functiei predictive, 

sunt concentrate in doua niveluri de referinta : functia diagnostica, care vizeaza cunoasterea masurii in care 

subiectii stapanesc cunostintele si poseda capacitatile necesare angajarii lor cu sanse de reusita intr-un nou 

program . In felul acesta pot fi identificate : lacunele ,golurile pe care elevul le are in pregatire ; 

resursele pe care le are ca volum de informatii, dar mai ales in ceea ce priveste capacitatile de invatare 

momentane si de perspectiva; conceptele principale ,pe care elevul le stapaneste , cu ajutorul carora va putea 

asimila continuturile noi si fondul de reprezentari, care sa favorizeze intelegerea acestora ; posibilitatile reale 

ale clasei si ale fiecarui elev, tinand seama de capacitatea de a lucra independent ; abilitatile necesare pentru 

insusirea cunostintelor in plan teoretic si aplicarea lor ; deficientele si dificultatile reale care apar in activitatea 

de invatare 

functia prognostica sugereaza profesorului conditiile prealabile desfasurarii noului program,care permit 

anticiparea rezultatelor. Evaluarea initiala are astfel rolul major, un rol activ in derularea proiectului 

pedagogic curricular construit de invatator. Invatatorul, plecand de la diagnoza stabilita, va interveni pentru 

selectionarea, realizarea si dezvoltarea corecta a obiectivelor programului urmator (viitoarea lectie,capitol ); 

continuturilor absolut necesare; metodelor eficiente de predare-invatare-evaluare; modurilor si formelor 

optime de organizarea a activitatii. 

         Functia prognostica presupune: rationalitate ,fezabilitate, determinare,dar si flexibilitate in alegerea 

obiectivelor si a resurselor corespunzatoare pentru indeplinirea acestora.  

        In concluzie, trebuie subliniata evolutia pe care o inregistreaza evaluarea initiala in contextul teoriei si 

metodologiei curriculum -ului. Astfel,dezvoltarile mai recente ale teoriei privind evaluarile in educatie,extind 

rolul evaluarilor initiale,independent de dimensiunea ei. Evaluarea initiala este indisociabila constructiei unui 

demers didactic riguros si eficace. Functiile ei sunt asigurate pana la final numai daca resursele sunt stabilite si 

folosite pentru a face posibila derularea activitatii in conditii de eficienta. 

        Evaluarea continua/formativa -operatiile de masurare -apreciere continua,cu posibilitatile de decizie 

(note, hotarari,caracterizari,sanctiuni ) angajate la intervale relativ mici de timp ( pe parcursul lectiei sau in 

cadrul unui grup de maximum patru-cinci lectii ); 

-actiunile de proiectare curriculara continua a obiectivelor concrete, prezentata sub forma unor secvente de 

instruire flexibila,adaptabile la ritmul individual de mu ca al elevilor, perfectibile pe termen scurt si mediu. 

         Ca demers strategic promovat la nivelul proiectarii curriculare, evaluarea continua cu functie pronuntat 

formativa,se realizeaza predominant pe parcursul desfasurarii procesului didactic,avand ca scop permanent 

verificarea sistematica a progresului inregistrat de elevi. Cunoasterea exacta a rezultatelor inregistrate 
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sistematic, transparent, permite reglarea /autoreglarea activitatilor de educatie si instruire, pe unitati didactice 

mai mici ,dar si pe secvente medii si mari in raport de obiectivele specifice si generale, prezentate in diferite 

formule curriculare. Totusi ,ca nota specifica, evaluarea continua/formativa, se realizeaza pe secvente mici , 

cu probe orale ,scrise ,practice , aplicate oportun si eficient la sfarsitul unei unitati didactice. 

           Evaluarea continua / formativa determina schimbari atat in conduita didactica a profesorilor cat si in 

comportamentul scolar al elevilor. Ea ofera profesorului informatii care permit ameliorarea imediata a 

proiectului pedagogic de tip curricular, a strategiilor de dirijare a instruirii. Evaluarea continua ii ofera 

elevului confirmarea ca a invatat corect, ca detine calea de invatare corecta. 

          Evaluarea sumativa / finala propune operatiile de masurare-apreciere -decizie in timpul sau la sfarsitul 

unei activitati didactice educative in vederea cunoasterii nivelului real de stapanire a materiei dupa 

parcurgerea anumitor perioade si secvente de instruire,conform obiectivelor programelor scolare adaptate de 

profesor la conditiile concrete ale clasei de elevi. Acest tip de evaluare indeplineste o functie pedagogica 

prioritar cumulativa ,cu resurse formative limitate la momentul desfasurarii activitatii didactice . 

Literatura de specialitate considera acest tip strategic de evaluare drept una traditionala, inspirata din grija 

pentru realizarea unui bilant al performantelor elevilor pe o anumita perioada. De aici si denumirea care poate 

fi data acestei strategii de evaluare finala. Este o strategie absolut necesara deoarece ea contribuie la 

finalizarea activitatilor printr-o decizie. Problematica ei consta in perfectionarea formelor si metodelor alese 

pentru astabili o legatura logica atat cu evaluarea initiala cat si cu evaluarea continua .Evaluarea sumativa 

trebuie sa se bazeze pe mai multe masuratori si aprecieri initiale si continue in vederea luarii unei decizii 

finale optime. 

Pe de alta parte ,evaluarea sumativa trebuie continuata in contextul in care acest lucru este posibil ca reper 

pentru o noua evaluare initiala si ca sursa pentru perfectionarea in continuare a activitatii respective. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN 

GRĂDINIȚE ȘI ȘCOLI 

 

                 Rotariu Mihaela 

Colegiul Național de Informatică, Piatra Neamț 
 

Fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui copil trebuie să i se ofere șansa de a 

ajunge  și de a se putea menține la un nivel acceptabil de învățare. 

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație, care sunt 

suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. 

Fără abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, 

participarea și integrarea școlară și socială. 

„Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale este o sarcină care trebuie împărțită între părinții 

acestora și profesioniști. O atitudine pozitivă din partea părinților favorizează integrarea școlară și socială. 

Părinții au nevoie de sprijin pentru a-şi putea asuma rolul de părinți ai unor copii cu cerințe speciale școlile și 

implicit grădinițele “trebuie să includă în procesul de învățământ toți copii, indiferent de condițiile fizice, 

intelectuale, sociale, emoționale, lingvistice sau de altă natură ale acestora”. 

Fiecare copil prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o 

evaluare și o abordare personalizată. Copii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și dezvoltare. 

Acești copii au în aceleași timp și anumite necesități, particulare, specifice, individualizate. Ei sunt diferiți din 

punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar dacă prezintă același tip de deficientă. 

Conceptul de cerințe educative speciale aspiră la depășirea tradițională a separării copiilor pe diferite categorii 

de deficiențe, printr-o abordare non categorială a tuturor copiilor. Copiii cu cerințe educative speciale nu doar 

că pot fi integrați, ci pot fi integrați cu succes în grădinița și ulterior în școală, ajutându-i să devină adulți 

independenți și fericiți. 

Educația sau școala inclusivă implică cu necesitate pregătirea de ansamblu a școlii și integrarea 

școlară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care 

are o importanță fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viața comunitară prin formarea unor 

conduite și atitudini, a unor aptitudini și capacități favorabile acestui proces. Integrarea copiilor cu CES 

permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea și înțelegerea corectă de către elevii normali a 

problematicii și potențialului de relaționare și participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunității. 

Educația specială se referă la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației pentru anumiți copii în 

vederea egalizării șanselor de participare la educație în medii de învățare obișnuite. 

Pentru a integra copiii cu cerințe educative speciale, în grădinițe și școli aplicăm metodele cele mai 

eficiente: 

- Sensibilizarea, luarea deciziei, tranziția, trainingul și evaluarea, sunt etape vitale în integrarea copiilor cu CES. 

Din punctul meu de vedre mai există două etape/comportamente/sentimente cheie, și anume, 

încrederea și dragostea. Fără să acordăm încredere și iubire copiilor cu CES, nu vom reuși să îi ajutăm. 

Abordarea pozitivă a comportamentului copiilor și exprimarea încrederii în posibilitățile fiecărui copil 

de a reuși sunt de asemenea factori decisivi în reușita integrării copiilor cu CES. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerințe educative speciale se poate folosi cu maxim eficiență eficienta 

învățarea prin cooperare. 

Lecțiile bazate pe învățarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanței fiecărui copil 

care trebuie să ofere răspuns în nume personal sau în numele grupului, copiii se ajută unii pe ceilalți, 

încurajându-se și împărtășindu-și ideile, explică celorlalți, discută ceea ce știu, învață unii de la alții, 

realizează că au nevoie unii de alții pentru a duce la bun sfârșit o sarcină a grupului. 

Ce nu este integrarea? 
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- A încerca integrarea copiilor cu CES în grădinițe, școli obișnuite fără pregătirea și ajutorul necesar; 

- A izola copiii cu CES în grădinițele, școlile obișnuite sau poziționarea claselor speciale în extremitatea clădirii 

sau separate de clădirea principală departe de copiii tipici; 

- A ignora problemele și îngrijorările părinților; 

- A ignora nevoie individuale ale copilului; 

Integrarea copiilor cu CES se poate realiza atât prin activități educaționale cât ci și prin activități 

extracurriculare. Activități extracurriculare de tipul vizitelor la muzee, excursiilor și a drumețiilor, evenimente 

culturale și sportive permit dezvoltarea relațiilor interpersonale și o mai buna relaționare a copiilor cu 

societatea. 

Educația integrata vă permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalți copii, să desfășoare 

activități comune, dobândind abilitați în vederea adaptării, integrării și devenirii lor că și ceilalți. 

Aceste activități sporesc interesul copiilor de cunoaștere a frumuseților naturale și de patrimoniu, 

formarea și dezvoltarea unor sentimente de prețuire a mediului natural în vederea adoptării unui 

comportament ecologic adecvat. Copilul cu CES are nevoie de Condiții speciale, de stimulare și sprijin a 

dezvoltării din cele mai timpurii perioade. 

➢ Flexibilitate didactică adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale; 

➢ Individualizarea educației; 

➢ Protecție socială; 

➢ Programe individualizate de intervenție; 

➢ Integrare școlară și socială. 

Centrele educative speciale se axează pe particularitățile individuale de dezvoltare, de învățare, de relație 

cu mediul și necesita o evaluare si o abordare personalizată a necesităților copilului. Ele sunt interpretate ca 

unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de adoptare, de învățare, de integrare, în nivelul individual de 

dezvoltare fizică și psihică cu caracteristici biologice, fizice, psihice și sociale. 

Educația integrată se referă la integrarea în structurile învățământului general cu CES pentru a oferi un 

climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate acestor categorii de copii. 

Educația sau școala inclusiva implica ideea de schimbare, a școlii și societății în ansamblu, cu scopul de a 

răspunde dezideratului societății viitorului - „o societate pentru toți” comprehensiva și integratoare prin însăși 

natura ei, care să răspundă mai bine prin co-educație-nevoilor, potențialului și aspirațiilor tuturor copiilor, 

inclusiv ale celor deosebiți de dotați sau talentați, ale celor care nu fac fata in prezent în școala obișnuită, ale 

celor cuprinși în școlile speciale separate. 

Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de mas-/clase obișnuite la activitățile educative 

formale si non formale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. 

Educația integrată a copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și psihice a acestora care 

să-i apropie cat mai mult de copii normali, a implementării unor programe cu caracter corectiv-recuperator; 

stimularea potențialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcții menite să le suplinească 

pe cele deficitare; crearea climatului afectiv in vederea formării motivației pentru activitate, în general și 

pentru învățare, în special asigurarea unui progres continuu în achiziția comunicării; formarea unor abilități de 

socializare și relaționare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor 

activități cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative și a însușirilor pozitive ale personalității, care să 

faciliteze normalizarea deplină. Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat 

de recuperare, care să dezvolte maximal potențialul fizic și psihic pe care îl are. Integrarea urmărește 

valorificarea la maximum a disponibilităților subiectului deficient și antrenarea în mod compensatoriu a 

palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate în așa fel încât să preia activitatea funcțiilor deficitare și să permită 

însușirea de abilități care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. Prin integrare, se 

realizează și o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv emoționale 

corespunzătoare, în care confortul psihic este menținut de satisfacțiile în raport cu activitățile desfășurate. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

625 
 

Raportul relației de socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicațiile practice și teoretice ce privesc 

evoluția sistemului de organizare a educației speciale și a pregătirii copiilor pentru integrarea și incluziunea în 

activitățile profesionale și în colectivitățile sociale. 

Rolul familiei în integrarea copiilor cu cerințe educative special în grădinițe, școli. 

În condițiile educației incluzive, părinții trebuie să participe direct la viața grădiniței, școlii și pot influența 

anumite decizii care privesc procesul educațional. 

Absența sau indiferența părinților în ceea ce privește problemele educaționale ale copilului vine în 

opoziție cu ideea de integrare sau incluziune. 

Părinții trebuie să fie modele de acțiune și comportament în acceptarea și susținerea integrării persoanelor 

cu cerințe speciale din comunitățile lor. 

Prin comunicarea bilaterală, părinții creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se formează 

comunitatea și cultura școlii, cadru în care aceștia se simt ca și „membri ai unei familii”. 

În peisajul grădinițelor, școlilor este locul care oferă soluții reale pentru integrarea copiilor cu nevoi 

educaționale speciale prin utilizarea unor metode integrare de educație și recuperare cu un real succes! 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ PROCES PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII 

DESFĂȘURATE ÎN GRĂDINIŢĂ 

Cercel Maria 

Grădiniţa cu program prelungit nr.53, Constanţa 

 

Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins 

de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unor noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o 

semnificaţie aparte în societatea noastră. 

În concordanţă cu Convenţia pentru Drepturile Copilului şi recurgând la principiul nondiscriminării, 

drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de rasă, culoare, sex,limbă, religie, indiferent de originea lor 

naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitatea lor. 

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care 

constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de 

integrare / incluziune. 

Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă decisivă în realizarea obiectivelor 

educaţiei pentru toţi. 

Acestea au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, a personalităţii şi a 

comportamentelor sociale. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi 

mijloacelor optime de intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de 

populaţie infantilă. 

Integrarea/ incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de 

interesul şi disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul şi 

susţinerea părinţilor copiilor integraţi, de implicarea întregi societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii ce se 

formează şi se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, care se bazează pe toleranţă şi respect faţă de copilul cu 

probleme. 

Grădiniţa care îi integreaza în colectivitatea sa pe copiii defavorizaţi şi îşi determină intern, „direct şi 

indirect” atitudinea faţă de aceştia este alcătuită din: educatoare, părinţi, copii, iar la nivel extern, societatea cu 

numeroase instituţii şi diverşi factori, media etc. 

O condiţie esenţială pentru reuşita acestor acţiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniţă este 

existenţa unor relaţii de înţelegere, constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, 

printr-un „pozitivism” specific ce se cimentează cu voinţă şi convingere. 

Educatoarea trebuie să cunoască deficienţele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul înţelegerii 

acestora şi pentru a-şi putea modela activităţile, în funcţie de necesităţile copiilor. Grupa în care va fi integrat 

copilul cu cerinţe speciale va trebui să primească informaţii într-o manieră corectă şi pozitivă despre acesta. 

Este foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg 

cu dizabilităţi. 

Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor 

deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor care au 

dizabilităţi; prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

În grădiniţă se desfăşoară multe tipuri de jocuri însă cele care îi ajută pe copiii cu CES sunt: 

1) Jocurile manipulative care au o importanţă deosebită pentru stimularea senzorială a copiilor cu CES , oferă, 

prin simplitatea lor, condiţii deosebite pentru dezvoltarea senzorială a acestora. Aceste jocuri pot fi utilizate de 

asemenea pentru formarea unei imagini de sine pozitive, pentru stimularea unor relaţii de prietenie cu colegii 

de grupă, contribuind asfel la socializarea şi integrarea copiilor cu CES în colectivitate. 

2) Jocul-învăţare explorator-manipulativ constituie de la formele incipiente ale jocului până la formele 

avansate ale sale o importantă sursă de explorare a mediului şi de stimulare senzorială a copilului. Organizarea 
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stimulilor poate fi gândită să vină în sprijinul copilului, în funcţie de nevoile acestuia în vederea îmbogăţirii 

experienţei senzoriale. 

3) Exerciţiile senzoriale organizate în grădiniţă trebuie să aibă un carecter diferenţiat şi individual. Fiecare 

copil trebuie să participe activ la desfăşurarea exerciţiilor respective. Reuşita unui exerciţiu senzorial depinde 

de folosirea, prezentarea şi distribuirea materialului didactic. Jocurile senzoriale fac multă plăcere tuturor 

copiilor. Această etapă de joc-învăţare, de tip explorare-manipulare, constituie o etapă foarte importantă în 

evoluţia copilului cu dizabilităţi. 

Jucându-se împreunã, copiii învatã sã trãiascã împreunã! ... Incluziunea fãrã resurse, fãrã suport, fãrã 

implicare, fãrã restructurare, fãrã pregatire continuã nu va merge. 

In consecintã, accentul si prioritatea care se pun tot mai clar în abordarea conceptualã si practicã a 

educatiei speciale - prin paradigma grădiniţiei incluzive - evidentiazã cert cã aceasta trebuie sa fie tot mai mult 

si o responsabilitate a grădiniţelor obisnuite, lucru realizabil atunci când structurile sistemului sunt adecvate, 

când de la afirmatia „educaţie pentru toti” vom putea trece la practica „educaţie pentru fiecare”. Sustin cu tãrie 

cã un copil cu CES se poate dezvolta mult mai bine într-o colectivitate de copii normali deoarece în viatã va 

trebui sã trãiascã cu acestia si alãturi de acestia. 

Cum se va încadra un astfel de copil într-o societate care nu-l va accepta, pentru cã a trãit izolat? Cum 

se va privi chiar el, într-o societate pe care nu o cunoaste, între oameni pe care nu-i întelege ? As putea da 

nenumarate exemple de copii cu CES, pe care îi cunosc si care au frecventat grădiniţa de masã si acum s-au 

adaptat foarte bine în societate. 

Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o 

aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. Conduita şi atitudinea 

educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi aceeaşi valoare 

ca şi celorlalţi, respectându-se principiul democratic al valorii egale. 

Educatoarea trebuie să evite compătimirea, mila sau alte conduite inadecvate care pot semnifica de 

fapt devalorizarea copilului cu dizabilităţi. De aceea, trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească 

limite similare în învăţare, ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să  îşi asume rolul de moderator şi să 

promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către 

copilul cu cerinţe educative speciale. De asemenea, trebuie să încurajeze şi să stimuleze ori de câte ori este 

nevoie pe aceştia, sădindu-le încrederea în forţele lor proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, 

evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi 

familiile copiilor. 

Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în programul grădiniţei dispun de o bună colaborare între 

educatoare, părinţi, psihologi (psihopedagogi) şi profesorul logoped. 

Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de 

parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la 

conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi şedinţe cu aceştia şi participarea lor la expoziţii, drumeţii, 

excursii, serbări, vizite, etc, în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, 

ea furnizând informaţional specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare 

a acestuia. 

Părinţii informează şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, 

stimuli negativi, atitudini, care determină inhibarea / izolarea copiilor). 

Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita 

participării în grădiniţă. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi gradul de interes şi de 

colaborare a părinţilor cu grădiniţa este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de copii. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

628 
 

De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare. 

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care 

ele se confruntă. 

Educaţia părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură 

psihică, emoţională, ori de altă natură în grădiniţă. 

Comunicarea părinte – educatoare, sau chiar comunicarea părinte – copil, în contextul integrării 

copilului în instituţia grădiniţei asigură un anumit echilibru. 

Familiile dezorganizate au un mod caracteristic afectat de tiparul de comunicare, echilibrul familiei 

fiind sever tulburat de permanenta existenţă a conflictelor. Familia este cea care poate influenţa copilul pe mai 

multe căi, iar rezultatele disfuncţiei familiale se situează între cei doi poli: hiperprotecţie sau neglijare. 

În familiile echilibrate comunicarea între membri acesteia decurge fără perturbări. Prin informare, 

părinţii au descoperit cum să găsească şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor ridicate de copii. 

De-a lungul anilor am lucrat cu preşcolari ce proveneau din diferite medii sociale: copii ce se bucurau 

de toate condiţiile unei vieţi lipsite de griji, dar şi cu copiii din familii monoparentale, dezorganizate, familii 

numeroase cu copii mulţi care nu-şi puteau asigura de cele mai multe ori traiul zilnic. 

Printre aceştia s-au numărat copii cu tulburări/ deficienţe de limbaj şi comunicare iar ca educatoarea  am 

desfăşurat o activitate susţinută pentru: 

- dezvoltarea/ exersarea auzului fonematic şi a respiraţiei verbale; 

- dezvoltarea vocabularului uzual/ funcţional şi exersarea comunicării; 

- exersarea/ dezvoltarea psiho – motricităţii, motivaţiei şi afectivităţii. 

Metoda principală de lucru cu preşcolarii a fost exerciţiul-joc de prevenire şi corectare a tulburărilor 

de vorbire la preşcolari. 

Prin exerciţiu - joc copiii sunt atraşi, interesaţi, participativi, preluând uneori “jocul” şi în afara 

activităţilor organizate. 

Exemplificăm prin câteva exerciţii - joc: Telefonul: ţrrr ……… sau ţîrrr…….; greierele: 

ţîrrr………..sau cri, cri…….cri……..; oprim caii: brrr………brr; Cocoşul: cucurigu!; etc. Am organizat şi 

desfăşurat jocuri de exersare a pronunţiei corecte: „Spune la fel ca mine”, „Să facem ca vântul, ca şarpele, ca 

albina......”, „Ce se aude?”, „Cine vine?”; jocuri de atenţie şi de organizare spaţială: „Unde am aşezat păpuşa” 

etc; jocuri de analiză şi sinteză mentală: „Ghici cine lipseşte”, contribuind la dezvoltarea auzului fonematic, a 

aparatului fonator a deprinderilor de exprimare corectă, coerentă şi expresivă la aceşti copii. 

Am organizat întâlniri cu părinţii care s-au dovedit a fi un mod de informare educaţională şi de sprijin 

acordat părinţilor aflaţi în dificultate privind educaţia copiilor.  Scopul acestor întâlniri a fost de a îmbunătăţi 

relaţiile dintre părinţi şi copii, comunicarea intra-familială, deoarece aceasta este condiţia dezvoltării 

sănătoase şi armonioase a copilului, de a preveni unele probleme grave de educaţie şi a unor probleme în 

comportamentul copilului. 

Prin aceste întâlniri considerăm că am contribuit la schimbarea mentalităţii părinţilor şi atitudinii lor 

faţă de copii ceea ce va determina educaţia corespunzătoare a acestora. 

Pentru integrarea cu succes a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă, în grupele obişnuite de copii 

sunt necesare: 

- Existenţa unor centre de resurse, informare şi comunicare; 

- Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în problematica CES; 

- Adaptarea şi flexibilitatea curriculum-ului preşcolar; 

- Evaluarea progresului şcolar al copiilor cu CES integraţi în grădiniţele obişnuite; 

- Implicarea, încurajarea participării părinţilor, schimbul de informaţii, consilierea părinţilor în măsura 

solicitărilor şi a necesităţilor, mobilizarea resurselor disponibile şi competente. 
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ASIGURAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE A 

COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

 

Prof. înv. primar Pirianu Constanţa 

Școala Gimnazială Filiași, jud. Dolj 

 

Sistemul educaţional din fiecare ţară este vital pentru dezvoltarea viitoare a acesteia, pentru că trebuie 

să pregătească tineri care să participe ca forţă productivă într-o piaţă a muncii dinamică, mereu în schimbare. 

Se constată de altfel, o tot mai rapidă ,, invazie’’ de tehnologii informatice care constituie nucleul dur 

al postindustrialismului şi propune societăţii moderne noi exigenţe ale profesionalizării meseriilor, ajungându-

se la o adevărată cultură profesională. 

Această provocare este pusă şi în faţa învăţământului românesc care trebuie să reconsidere unele din 

demersurile sale educaţionale.  

Dreptul copiilor la educaţie este garantat de Constituţia României.  De asemeni acest drept este 

stipulat în ,, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene” în  Titlul II: ,,Libertățile”, la Articolul 14 - 

,,Dreptul la educație”: 1) Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională 

și formare continuă;(2)Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu. 

(3) Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum și dreptul 

părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și 

pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora. 

Educaţia pentru toţi copiii afirmată atât de Convenţia ONU privind drepturile copilului, cât şi de 

legislaţia internă în materie de educaţie este unul dintre drepturile care vor fi urmărite să se dezvolte cât mai 

plenar pe parcursul Strategiei prezente a statului roman. Se au în vedere copiii cu CES, cu HIV/SIDA şi boli 

cronice grave, precum şi copiii care au discontinuităţi în frecventarea învăţământului obligatoriu sau au 

abandonat şcoala din diverse motive. Totodată sunt avuţi în vedere părinţii acestor copii, cadrele didactice 

care interacţionează cu aceştia, precum şi relaţia cu ceilalţi copii şi părinţii lor, relaţia cu celelalte servicii din 

comunitate şi autorităţile responsabile. În consecinţă, se va urmări realizarea unor şcoli incluzive, deschise 

pentru toţi copiii.  

1. În strânsă relaţie cu educaţia pentru toţi copiii este şi realizarea unor programe constante în 

ceea ce priveşte promovarea drepturilor copilului în unităţile de învăţământ atât prin efortul direct al 

sistemului educaţional, cât şi cu sprijinul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului şi al societăţii 

civile. 

Legea asigură dreptul la educaţie al oricărui copil cu CES, fără educaţie copilul nu poate învăţa 

deprinderile de autonomie care să-i permită mai târziu să ducă o viaţă independentă de adult. 

Accesul la educaţie înseamna a recunoaște că orice copil poate învăţa, nefiind nevoie decât de 

profesori care să vadă și să stimuleze capacitatea de învăţare și de un mediu în care copilul să deprindă 

abilităti de viaţă independentă. 

Tendinţa crescândă de integrare şcolară în unităţile obişnuite de învăţământ a copiilor cu CES este 

bine cunoscută atât în lume, cât şi în România . 

Complexitatea manifestărilor determinate de realitatea dintre normalitate şi integrare a dus la 

interpretări, amânări, experimente, tatonări, reuşite şi eşecuri în acţiunea de integrare a copiilor cu CES în 

şcoala de masa . 

Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea copiilor cu CES în structurile învăţământului de 

masă care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi o echilibrare a 

personalităţii acestora . 

Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora 

care să-i apropie cât mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter colectiv-
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recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le 

suplinească sau să le înlocuiască pe cele deficitare,crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei 

pentru activitate în general şi pentru învăţare în special,asigurarea unui progres continuu în diversificarea 

comunicării; formarea unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de 

deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea comportamentelor 

adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze normalizarea deplină. 

Se încadrează în categoria CES: copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, dificultăţi de vorbire, 

tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi 

simplu, printr-o perioadă mai grea (abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-emoționale care dizabilitează 

formarea normală a personalității copilului). 

Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul factor de 

acţiune şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. Acesta - ideal,ar 

trebui: să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în clasă a 

elevilor cu CES şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie; să manifeste interes 

continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a conţinuturilor învăţării pentru fiecare 

elev; să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei educaţionale, dar 

mai ales cu familia elevului ; să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare 

elev cu CES şi să ţină evidenţa rutei curriculare a acestuia. 

Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară joacă rolul 

esenţial. 

Curriculum-ulul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea sa, care se 

concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice, 

obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor , metodele şi  mijloacele de 

predare-învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare coerentă și corectă a rezultatelor. 

În planul dezvoltării curriculare  pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă 

de curriculum-ul general pentru elevii valizi. 

Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea 

unor activităţi suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de deficienţă. 

Adaptarea curriculară Elaborarea unei adaptări curriculare se poate realiza prin: 

Extensiune - pentru elevii al căror potenţial intelectual nu este afectat, prin introducerea unor activităţi 

suplimentare de însuşire prin compensare a unor limbaje alternative de comunicare, pentru surzi şi orbi, 

activităţi de socializare şi preprofesionalizare. 

Selectarea conţinuturilor din curriculum general pentru elevii din şcoala de masă şi renunţarea la 

acele conţinuturi ce nu pot fi înţelese de copiii cu CES. 

Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin implicarea elevilor cu 

CES într-o serie de activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora şi 

asigurarea participării la activităţile specifice din învăţământul de masă. 

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii 

intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o adaptare a procesului 

instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al 

elevului cu CES. 

De altfel,dacă ținem cont de diferențele individuale oricum, toţi elevii care participă la procesul de 

educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite; au interese 

diferite; au experienţe anterioare de învăţare diferite; provin din medii socio-familiale diferite; au diferite 

comportamente afective (timiditate, emotivitate etc.); au potenţial individual de învăţare. 

Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare ?  
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În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască tulburarea de 

învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care sugerează prezenţa tulburării 

de învăţare ? 

- În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între performanţele şcolare şi 

nivelul intelectual al copilului ; 

- Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin grave apare mai târziu. 

Astfel de disfuncţii sunt : dislexia, disgrafia, discalculia ; 

- Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi neurotizare secundară . 

În contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului, nici colegilor, dispune de o necesitate 

motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic datorat deficienţei in telectuale, respectiv faptului că 

elevul nu este capabil de performanţele colectivului, implică dezvoltarea unor simptome comportamentale 

neurotice secundare : ticuri, comportament inhibat, sau chiar opusul acestuia, comportament extravagant 

menit să compenseze deficienţele intelectuale . 

- Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini . 

 Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în stare să 

recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate . 

 Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea elevului . 

Din moment ce învăţătorul devine competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să 

abordeze în mod diferenţiat învăţarea/educarea acestui elev . 

Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu dificultăţi 

de învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale . 

Această abordare diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar . Pe de o parte, 

învăţătorului îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de altă parte colaborarea lui cu psihologul 

şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei educaţionale . 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

Prof. Luncănița Maria 

Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni Suceava 

Prof. Axinia Vasilica 

G.P.P ,,Prichindel” Suceava 

 

 

 Poti invata multe lucruri de la copii. De exemplu, despre cat de multa rabdare ar trebui sa ai. 

(Franklin P. Jones) 

 Nu exista niciun alt efort mai radical si cu potential mai mare de a salva lumea decat transformarea 

modului in care ne crestem copiii. (Marianne Williamson) 

         Uneori, atunci când dorim să explorăm universul ființei umane, ajungem să ne confruntăm cu o mare 

diversitate.  În ziua de azi, copiii, sunt diferiți  față de generațiile anterioare, cresc expuși la o imensitate de 

mesaje și stimuli fără a fi deranjați în vreun fel de acest lucru. Sunt atrași să facă mai multe activități in același 

timp și reușesc să își distribuie atenția atât timp cât au un interes (superficiali).  

Copii care trec pragul grădiniței sau al școlii ne pun în situația de a căuta noi soluții la problemele abordate. 

De multe ori  găsim soluțiile cele mai bune pentru copii, însă uneori suntem puși în dificultate de 

complexitatea problemelor.  Cea mai frecventă problemă o reprezintă copii cu nevoi educative speciale, în 

particular –cei cu dizabilități. 

       Acești copii au nevoie de o abordare personalizată în ceea ce privește demersurile pe care le întreprindem 

în educația lor. Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări de genul: De ce nu 

toț elevii mei progresează în același fel? Cum pot să-i ajut pe toți să înțeleagă? Cum pot să-i ajut pe cei care 

învață mai greu? Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar trebui să 

accepte, în primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are propriile sale capacități 

intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său propriu de a învăța și fiecare are nevoile 

sale în privința asimilării de informații. 

 În ziua de azi, copiii, sunt diferiți  față de generațiile anterioare, cresc expuși la o imensitate de mesaje 

și stimuli fără a fi deranjați în vreun fel de acest lucru. Sunt atrași să facă mai multe activități in același timp și 

reușesc să își distribuie atenția atât timp cât au un interes (superficiali). Acești copii sunt cei pe care noi, 

cadrele didactice, ii considerăm că ar avea autism virtual. Insă nu noi, profesorii putem pune un diagnostic, iar 

de multe ori părintii nu recunosc că al lor copil are nevoie de ajutor. Cu acești copii este cel mai greu de a 

porni in instruirea lor educațională, spre deosebire de cei care au o dovadă a dizabilității lor, care au deja o 

recomandare  de la un specialist ( medic, psiholog). 

 Din păcate școlile din România nu au specialiști (psihologi, consilieri) care să poată  ajuta la stabilirea 

pașilor ce trebuiesc urmați în procesul de instruire al acestor copii, iar cadrele didactice beneficiază de prea 

putină educație în ceea ce privește psihologia specială.   

 Mulți profesori folosesc în activitatea lor modele de instruire care au fost construite treptat, pe baza 

propriei experiențe didactice. Schimbările în stilul de instruire nu se realizează peste noapte, ci este nevoie de 

mult calm și conștientizare, pentru că învățământul viitorului trebuie să se axeze pe schimbare continuă.  

Reformarea procesului educaţional în concordanţă cu politicile europene, presupune abordarea şi 

eficientizarea caracterului incluziv al învăţământului, astfel încât acesta să răspundă nevoilor generale ale 

tuturor membrilor societăţii.. 

Incluziunea şcolară se poate defini prin acceptarea de către instituţiile de învăţământ a tuturor 

copiilor, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, infirmitate sau 

probleme de dezvoltare anormală psihică. 
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    Educaţia incluzivă: 

➢ recunoaşte faptul, că TOŢI copiii pot învăţa şi necesită o modalitate sau alta de susţinere în 

procesul de învăţare;  

➢ urmăreşte descoperirea şi minimalizarea barierelor în învăţare şi dezvoltare;  

➢  este mai cuprinzătoare decît educaţia formală şi include casa, comunitatea şi alte oportunităţi 

educaţionale în afara înstituţiei de învăţămînt;  

➢ presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 

copiilor, inclusiv a celor cu CES;  

➢  reprezintă un proces dinamic, care evoluează continuu în conformitate cu culturile şi contextele 

locale şi este parte componentă a unei strategii mai largi de promovare a unei societăţi inclusive. 

        Cerinţe Educative/Educaţionale Speciale (CES) este o sintagmă care a apărut şi s-a dezvoltat în ultimele 

2-3 decenii, în special, din dorinţa de a substitui, după caz, anormalitatea educaţională sau inadaptarea şcolară, 

care nu mai corespundeau noii viziuni asupra dreptului la educaţie. Conceptul a fost lansat în anul 1978, în 

Marea Britanieșia fost dezbătut ulterior la Cardiff, în 1990, de către Congresul Internaţional al Educaţiei 

Speciale – “Cerinţele educative speciale – reale sau artificiale?” şi de Conferinţa Internaţională de la Jomtien, 

Thailanda (1990). Expresia a fost preluată ulterior de UNESCO (din 1995). 

        „Fiecare copil are caracteristici, interese, abilităţi şi cerinţe de învăţare unice şi de aceea, pentru ca 

dreptul la educaţie să aibă un sens, trebuie concepute sisteme educaţionale şi trebuie implementate programe 

educaţionale care să ţină seama de extrem de marea diversitate a acestor caracteristici şi cerinţe“. (Declaraţia 

de la Salamanca, UNESCO, 1994, p. 8) 

   Cerinţele speciale determină măsuri educative speciale, antrenate şi structurate la nivelul procesului de 

învăţare şi predare. Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de ordin 

socio-cultural. Conceptul de cerinţe educative speciale (CES) corespunde, deci, unei abordări care: 

 • - postulează ideea că fiecare copil este unic;  

• - identifică faptul că orice copil poate învăţa;  

• - valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale;  

• - cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare care sprijină şi întăreşte învăţarea dacă este folosită 

adecvat (prin curriculum).  

         Această abordare consideră curriculumul şcolar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la 

nevoile/cerinţele copiilor/elevilor. Punctul de plecare în alcătuirea strategiilor de lucru este identificarea 

problemelor pe care le întîmpină copiii în învăţare, nu pentru a-i clasifica şi eticheta, ci pentru a construi şi 

proiecta activităţile în întîmpinarea nevoilor lor. Scopul îl constituie dezvoltarea fiecăruia şi a tuturor pentru 

că individualitatea este la fel de importantă ca şi interacţiunea între copii/elevi. Problemele de învăţare sunt 

astfel cunoscute ca cerinţe mai mult sau mai puţin speciale, particularităţi la care se adaptează predarea şi 

învăţarea. 

        Şcolarizarea incluzivă ocupă locul central al politicilor şi practicilor educaţionale din ţările dezvoltate, 

având în vedere că şcoala este un sistem vast şi complex, în care toţi copiii petrec o mare parte din viaţă. Din 

perspectiva ţărilor dezvoltate, „educaţia incluzivă“ este în general egală cu şcolarizarea incluzivă. Educaţia 

incluzivă este mai vastă decât şcolarizarea. In realitate, în două treimi din ţările lumii (ţările dezvoltate), multe 

comunităţi nu au şcoli, dar beneficiază de educaţie într-o diversitate de locuri, reflectând o varietate de 

strategii. Educaţia incluzivă cuprinde: educaţia informală, educaţia nonformală, educaţia din familie, educaţia 

agricolă pe teren, educaţia religioasă specifică din moschei, temple, biserici şi toate formele de educaţie 

tradiţională şi a obiceiurilor. 

      Caracteristicile individuale diferă, dar aceasta este condiţia normală a convieţuirii umane, semnificaţia 

adevărată a conceptelor putându-se afla din răspunsul la întrebarea: „Cum putem trăi diferiţi în acelaşi grup?“ 

Pentru realizarea acestui deziderat, trebuie să se respecte nişte principii umane, psihologice şi pedagogice, 

izvorâte din modelarea asertivităţii educatorului: 
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- dezvoltă-ţi stima de sine; 

- câştigă respectul celorlalţi; 

- îmbunătăţeşte-ţi abilitatea de comunicare; 

- îmbunătăţeşte-ţi abilitatea de a lua decizii; 

- fii onest(ă) şi direct(ă) în privinţa emoţiilor, nevoilor şi convingerilor tale; 

- exprimă-te ferm şi direct, fără ezitări sau scuze; 

- fii rezonabil(ă) cu cererile pe care le ai; 

- învaţă să spui „nu“cerinţelor nerezonabile pentru tine ale celorlalţi; 

- fii onest(ă) atunci când oferi sau primeşti feedback; 

- recunoaşte şi respectă drepturile celor din jurul tău; 

- foloseşte un ton adecvat al vocii; 

- fii atent(ă) cu postura corpului tău; 

- menţine contact vizual cu interlocutorii; 

- foloseşte pronumele „eu“ atunci când vorbeşti despre tine; 

- nu le permite celorlalţi să-ţi impună ideile şi valorile lor; 

- încurajează-i pe ceilalţi să-ţi vorbească direct şi clar; 

- fii propriul tău şef; 

O societate bună este o societate în care fiecare membru se simte inclus, valorizat şi în care fiecare 

participă. Educaţia incluzivă este educaţia pentru o astfel de societate. O formă importantă a educaţiei 

incluzive o constituie educaţia integratoare. Este vorba despre cuprinderea în învăţămîntul de masă a copiilor 

cu derinţe educative speciale – CES – cu o dezvoltare intelectuală neadecvată sau retard de anumite grade şi 

care urmează forme de recuperare specializate, dar cărora li se recomandă şi integrarea în colectivitate. 

     Ce putem face pentru a combate discriminarea? Putem învăţa copiii de la o vîrstă fragedă să abordeze critic 

stereotipurile şi prejudecăţile. În perioada preşcolară copiii încep să-şi formeze opinii despre persoane care 

sunt diferite faţă de ei. Ca adulţi şi educatori, trebuie să avem o atitudine pozitivă în legătură cu aceste 

diferenţe astfel încît, în loc de a dezvolta sentimente negative faţă de aceste persoane, copiii să crească 

conştienţi de faptul că persoanele diferite sunt interesante, atractive şi este distractiv să interacţionezi, să te 

joci cu ele etc. 

   Conştiinţa copiilor, de la cea mai fragedă vîrstă trebuie formată şi dezvoltată, învăţîndu-i că primirea celor 

„diferiţi” alături de ei înşişi trebuie făcută nu doar din obligaţie sau din milă, ci pentru că fiecare individ are 

dreptul de a participa la acţiuni comune care să conducă la dezvoltarea lui ulterioară şi la dezvoltarea 

comunităţii în care trăieşte. Toţi copiii trebuie să înţeleagă că o persoană instruită are o şansă în plus pentru o 

viaţă mai bună, mai sănătoasă, cînd se va afla în situaţia de a lua propriile decizii şi a-şi decide drumul în 

viaţă. Acceptarea necondiţionată a diversităţii într-un grup şi stimularea toleranţei este o adevărată provocare 

pentru educatori, care cu măiestrie trebuie să identifice acel potenţial ascuns pe care îl are copilul cu cerinţe 

educative speciale şi să răspundă necesităţilor sale de dezvoltare. 
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STUDIUL DE CAZ 

 

                                                                     Prof. psihopedagogie specială: Cazan Elena – Leliana 

                                                                              Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 

 

 

 Studiul de caz, din perspectiva activităților practice specifice psihopedagogiei speciale, reprezintă 

punctul de sprijin pentru intervențiile educaționale personalizate, de reintegrare familială dar și de reabilitare a 

persoanelor cu cerințe speciale. 

 Pe baza studiului de caz se poate face o observare aprofundată a fiecărui elev, cu trăsăturile lui 

particulare, pe baza unui proces continuu , în cursul căruia se culeg toate datele posibile cu privire la un 

anumit subiect. 

Prezint în continuare un studiu de caz. 

 

 Studiu de caz  

Date personale 

Numele și prenumele: P.G. 

Data nașterii: X.03.2007  Craiova, Dolj. 

Diagnostic : deficiență mintală accentuată, întârziere în dezvoltarea limbajului, dislalie simplă. 

Date despre familie 

         P.G. provine dintr-o familie în care părinții sunt divorțați. P.G. nu-și cunoaște tatăl.           

        Mama locuiește în Buzău împreună cu un bătrân de care are grijă. Ea este conștientă de problemele pe 

care le are fiica sa dar și de faptul că nu are resurse financiare și materiale pentru creșterea, educația și 

îngrijirea lui P.G. , motiv pentru care aceasta este de acord cu menținerea măsurii de protecție specială a fiicei 

sale în Complexul de servicii comunitare  pentru copii cu nevoi speciale Tg-Jiu. 

            Cu toate că mama locuiește în Buzău, aceasta o vizitează de 1-2 ori pe an și vorbește săptămânal cu 

P.G. la telefon. 

Antecedente personale 

            Analizând istoricul medical și de dezvoltare al lui P.G. reiese că sarcina și nașterea au decurs  fără  

evenimente  deosebite; copilul a trecut prin aproape toate fazele de boli ale copilăriei și nu a avut boli sau 

accidente semnificative pentru diagnosticul actual.   

            Starea de sănătate a lui P.G. este bună. 

Traseul educațional 

       P.G. a frecventat Grădinița  nr. 3 din Tg-Cărbunești, unde a obținut rezultate slabe. În urma examenului 

neuropsihologic P.G. a fost orientată spre învățământul special—Centrul Școlar penrtu  Educație Inculzivă 

Tg-Jiu , unitate pe care o frecventează din clasa I. 

Evaluare psihopedagogică 

a) Dezvoltare psihomotorie 

Schema corporală: recunoaște organizarea corporală pe propriul corp dar și al celorlalte persoane, recunoaște 

segmentele dreapta/stânga ale propriului corp, recunoaște detalii ale schemei corporale. 

            Orientarea spațială: operează cu noțiunile sus/jos, stânga/dreapta, lângă, pe sub, înăuntru, 

închis/deschis, mic/mare, se orientează în plan grafic. 

             Orientare temporală: recunoaște momentele zilei, enumeră zilele săptămânii, enumeră anotimpurile, 

enumeră cu ajutor lunile anului. 

            Lateralitate: dreapta. 

            Coordonarea motorie: coordonare bimanuală și oculo-manuală bună, coordonarea instructaj verbal-

motorie bună. 
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            Gesturile/mișcările: merge, aleargă, sare, țopăie, prinde mingea cu ambele mâini, coboară/urcă scările, 

rezistență bună la efort conform vârstei. 

b) Procese intelectuale 

            Gândirea: înțelege, definește și operează cu noțiuni simple; procesul de generelizare este prezent în 

activitatea de gândire, dar se realizează la un nivel ecăzut; găndirea nu este creativă ci reproductivă. 

            Memoria: are nevoie de un număr mare de repetiții pentru a reține un material verbal; reactualizarea 

cunoștințelor se face cu dificultate. 

             Limbaj și comunicare: vocabularul este sărac, prezintă tulburări atât la nivelul limbajului oral-sunt 

afectate sunetele v, c, r , dar și la nivelul limbajului scris- citit omisiuni, înlocuiri, deformări de grafeme. 

Scrisul este relativ lizibil. Nu se încadrează corect în pagină. Citește greu fără intonație, înțelege cu ajutor 

textul citit. 

            Din punct de vedere al comunicării verbale și nonverbale se exprimă în propoziții simple incorecte din 

punct de vedere gramatical. Alcătuiește propoziții simple cu cuvinte date, desparte cuvinte în silabe, povestire 

sărăcăcioasă după imagini, nu alcătuiește propoziții dezvoltate. 

            Atenția :este stabilă,  capacitatea de concentrare este bună pe durata unei ore de curs dar fără rezistență 

la factori perturbatori. 

            Motivația de învățare : prezintă predominant motivație extermă, reacționând atât la recompense 

materiale căt și laudative. 

            Percepția și reprezentările: deosebește toate culorile, recunoaște și denumește figurile geometrice( 

pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc); se orientează destul de bine în spații largi; desprinde cu dificultate detaliile 

unor obiecte sau imagini. 

c) Relații sociale: este o persoană sociabilă, prietenoasă, cooperantă, ascultă sarcinile date de adult, se joacă cu 

colegii.  Stabilește cu ușurință relații cu colegii și adulții, colaborează în joc, respectă regulile jocului și 

regulile simple de conviețuire socială. 

d) Date pedagogice:  

- discipline școlare preferate: Educație plastică, Abilitare manuală; 

- participă cu interes  și plăcere la activitățile extrașcolare. 

e) Activități de terapie specifică în care este/are nevoie să fie inclus copilul: este cuprins în activități de terapie 

logopedică. 

   TERAPIA 

- s-au realizat exerciţii deorientarea spaţială, noţiuni, răspunsuri la comenzi, număratul, folosirea rechizitelor ; 

- s-a redus treptat a ajutorului acordat şi s-a stimulat şi recompensat iniţiativa venită din partea acestuia ; 

- programul a fost foarte flexibil pentru a asigura adaptarea la situaţii noi , neprevăzute în program sau la 

dispoziţia în care s-a aflat elevul şi la posibile progrese;  

- instrucţiunile au fost simple concrete exprimate verbal şi simultan cu imaginea .  

            Programul terapeutic a fost alcătuit în vederea acţionării pe diferite laturi : 

- articulatoriu ; 

- limbaj ; 

- memorie ; 

- atenţie ; 

- gândire ;  

             S-a urmărit iniţial trezirea interesului şi crearea unui tonus pozitiv .S-a început cu emiterea 

onomatopeelor (izolat, în cântec, poezii), iniţierea unor jocuri :umflat baloane,  suflat în lumânări, etc) 

            S-a pus din ce în ce mai mult acent pe analiza şi sinteza fonematică la nivel de propoziţie, cuvânt, 

silabă. 

            Progresele au fost semnificative, referitor la numărul de cuvinte însuşite corect cât şi  
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capacitatea de flexionare după număr şi gen; a însuşit şi mimimica şi gesticulaţia, orientarea în schema 

corporală proprie şi a altuia, în spaţiu şi timp. 

 CONCLUZII 

            După 3 luni de lucru, eleva a inceput să pronunţe uneori, corect atât în clasă cât şi în afara clasei 

sunetele şi cuvintele deficitare. După etapa de învăţare s-a trecut la etapa de automatizare a sunetelor şi 

cuvintelor prin repetiţii frecvente urmând consolidarea lor .        

            În urma terapiei eleva se orientează bine temporo-spaţial, şi-a îmbogăţit vocabularul, execută bine 

sarcinile care îi sunt date.             
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IMPORTANȚA ȘI ROLUL TERAPIEI LOGOPEDICE  ÎN  INTEGRAREA ȘCOLARĂ A 

COPIILOR CU CES                                                                                 

                                                                                             HABĂRĂ MARIA  

CJRAE BRĂILA 

 

         Procesul integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale trebuie conceput ca o acţiune 

socială complexă, a cărui esenţă constituie nu conformarea mecanică, pasivă a copilului la condiţiile mediului 

şcolar şi social, ci corelarea ambilor factori, crearea tuturor condiţiilor optime, obiective şi subiective, pentru 

ca integrarea lor să însemne nu numai adaptare, ci şi angajare.    

           Şcoala are obiectivul major de a oferi contextul adecvat pentru învăţare şi dezvoltare, în care toţi copiii 

să îşi formeze caracterele şi personalitatea şi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi în care vor deveni activi în 

viitor. Cerinţele educative speciale (CES) desemnează necesităţi educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei adaptată particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională 

etc.). 

Integrarea şcolară presupune integrarea fizică, integrarea funcţională şi integrarea socială prin care se 

urmăreşte cuprinderea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţii şcolare obişnuite prin prezenţa 

copiilor cu deficienţe alături de ceilalţi, reducerea distanţei fizice dintre copii, facilitarea intercunoaşterii şi 

familiarizării reciproce, utilizarea împreună a unor spaţii fizice, materiale şi echipamente, crearea condiţiilor 

optime de participare efectivă a copilului la activitatea grupului şi comunicarea în cadrul acestuia.  Integrarea 

funcţională a copilului cu cerinţe educaţionale speciale se realizează când acesta atinge un nivel relativ egal de 

participare la actul de învăţare şcolară cu semenii din grupa sau clasa sa, pe perioadă respectivă de 

interacţiune şi pe domenii asemănătoare de conţinut pedagogic.  Integrarea socială presupune includerea 

copilului cu CES în toate activităţile comune din viaţa grădiniţei sau a şcolii, atât la cele propriu-zise de 

învăţare cât şi la activităţile comune din pauze, de joc unde se stabilesc şi se dezvoltă relaţii şi inter-relaţii în 

interiorul grupului din care face parte şi la care participă activ.   

Copilul cu cerinţe educaţionale speciale integrat în grupul de copii de la gradiniţă sau şcoală 

dobândeşte sentimentul de apartenenţă şi participare deplină la comunitate, cu asumarea de roluri. Cadrele 

didactice care interacţionează cu această categorie de copii au formate şi îşi dezvoltă deprinderi de relaţionare 

şi comunicare în echipă cu: educatoarea, învăţoarea/învăţătorul, psihopedagogul, logopedul, psihologul, 

asistentul social, medicul şi părinţii. Familia observă conduita copilului acasă şi comunică indicii care să 

determine o diagnoză precoce cu privire la riscul inadaptării sau dezadaptării şcolare, iar implicarea imediată 

în colaborarea cu şcoala este necesară şi importantă. 

Logopedia este definită ca fiind știința care studiază mecanismele prin care sistemul integrat voce-

vorbire-limbaj-comunicare se formează și funcționează atât la nivelul individului, cât și al speciei, precum și 

mecanismul patologiilor care apar în acest sistem integrat. Astfel, logopedia nu mai are rol doar în corectarea 
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emiterii și articulării sunetelor, balbisme și dificultăți ale cititului și scrisului, rolul esențial al logopediei fiind 

în a rezolva problema destructurării arhitecturii cerebrale necesare achiziționării vocii, vorbirii, limbajului și 

comunicării. 

Cabinetele logopedice  interșcolare dețin un rol important în prevenirea și corectarea tulburărilor de 

limbaj la copii. Logopezii sunt specialiștii care activează în cadrul acestor cabinete, au pregătire de 

specialitate, evaluează, întocmesc programe de interventie, adaptate particularitaților de vârstă și individuale 

ale copilului, diagnosticului logopedic, etc., adoptă mijloace și materiale moderne care să atragă și să 

determine copilul să participe cu plăcere la activitățile de recuperare. 

 Conform Dicționarului Explicativ de Logopedie, evaluarea logopedică  urmarește și analizează trei 

aspecte esențiale: stilul și comportamentul subiectului, evaluarea limbajului și structurile asociate limbajului. 

 Evaluarea logopedică este un proces structurat, care trebuie să urmeze anumiţi paşi, pentru a servi cât 

mai bine nevoilor copilului şi a respecta întreaga conduită profesională şi operaţională a terapiei logopedice. 

 Evaluarea va începe cu analiza datelor anamnezice generale și specifice prin crearea unei atmosfere 

încurajatoare și folosirea unor probe care să evidențieze clar deficitul de limbaj și deficiențele asociate. 

  Examinarea logopedică complexă constă în :  

 1. Depistarea cazului  

 2. Consemnarea anamnezei  

 3. Examinarea elementelor aparatului fonoarticulator  

 4. Examinarea respirației  

 5. Examinarea auzului  

 6. Examinarea deglutiției  

 7. Examinarea vocii  

 8. Examinarea articulării propriu- zise  

 9. Examinarea vocabularului și a structurilor gramaticale  

 10. Examenul motricității  

 11. Examenul lexic și grafic  

 12. Examenul dezvoltării mintale  

         Profesorul logoped pune la dispoziţia celorlalte cadre didactice şi familiei informaţii utile cu privire la 

prevenirea, formarea şi corectarea limbajului tulburat, teoretizează pe baza activităţii concrete şi îmbogăţeşte 

metodologia de formare a vorbirii, de stimulare a înţelegerii comunicării şi de dezvoltare a personalităţii 

armonioase a copilului cu cerinţe educaţionale speciale. Profesorul logoped aplică terapia logopedică printr-un 

program diferenţiat necesar fiecărui copil cu CES în parte şi oferă sprijin prin colaborare, implicare şi 

responsabilitate.   

Corectarea tuturor tulburărilor de limbaj este condiţionată nu numai de eficacitatea metodelor 

logopedice, ci şi de o serie de factori ce ţin de particularităţile psiho-individuale ale deficienților  de limbaj, iar 

rezultatele cele mai bune în educarea personalităţii acestor copii le are psihoterapia prin care se foloseşte o 
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serie de metode şi tehnici psihopedagogice în vederea restabilirii echilibrului psihofizic al logopatului, 

încercând să şteargă din mintea copilului cauzele care au declanşat tulburarea de limbaj, să înlăture şi să 

prevină unele simptome, creând în felul acesta, condiţii favorabile pentru acţiunea procedeelor logopedice din 

cadrul unui tratament complex.   

Cerinţele importante ale activităţii terapeutice logopedice sunt:  

-colaborarea logopedului cu familia în vederea cunoaşterii atitudinii membrilor familiei faţă de 

deficienţa de vorbire 

-modificarea atitudinii familiei în direcţia favorabilă corectării copilului,  

-colaborarea cu educatorii şi profesorii în vederea recuperării limbajului copilului,  

-crearea unor relaţii socio-afective favorabile între logoped şi copil, în cadrul familiei, în cadrul 

grupului în care este integrat copilul,  

-crearea unei motivaţii necesare corectării vorbirii,  

-obişnuirea copilului să colaboreze cu adultul 

- adaptarea schemei de terapie nivelului limbajului, vârstei copilului şi factorilor etiologici care au 

determinat întârzierea de limbaj.  

Marea diversitate a manifestărilor retardului de limbaj nu permite elaborarea unei programe unitare, 

riguroase, dar se pot anticipa etapele mari în evoluţia limbajului, iar profesorul logoped va selecţiona 

exerciţiile care corespund particularităţilor copilului cu cerinţe educaţionale speciale care se află în tratament.          

  Jocul constituie pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale forma cea mai eficientă de socializare 

şi de recuperare. Prin joc, copilul cu dizabilităţi poate să exploreze lumea înconjurătoare, poate să-şi lărgească 

sfera de achiziţii, de abilităţi, de deprinderi, să-şi modeleze comportamentul. În joc, diferenţele şi barierele 

între copii dispar, copiii cu cerinţe educative speciale pot obţine aici succese, mici, dar motivate, ceea ce 

satisface trebuinţa de a fi apreciaţi. Organizarea „gândită” a jocurilor, tactul pedagogic al profesorului 

logoped, în sensul de a-i crea copilului cu cerinţe educative speciale o stare de confort şi o atitudine pozitivă 

faţă de sine, uşurează procesul de integrare a copiilor cu dizabilităţi în instituţiile de învăţământ.  Elevii cu 

C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament 

logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor 

lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii.   

De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. Educarea 

acestor copii cu cerinţe speciale presupune dăruire şi măiestrie pedagogică. Proporţia tulburărilor de vorbire 

scade odată cu vârsta. Ele se corectează, în mare masură sub influenţa procesului de învăţare. Totuşi unele 

dintre ele persistă, chiar şi după mai mulţi ani de şcolarizare. Depistarea şi înlăturarea tulburărilor de limbaj la 

copii contribuie la asigurarea bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ.   

         Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă, se 

ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 
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capacităţile sale de învăţare. Conceptul de cerinţe educative speciale aspiră la depăşirea tradiţională a separării 

copiilor pe diferite categorii de deficienţe, printr-o abordare noncategorială a tuturor copiilor.  Fiecare copil cu 

CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare, care să dezvolte maximal 

potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Cadrele didactice au nevoie de pregatire şi educaţie, iar părinţii 

necesită informaţii, sprijin, consecvenţă şi îndrumare corectă atunci când apar greutăţile, de asemenea copiilor 

din clasă, atât celor cu deficienţe cât şi celor fără deficienţe, trebuie să li se acorde o atenţie sporită, pentru că 

dezvoltarea unei relaţii pozitive şi de încredere între personalul şcolii şi familie, stimuleaza sentimentul 

general de ajutor al familiei şi autorizează familia în luarea deciziei.   

  Relaţia funcţională familie-şcoală favorizează adaptarea şcolară a copilului cu cerinţe educaţionale 

speciale prin realizarea unui control continuu al conduitei copilului, diminuează discontinuităţile dintre 

socializarea familială şi cea şcolară, părinţii înţeleg mai bine eforturile şcolare ale copilului şi devin capabili 

să-l susţină, fixând concomitent un nivel realist al performanţelor şcolare ale copilului, iar interacţiunea 

socială cu alţi părinţi, care s-au confruntat cu situaţii similare devine un mijloc de învăţare şi perfecţionare. 

         Şcoala organizează procesul de predare-învăţare-evaluare astfel încât beneficiarul educaţiei să ajungă 

prin mijloacele proprii de însuşire a cunoştinţelor la progresul mult dorit de ambele părţi: educator şi educat.  
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ 

A TINERILOR 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Andrei Doina  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

I. Ce este voluntariatul 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată de orice persoană fizică din proprie 

inițiativă, care își oferă timpul, talentele și energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a 

primi o contraprestație materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care 

este implicată. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimele decenii atât ca formă de educație nonformală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este 

un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și, totodată, în dezvoltarea educației 

și formării profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale. 

Voluntariatul este activitatea destinată să promoveze și să îmbunătățească calitatea umană a vieții. 

 

II. Tipuri de voluntariat 

Se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  

• voluntariat direct/spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor 

persoane;  

• voluntariatul organizațional – activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul 

unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat:  

o în cadrul unei organizații cu scop lucrativ; 

o în cadrul unei organizații fără scop lucrativ; 

o în cadrul unei organizații de drept public (instituție); 

o în cadrul unei organizații de drept privat (ONG, sindicat);  

• voluntariatul formal – pe baza unui contract de voluntariat sau informal – fără o relație 

contractuală explicită între voluntar și organizația gazdă. 

 

III. Beneficiile voluntariatului 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• voluntariatul este un aspect-cheie al cetățeniei active și al democrației, precum și al dezvoltării personale, 

întruchipând valori ca solidaritatea și nediscriminarea, contribuind la dezvoltarea democrației participative și 

la promovarea drepturilor omului, la dezvoltarea dialogului intercultural și poate juca un rol major în 

combaterea prejudecăților și rasismului. Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, 

astfel tinerii vor avea contact cu situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște 

persoane de altă naționalitate, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune 

interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de 

colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de 

toleranță;  

• voluntariatul este un factor esențial pentru emanciparea individuală și colectivă, pentru solidaritate, coeziune 

și incluziune socială;  

• satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de valoare 
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societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertită sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate; 

• implicarea în activități de voluntariat poate reprezenta un mijloc important de a dobândi aptitudinile necesare 

pe piața forței de muncă, precum și șansa de a ocupa poziții sociale importante în cadrul comunității;  

• abilitățile și competențele dobândite în timpul voluntariatului pot servi în calitate de experiență nonformală și 

informală, atât profesională, cât și educațională, reprezintă un avantaj suplimentar în CV-uri și în viața 

profesională, fiind importante pentru a-i motiva pe tineri să se implice în activități de voluntariat, pentru a 

genera capital social și pentru a stimula dezvoltarea societății; 

• alte aspecte ale dezvoltării personale/profesionale prin intermediul voluntariatului sunt: dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Implicându-se în activități de voluntariat formale, de la 14 ani, elevii pot obține următoarele beneficii:  

• voluntariatul le oferă tinerilor care abandonează școala un mediu și activități favorabile incluziunii;  

• voluntariatul este recunoscut ca fiind vectorul unor noi posibilități de învățare pentru copiii cu CES;  

• oferă stimulente de ordin educațional cum ar fi cursurile de instruire, trainingurile, seminarele și alte măsuri 

componente ale educației nonformale;  

• oferă șansa de a învăța cum se lucrează efectiv în proiecte;  

• învață copiii să-și gestioneze timpul, să fie utili și demni de încredere;  

• formează abilități de lider, capacitatea de a lua inițiativa, de a-i motiva și inspira pe ceilalți, de a gestiona 

schimbările, de a media conflictele, precum și capacitate mai bună de a lua decizii;  

• oferă orientare în alegerea domeniului studiilor superioare;  

• asigură pregătirea pentru angajare în câmpul muncii, setând obiective mai realiste în viață. 

 

IV. Concluzii 

Voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin 

creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii 

față de societate și conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Indiferent de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acțiune complexă ce 

reprezintă investiție în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reușind să ajute pe alții, protejând 

mediul în care trăiește, promovând valorile, în același timp se ajută și pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă 

tinerii au experiențe pozitive în calitate de voluntari, șansele ca ei să desfășoare acest tip de activități în 

întreaga lor existență sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alți tineri să devină voluntari la rândul lor, deci 

să acționeze întru realizarea și desăvârșirea binelui comun. 
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ABODAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVULUI CU CES - ELEMENTE ALE EDUCAȚIEI 

DIFERENȚIATE ȘI INDIVIDUALIZATE 

Prof. Buliga Mariana-Dana 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Lespezi,Comuna Gîrleni, județul Bacău 

 

 Învățarea diferențiată presupune adaptarea procesului instructiv-educativ la potențialitățile 

individuale, la ritmul și stilul de învățare al elevului, la interesele și abilitățile fiecăruia. Ca și cadre didactice 

trebuie să învățăm cum să identificăm potențialul creator al fiecărui elev în parte, în acest sens fiind elaborată 

Teoria Inteligențelor Multiple (TIM), de către H. Gardner, în anul 1993, care subliniază faptul că fiecare 

individ are mai multe tipuri de inteligență.  

  Howard Gardner a identificat şi descris opt tipuri de inteligenţă, distincte după sistemul propriu de 

codare şi operare, dar şi după reprezentarea lor pe scoarţa cerebrală: inteligenţa verbală/ lingvistică, 

inteligenţa logico-matematică, inteligenţa spaţială/vizuală, inteligenţa muzicală, inteligenţa 

corporală/kinestezică, inteligenţa naturalistă, inteligenţa interpersonală, inteligenţa intrapersonală. Mai nou, 

Howard Gardner a propus încă un tip de inteligenţă, cea existenţială − care ar fi cea specifică doar filosofilor şi 

teologilor, adică acelor indivizi preocupaţi de cunoaşterea profundă a lumii, de evoluţia universului, sensul 

fericirii etc., adică acelor indivizi apţi să creeze bunuri culturale, sisteme filosofice sau religioase. În mod 

evident, această inteligenţă este extrem de rară. 

În cazul inteligenţei lingvistice, elevul utilizează cu uşurinţă cuvintele, atât în scris, cât şi oral, are un 

vocabular bine dezvoltat, citeşte mult beletristică, poate redacta fără dificultate diferite tipuri de texte, este un 

obişnuit al bibliotecilor etc. Cei la care predomină inteligenţa logico- matematică, îşi traduc idei prin formule 

matematice, înţeleg cauzaliatatea şi relaţiile dintre fenomene, folosesc analogiile şi schemele pentru a (se) 

explica, se orientează uşor, descriu modele de simetrie, rezolvă sau chiar compun probleme etc.  

Inteligenţa spaţială/vizuală se caracterizează prin capacitatea elevului de a desena pentru a 

demonstra sau a (se) explica, de a se orienta uşor în spaţiu, de a aprecia distanţele şi dimensiunile, prin 

acuitatea sa de percepţie vizuală, de a repera sau recunoaşte obiecte în spaţiu etc. În cazul inteligenţei 

muzicale, elevul se explică prin melodie şi ritm cu ajutorul instrumentelor muzicale, dovedeşte o sensibilitate 

ridicată la sunte, poate crea melodii şi ritmuri, indică modele ritmice etc. Inteligenţa corporală/kinestezică 

este specifică celor care (se) explică prin mişcări, participă cu plăcere la tot ceea ce presupune mişcare, e 

dinamic, adoră dansul, jocurile de rol, mimul etc. În cazul inteligenţei naturaliste, elevul observă, notează sau 

clasifică schimbările de mediu, desenează, fotografiază sau filmează peisaje, obiecte din natură, îngrijeşte 

păsări, animale, grădini etc. Cei care au specifică inteligenţa interpersonală explică foarte uşor ceva cuiva, 

preferă activităţile de grup, cooperează în grup, în cadrul căruia deseori are „stofă de lider”, manifestă atenţie, 

comprehensiune şi sensibilitate faţă de problemele celorlalţi, ştie să asculte etc. Inteligenţa intrapersonală 

este proprie celor care sunt conştienţi de propriile sentimente, de posibilităţile, dar şi de limitele lor, care ţin cu 

asiduitate un jurnal, stabilind şi urmărind un scop precis, intuind persoanele pe care se pot baza în caz de 

nevoie. Potrivit lui Howard Gardner: 

− toate persoanele umane posedă cele nouă tipuri de inteligenţă în cantităţi variate; 

− fiecare persoană are o alcătuire intelectuală diferită; 

− putem îmbunătăţi sistemul de educaţie adresându-ne inteligenţelor multiple ale elevilor noştri; 

− aceste inteligenţe au sediul în arii diferite ale creierului şi pot funcţiona fie independent, fie împreună; 

− aceste inteligenţe definesc specia umană. 

Conform lui Howard Gardner, inteligenţa este: 

− abilitatea de a crea un produs eficient sau de a oferi un serviciu care este valorizat într-o cultură; 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

646 
 

− un set de aptitudini prin care o persoană îşi poate rezova problemele din existenţă; 

− potenţialul de a găsi şi crea soluţii pentru probleme, aceasta implicând adunarea de noi cunoştinţe. 

Pedagogia diferențiată este ,,o pedagogie individualizată care recunoaște elevul ca o persoană având 

reprezentările sale proprii despre situația de formare, o pedagogie variată care propune un evantai de 

demersuri, opunându-se astfel mitului identitar al uniformizării, al falsei democrații, conform cărora toți 

trebuie să muncească în același ritm, în aceeași durată și urmând aceleași itinerarii.” (H. Przesmycki, 1991, p. 

10). Abordarea diferențiată a învățării are la bază un sistem centrat pe elev și nevoile lui și ar trebui să fie o 

practică incluzivă normală în fiecare clasă pentru că: elevii învață în ritmuri diferite, au stiluri de învățare 

diverse și cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potențialului fiecărui copil/ elev. 

Există o serie de beneficii al incluziunii elevilor cu C.E.S. în învățămȃntul de masă:  

✓ dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate, integrare, adaptare la grup, creşterea încrederii în 

sine; 

✓ simt că sunt acceptaţi într-un mediu, grup care îi integrează necondiţionat; 

✓ facilitarea integrării în societate; 

✓ dezvoltarea relaţiilor de prietenie cu ceilalţi copii fără dizabilităţi; 

✓ oportunităţi de a-şi practica abilităţile.  

✓ copiii cu nevoi speciale ajută procesul de înţelegere şi conştientizare al diferenţelor şi 

asemănărilor dintre oameni; 

✓ învață cum să interacționeze cu copiii cu autism și ce fel de așteptări să aibă de la aceştia; 

✓ previne formarea stereotipiilor negative în legătură cu persoanele cu dizabilităţi; 

✓ creşterea toleranţei la diversitate; 

✓ prevenirea discriminării; 

✓ flexibilizarea stilului de predare și adaptarea acestuia la nevoile specifice ale copiilor; 

✓ strategiile folosite în predarea pentru copiii cu autism pot fi folosite și cu alți copii; 

✓ înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce 

trebuie depăşită.  

Ca profesor, una dintre sarcinile importante este selectarea unei strategii potrivite pentru o activitate 

punctuală. Selectarea unei strategii centrate pe elev nu asigură aprioric succesul activității, contextul 

educațional fiind deosebit de important. Există situații în care strategiile directive sunt mai potrivite, precum și 

situații în care strategiile centrate pe elev sunt mai eficiente.  

Strategiile didactice pot fi diferențiate și personalizate pentru că toate componentele lor structurale pot 

avea valențe în dezvoltarea elementelor specifice ale personalității elevilor. Profesorii trebuie să asigure 

elevilor cadrul adecvat pentru dezvoltarea diferențiată pȃnă la individualizare prin descoperirea aptitudinilor 

personale, a trăsăturilor caracteristice proprii, a unui stil cognitiv individual, a unui ritm de învățare și 

dezvoltare adaptat fiecăruia. 

Strategiile didactice reprezintă un mod de combinare a metodologiei clasice și mijloacelor de 

învățamȃnt prin care se asigură selecția, organizarea și desfășurarea unei secvențe de instruire. Sunt utilizate 

strategiile de tip euristic, constituite în jurul metodelor problematizării, proiectului, studiului de caz, metodelor 

și tehnicilor specifice creativității, organizării pe grupe mici și omogene sau pe grupuri de antrenament. 

Din punct de vedere pedagogic, diferențierea se realizează la trei niveluri: conținut, proces de 

instruire, produs. Organizarea diferențiată sau personalizată a conținuturilor ,,vizează adaptarea procesului 

instructiv-educativ la posibilitățile aptitudinale, la nivelul intereselor cogitive, la ritmul și stilul de învățare al 

elevului" (Carmen, Crețu, 1988, pag. 66). Strategiile didactice pot fi diferențiate și personalizate pentru că 
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toate componentele lor structurale pot avea valențe în dezvoltarea elementelor de specificitate ale 

personalității elevilor. 
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VOLUNTARIATUL, BUCURIE ȘI ÎMPLINIRE 

                                                                           Prof.înv.primar: Pontoș Emilia Nicoleta 

                                                                           Școala Gimnazială Nr.1 Brusturi,Bihor 

 

         Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția pe 

care noi o dorim.Unii oameni cred că voluntariatul înseamnă o muncă neplătită,dar voluntariatul înseamnă 

ceva mult mai profund. 

 Eu consider că  prin voluntariat noi investim în primul rând în propria persoană și apoi în 

ceilalți,respectiv în lumea în care noi trăim.În lume sunt mulți oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau 

altul.Unii au nevoie de bunurile noastre,alții poate au nevoie de timpul nostru sau pur și simplu de o vorbă 

bună.Fiecare dintre noi poate deveni un voluntar. 

 Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim  

copiilor,elevilor.Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat.Copiii 

obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă,fără a aștepta ceva în schimb,vor cunoaște satisfacția pe care un 

astfel de gest o aduce. 

 Anul acesta școlar am propus elevilor din clasa mea să facem un proiect prin care să aducem  bucurie  

și zâmbet unor copii nevoiași. 

Înainte de Sărbătoarea Crăciunului am popus ca fiecare copil să aduca de acasă o jucărie,o 

ciocolată,un pix ...ce poate fiecare.Am fost plăcut surprinsă să văd dărnicia elvilor mei.Fiecare a adus cu 

bucurie darul său.Am reușit să facem împreună  5 pachete pentru 5 copilași aflați în nevoie. 

Prin această simplă acțiune pot să spun că elevii au legat prietenii noi ,s-au cunoscut mai 

bine.Consider ca este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii și încurajarea elevilor și a 

copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie.Am încurajat 

și voi încuraja acțiunile de voluntariat între elevi pentru că au multiple beneficii .Un beneficiu adus de 

activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine,oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște 

să depună un  astfel de efort în spiritul în voluntariatului.tptodată ,în urma activităților de voluntariat se 

dezvoltă și spiritul de apartenență la grup ,care este atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări 

între indivizi. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă ,atractivă pentru elevi ,demnă de a fi desfășurată cu 

elevii ,cu tinerii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat ,demonstrezi că ești un om bun căruia îi pasă de 

semenii săi,participi într-un mod real la asiguraea unei lumi mai bune,iar un simplu mulțumesc, zâmbetul, 

bucuria care le primești fac mai mult decât orice altă răsplată. 
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PROMOVAREA ACȚIUNILOR DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. Nedelcu Ovidiu Eugen 

Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare”, Râmnicu Sărat 

 

 

Metode de atragere spre cunoaștere sunt multiple, astfel un mijloc educațional important în raport cu 

dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului ce-i oferă acestuia oportunitatea de a observa, de a cerceta, de a 

cunoaște în mod direct o mare varietate de aspecte, marcând astfel progrese în dezvoltarea personală este 

excursia.  

Pornind de la lucruri concrete, obiectivele vizate sunt valori simbolice pentru cultura generală 

continuând către spiritual, în sensul că materia are spiritul creatorului său, liantul acestor entități fiind 

profesorul organizator.  

Pentru acesta acțiunile sunt voluntare demonstrând pasiunea față de meserie și față de beneficiarii 

primari ai actului educațional. Aceștia pot înlesni educarea şi dezvoltarea simţului estetic, stârnind dragostea 

pentru natură și respectul pentru frumusețile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă al copiilor, aceştia 

păstrând în memorie unele momente ce pot fi de neuitat pentru ei pentru tot restul vieţii. 

Scopurile vizate꞉ 

-Realizarea unei atitudini pozitive față de istorie, cultură și civilizație. 

-Dezvoltarea spiritului de observaţie, formarea unor deprinderi.  

-Lărgirea orizontului didactic, realizând legătura dintre teorie si practică și promovarea spiritului de 

voluntariat. 

Activitățile extrașcolare pot părea o risipă de timp, însă e defapt timp învestit în învățare. Învățare a 

ceva nou, practic. Ele vin în completarea școlii și îi ajută pe copii, și chiar și pe adulții care fac voluntariat, în 

dezvoltarea lor personală. 

Excursia de studiu constituie un mijloc important de călire a organismului, de cunoaștere și 

dezvoltare, şi de unitate a colectivului, concluzionând că pe teren. În comparaţie cu sala de curs, conţinutul 

informativ al lecţiei are o arie mai vastă de cuprindere  a elementelor adiacente care definesc categoria de 

noţiuni propusă pentru studiu. 

Excursia de studiu a respectat parcurgerea unor etape: pregătitoare, organizatorică, de instruire a 

colectivului de elevi  pentru a fi capabili să realizeze obiectivele propuse pe parcursul activităţilor, dar și 

valorificarea rezultatelor, fiind prilejuri ideale în care profesorul îi poate face pe elev să înţeleagă, evoluţia 

fenomenelor naturale din mediul înconjurător, aceștia luând contact direct cu realitatea înconjurătoare,  a celor 

istorice, culturale și sociale interesul pentru studiul acestor discipline lărgindu-se. Se spune că nimic nu 

dezvoltă dragostea pentru frumos precum călătoritul. Aceste călătorii nu trebuie sa fie nici lungi, nici scumpe, 

ci chiar în țara noastră, prin excursii scurte în locuri noi în care copiii pot admira peisaje și descoperi culturi 

diferite, de la obiceiuri până la portul tradițional românesc.  

Se pornește de la formarea unei atitudini pozitive a elevilor fața de informare și implicare voluntară, la 

nivelul instituției noastre, politica documentară fiind integrată în politica educațională, prin metodele folosite 

evidențiindu-se activitățile de tip non formal. Au fost necesare aceste activități de în scopul dezvoltării 

personale, ca elevii să înțeleagă, că primul pas spre cunoaștere este informarea corectă.  

Aceasta acțiune pedagogică își dorește să promoveze în rândul tinerilor ideea de informare, gestionare 

și organizare corectă a informațiilor, promovarea unor obiective culturale valorice din istoria orașelor. 

Dacă în viața de zi cu zi elevul se informează spontan, la Târgurile de Carte sau biblioteci elevii 

constată că în știință informarea se face sistematic, potrivit unor reguli riguroase. Vizita la acest obiective și-a 

propus conducerea elevului înspre construcția cunoașterii individuale, prin asimilarea de noi cunoștințe, o altă 
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formă comportamentală (liniștea, ordinea și disciplina din interiorul instituțiilor de studiu), redescoperirea 

unor valori umanitare la care accesul este neîngrădit. 

Despre pasiuni, lupte pentru putere, înfrângeri și biruințe, despre trecut și prezent,  elevii află cu 

ajutorul profesorilor, străbătând străzile vechi ale orașelor medievale. 

Elevii au beneficiat de programe educative de vizitare în spațiul muzeelor, cu condiția asistării lor de 

către cadre didactice, în cadrul cărora tinerii au fost informați despre rolul instituției în patrimoniul cultural 

național. 

Traseul de urmat este  marcat de prezența personalul de ordine și supraveghere, iar în câteva încăperi 

chiar a personalului de prezentare, ca și de nelipsitele cordoane roșii de interdicție. O parte din explicațiile 

sunt furnizate în câteva săli de către personalul de prezentare, iar locația fotografiilor se stabilește în parte prin 

notarea denumirii la fața locului, pe măsura parcurgerii traseului, dar și prin compararea cu alte fotografii 

similare prezentate pe site-ul oficial.  

Ultima etapă  constă în prelucrarea materialului cules. Se desfăşoară în sala de clasă, după 

încheierea excursiei reconstituindu–se traseul pe zile. Se revăd notiţele şi se completează cu ajutorul 

întrebărilor. Deşi a fost o excursie de studiu materialul cules poate fi valorificat prin realizarea unor panouri 

informative, sau panouri cu fotografii de grup ale elevilor. Acestea din urmă au, pe lângă scopul ilustrativ 

şi unul educativ de popularizare a acţiunii pentru trezirea interesului elevilor pentru geografie, cunoaşterea 

naturii și dezvoltarea spiritului de parteneriat și implicare. Elevii beneficiază de noi cunoştinţe deduse şi 

desprinse chiar de ei, lucru care uşurează corelarea cauzală a elementelor şi fenomenelor. 

Pe tot parcursul excursiei trebuie făcute popasuri de observaţie asupra unor lucrări de degradare a 

terenului sau de poluare, care să atragă atenția și să implice în viitor elevi alături de cadre didactice în cadrul 

proiectelor școlare de mediu cu rolul de a creea o nouă atmosferă în grupurile de lucru, elevii devenind dornici 

de a participa la acțiunile propuse, profesorii sunt deschiși, dornici de a colabora cu elevii lor, într–un context 

non–formal, inovator, altfel decât  cel specific unei ore de curs. 

 Excursiile de studiu pot fi axate în jurul conceptul de dezvoltare durabilă, laitmotivul, proiectelor de 

mediu, care s–a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul dezbaterilor științifice 

aprofundate pe plan internațional și a căpătat valențe politice precise în contextul globalizării. Acum, prin 

intermediul activităților extrașcolare se pot pune în practică acțiuni menite să iasă din contextul ambigu politic 

și concretizeze principiile dezvoltării durabile la scară abordabilă și realistă și să creeze în rândul copiilor 

abilități, calități, responsabilități și să înțeleagă rolul lor în viață cotidiană. 

În concluzie, consider că excursiile de studiu contribuie la creșterea interesului elevului pentru studiu, 

măresc orizontul geografic al copiilor, fac legătura dintre teorie și practică și sunt bune ocazii de cunoaștere și 

implicare voluntară. În acest cadru, elevul se simte mai puțin îngrădit de anumite reguli existente în școală sau 

acasă, și de aceea, în excursii întâlnim o stare de relaxare, care permite manifestarea personalității sub o formă 

mult mai variată, această activitate fiind un bun prilej cu ajutorul căreia se cultivă relațiile de grup, se dezvoltă 

spiritul de prietenie, de disciplină, se creează legăturile care se pot transforma în prietenii de durată. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN GRADINIȚĂ 

Prof. înv.preșcolar Moldovan Violeta 

Grădinița cu P.P Nr. 3 , Bistrița 

  ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga)  

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia  

permanentă de a comunica şi coopera.Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi 

diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând 

semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate.Mulţi oameni au reticenţe faţă 

de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţiegreşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte 

oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului.Persoanele deficiente, la rândul lor 

au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor:unele îl consideră un dezastru, iar altele un simplu 

inconvenient.Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiiicu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. 

Din această categorie fac parte:- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, 

dizabilităţimintale, paralizia cerebrală);- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, 

hiperactivitate cudeficit de atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);- copiii cu tulburări afective, 

emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări 

de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea);- copiii cu handicap asociat;- copiii 

cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down,dislexia, discalculia, 

dispraxia);- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,sindromul 

Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația integrată a 

copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin dezvoltarea 

capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea 

potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să suplinească pe cele 

absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării 

motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului deficient și să se creeze 

oportunități care să permită însușirea de abilitati propice integrării eficiente în comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se asigure integrarea 

lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în 

diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie 

să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite pentru restul 

clasei. Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite, de comun 

acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de 

sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti. Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie 

să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie 

facute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice).Consilierul 

şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei.Din experienţa personală putem 

afirma că profesorul poate folosi în procesulde predare-învăţare, evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: 
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Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învățare 

Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale 

 Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a creadependenţă; 

 Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să 

fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile 

Folosirea învăţării afective; 

Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală 

(jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

Sprijin emoţional; 

Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în 

acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea 

acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece 

aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de 

observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze starea de deficiență. De exemplu, în 

cazul elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor 

de studiu, conținutului informațional ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare în 

care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se 

simtă apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie 

să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate 

permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut “ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar 

trebui să implice foarte mult familiile. Ele trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în 

contextul larg al nevoilor familiei. Părintii trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele” copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al 

copilului. 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind 

la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Strategii și metode de predare  folosite în educația copiilor cu CES 

 

Prof. Dinu Cristina Fabiana 

Unitatea de învățământ : Liceul Tehnologic ”Danubius”,Corabia,Olt 

 

Strategii de predare 

Ca și profesor ce predă unor clase de elevi în care se regăsesc  elevi cu CES am identificat trei 

strategii importante care trebuie luate în considerare atunci când se proiectează o sală de curs incluzivă și un 

curriculum.  

▪ Utilizarea principiilor de design universal pentru a crea săli de clasă accesibile. UDL este un set 

de principii care s-au născut din dorința de a oferi fiecărui elev o oportunitate egală de a învăța, bazată pe 

ideea că fiecare persoană are propriul său stil de învățare unic și individual. Potrivit UDL, există trei rețele 

neuronale primare care sunt responsabile pentru modul în care o persoană învață: rețeaua de recunoaștere, 

rețeaua strategică și rețeaua afectivă. Cele trei principii principale ale UDL - Reprezentare (ceea ce învață), 

Acțiune și Expresie (modul de învățare), implicarea (de ce să înveți) - s-au format pe baza acestor trei rețele 

neuronale. Înțelegerea fundamentului UDL - principiile și rețelele neuronale - este imperativă pentru 

profesorii care doresc să implementeze UDL în clasă. Luis Perez, autorul Învățării mobile pentru toți, 

sugerează resurse inițiale puține. Într-un articol, el a spus: „Nu veți aplica fiecare ghid la fiecare lecție. 

Depinde de care sunt relevante pentru obiectivele dvs. de învățare. Începeți cu o singură lecție sau activitate și 

apoi construiți succesul din aceasta, apoi începeți să priviți la alte părți ale curriculumului”.  

▪ Utilizarea unei varietăți de formate de predare. Primul principiu al teoriei designului universal este 

„ceea ce” învață. Acesta spune să folosească „mai multe mijloace de reprezentare.” În timp ce unii studenți 

sunt studenți vizuali, alții pot înțelege mai bine informațiile atunci când sunt prezentate prin text sau când sunt 

rostite oral sau predate prin învățare kinestezică. Unii studenți se descurcă cel mai bine cu o combinație dintre 

cele de mai sus. În timp ce aceste metode de predare diferențiată pot susține nevoile elevilor cu dizabilități, 

acestea oferă, de asemenea, diversitate de instruire întregii săli de clasă, oferind fiecărui elev posibilitatea de a 

învăța în modul în care se descurcă cel mai bine. În mod similar, utilizarea diferitelor suporturi pentru a 

prezenta informații și pentru a-i angaja pe elevi este importantă în sălile de clasă incluzive. Nu uitați că 

principiul doi al teoriei designului universal necesită utilizarea „mai multor mijloace de acțiune și de 

exprimare.” Unii studenți pot constata că cele mai bune mijloace și mijloace de exprimare vin prin scris, în 

timp ce alții pot prefera să prezinte o prezentare orală, să joace o piesă de teatru sau să creeze o piesă de artă. 

Fiecare student este diferit și ar trebui să li se ofere posibilitatea de a-și exprima cunoașterea prin metodele 

care funcționează cel mai bine pentru ei. În plus, profesorii pot utiliza o diversitate de materiale și mijloace 

pentru a-și angaja elevii. Exemple de medii ar putea include software-ul de teatru, artă, video și computer, pe 

lângă mijloacele tradiționale de lectură și text. Prin utilizarea tehnicilor și mijloacelor didactice variate, 

profesorii pot crește implicarea întregii clase, nu doar studenții care răspund la un anumit stil de învățare și 

exprimare.  

▪ Dezvoltarea unui plan de management al comportamentului. Comportamentul perturbator în clasă 

poate afecta nu doar profesorul, ci și ceilalți elevi din clasă. Dezvoltarea unui plan de management al 

comportamentului vă poate ajuta să vă pregătiți pentru momentul inevitabil la care un student sau studenți 

prezintă comportamente perturbatoare - cu înțelegerea faptului că unele comportamente sunt cu mult mai 

puține consecințe decât altele (vorbind din rândul lor, fiind defidante sau agresive). Ar trebui împărtășit  

părinților și elevilor, astfel încât toată lumea să fie conștientă de așteptările și consecințele în cazul în care 

aceste așteptări nu trebuie îndeplinite. Cele mai eficiente planuri implică de obicei o mare cantitate de 

consolidare pozitivă și o înțelegere clară a așteptărilor. Există mai multe tipuri diferite de planuri de gestionare 

a comportamentului pe care le puteți implementa în funcție de nevoile clasei dvs., inclusiv un plan de grup 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

655 
 

întreg, un plan de grup mic, un plan individual sau un plan individual conceput pentru studenții deosebit de 

provocatori.  

 

Învățarea incluzivă se referă la modurile de predare și învățare care sunt concepute pentru a implica activ, a 

include și a provoca toți elevii. Practica predării incluzive poate ajuta, de asemenea, instructorii să-și lărgească 

și să-și extindă înțelegerea propriilor discipline și a ceea ce speră să realizeze în predare și în cercetare. 

Metode de predare 

 

▪ Includerea de conținut, materiale și idei diverse  

→ Când pregătiți prelegeri, întrebările pentru discuții, scenarii, studii de caz, teme și examene, este 

recomandată includerea limbajului, a exemplelor, a contextelor socio-culturale și a imaginilor care reflectă 

diversitatea umană. Ori de câte ori este posibil, selectați subiecte și materiale care reflectă contribuțiile și 

perspectivele din grupuri care au fost subreprezentate istoric în domeniu.  

→ Modelați deschiderea către noile idei și întrebări pe care elevii dvs. le aduc în timpul cursului, care 

vă pot lărgi și aprofunda cunoștințele despre disciplina predată și relevanța acesteia. Ajutați elevii să înțeleagă 

că cunoștințele sunt adesea produse prin conversație și colaborare între puncte de vedere disparate.  

→ Fiți conștienți de modul în care pregătirea profesională și pregătirea dvs. profesională au format 

selecția de conținut și materiale din cursul dvs. Dacă este relevant pentru cursul dvs., încurajați-i pe studenți să 

se gândească critic la modul în care sunt definite și au evoluat în timp canoanele istorice, literare și istorice ale 

artei - precum și criteriile pentru definirea acestor canoane.  

 

▪ Crearea unui mediu inclusiv  

→ Când discutați cu elevii în timpul clasei, comunicați clar - începând din prima zi a semestrului - 

despre ceea ce așteptați să se întâmple în clasă, inclusiv așteptările dvs. pentru interacțiuni respectuoase și 

incluzive.  

→ Stabiliți și aplicați regulile de bază pentru interacțiunea respectuoasă în clasă, cum ar fi ghiduri 

pentru contribuția ideilor și întrebărilor și pentru a răspunde cu respect la ideile și întrebările celorlalți. Dacă 

comportamentul unui elev ar putea reduce la tăcere sau ar conduce la denigrarea celorlalți (intenționat sau nu), 

reamintiți întregii clase despre reguli fundamentale, apoi discută cu elevul individual în afara clasei despre 

efectele potențiale ale comportamentului său. Amintiți-vă că tăcerea dvs. este adesea citită ca o aprobare. Prin 

urmare, este important să se ia măsuri pentru a încerca să îmbunătățească mediul de învățare pentru toți.  

→ În măsura în care este posibil (în funcție de dimensiunea clasei), cunoașteți-vă elevii și 

perspectivele individuale, abilitățile, experiențele și ideile pe care le aduc în cadrul cursului.  

→ Comunicați standarde înalte pentru învățarea și realizarea elevilor în cadrul cursului și exprimați 

încredere că fiecare student poate atinge aceste standarde. În plus, includeți suport structurat în cadrul cursului 

dvs., care este conceput pentru a ajuta elevii să atingă aceste standarde.  
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De exemplu, conectați elevii la resurse specifice cursului, cum ar fi sesiuni suplimentare de ajutor, 

peer-mentori și ghiduri de studiu etc..  

→ Arătați respect pentru toate întrebările și comentariile. Folosiți indicii verbale și non-verbale pentru 

a încuraja participarea și pentru a provoca elevii să gândească profund și critic.  

→ Încurajați elevii să „gândească cu voce tare”, să pună întrebări și să ia în considerare în mod activ 

perspective diferite de-ale lor.  

→ Dacă predați subiecte care pot genera dezacord sau controverse, identificați obiective clare și 

proiectați o structură de clasă informată de aceste obiective. În plus, comunicați studenților obiectivele și 

structura, astfel încât aceștia să știe la ce să se aștepte. Dacă apare o interacțiune tensionată, este important să 

abordăm problema în acest moment. În unele cazuri, întreruperea pentru o perioadă scurtă de timp pentru a 

cere elevilor să discute în grupuri mici sau să reflecte în scris individual, le poate permite să descopere ce ar 

putea învăța din interacțiune. În alte cazuri, conversațiile cu elevii individuali în afara clasei (dar înainte de 

următoarea sesiune de clasă) vor fi mai potrivite.  

→ Dacă vă dați seama după încheierea sesiunii de clasă că s-a produs un schimb tensionat pe care nu 

l-ați recunoscut sau dacă unul sau mai mulți dintre studenții dvs. vă spun despre un schimb pe care nu l-ați 

observat în momentul de față, puteți dedica timp la început. din următoarea sesiune de clasă pentru a discuta 

despre schimb și ce puteți învăța cu toții de la el Abordându-vă greșelile în cursul clasei următoare, modelați 

un comportament pe care doriți ca elevii dvs. să-l prezinte în timpul acestor schimburi.   

→ Promovați o „mentalitate de creștere” prin transmiterea ideii că inteligența nu este o reflectare a 

abilităților naturale, fixe, ci se poate schimba și crește în timp (Dweck, 2006). Când discutați cu elevii despre 

performanța lor în clasă sau la examene sau sarcini, evitați să descrieți o astfel de performanță ca un semn al 

abilității naturale (sau a lipsei abilității). Făcând acest lucru, poate activa amenințarea stereotipului, un 

fenomen în care conștientizarea studenților despre stereotipuri negative care leagă identitatea și abilitatea 

poate duce la performanțe academice deprimate (Steele, 2010).  

→ Ajutați-i pe studenți să dezvolte o mentalitate de creștere, vorbind cu ei despre măsura în care 

experiențele de falimentare academică pot oferi oportunități de creștere și îmbunătățire. De exemplu, dacă un 

student vine pentru a discuta o notă dezamăgitoare la un examen sau o temă, lucrați cu elevul pentru a 

identifica anumite zone în care elevul se luptă și pentru a identifica 2-3 strategii noi pe care elevul le poate 

folosi. îmbunătățiți în acele zone.  

→ Creați un mediu în clasă sau laborator în care este în regulă să faceți greșeli și unde falimentarea 

poate duce la învățare mai profundă. Dacă un student contribuie cu un răspuns incorect, de exemplu, puneți 

întrebări care să ajute elevul să identifice modul în care a ajuns la acel răspuns și pentru a ajuta întreaga clasă 

să înțeleagă cel puțin o metodă pentru a obține răspunsul corect. În același timp, fiți deschiși la posibilitatea ca 

ceea ce pare a fi un răspuns incorect inițial poate duce la înțelegerea împărtășită a unei modalități alternative 

de a răspunde la întrebare.  

 

▪Asigurarea  egalității de acces la instruire și asistență  

→ Ajutați-vă studenții să afle despre asistența și resursele academice și non-academice disponibile la 

Universitate. Rețineți că toți studenții nu vor fi la fel de conștienți - sau la fel de confortabili în a căuta - ajutor 

și resurse academice furnizate de consilieri academici, resurse pentru dizabilități, birourile decanului, 

serviciile de sănătate ale studenților, etc. Prin urmare, vă oferă acces la aceste informații în pagina dvs. de 

curs, rezervați timp în clasă pentru a vorbi despre aceste resurse în prima săptămână de curs și, când este 

nevoie, în conversații individuale cu studenții.  
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→ Promovați corectitudinea și transparența, împărtășind criteriile pe care le veți folosi pentru a evalua 

munca lor cu studenții.  

→ Asigurați-vă că asistența oferită în afara clasei este la fel de disponibilă și accesibilă tuturor (de 

exemplu, dacă împărtășiți informații cu unul sau câțiva studenți cu privire la modalitatea de abordare a unei 

sarcini, repetați aceste informații întregii clase).  

 

▪ Adunarea  și utilizarea feedback-ului pentru a perfecționa și îmbunătăți strategiile  

→ Cereți unui coleg sau unui membru al personalului Centrului de predare să vă respecte învățăturile. 

Luați în considerare sugestii despre cum să încurajați participarea și includerea sporită a contribuțiilor diverse 

și ce factori ar putea fi percepuți ca bariere în calea participării și incluziunii. Identificați ajustările pe care le 

puteți face pentru a le minimiza.  

→ Oferiți oportunităților studenților să reflecte asupra cursului și să vă ofere feedback despre 

metodele și strategiile pe care le utilizați. De exemplu, cereți elevilor să finalizeze scurte evaluări anonime de 

curs la jumătatea perioadei. După aceea, faceți timp în clasă pentru a explica modul în care integrați feedback-

ul pe măsură ce faceți ajustări pe restul semestrului.  

→ Pe măsură ce vă construiți expertiza didactică, exersați o „mentalitate de creștere” - fiți deschis la 

posibilitatea de a învăța din greșeli și primiți ocazia de a învăța cât se poate de la studenți.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

 

DRAGOMIR ANDREEA MARINA 

Grădinița P.P. Nr.13 Step by Step, Târgoviște 

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale fată de educație care sunt 

suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil. Fără abordarea adecvată a 

acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, participarea și integrarea școlară și 

socială. Fiecare copil prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o 

evaluare și o abordare personalizată. Copiii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și dezvoltare. 

Acești copii au în același timp și anumite necesități, particulare, specifice, individualizate. Ei sunt diferiți din 

punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar dacă prezintă același tip de deficiență. 

Conceptul de cerințe educative speciale aspiră la depășirea tradițională a separării copiilor pe diferite 

categorii de deficiențe, printr-o abordare noncategorială a tuturor copiilor. 

Educația sau școala incluzivă implică cu necesitate pregătirea de ansamblu a școlii și societății, pentru 

a primi și satisface participarea persoanelor cu handicap la medii școlare și sociale obișnuite, ca elemente 

componente naturale ale diversității umane, cu diferențele ei specifice. 

Educația sau scoala incluzivă implică ideea de schimbare, a școlii și societății în ansamblu, cu scopul 

de a răspunde dezideratului societății viitorului - „o societetate pentru toți” comprehensivă și integratoare prin 

însăși natura ei, care să răspundă mai bine prin co-educație-nevoilor, potențialului și aspirațiilor tuturor 

copiilor, inclusiv ale celor deosebiți de dotați sau talentați, ale celor care nu fac față în prezent în școala 

obișnuită, ale celor cuprinși în școlile speciale separate. 

Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile 

educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. Integrarea școlară 

reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o 

importanță fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viața comunitară prin formarea unor conduite și 

atitudini, a unor aptitudini și capacități favorabile acestui proces. Integrarea copiilor cu CES permite, sub 

îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea și înțelegerea corectă de către elevii normali a problematicii 

și potențialului de relaționare și participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunității. 

Educația specială se referă la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației pentru anumiți copii în 

vederea egalizării șanselor de participare la educație în medii de învățare obișnuite. 

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES sunt: 
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• Condiții de stimulare și sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

• Flexibilitate didactică; 

• Adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale; 

• Individualizarea educației; 

• Protecție socială; 

• Programe individualizate de intervenție; 

• Integrare școlară si socială. 

Centrele educative speciale se axează pe particularitățile individuale de dezvoltare, de învățare, de relație 

cu mediul și necesită o evaluare și o abordare personalizată a necesităților copilului. Cerințele educative 

speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de adoptare, de învățare, de integrare, 

în nivelul individual de dezvoltare fizică și psihică cu caracteristici biologice, fizice, psihice și sociale.   

Educația integrată se referă la integrarea în structurile învățământului general cu CES pentru a oferi un 

climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate acestor categorii de copii. Educatia integrată a 

copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și psihice a acestora care să-i apropie cât mai mult 

de copiii normali, a implementării unor programe cu caracter corectiv-recuperator; stimularea potențialului 

restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcții menite sa le suplinească pe cele deficitare; 

crearea climatului afectiv în vederea formării motivației pentru activitate, în general și pentru învățare, în 

special asigurarea unui progres continuu în achiziția comunicării; formarea unor abilități de socializare și 

relaționare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor activități 

cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative și a însușirilor pozitive ale personalității, care să faciliteze 

normalizarea deplină. Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat de 

recuperare, care să dezvolte maximal potențialul fizic și psihic pe care îl are. Integrarea urmărește 

valorificarea la maximum a disponibilităților subiectului deficient și antrenarea în mod compensatoriu a 

palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate în așa fel încât să preia activitatea funcțiilor deficitare și să permită 

însușirea de abilități care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. Prin integrare, se 

realizează și o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv emoționale 

corespunzătoare, în care confortul psihic este menținut de satisfacțiile în raport cu activitățile desfășurate. 

Raportul relației socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicațiile practice și teoretice ce privesc 

evoluția sistemului de organizare a educației speciale și a pregătirii copiilor pentru integrarea și incluziunea în 

activitățile profesionale și în colectivitățile sociale. 

Există diferite forme de integrare a copiilor cu CES și anume: 

• Forme de integrare totală parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timpul său în școală 

obișnuită sau la anumite discipline, școlare unde pot face față; 
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• Forme de integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită cu excepția programelor 

terapeutice care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui scop;  

• Forme de integrare ocazională – participare în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, 

spectacole, etc. 

Fiecare cadru didactic pus in ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES acționează în urma 

unei reflecții îndelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucrează cu acești copii îl reprezintă 

colaborarea cu părinții și consiliera acestora, implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii, nu în calitate de 

observator ci și de participanți activi. Părinții copiilor cu CES trebuie să înțeleagă că au multe idei în a 

relaționa cu copiii lor în mod pozitiv și că pot să-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru copiii lor și prin 

ei învață să trăiască în armonie cu lumea. Sarcina părinților și a cadrelor didactice este să-i ajute pe copii să 

învețe despre sentimentele lor și să le arate relația dintre sentimentele și comportamentul lor. 

Relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este 

nevoie de respectarea următorelor reguli: 

• Părinții și copiii trebuie să fie realiști în așteptări. Copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și 

trebuie alese situațiile la care poate să participe.  

• Trebuie oferite copilului o alegere de 2 opțiuni, pe care cei mai mari le acceptă. Problemele trebuie 

discutate pana când se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o hotărâre; 

• Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine 

pregătite și informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea acestora. 

• Trebuie redusă izolarea părinților punându-i în legătură cu alți părinți aflați în situații similare, 

promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 

• Trebuie susținut că nu există un singur model de părinte și numai prin unirea forțelor părinților, 

cadrelor didactice și a scolii se poate face o mai bună integrare a copiilor cu CES. 

Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparențelor nu au timp să aștepte. 

Educația specială este o formă de educație adoptată și destinată tuturor copiilor cu CES care nu reușesc 

singuri să atingă, în cadrul învățământului obișnuit - temporar sau pe toată durata școlarității, un nivel de 

educație corespunzătoare vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, autonom și independent. 

Principiile care stau la baza educației al oricărui copil: 

• Garantarea dreptului la educație al oricărui copil; 

• Copiii au dreptul să învețe împreună, indiferent de dificultăți și de diferențe; 

• Fiecare este unic și are un anume potențial de învățare și dezvoltare; 

• Școala și comunitatea asigură șanse egale de acces la educație pentru toți copiii; 
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• Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu CES; 

• Corelarea tipurilor de educație și a formelor de școlarizare în funcție de scopul educației, obiectivele 

generale și specifice precum și de finalitățile educației; 

• Asigurarea conexiunilor educaționale activității complexe. 

Finalitățile educației speciale sunt acelea de a crea condiții unei bune integrări sociale și profesionale a 

persoanei cu nevoi speciale. 

Un obiectiv important al școlii incluzive îl reprezintă sprijinul acordat pentru menținerea în familie a 

copiilor cu CES. De aceea, se pune problema respectării principiului normalizării ce se refera la condițiile de 

mediu și viață, la eliminarea separării copiilor cu CES și la acceptarea lor alături de ceilalți copii. 

Principiul normalizării presupune luarea în seamă nu doar a modului în care persoana cu deficiențe se 

adaptează la cerințele vieții sociale, dar în același timp, la felul în care comunitatea înțelege să se conformeze 

nevoilor și posibilităților persoanei în dificultate. Normalizarea implică includerea într-un mediu școlar și de 

viață cotidiană nediscriminatoriu și asigurarea unei multitudini de servicii care să reducă pe cât posibil starea 

de handicap, chiar dacă deficiențele sau afecțiunile propriu-zise nu pot fi încă depășite. 
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    EVALUAREA COPIILOR CU CES 

  

Prof. Udrescu Mihaela 

Școala cu clasele I-VIII Budești, Vâlcea 

  

  

Dizabilitatea face parte din experienţa umană, fiind o dimensiune a umanităţii. Ea este cea mai 

puternică provocare la acceptare a diversităţii. Sarcina evaluării copiilor cu deficiențe nu este una uşoară. 

Rolul evaluatorului este să ştie exact ce este dizabilitatea, care sunt coordonatele sale, dar şi s-o recunoască ca 

experienţă unică, ca o dimensiune a diversităţii umane. Numai astfel se poate aprecia corect dacă serviciile şi 

programele de intervenţie şi sprijin pe care le propune, le evaluează și revizuiește răspund necesităţilor celor 

cărora le sunt adresate. 

Evaluarea trebuie să se realizeze într-un cadru empatic şi de pe poziţii de compatibilitate culturală cu 

beneficiarii ei. Aceasta presupune facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi şi participarea acestora şi a 

reprezentaţilor legali la toate nivelurile evaluării. Parteneriatul în evaluare este esenţial; părinţii au dreptul să 

fie consultaţi, să participe la luarea deciziilor consecutive evaluării, să cunoască planurile şi programele de 

intervenţie şi progresele pe care le realizează copilul.Evaluarea este un act de mare responsabilitate pentru toţi 

factorii implicaţi: copii, părinţi, specialişti evaluatori. 

În consecinţă, evaluarea este un proces continuu, de planificare şi programare care orientează 

elaborarea planului de servicii personalizate şi programele de intervenţii personalizate.Evaluarea trebuie să fie 

complexă şi să evite formalismul. Aceasta presupune o abordare multidisciplinară - medicală, psihologică, 

pedagogică şi socială - complementară, uneori inter-instituţională, iar din analiza şi sinteza tuturor datelor 

rezultate reies şi trebuie să se propună soluţii de integrare a copiilor cu CES. 

evaluare, copii CES 

  

Identificarea și evaluarea complexă a copiilor cu dizabilități și alte cerințe speciale reprezintă o 

problematică foarte complexă și aflată în plină dinamică. 

  

Principiile evaluării copilului cu dizabilităţi: 

·         Evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al copilului - creşterea nivelului de 

“funcţionalitate”, de implicare activă în planul vieţii individuale şi sociale. 

·         Evaluarea trebuie axată pe potenţialul de dezvoltare a copilului. 

·         Evaluarea necesită o abordare complexă și completă a elementelor relevante (sănătate biopsihică, nivel de 

instrucţie şi educaţie, grad de adaptare psiho-socială, situaţie economică ş.a.) precum şi a interacţiunii dintre 

acestea. 

·         Evaluarea trebuie sa fie unitară, să urmărească şi să opereze cu aceleaşi obiective, criterii, metodologii, 

pentru toţi copiii. 

·         Evaluarea trebuie să aibă un caracter multidimensional, altfel spus să determine nivelul actual de 

dezvoltare, pentru a oferi un prognostic şi recomandări privind dezvoltarea viitoare a copilului, în 

integralitatea sa. 

·         Evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea activă şi responsabilizarea tuturor specialiştilor 

implicaţi (psihologi, medici, pedagogi, profesori, educatori, sociologi, asistenţi sociali, logopezi etc.). 

·         Evaluarea se bazează pe un parteneriat autentic cu beneficiarii direcţi ai acestei activităţi: copilul şi 

persoanele care îl au în ocrotire. 
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Evaluarea – proces continuu şi complex 

Reforma din protecţia copilului, educaţie și sănătate atinge în desfăşurarea ei şi domeniul evaluării 

copiilor. Se afirma reconsiderarea actului evaluării, din perspectiva necesităţii includerii şi a unor grupuri 

vulnerabile de copii în acţiunea evaluativă. 

Evaluarea trebuie privită ca proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi estimare cantitativă 

şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a copilului. 

Evaluarea presupune colectarea de informaţii cât mai complete, interpretarea de date, punerea şi 

rezolvarea de probleme în scopul orientării deciziei şi intervenţiei. 

Evaluarea este o parte dintr-un proces şi nu demers ulterior şi exterior diverselor tipuri de intervenţii: 

educaţionale, de protecţie, de tratament şi recuperare etc. Demersul evaluativ nu se rezumă la o activitate 

constatativă, ci investighează potenţialul de dezvoltare şi învăţare şi sugerează programe ameliorativ-

formative pe anumite paliere de dezvoltare. 

Evaluarea statică, în care se punea accent pe ceea ce poate face efectiv copilul, pe abilităţile pe care le 

are la un moment dat şi nu pe capacităţile sale de dezvoltare a fost înlocuită cu evaluarea dinamică, prin care 

se estimează potenţialul de învăţare în scopul folosirii lui ca suport în formarea abilităţilor necesare dezvoltării 

plenare a copilului. 

Probele şi testele de evaluare au drept obiectiv determinarea abilităţilor şi a disponibilităţilor imediate 

pentru dezvoltare. O asemenea abordare exclude definitiv teza “caracterului irecuperabil” al copilului cu 

dizabilităţi. 

Evaluarea stabileşte elementele pozitive din dezvoltarea copilului, ca punct de plecare în activitatea de 

recuperare (reabilitare). Evaluarea fără măsuri de intervenţie este un nonsens, ca si interventia fara evaluare si 

monitorizare continua. Sistemul de intervenţie în care este cuprins copilul cu dizabilităţi trebuie să cuprindă 

obligatoriu următorii paşi: identificare – diagnoză – orientare – măsuri şi servicii de intervenţie (de exemplu 

recuperare şi reabilitare) şi suport – reevaluare –– integrare şi includere socială. 

În consecinţă, evaluarea este un proces continuu, de planificare şi programare care orientează 

elaborarea planului de servicii personalizate şi programele de intervenţii personalizate. 

Evaluarea parametrică implică utilizarea unor teste sau probe. Însă evaluarea trebuie să includă şi 

observaţia directă şi sistematică, istoricul dezvoltării copilului (anamneza), date socio-culturale, analiza 

produselor activităţii, analiza erorilor, analiza de sarcini, inventarele de abilităţi, chestionare, interviul, 

dialogul cu părinţii etc. Aceste metode de evaluare permit monitorizarea copilului în contexte naturale de 

viaţă, iar informaţiile culese prin intermediul lor ne oferă o adevărată “hartă“ a evoluţiei copilului şi a 

comportamentelor sale în domenii fundamentale, precum relaţiile cu activitatea şi cu mediul, relaţiile cu 

ceilalţi, relaţiile cu sine. 

  

Etape ale evaluării 

Demersul evaluativ în cazul copiilor cu dizabilităţi parcurge următoarele mari etape: 

Evaluare iniţială – constatativă, ale cărei obiective sunt: 

·         identificarea, inventarierea, clasificarea, diagnosticarea; 

·         stabilirea nivelului de performanţe sau potenţialul actual al copilului; 

·         estimarea/prognoza dezvoltării ulterioare, bazată pe potenţialul individual şi integrat al copilului; 

·         stabilirea încadrării: pe grad sau nivel, educaţional etc; 

·         stabilirea parametrilor programului de intervenţie personalizată 

Evaluarea formativă este un tip de evaluare continuă care evidenţiază nivelul potenţial al dezvoltării şi 

urmăreşte iniţierea unor programe de antrenament a operaţiilor mintale. Ea nu este centrată pe deficit, ci 

evidenţiază ceea ce ştie şi ce poate copilul, ce deprinderi şi abilităţi are într-o anumită etapă a dezvoltării sale. 

Evaluarea finală are ca obiective: 

·         estimarea eficacităţii intervenţiei sau a programului; 
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·         modificarea planului sau a programului, în raport de constatări; 

·         reevaluarea copilului şi reconsiderarea deciziei. 

Evaluarea trebuie să fie complexă şi să evite formalismul. Evaluarea complexă presupune o abordare 

multidisciplinară - medicală, psihologică, pedagogică şi socială - complementară, uneori inter-instituţională, 

iar din analiza şi sinteza tuturor datelor rezultate reies şi trebuie să se propună soluţii de orientare a copiilor 

către serviciile adecvate. 
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Educaţia copiilor cu cerinţe speciale în cadrul învăţământului de masă. 

 

Udrea Ramona-Maria 

 Școala Gimnazială Nr.4,Rm. Vâlcea 

 

Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea strategică 

Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

În scopul sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice - incluzând formarea 

cadrelor didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică. Cu toate acestea, diverse evaluări şi 

studii efectuate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de alte organisme au condus la 

concluzia necesităţii extinderii în continuare a măsurilor de sprijin privind integrarea copiilor cu nevoi 

educaţionale speciale, incluzând printre altele formarea resurselor umane pentru a pregăti mai bine şcolile din 

învăţământul de masă pentru integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale. Formarea şi în sens mai 

general pregătirea trebuie asigurate pentru:Conducerea unităţilor de învăţământ pentru construcţia unui mediu 

educaţional incluziv; Cadrele didactice pentru a dezvolta competenţe profesionale necesare pentru a lucra cu 

elevi cu nevoi educaţionale speciale; Elevii pentru a dezvolta o sentimente de toleranţă, înţelegere şi sprijin; 

Părinţii elevilor pentru a sprijini copii lor în dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv; Dezvoltarea 

infrastructurii specifice pentru elevii cu deficienţe (căi de acces, cabinete, facilităţi de recuperare etc.); 

Dezvoltarea în curriculumul la decizia şcolii a unor activităţi special destinate sprijinirii progresului elevilor 

cu nevoi educaţionale speciale - de exemplu pentru educaţie remedială, programe după ore, educaţie inclusivă 

etc.; Asigurarea unui număr sporit de cadre didactice suport şi personal didactic auxiliar de sprijin; 

Diversificarea şi dezvoltarea în continuare a materialelor ajutătoare, precum şi a unor lucrări de referinţă 

privind educaţia incluzivă. 

Conform prevederilor Legii Învăţământului, integrarea şcolară a copiilor cu nevoi educaţionale speciale este 

asigurată prin următoarele forme: 

• în unităţi de învăţământ dedicate integral educaţiei şi formării profesionale a copiilor cu nevoi educaţionale 

speciale (învăţământ special separat); 

• în grupe sau clase pentru copii cu nevoi educaţionale speciale organizate în unităţi ale învăţământului de masă 

(învăţământ special parţial integrat); 

• în grupe şi clase organizate în unităţile învăţământului de masă (învăţământ special total integrat). 

Pentru a sprijini procesul de integrare au fost aplicate o serie de măsuri, cum ar fi: 

• Formare specifică pentru inspectorii de învăţământ primar, cadrele didactice şi didactice auxiliare din 

învăţământul primar şi pentru psihopedagogii lucrând pentru comisiile pentru protecţia copilului subordonate 

consiliilor judeţene; 

• Elaborarea de materiale educaţionale şi materiale pentru sprijinirea unei educaţii inclusive în cooperare cu 

UNICEF; 

• Transformarea anumitor şcoli speciale în şcoli resursă pentru învăţământ integrat; 

• Elaborarea şi implementarea programului naţional O şcoală pentru fiecare privind informarea, conştientizarea 

şi pregătirea şcolilor şi comunităţilor pentru integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale; 

• Elaborarea cadrului legal specific pentru a sprijini procesul de integrare. 

La această dată, în majoritatea judeţelor există cel puţin 2 şcoli din învăţământul de masă care integrează copii 

cu nevoi educaţionale speciale. Sunt însă în continuare necesare acţiuni susţinute pentru dezvoltarea unui 

mediu educaţional inclusiv - concentrate atât asupra resurselor umane, cât şi asupra infrastructurii. 

Învăţământul special integrat parţial sau complet asigură integrarea şcolară şi socială a copiilor cu nevoi 

educaţionale speciale şi dezvoltarea unui mediu educaţional inclusiv în învăţământul de masă. În mod 

specific, procesul de integrare vizează: 
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• să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare şi 

dezvoltare; 

• pregătirea şcolilor şi comunităţilor (conducere, personal didactic, părinţi, comunitatea în întregul său) să 

accepte copiii cu nevoi educaţionale speciale şi astfel să fie asigurată dezvoltarea unui mediu educaţional 

inclusiv; 

• realizarea condiţiilor optime în comunitate pentru dezvoltarea intelectuală, psihică, comportamentală şi 

atitudinală a copiilor cu nevoi educaţionale speciale prin: asistenţă psihopedagogică specializată în şcoli; 

asistenţă specializată în familie; servicii sociale specializate furnizate copilului şi familiei din partea 

autorităţilor îndreptăţite de lege. 

Obiectivele generale ale învăţământului integrat parţial sau complet sunt următoarele: 

• asigurarea participării totale şi active la viaţa comunităţii a tinerilor şi adulţilor cu deficienţe prin finalizarea 

educaţiei lor formale; 

• asigurarea asistenţei permanente şi continue pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale în scopul conducerii 

lor către viaţa independentă, conform propriilor lor dorinţe, aspiraţii şi capacităţi; 

• îndepărtarea cauzelor deficienţelor, prevenirea agravării acestora şi diminuarea consecinţelor lor asupra 

copilului; 

• evitarea şi eradicare oricăror tipuri de discriminări către persoanele cu handicap sau deficienţe. 

Obiectivele specifice ale predării depind de nivelul educaţional şi sunt adaptate la potenţialul copiilor din cele 

stabilite pentru învăţământul de masă. 

Cooperarea între instituţiile de învăţământ special şi unităţile învăţământului de masă a devenit o modalitate 

pentru a asigura şanse egale copiilor cu dizabilităţi. În consecinţă, au fost stabilite structuri de învăţământ 

special integrat sub forma claselor speciale şi a programelor de integrare. 

Copiii cu nevoi educaţionale speciale sunt integraţi treptat în şcolile învăţământului de masă, cu 

asistenţa specialiştilor în psihopedagogie. Copiii urmează temporar clase speciale până la integrarea în şcolile 

învăţământului de masă. Ei pot de asemenea să urmeze atât clase speciale, cât şi clase din învăţământul de 

masă. Programele de integrare sunt organizate pentru a sprijini integrare individuală a 8-12 elevi în diverse 

clase din învăţământul de masă (pentru 2-3 unităţi de învăţământ din aceeaşi zonă). Educatia speciala are in 

vedere un anumit tip de educatie adaptata si destinata copiilor care nu reusesc sa atinga in cadrul inv obisnuit 

nivele educative si sociale corespunzatoare varstei. 

Cerinte/nevoi educative speciale - CES - este o sintagma, care se refera la cerintele in plan educativ 

ale unor categorii de persoane, cerinte consecutive unor disfunctii sau deficiente de natura intelectuala, 

senzoriala, psihomotrice, fiziologica sau ca urmare a unor conditii psihoafective, socioeconomice sau de alta 

natura; aceste cerinte plaseaza persoana/elevul intr-o stare de dificultate in raport cu ceilatii din jur, stare care 

nu-i permite o existenta sau o valorificare in conditii normale a potentialului intelectual si aptitudinal de care 

acesta dispune si induce un sentiment de inferioritate ce accentueaza conditia sa de persoana cu cerinte 

speciale. In consecinta, activitatile educative scolare si/sau extrascolare reclama noi modalitati de proiectare si 

desfasurare a lor in relatie directa cu posibilitatile reale ale elevilor, astfel incat sa poata veni in intampinarea 

cerintelor pe care elevii respectivi le resimt in raport cu actul educational (acest proces presupune, pe langa 

continuitate, sistematizare, coerenta, rigoare si accesibilizare a continuturilor, un anumit grad de intelegere, 

constientizare, participare, interiorizare si evolutie in planul cunoasterii din partea elevilor). 

  

 Altfel spus, cerintele educative speciale solicita abordarea actului educational de pe pozitia capacitatii 

elevului deficient sau aflat in dificultate de a intelege si valorifica continutul invatarii, si nu de pe pozitia 

profesorului sau educatorului care desfasoara activitatea instructiv-educativa in conditiile unei clase omogene 

sau pseudo-omogene de elevi. 

Evident ca aceasta sintagma poate avea un inteles anume pentru fiecare elev in parte, in sensul ca 

fiecare elev este o individualitate si, la un moment dat, intr-un domeniu sau altul al invatarii, reclama anumite 
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cerinte educationale specifice pentru a putea intelege si valorifica la maximum potentialul sau in domeniul 

respectiv (spre exemplu, un elev poate intampina dificultati de invatare la matematica sau fizica, unde sunt 

necesare, in special, anumite categorii de operatii ale gandirii la care elevul respectiv este deficitar; in schimb, 

la disciplinele din celelalte arii curriculare obtine rezultate bune, chiar peste media clasei). 

Totusi, sintagma cerinte educationale speciale este utilizata mai ales in domeniul psihopedagogiei 

speciale, unde semnifica necesitatea unor abordari diferentiate si specializate ale educatiei copiilor cu 

dizabilitati/deficiente mintale, intelectuale, ale celor cu afectiuni neuropsihice, neurofiziologice, senzoriale, 

fizice, somatice. 

 Normalizarea este un termen care se refera, in principal, la asigurarea unor conditii de viata, 

corespunzatoare pentru persoanele cu cerinte speciale, acceptarea acestora in cadrul societatii sau comunitatii 

din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleasi drepturi, responsabilitati si posibilitati de acces la serviciile 

comunitare ca si celorlalti membrii ai societatii, in scopul dezvoltarii si valorificarii optime a potentialului de 

care aceste persoane dispun. Altfel spus, normalizarea se refera la sprijinul oferit persoanelor cu cerinte 

speciale de catre componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de viata similar sau 

apropiat cu al celorlalti membrii ai societatii; consecintele practice ale normalizarii sunt programele 

si actiunile bazate pe incluziune si integrare. 

Transpunerea in practica a normalizarii se desfasoara pe patru niveluri functionale: 

1. normalizarea fizica 

2.normalizarea functionala 

3.normalizarea sociala 

4. normalizarea societala 

Educatia integrata presupune ca relatiile dintre indivizi sa se bazaze pe o recunoastere a integritatii 

lor, a valorilor si drepturilor comune pe care le poseda. 

Ed.integrata este tot o forma de ed speciala care se desf in alte conditii decat cele existente in scolile 

speciale.In schimb, ed integrate incearaca sa inlature perceptia asupra scolilor speciale ca unitati scolare 

segregationiste. 

Educatia integrata are drept obiective, urmatoarele: 

- a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara, asistenta 

medicala si sociala) in scoala respectiva; 

- a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de proiectare si aplicare a 

programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinte speciale la programul si resursele 

scolii obisnuite (sali de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.); 

- a incuraja rel. de prietenie si comunicarea intre toti copii din clasa/scoala; 

- a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea dif dintre ei; 

- a tine cont de probl si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice in viata scolii; 

- a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerinte speciale; 

- a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor instructiv-educative din 

scoala. 

Dizabilitatea este termen de baza utilizat in legislatia si practica romaneasca obisnuita, alaturi de cel 

de handicap. 

In literatura de specialitate, termenul dezabilitate a inceput sa fie utilizat si promovat ca substitut de 

regula, pentru termenul handicap, ce tinde sa fie inlocuit in terminologia internationala. 

Dizabilitatea face parte din experienta umana, fiind o dimensiune a umanitatii; ea este una dintre cele 

mai puternice provocari in ceea ce priveste acceptarea diversitatii, deoarece limitele sale sunt foarte fluide, in 

categoria persoanelor cu dizabilitati putand intra oricine, in orice moment, ca urmare a unor imprejurari 

nefericite, boli sau accidente. 
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Ideea integrarii copiilor cu dizabilitati in scoala publica a aparut ca o reactie necesara si fireasca a 

societatii la obligatia acesteia de a asigura normalizarea si reformarea conditiilor de educatie pentru 

persoanele cu cerinte educative speciale. 

Integrarea inseamna ca relatiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoastere a integritatii lor, a 

valorilor si drepturilor comune pe care le poseda. Cand lipseste recunoasterea acestor valori, se instaureaza 

alienarea si segregarea intre grupurile sociale. Altfel spus, integrarea se refera la relatia stabilita intre individ 

si societate si se poate analiza avand in vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex. 

 Integrarea presupune egalitatea de participare sociala si egalitatea de sanse in realizarea accesului la 

educatie. Printre valorile actuale si de perspectiva ale integrarii societatii democratice din lume le considera 

dominante pe urmatoarele: 

-    acceptarea tuturor diferentelor; 

-          respectul diversitatii; 

-          solidaritatea umana si mai ales cu persoane diferite ; 

-          lupta impotriva excluderii si marginalizarii; 

-          lupta impotriva inegalitatii sociale. 

Nivelurile integrarii se afla in relatie de interactiune, se influenteaza si se imbogatesc reciproc creand 

astfel ansamblul de conditii necesar pentru schimbarea societatii si transformarea intr-o societate capabila sa 

asigure integrarea persoanelor cu handicap mintal in interiorul ei. Accesul la integrare este valabil pentru toate 

persoanele, inclusiv pentru cele cu un handicap, indiferent de handicapul si gravitatea acestuia. In acest sens 

nu ar trebui sa existe nici o restrictie. Persoanele cu un anumit handicap si mai ales cu un handicap mintal sunt 

oameni cit se poate de obisnuiti, oameni cu vise, sperante, aspiratii, dar cu mai multe dureri si mai multe 

obstacole cu care se confrunta. 

Integrarea este un proces complex care presupune : 

- a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti copii normali; 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara, asistenta 

medicala si sociala) in scoala respectiva; 

- a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de proiectare si aplicare a 

programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinte speciale la programul si resursele 

scolii obisnuite (sali de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.); 

- a incuraja rel de prietenie si comunicarea intre toti copii din clasa/scoala; 

- a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea dif dintre ei; 

- a tine cont de probl si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice in viata scolii; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; 

- a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor instructiv-educative din 

scoala. 

Conform principiilor promovate in materie de educatie de catre organismele Internationale, se 

mentioneaza ca persoanele/elevii cu diferite tipuri de deficiente au aceleasi drepturi fundamentale ca si ceilalti 

cetateni de aceeasi varsta, fara discriminare pe motive de sex, limba vorbita, religie, stare financiara sau orice 

alta caracteristica a persoanei in cauza sau a familiei sale. 

Daca acceptam ideea ca, dupa absolvirea scolii, toti copiii trebuie sa beneficieze de sansa de a 

participa activ la viata sociala, atunci trebuie sa le acordam neconditionat aceasta sansa inca din scoala; deci 

integrarea sociala este pregatita si conditionata de integrarea scolara. 

In ceea ce priveste forme ale integrarii copiilor cu CES, existente in scoala romaneasca, acestae se 

bazeaza pe urmatoarele modele: 

Modelul cooperarii scolii obisnuite cu scoala speciala - in acest caz, scoala obisnuita coordoneaza 

procesul integrarii si stabileste un parteneriat activ intre cadrele didactice din cele doua scoli care vor 

experimenta si sustine un nou mod de desfasurare a activitatilor didactice, pregatind impreuna continutul 
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activitatilor scolare, adaptand materialele si mijloacele de invatare folosite in timpul orelor si oferind un cadru 

confortabil tuturor elevilor din clasa. Acest model are avantajul ca permite valorificarea resurselor si 

experientelor deja existente in cele doua tipuri de scoli, fara a necesita cheltuieli suplimentare. De asemenea, 

profesorii din scoala speciala beneficiaza de posibilitati de predare mult mai largi, iar profesorii din scoala 

obisnuita se pot informa asupra multiplelor aspecte legate de nevoile si posibilitatile reale ale unui elev cu 

cerinte educative speciale. La prima vedere, acest model ar putea fi considerat ca fiind irealizabil, mai ales 

in conditiile tarii noastre, unde, in reprezentarea opiniei publice, profesorii din invatamantul 

special sunt considerati, cel putin din punctul de vedere al statutului, ca fiind inferiori celor din invatamantul 

de masa, 

iar unii profesori din scolile obisnuite adepti ai modelului scolii elitiste, nu au puterea, curajul sau buna-

credinta de a recunoaste ca si o parte dintre copiii cu deficiente pot fi la fel de buni ca semenii lor, considerat 

normali, avand, totodata, dreptul la sanse egale in educatie si in pregatirea profesionala. 

Pentru rezolvarea acestei probleme, exista alternativa infiintarii unor centre de zi sau centre 

de recuperare pentru copiii deficienti (prin reorganizarea scolilor speciale actuale) care sa includa un numar 

mic de copii si in care programul de activitate sa fie destinat activitatilor recuperatorii, compensatorii si de 

consolidare a cunostintelor primite la scoala, iar regimul de viata sa fie unul cat mai aproape de normalitate. 

Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale in scoala obisnuita - acest model 

presupune integrarea copiilor deficienti in scoli de masa unde sa intre in relatie cu elevii normali, 

facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice si specialistilor din scoala, o mai buna intercunoastere si 

relationare intre cele doua categorii de copii. Modelul este criticat de unii specialisti care nu considera o 

integrare reala constituirea unei clase speciale intr-o scoala obisnuita, practica demonstrand dificultatea 

aplicarii unui program de integrare dupa acest model; discrepanta dintre clasele obisnuite si clasa speciala se 

accentueaza, timpul efectiv in care elevii normali si cei cu cerinte speciale relationeaza direct este destul de 

redus (in cele mai multe cazuri acest timp se reduce la durata pauzelor dintre activitatile scolare), iar in 

conditiile unui colectiv scolar de acest tip se constituie cu usurinta grupuri de elevi intre care apar conflicte 

sau atitudini ce pot accentua discriminarea fata de elevii deficienti din clasa speciala (adica efectul opus  

integrarii).                                                                           

Modelul bazat pe amenajarea in scoala obisnuita a unui spatiu sau a unei sali de 

instruire si resurse pentru copiii deficienti, integrati individual in clase obisnuite din scoala 

respectiva - in acest caz, profesorul care se ocupa cu elevii deficienti este si profesorul de sprijin care 

desfasoara activitati cu acesti copii, atat in spatiul special amenajat in scoala, cat si la orele de clasa, atunci 

cand conditiile solicita/permit acest lucru, colaborand direct cu educatorii din clasele unde sunt integrati 

copiii. 

Modelul itinerant- acest model favorizeaza integrarea intr-o scoala de masa a unui numar mic de copii 

cu cerinte speciale, domiciliati la mica distanta de scoala (se evita astfel dezavantajul deplasarilor pe distante 

mari ale copilului) si sprijiniti de un profesor itinerant (specializat in munca la domiciliul copiilor cu un 

anumit tip de deficienta); ei pot astfel participa la activitatile scolii respective. 

Modelul comun - este relativ asemanator cu modelul precedent, cu deosebirea ca in acest caz 

profesorul itinerant este responsabil de toti copiii cu deficiente dintr-un anumit areal si ofera servicii de 

sprijinire a copilului si familiei, ajuta parintii la alcatuirea 

programelor de invatare, urmareste evolutia scolara a copilului, colaboreaza cu profesorii scolii obisnuite in 

care este integrat copilul si intervine atunci cand apar probleme de invatare sau de adaptare a copiilor 

la anumite cerinte scolare. 

O scoala integrativa este : 

·        scoala in permanenta schimbare si adaptare la nevoile copiilor 

·         cel mai eficient mediu de combatere a atitudinilor de discriminare 

·         comunitate interculturala primitoare si deschisa 
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·         scoala care-i valorizeaza in mod egal pe toti copiii, profesorii si parintii 

Integrarea se bazează pe convingerea că adulţii lucrează în comunităţi incluzive, alcătuite din 

persoane de diferite rase, religii, aspiraţii, cu sau fara dizabilităţi. Tot aşa, indiferent de vârstă, copiii au nevoie 

să crească şi să înveţe în medii asemănătoare celor în care vor lucra ca adulţi, iar scoala este principala 

institutie care trebuie sa raspunda acestei nevoi. 

Profesorul din scoala integrativa va avea o serie de obiective de perfectionare si autoperfectionare 

profesionala, cum ar fi : 

·         Să fie capabil sa remarce punctele forte si interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru 

motivarea interioară in procesul de educatie. 

·         Să stie să stabilească obiective ambiţioase dar diferenţiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce 

impune evaluare diferenţiată. 

·         Să formuleze aşteptări adecvate pentru FIECARE elev, oricare ar fi capacităţile acestuia. 

Această abilitate a cadrului didactic permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii. 

·         Să stie sa utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi decât pe intervenţia de la 

catedră. 

·         Să stie sa ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev sa aiba un succes 

Competentele utile profesorului din scoala integrativa sunt: 

·         Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă. 

·         Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient. 

·         Să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alti profesionisti care se ocupa de copil 

·         Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecţionare 

profesională şi nu ca problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat. 

·         Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă. 

Procesul de integrare a copiilor in dificultate presupune din partea  profesionistilor antrenati nu doar 

interes, cunostinte si competente – ci si o capacitate reala de a lucra in echipa. O echipa constituita atat in 

cadrul scolii, dar si o echipa la nivel interinstitutional, care sa-i includa pe toti profesionistii care raspund de 

copil: educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de scoala si altii. 

Pentru fiecare copil aflat in sistemul de protectie este necesara elaborarea si aplicarea unui proiect 

personalizat de ingrijire, educare, recuperare, (re)integrare familiala si sociala. 

O parte importanta a proiectul personalizat este cea referitoare la proiectul de integrare in scoala si 

comunitate. Pentru orice copil in dificultate care urmeaza o forma de invatamant prescolar sau scolar acest 

proiect se realizeza in parteneriat cu gradinita/ scoala din comunitate. Managerul de caz va antrena in 

elaborarea si aplicarea acestui document scris pe directorul scolii si pe educatoarea, invatatorul sau  profesorul 

diriginte care raspunde de educatia copilului respectiv. 

 Proiectul personalizat de integrare in scoala si comunitate este un dosar care include date despre 

copil, evaluarea initiala a situatiei acestuia, planul de interventie si rapoarte care reflecta evolutia situatiei pe 

parcursul implementarii planului. 

Acest document faciliteaza legatura dintre serviciile de protectie a copilului si scoala, munca in echipa 

interdisciplinara si asigura antrenarea responsabila si complementara  a profesionistilor din sistem, a 

directorului de scoala si a cadrelor didactice, a familiei, a copiilor si adultilor din comunitate pentru ca fiecare 

copil aflat in situatie de risc, cu CES sau cu probleme sociale sa fie sprijinit in integrarea sa scolara, 

profesionala si sociala. 

Integrarea sociala nu poate fi separata de integrarea scolara, ea nu este doar post-scolara, ci se 

construieste treptat, pe masura devenirii copilului prin educatie, ca adult „fiinta sociala” scoala fiind insasi o 

parte a vietii sociale, ca atare progresul in directia dobindirii autonomiei, „competente” sociale trebuie sa 

constituie la fel ca si dezvoltarea intelectuala, o finalitate educationala. 

Principiile educaţiei integrate sunt: 
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- principiul prevenirii deficienţilor şi handicapului 

- principiul egalizării şanselor de acces la toate formele şi gradele de învăţămînt 

- principiul adaptării educaţiei speciale la cerinţele individuale ale fiecărui copil cu deficienţă 

- principiul intervenţiei precoce 

- principiul participării largi a comunităţii locale la rezolvarea problemelor educaţiei speciale 

- principiul structurilor alternative 

Integrarea este un proces care se structureaza dupa valorile constiintei umane. 

In cadrul acestui proces nu faptul ca un individ poate exercita o indeletnicire pe baza unei aptitudini 

devine important, ci din contra, esential este faptul structurii axiologice si al gradului de operationalitate 

axiologica a constiintei umane, pentru ca realizarea integrarii umane pe plan social este o decizie simultana a 

societatii si a personalitatii, deciziile neputand fi luate, decat pe baza unor sisteme ierarhizate de valori. 

Ca sa existe o decizie integratoare, constiinta umana trebuie sa posede in substanta sa aceste valori. 

Mecanismul motivational al strategiei integrarii la ambii poli se bazeaza pe existenta configuratiei 

axiologice. 

Putem distinge, in cadrul strategiilor integrarii, in baza acestui principiu trei categorii mari de 

strategii: 

•  strategii individuale 

•  strategii colective 

•   strategii totale 

Strategii individuale. Aceasta categorie priveste mai mult posibilitatile pe care individul, luat ca 

entitate, le utilizeaza sa se integreze. Orice sistem educational trebuie sa aiba in vedere sa inzestreze individul 

cu o gama de strategii individuale pe care acesta sa le poata folosi in imprejurarile diferite ale vietii sale. 

Pentru noi, pe baza strategiilor individuale este construita de mecanismele motivationale. Toate abilitatile, 

incepand cu abilitatile intelectuale si terminand cu abilitatile sociale comportamentale, fac parte din strategiile 

individuale. Dar nu trebuie neglijat faptul ca strategiile individuale sunt rezultatul unor strategii colective de 

integrare la care individul este supus in permanent. Ceea ce este important, este ca aceste strategii individuale 

nu constituie mecanismele de eludare, ci forma de fluenta si creativitate cu care individul este inarmat. 

 Strategii colective. Aceasta strategie incepe de la microgrupul familial, microgrupul de strada, 

strategiile socioprofesionale, deci scolare si culturale. Fiecare dintre aceste subcategorii cunosc o mare 

varietate de indicatori care sa le defineasca si fara doar si poate ca o psihologie a integrarii ar trebui sa 

stabileasca intai acesti indicatori individuali si colectivi care sa permita un antrenament, o dezvoltare, o 

educare a lor in cadrul personalitatii umane. 

Strategii totale. Societatea ca atare cunoaste si ea o gama variata de strategii prin care faciliteaza 

integrarea individului in societate si a valorilor in constiinta individului. Gandirea social-culturala, modelul 

personalitatii, sistemul de circulate a valorilor, institutiile sociale etc. sunt tot atatea strategii care deservesc 

procesul de integrare. 

Educatia speciala este concept fundamental utilizat in cadrul procesului instructiv educativ a copiilor 

cu deficiente si care se desprinde tot mai mult de continutul invatamantuluii special. Conceptul de educatie 

speciala a capatat valente noi in urma Conferintei Mondiale asupra Educatiei Persoanelor cu Cerinte Speciale 

de la Salamanca si a Congresului International al Educatiei Speciale. In aceste foruri s-a relevat necesitatea 

asigurarii unui cadru conceptual si de actiune nou pentru atingerea obiectivului " o educatie pentru toti", 

concretizata in educatie - scoala incluziva. Aceasta impune recunoasterea cu necesitate a reformei scolii 

publice, a sistemului de invatamant national si implica pregatirea de ansamblu a scolii si a societatii pentru 

asigura primirea si educarea tuturor copiilor deficienti in medii scolare si sociale obisnuite. 

Prin cadrele legislative aplicate pentru diferitele categorii de deficienti, pentru asigurarea scolarizarii 

la domiciliu si pentru asigurarea structurilor de sprijin in invatamantul public putem realiza parte din sarcinile 

ce revin scolii incluzive. Amintim cateva din directiile de actiune concretizate si anume: 
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• functionarea C.J.A.P.P. la nivel judetean; 

• functionarea C.S.A.P.P. la nivel de institutie (cabinete scolare de asistenta psihopedagogica); 

• functionarea comisiilor de expertiza complexa in vederea realizarii diagnosticului diferentiat; 

• normarea si incadrarea cadrului didactic itinerant; 

• elaborarea planului cadru pentru elevii integrati in scoala de masa individual sau in grup; 

• practicarea muncii in echipa atunci cand se realizeaza integrarea, coordonarea fiind asigurata de 

catre psihopedagog. 

Scoala publica devenita scoala incluziva va dispune de: 

• dotari tehnico-materiale: sali specializate (de kinetoterapie, logopedie), aparate pentru diferite tipuri 

de deficiente, mijloace de invatamant adaptate; 

• asigurarea cu resurse umane corespunzatoare (specialisti in domeniu psihopedagogic si cadre 

didactice itinerante); 

•  adaptari functionale la nivelul cladirilor (modificari ale cladirilor, rampe de acces, scari rulante) 

Activitatea de integrare ,activitatea desfasurata de profesorul itinerant se dovedeste eficienta daca, pe 

parcursul scolarizarii in scoala de masa, elevuL deficient integrat reuseste sa se adapteze la scoala de masa, sa 

o frecventeze regulat, sa participe la actiunile clasei din care face parte si astfel sa devina independent de 

serviciile educationale de sprijin. 

Practica scolara in domeniul educatiei integrate a demonstrat faptul ca rezolvarea problemelor pe care 

copiii le intampina in procesul instructiv-educativ determina o analiza pe mai multe planuri a problemelor de 

invatare, in functie de orientarea si perspectiva de abordare a acestor probleme. Astfel, putem identifica 

urmatoarele perspective: 

• perspectiva individuală 

 - pune accentul pe identificarea si evidentierea problemelor specifice de invatare ale fiecarei categorii 

de copii cu cerinte educative speciale; 

•  perspectiva de grup - se refera la relatiile elevului cu ceilalti colegi de clasa si la modalitatile de 

rezolvare in grup a problemelor de invatare; 

• perspectiva curriculara - adaptarea mijloacelor de invatare, asigurarea eficientei invatarii pornind de 

la particularitatile individuale ale fiecarui elev, rezolvarea dificultatilor de invatare prin folosirea unor tehnici 

de invatare specifice invatamantului integrat, strategiile invatarii interactive: 

• valorificarea experientelor zilnice ale elevilor prin crearea unor scenarii-tip; 

• valorificarea cunostintelor anterioare ale elevilor in desfasurarea lectiilor noi;                  

 -  utilizarea situatiilor de joc in invatare; 

-   folosirea problematizarii pe secvente didactice si aplicarea practica a rezultatelor; 

-   colaborarea cu familia si valorificarea resurselor din comunitate ca tehnici de sprijinire a invatarii, 

predarii si evaluarii; 

- implicarea elevilor in activitati care presupun cooperare pentru rezolvarea unor probleme si unde 

pot invata sa asculte, sa negocieze si sa accepte parerea celuilalt, indiferent de statutul sau rolul pe care il detin 

in grupul respectiv. 

Depistarea trebuie facuta prin medicii pediatri dar si prin medicii de celelalte specialitati care in 

consultarea copilului intilnesc tulburari in dezvoltare sau unele deficite care ar putea sa indice existenta unei 

deficiente mintale. Evidenta deficientilor mintali, tratarea si indrumarea socio-profesionala sa se faca prin 

laboratoarele de sanatate mintala infiintate la nivelul fiecarui judet. 

Depistarea poate fi facuta si de catre educatorii care-si desfasoara activitatea in institutriile prescolare. 

Contribuie la aceasta actiune de mare importanta educatorul, urmarind dezvoltarea psihomotorie a copilului cu 

ajutorul fiselor special elaborate, copii care prezinta intirzieri in dezvoltare indrumind parintii la consultarea 

medicului pedopsihiatru. 

Depistarea este facuta si de familie. Pentru aceasta parintii trebuie informati ca atunci cind observa 

unele intirzieri in dezvoltarea copiilor lor sau unele deficite sa se adreseze medicului pedopsihiatru. 

Procesul integrarii educationale a copiilor cu cerinte speciale in educatie presupune elaborarea si 

aplicarea unui plan de interventie individualizat, centrat pe folosirea unor modalitali eficiente de adaptare a 

curriculumului si pe diversificarea ofertelor de invatare in cadrul lectiilor. 
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Didactica psihopedagogica a relevat principiul conform caruia este mai bine sa gresesti 

supraaprecierea copilului orientat initial spre invatamantui obisnuit, decat sa-i preciezi calitatile reale, 

orientandu-l cu usurinta spre invatamantui special. 

Pentru a favoriza integrarea copiilor cu deficienta mintala in structurile invatamantului de masa si in 

comunitatile din care fac parte, este nevoie de aplicarea unor masuri cu caracter ameliorativ sau de sprijinire. 

Procesul integrarii educationale a copiilor cu cerinte speciale in educatie presupune elaborarea si 

aplicarea unui plan de interventie individualizat, centrat pe folosirea unor modalitali eficiente de adaptare a 

curriculumului si pe diversificarea ofertelor de invatare in cadrul lectiilor. in acest scop, principalele strategii 

care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum din invatamantui integrat se refera la: 

- selectarea unor coniinuturi din curriculumul general adresat copiilor normal!, care pot fi intelese si 

insusite de copii cu deficiente si renuntarea la alte continuturi cu un grad ridicat de complexitate; 

- accesibilizarea intregului conlinut printr-un proces de simplificare, astfel meat sS fie inleles si insusit 

de elevii cu cerinte speciale; 

- diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu cerinie educative 

speciale intr-o varietate de activitaii individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperarii acestora si 

asigurarea participarii lor m mod eficient la activitalile desfasurate in invaiamantui obisnuit". 

   Un element fundamental de care trebuie sa se tina seama la proiectarea curriculumului  destinat 

elevilor cu cerinte speciale il constituie tipul si gradul deficientei; experienta practica a demonstrat ca pentru 

elevii cu deficiente severe sau cu deficiente grave asociate, este mai indicata scolarizarea in institutii speciale, 

dupa un curriculum propriu, beneficiind de strategii didactice adaptate nivelului lor de receptare si intelegere a 

continuturilor. In cazul acestor copii, procesul integrarii sociale va fi sprijinit cu precadere prin valorificarea 

altor resurse existente la nivelul comunitatii (centre de zi, asociatii sau grupuri de parinti organizatii umanitare 

sau de sprijinire a persoanelor aflate in dificultate etc.), si mai putin prin integrarea lor in programul scolilor 

obisnuite. 

 In cazul elevilor cu deficiente senzoriale sau fizice, considerati ca fiind normal dezvoltati din punctul 

de vedere al potentialului intelectual, adaptarea curriculara se realizeaza prin extensiune, adica in curriculumul 

comun tuturor categoriilor de elevi sunt introduse, dupa cum specificam ceva mai sus, o serie de activitati 

suplimentare specifice de demutizare, de insusire a unor limbaje specifice (precum dactilemele, alfabetul 

Braille, limbajul semnelor etc.) si de comunicare, dar si activitati de orientare spaliala, de socializare si 

integrare in comunitate. Educatia astfel conceputa nu se rezuma doar la o plasare, pur si simplu, a deficientilor 

in colectivitati obisnuite de copii. Sunt necesare cel putin doua conditii pentru a asigura succesul actiunii: 

- o pregatire speciala prealabila integrarii, care sa favorizeze achizitia operatiilor elementare, conditie 

pentru insusirea elementelor fundamentale ale programei comune ; 

-  o asistenta psihopedagogica_si medicala de specialitate, pe toata durata scolarizarii in unitatile 

obisnuite de invatamant, pentru preintampinarea fenomenelor de inadaptare scolara. 

Aceste cerinte reclama existenta unei retele institutionalizate de asistenta si servicii pentru categoriile 

de elevi cu cerinte speciale. In unele lari cu tradilie in acest sens se intalnesc institulii de readaptare cu profil 

special, psihopedagogic si medical: centre de reeducare, centre de recuperare, clinici de observare si 

reabilitare. 

In condiliile elaborarii unui program de interventie individualizat (a unui curriculum individualizat) 

este necesara respectarea unor cerinte fundamentale referitoare la: 

a) evaluarea si/sau reevaluarea copilului din punct de vedere medical, psihologic, pedagogic si social 

in scopul obtinerii unor informatii relevante pentru stabilirea unui diagnostic diferential, nuantat si valid, in 

masura sa argumenteze si sa garanteze pronuntarea unui prognostic asupra evolutiei imediate si pe termen 

lung a copilului deficient; acest proces deosebit de complex si cu urmari importante pentru integrarea scolara 

a copilului cu cerinte speciale se face in echipa de specialisti, periodic, la comisiile de expertiza complexa a 

copilului, precum si continuu, in cadrul activitatilor zilnice, scolare si extrascolare, destinate recuperarii si 

educarii copilului deficient; 

b) stabilirea obiectivelor programului, pe termen scurt, mediu si lung, diferentiat pe domeniile 

implicate in procesul recuperarii si educarii (psihologic, pedagogic si social) si intr-o formula operationalizata 

care sa faciliteze o evaluare corecta; 

c) elaborarea activitatilor si stabilirea metodelor, mijloacelor si procedeelor specifice procesului de 

recuperare si educare a copilului deficient, in functie de nivelul de dezvoltare al acestuia si de particularitatile 

personalitatii sale ; 
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d) alcatuirea echipelor interdisciplinare si/sau a institutiilor care pot oferi servicii terapeutice, 

educationale si de asistenta, care sa raspunda tuturor nevoilor fiecarui copii aflat in dificultate si sa favorizeze 

la maximum integrarea sa in mediul social si comunitar din care face parte; 

e) stabiiirea unor cai eficiente de cooperare si implicare a familiei copilului deficient in sustinerea 

programului individual de recuperare, pornind de la premisa ca o mare parte din timpul copilului se consuma 

in relatia sa cu membrii familiei din care provine. 

Reusita succesul programelor de interventie individualizate depinde, in mod esential, de varsta 

copilului.; cu cat programul este aplicat la varste mici si foarte mici, cand copilul recepteaza mai 

usor influentele externe, cu atat sansele de reusita sunt 

mai mari, iar urmarile provocate de natura deficientelor vor scadea simtitor, fiind posibila chiar 

disparitia unor efecte traumatizante pentru echilibrul psihic al copilului. 

Decizia asupra integrarii unui copii cu cerinte educative speciale in invatamantul de masa 

se ia pentru fiecare caz in parte in urma unei expertize complexe asupra 

copilului, a consultarii factorilor direct implicaii in acest proces si a evaluarii situatiilor de risc. 

Educatia integrata este un act responsabil, asumat de personalul scolii, de comunitate, de familie si nu 

trebuie perceput ca un proces de subminare a scolilor obisnuite, ci ca un proces de normalizare a vietii 

persoanelor aflate in dificultate (ajunse in aceasta stare ca urmare a unor evenimente independente de vointa 

lor) si ca o masura de constientizare a rolului de institute publica al scolii, in care toti au dreptul sa aiba acces 

in calitate de cetateni cu drepturi egale ai comunitatii. 

Intervenţia timpurie este cunoscută ca o mişcare socială, un domeniu de specializare profesională şi 

ştiinţifică, o condiţie sine qua non pentru sporirea eficienţei procesului de recuperare şi inserţie socială a 

copiilor cu CES, datorate unor deficienţe care pot duce la diferite handicapuri. 

Prezentăm, în continuare, câteva modele de intervenţie timpurie. 

Echipa de intervenţie timpurie acţionează asupra familiilor cu copii deficienţi, asigurând: 

 a) o acţiune de consiliere şi de informare; 

 b) consiliere privind diagnosticul şi consecinţele acestuia asupra copilului, ţinând seama de evoluţia 

previzibilă a defectului şi deficienţei şi de punerea în lucru a mijloacelor de compensare (pentru nevăzători, 

ambliopi, surzi etc.); 

c) informarea părinţilor asupra potenţialităţilor reale ale copilului şi asupra mijloacelor susceptibile 

să-i favorizeze dezvoltarea; 

 d) informarea asupra diferitelor tipuri de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea 

copilului cu nevoi speciale, datorate unor deficienţe. 

Ţinând seama de aceste elemente, precum şi de situaţia familială, membrii echipei, de comun acord cu 

părinţii, definesc proiectul educativ care va asigura convergenţa modalităţilor de intervenţie timpurie şi 

suportul ştiinţifico-metodologic al acestora. 

Proiectul psihopedagogic presupune o evaluare predictivă şi una formativă a acţiunilor educative şi 

corectiv compensatorii. În general, echipa urmăreşte: 

 a) estimarea a ceea ce este posibil, realizabil – în raport cu natura, gradul şi dinamica previzibilă a 

deficienţei – încercând să se răspundă trebuinţelor specifice fiecărui copil, precum şi intereselor şi dorinţelor 

părinţilor; 

b) determinarea domeniilor de intervenţie şi specificarea tipului de abordare educativă şi corectiv-

compensatorie, fixându-se priorităţile; 

 c) realizarea unui bilanţ al eficienţei măsurilor educative, elaborându-se fişe de observaţie, pe baza 

unui psihodiagnostic dinamic; 

d) evaluarea trebuie să vizeze dezvoltarea copilului sub unghi psihomotor, cognitiv, afectiv şi 

psihosocial. 

Obiectivele care se fixează trebuie să fie întotdeauna clare, realizabile şi limitate, fixându-se perioada 

de timp necesară pentru a fi atinse. Pornind de la această exigenţă, prima distincţie majoră în planurile de 

intervenţie este cea operată între strategiile proactive şi strategiile reactive. 

Strategiile proactive sunt cele care urmăresc să reducă – cu timpul – frecvenţa şi/sau intensitatea 

comportamentelor indezirabile ale copilului cu CES. În categoria acestor strategii intră: manipulările 

„ecologice”, programele educative şi corectiv-compensatorii şi „tratamentul” comportamental direct 

(modificările cognitiv-comportamentale). 
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Utilizarea strategiilor reactive –se relaţionează cu primele strategii şi permit să se obţină apariţia, apoi 

consolidarea şi generalizarea şi în alte contexte a comportamentului-ţintă urmărit prin programele 

individualizate, în diferite perioade de timp ale procesului educativ şi corectiv-compensator. 

Realizarea acestor programe necesită o strânsă conlucrare între echipa de profesionişti, în rândul 

căreia există şi un psihopedagog – ca profesor itinerant – şi părinţii copiilor cu CES. Deci, şi în sistemul 

legislativ românesc referitor la copiii cu CES trebuie prevăzută intervenţia timpurie, prin munca în echipă 

interdisciplinară, inclusiv prin aportul profesionist al psihopedagogului itinerant, care conlucrează în chip 

adecvat fiecărui caz cu părinţii copiilor cu CES. 

Intervenţia în familie permite: 

 a) să se reinstaureze relaţii pozitive părinţi-copil deficient şi între părinţi, eliminându-se reacţiile 

tipice care pot apare: depresia, furia, culpabilitatea, anxietatea, respingerea copilului sau supraprotejarea sa – 

cea ce împiedică formarea abilităţilor de autonomie ale copilului cu CES; 

 b) să se demonstreze părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul cu CES; 

c) să se înveţe familia să trăiască echilibrat cu copilul cu CES; 

d) să-şi însuşească părinţii unele abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu CES, 

conlucrând adecvat cu profesioniştii; 

e) să se ajute părinţii să găsească instituţiile cu potenţial educativ şi corectiv-compensator care sunt 

cele mai potrivite copilului cu CES. 

Proiectele „ecologice” de educaţie a copiilor cu CES.Proiectele „ecologice” de educaţie a copiilor cu 

CES cuprind mai multe etape: 

 a) analiza situaţiei persoanei în contextul domiciliului său; 

b) evaluarea globală a capacităţilor reale ale copilului cu CES, a forţelor sale psihice, a şanselor; 

c) elaborarea unui proiect de integrare – pe baza realizării unui psihodiagnostic formativ, dinamic şi a 

formulării unui prognostic, în raport cu natura, gradul şi complexitatea deficienţei copilului – prin conlucrarea 

cu părinţii, alte persoane din anturajul copilului şi cu personalul serviciilor/instituţiilor care acceptă să 

colaboreze în acest sens; d) planificarea şi coordonarea acţiunilor diverşilor parametri implicaţi în proiectul 

ecologic de educaţie integrată a copiilor cu CES; 

e) evaluarea periodică, regulată a demersurilor angajate şi a acţiunilor realizate în cadrul strategiilor 

proactive şi a strategiilor reactive. 

Modelul educaţiei integrate prezintă şase caracteristici principale: 

a) un program şi o strategie individualizate de educaţie vor trebui să fie puse în lucru pentru fiecare 

copil, pe baza unei evaluări permanente a trebuinţelor şi a progreselor sale; 

 b) contactele vor trebui să fie organizate sistematic între copiii cu handicap şi cei fără handicap, în 

cadrul instituţiilor şcolare şi în afara lor, printre altele printr-un sistem de tutorat; 

c) programele de educaţie vor fi elaborate în funcţie de nevoile şi exigenţele vieţii în comunitate şi 

pentru a facilita trecerea de la activitatea şcolară la viaţa adultă, foarte importantă pentru viitorul persoanelor 

cu nevoi speciale şi, adesea, dificilă; 

 d) programele de educaţie vor fi elaborate şi prin conlucrarea cu părinţii, de către membrii echipei 

pluridisciplinare; 

 e) se va urmări o evaluare dinamică, permanentă a modului de punere în lucru, de aplicare practică a 

programelor de educaţie individualizată, precum şi efectele lor specifice asupra tuturor dimensiunilor 

personalităţii copiilor cu nevoi speciale în condiţiile integrării; 

 f) educaţia integrată, pornind de la intervenţia timpurie, urmăreşte, deci, să ajute familia şi copilul cu 

nevoi speciale în vedere valorizării tuturor potenţialităţilor latente şi manifeste, pentru a trăi din plin, cu 

posibilităţile pe care le are şi le dezvoltă, într-o ambianţă constructivă, echilibrată. Educaţia integrată îi va 

permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii valizi, să desfăşoare activităţi comune, dobândind 

abilităţi indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială. 

În cadrul reabilitării, intervenţia timpurie reprezintă o trăsătură comună în toate ţările comunitare, ea 

fiind recunoscută ca fiind metoda cea mai eficientă preventivă şi terapeutică în favoarea copiilor cu cerinţe 

speciale. Intervenţia precoce reprezintă o prioritate în cadrul tuturor programelor. 
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CREATIVITATE, INOVAŢIE ŞI EDUCAŢIE PENTRU EXCELENŢĂ A COPIILOR/ 

ELEVILOR / TINERILOR CU POTENŢIAL  APTITUDINAL RIDICAT 

Un invătământ cu adevărat democratic trebuie să dea satisfactie tuturor categoriilor de elevi, de la cei 

cu cerinte educative speciale şi până la cei cu aptitudini superioare în domeniile intelectuale, artistice, sportive 

etc. Atributul de democratic este dat de capacitatea sistemului de Invătământ de a crea conditiile activizării 

tuturor predispozitiilor şi posibilitătilor, mai mari sau mai mici, purtate de copii. 

Supradotarea primeşte numeroase semnificatii şi definitii, în functie de mai multe sisteme de referintă. 

Cercetătorii americani scot în evidentă dispozitii particulare în următoarele domenii : 

- capacităti intelectuale generale ; 

- aptitudini şcolare specifice ; 

- gândire creativă ; 

- artă vizuală sau alte expresii artistice ; 

- calităti de lider ; 

- capacităti psihomotrice. 

În mai toate modurile de definire apare constant raportarea la potentialul aptitudinal, nivelul 

inteligentei, gradul ridicat al performantelor şi necesitatea unor tratări diferentiate şi chiar personalizate a 

subiectilor din această categorie 

Problematica educatiei copiilor superior dotati implică degajarea unui perimetru problematic larg, 

interdisciplinar, unde datele psihologiei, pedagogiei, sociologiei, politologiei, eticii, antropologiei, se vor 

corela şi se vor completa pentru a forma un edificiu explicativ capabil de a induce solutii practice cât mai 

rezonabile şi valide din punct de vedere praxiologic. Am putea spune că orice abordare practică de depistare şi 

asistare ale copiilor superior dotati trebuie să fie prefatată de una teoretică, de o fundamentare a finalitălilor, 

de o selectie a celor mai bune metode de cercetare, de o sondare a posibilitătilor practice de interventie în plan 

educational. Or, toate aceste demersuri, prin excelentă actionale, pot avea eficientă şi succes dacă sunt dublate 

de o filosofic adiacentă de vizare a problemei, de un mod de gândire de a aborda o chestiune considerată încă 

delicată. Psihopedagogia celor superior dotati nu se reduce numai la un retetar strict tehnic, la un set de măsuri 

cu incidentă imediat practică. Vrem să sugerăm faptul că închiderea pragmatică este la fel de păgubitoare ca şi 

perspectiva exclusiv filosofică, speculativă. Continuitatea şi corelarea celor doi poli ai interventiei sunt de 

dorit în locul unei perspective unilaterale. 

În orice grup şcolar, se structurează norme de excelentă şi de ierarhizare ale subiectilor. 

În functie de predominanta unor aptitudini, se poate avansa o tipologie a copiilor supradotati. Se vor 

distinge, astfel, următoarele tipuri de indivizi  : 

Copii cu „aptitudini academice" sau şcolare, caracterizati prin succesul în activitatea de invătare, prin 

uşurinta operării cu notiunile abstracte şi a formulării generalizărilor, prin rapiditatea însuşirii cunoştintelor, în 

special teoretice. 

Copii cu „aptitudini creatoare", caracterizati prin capacitatea de a produce ceva nou fată de stadiul lor 

de cunoştinte. 

Copii cu „aptitudini ştiintifice", caracterizati prin capacitatea de observare, prin rationament logic şi 

prin uşurinta cu care folosesc calculele şi simbolurile, prin ingeniozitatea asocierii cunoştintelor. 

Copii cu „aptitudini artistice", caracterizati prin capacitatea creatoare de a imagina şi organiza 

simboluri, forme, modele, culori şi sunete, de a crea prin aceste mijloace o impresie estetică. 

Copii cu „aptitudini tehnice", caracterizati prin capacitatea deosebită de folosire şi de inventie a unor 

obiecte tehnice; prin aptitudinea de a intelege mecanica la un nivel teoretic, nu numai practic, de a rezolva 

probleme tehnice, de a sesiza relatiile spatiale. 

Copii cu „aptitudini de conducere", caracterizati prin capacitatea de a-i călăuzi şi îndruma pe altii, de 

a-i convinge şi antrena, prin însuşiri de personalitate precum tactul, curajul, puterea de abstractie, ca şi printr-o 

evidentă inteligentă combinativă. 

Copii cu „aptitudini sociale" (altele decât cele de conducere), caracterizati prin capacitatea de formare 

a relatiilor umane, prin competentă socială, prin facilitate psihomotorie. 

In perspectiva educatiei copiilor supradotati se poate recurge la mai multe strategii. Psihopedagogii 

care se ocupă de acest domeniu au identificat mai multe modalităti şi forme concrete de educatie : 

Accelerarea. Presupune dimensionarea unor scenarii de invatare prin stabilirea unor conţinuturi 

specifice pentru fiecarc nivel de instruire pentru copiii capabili de performanţe superioare. Accelerarea se 

bazează pe parcurgerea conţinuturilor într-un timp mai scurt.Accelerarea învătării a condus la schimbări de 
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ordin legislativ ale sistemelor de instruire. Cele mai multe dintre aceste precizări normative privesc : a) saltul 

peste o clasă ; b) parcurgerea a două clase într-un an ; c) admiterea timpurie la şcoală, liceu sau facultate ; d) 

activităţi suplimentare de tip extraşcolar ; e) progresul diferenţiat la unele materii ; f) cursuri extracurriculare 

Accelerarea parcursurilor generează şi unele consecinţe negative : instabilitatea în timp a 

performanţelor şcolare, neadaptarea emoţională şi neintegrarea socială. 

Îmbogăţirea. Se referă la extinderea sau aprofundarea studiilor prin diferite strategii didactice. La 

nivelul curriculumului se pune accent pe introducerea unor experiente educaţionale mai bogate, variate sau 

suplimentare la curriculumul clasic, experienţe care pot viza conţinutul sau strategiile de predare ale 

profesorului. Imbogăţirea poate fi orientată spre proces (având ca scop dezvoltarea proceselor mintale, a 

creativităţii), spre conţinut (centrat către anumite materii ce se predau în sens aprofundat) şi spre produs 

(avându-se în vedere anumite tipuri de rezultate - directe sau indirecte - ale instruirii. 

Gruparea. Presupune reunirea elevilor în mai multe forme, pentru a genera o invăţare eficientă. In 

acest sens, există mai multe posibilităţi 

•     Sistemul de grupare pe abilităţi omogene (performanţe scăzute, performanţe medii, performanţe 

înalte) ; 

•     Regruparea elevilor în funcţie de abilităţile la anumite materii, în rest instruirea făcându-se la un 

loc ; 

•     Gruparea interclase, care selecţionează elevii cu performanţe înalte din clase diferite, care au 

parcurs aceeaşi programă şcolară la mai multe discipline ; 

•     Gruparea intraclasă, când profesorul decide formarea unor grupuri mici în interiorul unei clase, în 

raport cu performanţele la o anumită disciplină ; 

•     Separarea elevilor dotaţi în clase distincte ce urmează programe specifice ; 

•     Gruparea în „mănunchi", prin formarea unor grupe de cinci-şase elevi ce sunt repartizate unor 

profesori special pregătiţi pentru instruirea supradotaţilor. 

Strategii şcolare. Această formă de instruire a supradotaţilor presupune iniţierea şi statornicirea unor 

aşezăminte şcolare alocate cu prioritate subiecţilor cu aptitudini înalte. 

Acest mod de organizare este asociat şi cu servicii specializate variate : studii individualizate, tutoriat, 

mentorat, admitere timpurie, salt peste o clasă etc. 

Strategii extraşcolare. Se referă la o reţea de servicii şi un cadru de stimulare pe care societatea le 

poate promova la un moment dat. Programele sau serviciile educaţionale „societale" (centrate pe incitări, 

provocări, încurajări, premieri, consilieri, cooperări) vin să propenseze şi să consacre excelenţa educaţională, 

să ratifice traiecte dezirabile pentru întreg corpul social. 

În perspectiva perfectării acţiunilor şi principiilor invocate, în invăţământul românesc s-au adoptat 

decizii legislative importante. Astfel, recunoscându-se însemnătatea tinerilor capabili de performanţe (TCP) în 

ansamblul resurselor naţionale s-a infiinţat recent CETCP ( Centrul de Excelenta pt Tinerii Capabili de 

Performanta, ca o structură responsabilă de crearea şi asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a acestora pe 

durata şcolarizării, în perspectiva valorificării integrale a potenţialului creator al acestor categorii de elevi. 

Activitatea CETCP se desfăşoară în cadrul unei unităţi centrale integrate în structura MEC şi în unităţi din 

teritoriu dispuse după criteriul geografic şi al centrelor universitare care îi sprijină acţiunile. 

Centrul de Excelenţă pentru Tinerii Capabili de Performanţă (CETCP) are următoarele atribuţii : 

- identifică tinerii capabili de performanţe utilizând criterii ştiinţifice şi criterii psihoatitudinale ; 

- elaborează strategiile şi programele de instruire în colaborare cu specialiştii pe discipline ; 

- monitorizează evoluţia TCP pe o durată de 15 ani începând din momentul identificării, păstrând 

legătura cu instituţiile în care îşi continuă instruirea sau în care lucrează ; coordonează activitatea centrelor 

regionale ; 

- susţine TCP pe toată perioada în care se menţine performanţa ; 

- lansează acţiuni de promovare a TCP prin mass-media ; 

- sprijină instituţiile de invăţământ superior dispuse să elaboreze şi să pună în practică programe 

proprii de instruire destinate TCP ; 

- aprobă listele personalului didactic antrenat în sistemul de activităţi CETCP ; 

- stabileşte relaţii cu unităţi capabile să sprijine pe plan ştiinţific, psihopedagogic sau logistic 

instruirea TCP ; 

- acordă recompense pentru TCP şi pentru cadrele didactice implicate în pregătirea TCP în funcţie de 

rezultatele acestora ; 
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- eliberează Diplome de Excelenţă pentru elevii care parcurg programe de pregătire în cadrul CE şi 

obţin rezultate deosebite. Diplomele de Excelenţă au acelaşi regim juridic cu diplomele acordate de MEC la 

fazele naţionale ale concursurilor şcolare ; 

Centrele regionale pentru Tinerii Capabili de Performanţă (CRTCP) au ca preocupare : 

-     identificarea tinerilor capabili de performanţe, utilizând criterii ştiinţifice şi criterii 

psihoatitudinale ; 

-     aplicarea programelor de pregătire elaborate de CETCP şi adaptarea lor potrivit resurselor umane 

şi materiale de care dispun ; 

-     asigurarea derulării programelor de pregătire ale TCP în centrele regionale sau în unităţile de 

invăţământ din care provin elevii ; 

-     asigurarea circulării informaţiei între unitatea centrală şi unităţile de invăţământ în care sunt 

şcolarizaţi TCP ; 

-     propunerea promovării unor cadre didactice sau a unor elevi în sistemul de pregătire a TCP ; 

-     propunerea de recompense pe baza criteriilor elaborate de unitatea centrală în vederea stimulării 

activităţii elevilor şi personalului didactic din sistemul propriu ; 

-     organizarea de concursuri şi competiţii din calendarul MEC ; 

-     iniţierea concursurilor şi competiţiilor proprii cu aprobarea MEC. 

Invatamantul de performanta constituie o componenta fireasca a activitatilor din orice unitate 

scolara.Pt sprijinirea invatamantului de performanta, in scolile in care se obtin rezultate deosebite, se pot 

organiza clase speciale aprobate de CETCP la propunerea ISJ, clase care vor fi incluse in planul de 

scolarizare.Activitatile de invatamant de performanta se desfasoara la sf de saptamana si in vacanta de vara 

EDUCATIA PENTRU DIVERSITATE 

Sintagma scoala pentru diversitate este echivalenta sintagmei scoala pentru toti si reprezinta 

dezideratul maximei tolerante in ceea ce priveste diferentele fizice, socioculturale, lingvistice si psihologice 

existente intre copii/ elevi, misiunea fiind aceea de a le oferi tuturor posibilitatea de a inväta in functie de 

ritmul, capacitätile si nevoile proprii si de a se exprima conform trasaturilor individuate de personalitate. 

Ideea care anima acest tip de scoala este aceea ca finalitatea fundamentalá a sistemului national de 

invatamant consta in a forma cetäteni care sunt membri ai aceleiasi matrice sociale si care impartasesc valori 

comune. Prin urmare, scoala reprezintä numai un segment al sistemului social, iar schimbarile din cadrul ei nu 

pot avea succes in absenta unor schimbari dirijate la nivelul celorlalte segmente. Acest fapt impune gandirea 

unor structuri care sä imbine flexibil si eficient demersurile din toate domeniile, proces care implica formarea 

unei atitudini pozitive fatà de integrare intr-o perspectiva cat mai apropiata, fata de incluziune. Aceastä 

atitudine manifestata la nivelul intregii societati trebuie sa respecte principiul normalizarii, adicä asigurarea 

accesului, pentru toate categoriile de persoane, la tiparele existentiale si la conditiile de viata cotidianä, cat 

mai apropiate de normele considerate firesti pentru o viatä obisnuitä. 

Educatia pentru toti a fost definitä ca acces la educatie ,si la calitatea acesteia pentru toti copiii, fiind 

identificate doua obiective generale: 

- asigurarea posibilitatilor participarii la educatie a tuturor copiilor, indiferent de cat de diferiti sunt ei 

si cat se abat, prin modelul personal de dezvoltare, de la ceea ce societatea a denumit normal. Participarea 

presupune in primul rand accesul si apoi identificarea modalitatilor prin care fiecare sa fie integrat. Accesul 

are in vedere posibilitatea copiilor de a ajunge fizic la influentele educative ale unei societati (familie, scoalä, 

comunitate), de a se integra in scoala si de a raspunde favorabil solicitarilor acesteia ; 

- calitatea educatiei se referä atat la identificarea acelor dimensiuni ale procesului didactic, ale 

continuturilor invätarii, cat si la calitäti ale agentilor educationali, care sa sprijine invätarea tuturor categoriilor 

de elevi, sä asigure succesul, sa facä sistemul deschis, flexibil, eficient si efectiv. 

Fiecare scoalä care doreste sa fie deschisä si flexibila, prin aplicarea principiilor incluziunii, trebuie sa 

demonstreze, prin managementul pe care il propune, urmätoarele : 

intetegerea realä si recunoasterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a sanselor persoanelor 

cu cerinte speciale, si nu ca o simpla plasare a copiilor impreunä ; 

-     recunoasterea legäturilor dintre educatia incluzivä si valorizarea diversitätii umane prin 

promovarea unui etos scolar care valorizeazä toti copiii si familiile lor ; 

-     favorizarea unui climat de sprijin flexibil oferirea unor räspunsuri adecvate cerintelor individuate 

prin oferta educationalä a scolii ; 
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-     sustinerea implicarii comunitatii locale in dezvoltarea programelor si a ofertelor educationale 

pentru toate categoriile de elevi din scoalä ; 

-     favorizarea accesului personalului didactic la ocazii de dezvoltare profesional care sa 

sustina/sprijine dezvoltarea practicilor incluzive. 

Scoala incluziva pune in centrul atentiei sale persoana umanä ca fiintä originala, unicä si irepetabila, 

accentuand ideea ca in fiecare societate exista personalitati, grupuri diferite, motivatii, ratiuni si puncte de 

vedere diferite. 

In opinia mai multor autori, promovarea educatiei incluzive/integrate in scolile din sistemul de 

invätàmant trebuie sä aiba la baza urmatoarele principii-cadru : 

-  toti elevii au dreptul sa participe la toate activitatile incluse in programa scolilor obisnuite ; 

-  in timpul programului scolar, personalul didactic si de specialitate se va implica direct in sustinerea 

pe toate caile a integrarii maximale a elevilor cu cerinte educationale speciale ; 

- scoala va trebui, printr-o serie de schimbäri radicale in domeniul curricu-lumului, sa vina in 

intampinarea tuturor cerintelor educationale ale elevilor, fara a leza demnitatea si personalitatea acestora ; 

In conditiile educatiei incluzive, clasele/grupele de elevi vor include copii apropiati ca varsta si nivel 

de experienta socioculturalä. 

Aplicarea acestor principii in practica scolii pentru diversitate presupune, din partea personalului 

didactic si de specialitate, o serie de calitäti, cum ar fi : 

- sa aibä responsabilitatea recunoasterii nivelului de competenta profesionalä si dorinta de 

perfectionare a capacitatilor de lucru in conditiile educatiei integrate si ale scolii incluzive; 

         - sä manifeste o atitudine critica si constructivä, prin propuneri concrete si realiste, in sprijinul includerii 

copiilor cu cerinte educative speciale in clasele unde isi desfäsoara activitatea ; 

 - sä demonstreze o implicare totala in procesul didactic, astfel incat sa satisfaca intr-o masura cat mai 

mare cerintele educationale ale elevilor din clasa 

;                                                                                                    

- sa trateze elevii cu demnitate si respect si sä dea dovada de consideratie fata de situatia particularä in 

care se afla copiii cu cerinte educative speciale ;                                                                                                      

- sa aiba convingerea ca educatia integrate si scoala incluziva presupun cu necesitate activitatea in 

echipe de specialisti (profesori, educatori, profesori de sprijin, consilieri scolari, asistenti sociali, 

psihopedagogi specializati in activitati cu diferite categorii de copii cu cerinte speciale).       
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Strategii de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale 

 

Prof. Drăghiță Maria Rodica 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora” Reșița 

 

Integrarea educativă a copiilor cu cerințe educaționale speciale vizează reabilitarea şi formarea 

persoanelor cu nevoi speciale aflate în dificultate psiho-motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de 

limbaj, psiho-comportamentale, printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială şi pedagogică. 

Principiul de bază al acestei tendinţe este acela de a adapta şcoala şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a 

posibilităţilor de învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. Această nouă orientare în realitatea 

educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la nivelul sistemului de învăţământ. 

În sens mai larg, integrarea educativă presupune schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul social al şcolii, 

schimbarea mentalităţilor în plan individual, al cadrelor didactice, al părinţilor, etc.  

Problematica integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale în învăţământul de masă aduce în 

discuţie conceptul de egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care diversele 

sisteme ale societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor.  

Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor 

persoane, generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-

economic, cultural. 

Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice 

unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă 

complexă (medicală, socială, educaţională etc.)”, conform  MECTS - Ordinul 5574/ 2011, care reglementează 

organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru elevii cu CES. 

Educația incluzivă reprezintă procesul permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea în procesul de 

învățământ a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. 

Școala incluzivă este unitatea de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii și 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unități de 

învățământ beneficiază de toate drepturile și serviciile sociale și educaționale conform principiului „resursa 

urmează copilul”. 

Integrarea școlară reprezintă procesul de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de 

stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă), de desfășurare cu succes a 

prestațiilor școlare. Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor modificări interne în 

echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecințe în planul acțiunii sale. 

Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile 

educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. Educația 

integrată are rolul de a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a copiilor cu 

CES. 

Conceptul de CES corespunde unei abordări care: postulează ideea că fiecare copil este unic; 

admite/demonstrează faptul că orice copil poate învăța; valorizează unicitatea tipului de învățare determinată 

de particularitățile individuale; cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește 

învățarea dacă este folosită adecvat; consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, 

adaptabil la nevoile / cerințele elevilor; 

Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea și 

integrarea școlară și socială. 
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Condițiile de care are nevoie copilul cu CES: condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai 

timpurii perioade; flexibilitate didactică; adaptarea curriculum-ului la posibilitățile 

individuale; individualizarea educației; protecție socială; programe individualizate de intervenție; integrare 

școlară și socială. 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a.     integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor 

terapeutice care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui scop; 

b.     integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obișnuită, sau la anumite 

discipline școlare unde pot face față; 

c.      integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, întreceri 

sportive, spectacole, etc. 

           Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni 

care presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în lucrul 

efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

           Relația dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru 

este nevoie de respectarea următorelor reguli: 

- părinții și copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie alese 

situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei mai mari le 

acceptă; problemele trebuie discutate până când se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o 

decizie; 

- să existe un parteneriat cât mai str\ns între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine 

pregătite și informate în legătură cu modul în care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie redusă 

izolarea părinților, punându-i în leg[tură cu alți părinți aflați în situații similare, promovând o abordare 

pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 

- trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor părinților, 

a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 

Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare ? 

În primul rând, cadrul didactic trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască 

tulburarea de învăţare a copilului.  

Modele de comportament, care sugerează prezenţa tulburării de învăţare:  

- în fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între performanţele 

şcolare şi nivelul intelectual al copilului;  

- performanţa scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin grave apare 

mai târziu. Astfel de disfuncţii sunt: dislexia, disgrafia, discalculia; 

- un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi neurotizare 

secundară. În contextul colectivului, copilul nu acordă atenţie nici profesorului, nici colegilor, dispune de o 

necesitate motrică crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic datorat deficienţei intelectuale, respectiv 

faptului că elevul nu este capabil de performanţele colectivului, implică dezvoltarea unor simptome 

comportamentale neurotice secundare: ticuri, comportament inhibat, sau chiar opusul acestuia, comportament 

extravagant menit să compenseze deficienţele intelectuale; 

- sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini. 

Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, cadrul didactic va fi treptat în stare 

să recunoască aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate. Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la 

elevi, cadrul didactic a făcut primul pas în remedierea elevului. Din moment ce cadrul didactic devine 

competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenţiat 

învăţarea/educarea acestui elev. Aceasta necesită eforturi suplimentare din partea dascălului, deoarece elevii 

cu dificultăţi de învăţare au nevoie de activităţi recuperatorii şi de o atitudine specifică, conform nevoilor 
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individuale. Abordarea diferenţiată necesită o colaborare strânsă între membrii echipei: profesor, profesor 

itinerant, psiholog școlar. Pe de o parte, cadrului didactic îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de 

altă parte colaborarea lui cu profesorul itinerant și psihologul şcolar măreşte eficacitatea intervenţiei 

educaţionale. 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu: 

- având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor 

intervenite în dezvoltare; 

- prin întreţinerea şi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităţii cum ar fi: motivaţia de 

învăţare, interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc . 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să 

rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui individ şi la 

capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative 

permit elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea înconjurătoare, 

sporind gradul de socializare a elevilor, stimulează și dezvoltă învățarea prin cooperare. Metodele  care 

favorizează înțelegerea conceptelor și ideilor, valorifică experiența proprie a elevilor sunt: discuția, 

dezbaterea, jocul de rol. Metodele care stimulează gândirea și creativitatea îi determină pe elevi să caute și să 

dezvolte soluții pentru diferite probleme, să compare și să analizeze situații date sunt: studiul de caz, 

rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați să lucreze productiv unii cu alții și 

să își dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul în grupuri mici. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare eficiență și 

de aceea sugerăm recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu succes. 

1. Predicțiile în perechi - elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie de hârtie și un creion. 

Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În urma discuțiilor elevii vor trebui să 

alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza unor predicții în jurul unei liste oferite. 

2. Știu/Vreau să știu/Am învățat - elevii scriu pe o coloana ceea ce știu despre o temă, pe altă coloană 

ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșitul lecției se verifică ce cunoștințe noi au dobândit elevii. 

3. Brainstormingul - individual sau în perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate lucrurile pe care 

le știu despre un anumit subiect. 

4. Interviul în etape - profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei-patru. Fiecare elev 

găsește o soluție și o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, după care 

perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev prezintă soluția partenerului. 

              5. Turul galeriei - grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problemă care are drept rezultat un produs 

(schemă, desen, compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele celorlalte grupe, 

discută, apoi fac recomandări. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie 

si înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii să se accepte așa 

cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea realizării obiectivelor 

de interes comun. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN EDUCAREA ELEVILOR 

 

Prof. Bălean Cristian 

Colegiul Național „Diaconovici-Tietz” Reșița 

 

  Voluntariatul este activitatea desfașurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură materială/financiară, motivația 

principală fiind legată de o adeziune personală față de tematica sau scopul activității în care este implicat, sau 

dorința de a-și dezvolta anumite competențe.  

Există patru principii fundamentale care stau la baza activităților de voluntariat, principii care 

deosebesc voluntariatul de alte activități asemănătoare precum practica profesională: 

• este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/beneficiul public; 

• activitatea desfășurată nu urmărește un beneficiu financiar;  

• este o activitate benevolă realizată dintr-o motivație personală, fără constrângeri exterioare;  

• este realizată într-un cadru organizat, sub coordonarea unei organizații sau a unui grup de inițiativă, 

diferențiindu-se de acțiunile spontane de binefacere. Activitatea de voluntariat presupune întrunirea 

concomitentă a tuturor principiilor prezentate mai sus, lipsa unuia din acestea transformă respectiva activitate 

într-o acțiune diferită de o acțiune tipică de voluntariat. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului  (art. 1) este menționat faptul că voluntariatul este un factor 

important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării 

profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale.  

Se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:   

• voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor personae; 

• voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul 

unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în 

cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept 

privat (ONG, sindicat); 

•  formal - pe baza unui contract de voluntariat; 

•  informal - fără o relație contractuală explicită între voluntar și organizația gazdă. 

      Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de 

a dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat; 

• oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza 

activităților de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă 

se gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate 

perfectă de a explora noi domenii; 

• satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adăugarea unui aport 

de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate; 

• voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 
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diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță; 

• un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a 

unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin 

intermediul voluntariatului, care trebuiesc amintite, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 

comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse și rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educative, etc).  

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat în activități de voluntariat în parteneriat cu altă școală aflată la periferia orașului.  

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii care întâmpină dificultăți în 

învățare. Astfel, în cadrul proiectului ”Învățăm împreună” s-a creat o punte de legătură între elevii celor două 

școli, prin jocuri și activități distractive de învățare. 

Alte activități de voluntariat la care am participat cu clasa la care sunt dirigintă au fost cuprinse în 

proiectul ”Bunici și nepoți”. În cadrul acestora, elevii au confecționat mărțișoare pe care le-au dăruit 

bătrânelor de la Centrul de Persoane Vârstnice din oraș și au prezentat un program artistic.   

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. Valoarea activității 

de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi și este doar o 

problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

  În concluzie, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și 

profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor 

sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT ÎN  

DEZVOLTAREA ELEVILOR 

 

Prof. Pușcașu Mihaela 

Școala Gimnazială „Marius Șandru” Reșița 

 

 "Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea”. (Legea nr.339 din 17 iulie 2006) 

Această activitate este de regula derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui 

grup de inţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere. 

Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Carta drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de Centrul National 

de Voluntariat din Paris. Printre acestea se numără: 

• dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale şi nu ca mână de lucru ieftină; 

• dreptul de a-i fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă, studiile şi 

experienţa profesională în acordarea de sarcini; 

• dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitate, atât la începutul 

activităţii, cât şi pe parcurs; 

• dreptul la un loc, unde să îşi desfăşoare activitatea; 

• dreptul de a fi ascultat şi de a juca un rol în planificarea activităţilor, de a se simţi liber să propună 

sugestii şi de a-i fi respectate opiniile. 

Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori 

aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe 

sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. 

Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul tău pe care 

în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă cu ele. 

Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în 

mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Implicându-ne în 

activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi,  să înţelegem şi să observăm limitele 

incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Am devenit astfel mai solidari şi 

mai toleranţi cu cei din jur. 

Spiritul civic şi încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă 

lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de 

voluntariat. Cu acest principiu în minte, am pornit şi noi, elevi şi cadre didactice, să înfrumuseţăm curtea 

şcolii şi, nu de puţine ori, să ecologizăm diverse parcuri din oraş, dar şi malul râului Bârzava care străbate 

oraşul nostru. Am înţeles astfel că putem şi noi să facem o schimbare, că există resurse şi disponibilitatea de a 

contribui, că este nevoie de curaj şi de un spirit organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să 

aşteptăm totul de la alţii, ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune. 

Trebuie subliniat faptul că în activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii 

sociale decât cele cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care 

nu sunt în mod necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate 

care ne influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi 

împreună cu care devenim parte a unei acţiuni collective, activitatea de voluntariat,  care duce la atingerea 

unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de 

fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte. 
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  O altă dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea 

de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale 

– sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre 

o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale 

sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi 

formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea 

caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în 

sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în 

modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de 

învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care 

mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

              Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, învățăm să promovăm într-o formă 

creativă ideile personale și să luptăm pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat 

putem dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, 

toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Activitatea de voluntariat 

îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, 

pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, am desfăşurat diverse proiecte 

educaţionale (“Elevi, prieteni, voluntari”, “Suflet lângă suflet”, etc.)  în care au fost implicaţi elevi ai şcolii 

noastre, cadre didactice, diverse instituţii din oraş. 

Activitatea de voluntariat este o componentă fundamentală a societăţii civile. Munca de voluntar 

 apropie subiecţii societăţii, îi plasează în poziţia de apărători ai valorilor şi principiilor umane. Calităţile unui 

voluntar sunt creativitatea, ideile inovatoare, activismul, motivarea, dorinţa de a-i ajuta pe alţii, deschiderea, 

independenţa, dorinţa de a dobândi noi cunoştinţe. 

Voluntariatul nu înseamnă să faci lucrurile cu uşurinţă şi cu veselie. A fi voluntar înseamnă a lucra 

zilnic asupra ta, a-ţi cultiva abilităţi noi, a învăţa, a organiza şi desfăşura unele activităţi, a-ţi asuma 

responsabilitate, a acumula experienţă. 

Contribuţia voluntarilor o resimte atât organizaţia în care ei activează, prietenii voluntarilor, 

comunitatea din care provin, cât şi societatea în întregime. În acelaşi timp, voluntariatul ajută tinerii să obţină 

şi să-şi dezvolte abilităţile pe care sistemul educaţional formal deseori nu poate să le ofere. 
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STUDIU DE SPECIALITATE: MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A    

DIFERITELOR CATEGORII DE COPII CU C.E.S. 

 
                                            Prof.Pușcaș Claudia 

Școala Gimnazială Nr.1 Țicleni 

                                                                                   

 
         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al copiilor 

cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã aceştia sau diferenţele 

dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-şi realiza educaţia 

în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin asigurarea resurselor 

umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficienţe în funcţie de 

cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu mult 

simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã dacã, pe 

parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei din care face 

parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu 

deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã mintalã 

în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie de aplicarea unor 

mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai mari 

sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de utilizare a 

gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la activitãţile productive 

, depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã de pregãtire profesionalã 

pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar fi integrarea acestor copii în 

şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa muncii, urmatã de angajarea şi 

integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, fãrã experienţã şi fãrã abilitate în 

planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor 

persoane calificate. 

 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  cu 

gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii cu 

handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã evite obstacolele şi 

sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie deosebitã, sã fie apreciaţi mai ales 

cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor 
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de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la 

posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã trebuie sã 

se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia şcolar. 

         În cazul elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, deoarece 

aceştia folosesc citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai bogat şi mai nuanţat 

pentru întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru prezentarea şi asimilarea 

conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea unui timp suplimentar de lucru. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste mici  

determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu consecinţe 

serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii de auz, urmat de 

protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrãrii 

şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului deficient de auz se impun 

anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile de 

comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, expresia 

verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca expresie a 

interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 
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MANAGEMENTUL CLASEI ÎN TIMPUL ORELOR DE OPȚIONAL 

 

 

Prof. Dănilă Ioan Eugen 

Liceul Tehnologic Florian Porcius,Rodna, jud. Bistrița-Năsăud 

 

Motto: 

″Cine stăpânește școala hotărăște asupra viitorului,  

asupra tendinței vieții și asupra vieții însăși″. 

(Adolph Diesterweg) 

 

 

 Educația unui copil, în oricare stat al Uniunii Europene are ca deziderat formarea unui caracter integru 

și dezvoltarea unui sistem de competențe care include cunoștințe, abilități, atitudini și valori ce vor permite ca 

în viitor acesta să poată participa activ la evenimentele social-economice ale comunității din care face parte. 

 Curriculumul național reușește parțial să asigure activitățile educativ-instructive, fapt care scoate în 

evidență necesitatea disciplinelor opționale care se vor a constitui adevărați vectori prin care fie se mărește 

rolul elevilor în cadrul comunităților locale, fie se încearcă dezvoltarea competențelor specifice și prin 

intermediul altor discipline.  

Disciplina opțională Elemente de astronomie și astrofozică, se dorește a fi un imbold pentru ca elevii 

să-și exprime imaginația, să învețe aplicabilitatea unor legi care guvernează Universul de milenii și să iasă din 

tiparele stricte ale majorității disciplinelor școlare sau cum foarte bine puncta Platon -„Astronomia obligă 

spiritul să privească spre cer şi ne conduce din această lume într-o alta”. Lumea modernă se datorează 

științei și nimeni nu poate fi considerat educat până când nu recunoaște importanța științei în schimbările care 

au loc în lume. Astronomia, împreună cu fizica, biologia și geologia fac parte din disciplinele fundamentale 

ale naturii. Studiul astronomiei prezintă un interes deosebit, atât din punct de vedere teoretic, cât și aplicativ. 

Astronomia poate fi considerată artă și știință în același timp, cu toate că noi nu ne gândim aproape niciodată 

la cât de multe descoperiri și inovații din acest domeniu ne-au marcat existența de-a lungul timpului. 

Alături de sensibilizarea elevilor pentru cunoaștere, visare și investigare a tot ceea ce ne înconjoară, 

această disciplină opțională își propune și desfășurarea unor activități practice prin care elevii sunt încurajați 

să-și formeze competențe specifice  și să utilizeze materiale reciclabile sau biodegradabile în realizarea 

proiectelor propuse, contribuind totodată și la protejarea mediului înconjurător. 

Curriculumul la decizia școlii reprezintă o soluție de adaptare a ofertei școlare generale la 

particularitățile și aspirațiile elevilor din unitățile de învățământ, astfel că un cadru didactic, prin puțină 

imaginație, poate să dezvolte competențe specifice în rândul copiilor, contribuind astfel la formarea acestora 

pentru momentul când vor fi cetățeni ai Uniunii Europene. 

În ceea ce privește managementul clasei, acest opțional contribuie la o mai bună gestionare a 

activităților datorită simplului fapt că reușește să capteze atenția elevilor prin imaginile descrise, prin 

activitățile practice propuse cât și prin feed-back-ul permanent pe care ei sunt obligați să-l ofere limitând 

timpii morții din cadrul orelor care permiteau momente de distragere a atenției. 

Pentru o bună exemplificare a acestui argument o să descriu 2 modele des amintite în practica 

pedagogică mondială care permit o mai bună  gestionare a activităților didactice: 

Modelul Fred Jones afimă că aproximativ jumătate din timpul alocat activităților didactice este 

pierdut datorită comportamentului perturbator al elevilor și a lipsei de concentrare în raport cu temele aflate în 

desfășurare, iar acest fapt ar putea fi împiedicat prin utilizarea mai multor elemente și tehnici. În primul rând 

se impune o îmbunătățire a limbajului trupului și acordarea de stimulente pentru finalitatea proiectului. 

Profesorul poate prin gesturi, semnale, contact vizual să atragă atenția elevilor asupra sarcinii de lucru și să 

acorde stimulente care să ducă la creșterea gradului de implicare în activitățile practice. În acest sens în cadrul 

orei de opțional am inițiat un proiect de construire a unor machete/proiecte PPT prin care am desfășurat în 

școală Săptămâna Mondială a Spațiului (WSW), iar ca finalitate am participat cu lucrările elevilor la un 

concurs național având această temă. Având această țintă fixată, elevii s-au concentrat mai mult decât de 

obicei, timpii morți în cadrul orelor au fost minimi, astfel că activitatea a reușit să implementeze competențe 

specifice în rândul elevilor. 
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Modelul Kounin se remarcă prin impunerea unei discipline preventive și a unor tehnici/strategii care 

să prevină apariția problemelor de comportament în cadrul colectivului de elevi. Profesorul trebuie să fie un 

bun psiholog, să aibă atenție distributivă și să dețină un control simultan asupra situațiilor din cadrul 

activității. De cealaltă parte a baricadei, elevii trebuie conștientizați permanent de progresul realizat astfel 

încât ei să treacă de la o etapă a proiectului la alta, eliminând timpii morți care ar putea duce la pierderea 

controlului asupra activității în sala de clasă. În această ordine de idei, activitatea propusă la clasă, a reușit să 

întrunească caracteristicile prezentate de J.S. Kounin în analiza sa, astfel încât activitatea didactică s-a 

desfășurat în condiții favorabile procesului educativ-instructiv. 

Opționalul transdisciplinar Elemente de Astronomie și Astrofizică vine ca o completare necesară la 

oferta educațională națională, deoarece contribuie la dezvoltarea personalității elevilor, dezvoltă capacitățile 

acestora de a cerceta și de a improviza în momentele activităților practice și contribuie la îmbunătățirea 

managementului clasei de elevi prin modalitățile de punere în practică și desfășurare a conținuturilor din 

programa specifică opționalului. 
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MANAGEMENTUL VOLUNTARIATULUI 

 

Profesor Iliuță Melania Elena 

Colegiul Național Petru Rareș, Piatra Neamț 

 

 

 
     Afirmaţia că resursa cea mai valoroasă a unei organizaţii o constituie membrii ei a devenit un clişeu, 

cu toate acestea, ea e plină de adevăr. Oamenii din cadrul unei organizaţii trebuie să fie conduşi astfel încât să 

li se permită să-şi îndeplinească munca şi să-şi valorifice potenţialul spre binele şi dezvoltarea personală şi cea 

a organizaţiei. 

 

     În ultimii ani, numărul ONG-urilor din Romania a crescut vizibil. Astăzi, le întâlnim la tot pasul, 

purtând diferite denumiri şi acţionând în diverse domenii. Dincolo de teorii şi statistici, munca de voluntariat a 

devenit o realitate. După cum şi era normal, acest aspect s-a înscris în atenţia publicului, existând diferite 

păreri cu privire la implicaţiile pozitive sau, dimpotrivă, negative ale fenomenului voluntariatului. 

Organizaţiile puternice, care lucrează curent pentru un număr impunător de beneficiari, au realizat utilitatea 

voluntarilor şi îi integrează în toate nivelurile de activitate. Aceşti factori demonstrează că, într-adevăr, 

voluntarii au devenit o sursă valoroasă. 

 

     A face muncă voluntară presupune, teoretic, realizarea unei activităţi fără ca cel ce o îndeplineşte să 

urmărească o recompensă, de orice natură ar fi ea. Voluntariatul reprezintă, în primul rând, un interes faţă de 

problemele societăţii sau faţă de una dintre acestea. Desigur, o persoană poate fi preocupată de un anumit 

aspect al lumii în care trăieşte, dar există o diferenţă între interesul pasiv şi cel activ. A face ceva ca voluntar 

înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o problemă cu care ceilalţi se confruntă. Munca de voluntariat 

înseamnă dorinţa de a ajuta, de a face ceva pentru societate, de a o sprijini. Este un semn al implicării în 

realizarea acelui mai bine pe care îl dorim cu toţii, dar pe care puţini sunt dispuşi să-l transforme în fapt.  A 

face o astfel de muncă echivalează cu renunţarea la pasivitatea tradiţională. Munca de voluntariat o pot face şi 

membrii organizaţiei, nu doar voluntarii.  

 

       În jurul nostru, există un mare număr de organizaţii şi instituţii care au nevoie de sprijin din partea 

voluntarilor. Puteţi începe prin a ţine cont de următoarele sfaturi:  

 

9.  Informează-te în legătură cu problemele care te preocupă! 

       Caută informaţii despre problema care te preocupă, găseşte organizaţii sau voluntari care au încercat să 

soluţioneze astfel de probleme. Daca nu există un asemenea grup, de ce să nu-l formezi chiar tu? Preia 

iniţiativa în liceu, la facultate sau în cartierul în care locuieşti, alături de colegii şi prietenii tăi!  

 

10.  Gândeşte-te la deprinderile pe care le poţi oferi! 

     Dacă îţi plac activităţile în aer liber, să lucrezi la computer sau în echipă, încearcă sa găseşti acţiuni de 

voluntariat care să includă aceste aspecte ale personalităţii tale. Multe ONG-uri au nevoie de voluntari 

energici ca tine care să posede diferite calităţi, precum ar fi uşurinţă în comunicare, creativitate, spirit de 

echipă.  

 

11.  Ţi-ar place să înveţi ceva nou? 

       Poate vrei să înveţi ceva nou, să cunoşti oameni şi situaţii noi. Încadrează-te în acţiuni de voluntariat care 

să-ţi ofere experienţe noi, prin intermediul cărora să-ţi aprofundezi cunoştinţele în diferite domenii.  
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12.  Îmbină utilul cu plăcutul! 

     Implică-te în acţiuni de voluntariat care te vor ajuta să-ţi atingi noi idealuri. De exemplu, dacă vrei să 

slăbeşti, antrenează-te în activităţi în aer liber, care necesită efort fizic, cum ar fi excursiile în afara 

localităţii pentru curăţirea unor poteci sau programele de plantat pomi într-un parc. Dacă vrei să-ţi 

aprofundezi cunoştinţele în engleză, creează un club de engleză în instituţia în care înveţi.  

 

13.  Nu te suprasolicita! 

 Creează un echilibru între activităţile de voluntariat, studii şi alte activităţi în care eşti angajat. Gândeşte-te 

la programul tău şi la timpul liber pe care îl ai. Vrei să te implici în ceva de lungă durată sau doar în ceva 

temporar? Te poţi implica zilnic, săptămânal sau chiar lunar? Poţi participa la proiectele unei organizaţii 

neguvernamentale şi în cursul anului de învăţământ sau doar în vacanţă?  

 

14.  Implică-te în acţiuni de voluntariat alături de prietenii tăi! 

    Alătură-te unui ONG împreună cu prietenii tăi! Vei avea ocazia să lucrezi la diferite proiecte alături de ei, 

te vei simţi în largul tău chiar la început.  

 

15. Fii creativ! 

      Posibilitatea de a face voluntariat există mereu, trebuie doar să fii pe fază, să ai o viziune deschisă şi să fii 

creativ! Fii sigur că cineva, undeva, are nevoie de ideile tale şi de sprijinul tău!  

 

16. Fii sincer şi deschis! 

      Implică-te cu trup şi suflet în ceea ce faci! Implică-te cu zâmbetul pe buze şi cu siguranţa că vei reuşi să 

schimbi ceva spre bine. Satisfacţia pe care o vei simţi va fi incomensurabilă!   

 

      Încercaţi să ieşiţi din tiparul Voluntar = elev/student. Există numeroase alte variante care prezintă nu 

mai puţine avantaje.  

familii întregi – dacă timpul pe care vi-l dedică în general voluntarii este foarte scurt şi dacă motivul pe 

care îl invocă este nevoiea de a petrece mai mult timp cu familia, de ce să nu-i invitaţi să lucreze împreună. 

Lucrând împreună ei pot să aibă satisfacţii care să îi unească şi să îşi educe copiii în spiritul participării la 

viaţa comunităţii. În acest tip de voluntariat pot fi implicaţi copii, părinţi, bunici, unchi sau verişori – în 

diferite combinaţii.  

      Înainte de a începe un astfel de program, luaţi în considerare următoarele: 

• Activitatea pe care o veţi desfăşura este accesibilă persoanelor de diferite vârste. 

• Cum pot fi reduse la minim riscurile acestor activităţi. 

• Ce pot familiile să câştige din aceste activităţi (ex: pot întări relaţiile dintre membrii familiei). 

• Care este vârsta minimă pentru desfăşurarea respectivelor activităţi. 

• De câtă instruire şi supervizare este nevoie. 

• Cât de flexibil poate fi orarul de desfăşurare a activităţilor. 

 persoane de vârsta a III-ea - o resursă inestimabilă pentru orice organizaţie ce îşi propune să atragă 

voluntari care să aibă suficient timp şi experienţă bogată. Implicarea persoanelor de vârsta a III-ea este 

reciproc avantajoasă. Eliminarea sedentarismului şi a plictiselii oferă persoanelor de vârsta a III-ea şansa unei 

vieţi mai active, mai satisfăcătoare, cu un sentiment de utilitate care, la pensionare şi o dată cu dispariţia 

treptată a prietenilor, se pierde. Pe de altă parte, pentru organizaţii, ei aduc o bogată experienţă de viaţă, mult 

timp şi, de cele mai multe ori, o companie plăcută.  

voluntari virtuali: foarte multe persoane sunt dispuse să desfăşoare activităţi de voluntariat care nu necesită 

deplasarea la sediul organizaţiei, ci care se pot desfăşura la domiciliul voluntarului sau în alte locuri 

frecventate de el. Numită formă de voluntariat poate da posibilitate multor persoane care doresc să contribuie 
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la dezvoltarea organizaţiilor sau instituţiilor şi a programelor acestora, fără ca măcar persoana respectivă să se 

deplaseze de acasă.  

     În continuare, veţi găsi o serie de activităţi care pot fi executate de astfel de voluntari: 

• Construirea şi menţinerea unor pagini web. 

• Comercializarea de reviste, broşuri sau materiale multimedia. 

• Traduceri şi corectare de texte. 

• Căutarea de informaţii în Internet. 

• Menţinerea la zi a unor baze de date cu informaţii accesibile pe Internet. 

• Atragere de fonduri prin intermediul  Internetului etc. 

persoane cu disabilităţi: persoanele cu disabilităţi sunt o sursă de talente neutilizată încă. Având în vedere 

că majoritatea persoanelor cu disabilităţi nu lucrează, dar ar fi dispuse să contribuie în mod voluntar cu 

talentele lor la dezvoltarea organizaţiilor şi a societăţii în care trăiesc, vă recomandăm să apelaţi cât mai des la 

astfel de persoane. În plus, veţi avea satisfacţia de  a contribui la combaterea stereotipurilor care apasă pe 

umerii persoanelor cu disabilităţi.   

 

„Între un om şi altul este adesea ca de la o stea la alta”  

Ion Luca Caragiale 

 

 

      Serviciul voluntar diferă mult de alte servicii ca natură şi durată. În termeni de durată, putem distinge 

între proiecte de scurtă durată, cum ar fi curăţirea unui parc, organizarea unei tabere de muncă, activităţi de 

voluntariat organizate în week-end pentru a cuprinde voluntari ce nu dispun de timp în cursul săptămânii etc. 

Categoria a doua şi a treia o constituie proiectele de termen mediu şi lung, ce durează respectiv 1-6 luni şi 6 

luni-un an sau mai mult. În special, această clasificare este importantă în proiectele de voluntariat 

internaţional.  

 

     Plasarea voluntarului se poate realiza în două moduri: fie că voluntarul insistă să lucreze individual 

asupra unui proiect, fie că cerinţele organizaţiei necesită aceasta. În cel de-al doilea caz, trebuie să vă 

încredinţaţi că voluntarul acceptă să lucreze individual. În ambele cazuri, organizaţia este datoare sa creeze 

condiţii favorabile de muncă pentru voluntari. Vârsta voluntarilor depinde de scopurile şi proiectele 

organizaţiei. De asemenea, încercaţi să ieşiţi din tiparul Voluntar = elev/student. Există o mulţime de alte 

variante care prezintă avantaje la fel de numeroase.  

 

     Dacă aveţi voluntari cu o specialitate necesară organizaţiei, e foarte bine. O organizaţie poate lucra 

atât cu voluntari profesionişti, cât şi cu ne-specializaţi, în funcţie de orientarea acestora. Însă nu uitaţi că nu 

toţi posibilii voluntari vor avea cunoştinţele dorite de Dvs. Voluntarii au multe alte lucruri pe care le pot oferi 

organizaţiei şi organizaţia le va face instructajul necesar. 

 

      Evaluarea muncii voluntarilor se va face periodic. Evaluarea revede munca voluntarului, sugerează 

schimbări în stilul şi forma de lucru, caută sugestii de la voluntar întru îmbunătăţirea (dacă e cazul) relaţiilor 

voluntarului cu organizaţia. De asemenea, evaluarea va conţine şi cuvinte de apreciere a muncii voluntarului şi 

interesul de continuare  a implicării lui în organizaţie. Evaluarea este o şansă atât pentru voluntar, cât şi pentru 

organizaţie de a-şi examina şi îmbunătăţi relaţiile reciproce. Fişa de post şi standardele muncii voluntarului 

trebuie să servească drept bază evaluării. Toate evaluările în scris se vor păstra într-un dosar.  

 

     Schimbările se pot face conform evaluărilor. Dacă voluntarul se orientează bine şi cere anumite 

îmbunătăţiri în relaţia lui cu personalul, faceţi schimbarea dată cu consimţământul ambelor părţi. Voluntarii ce 
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nu-şi îndeplinesc angajamentul şi responsabilităţile faţă de organizaţie sunt pe cale de a fi excluşi. Însă nici un 

voluntar nu va fi concediat până nu i se oferă posibilitatea de a discuta motivele excluderii lui împreună cu 

colegiul de conducere. În loc de concedierea imediată, orice membru din staff trebuie să ofere ajutor 

managerului de program al voluntarului pentru a aplana situaţia.  

 

     Posibilele motive de concediere a voluntarului pot fi următoarele: purtare urâtă la serviciu, 

nesubordonare, a fi sub influenţă de alcool şi droguri, caz de furt sau abuz /atitudine neglijenţă faţă de 

echipamentul sau materialele organizaţiei, atitudine nepoliticoasă faţă de clienţii sau colegii săi de muncă, 

lipsa de responsabilitate etc.  

 

     În cazul în care un voluntar îşi prezintă cererea de demisie sau terminare a serviciului de voluntar în 

cadrul organizaţiei, este necesar ca el să-şi prezinte în prealabil colegiului de conducere cererea de demisie 

expunându-şi şi motivele plecării. În acest caz, mai este recomandabil de a se organiza o evaluare şi o discuţie 

cu voluntarul. Acestea vor examina motivele de plecare a voluntarului, sugestii de îmbunătăţire a postului şi 

posibilităţi de implicare a acestui voluntar în alte activităţi de viitor a organizaţiei.  

 Departamentul de management/conducere a voluntarilor va organiza o evaluare anuală a 

implicării/ folosirii lor în cadrul organizaţiei. Această evaluare va conţine informaţie adunată de la 

voluntari, personal şi clienţi/ beneficiari.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Surse: 

- Suportul informaţional pentru programele de voluntariat ale TDV, „Tineri şi Liberi”  

- „Independent Sector”, Washington, D.C. 

- Steve McCurley, Rick Lynch “Essential Volunteer Management”, 2nd Edition. 

- Organizational Management T-kit, Council of Europe, 2000. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

697 
 

COPII DIFERIŢI, UN PLUS DE ATENŢIE 

                        

                                                                            Marin Mirela,prof.înv,preşc.  

                                                                            Grădiniţa Înşir”te Mărgărite,sect.4,Bucureşti                                                           

 

              Pentru copilul cu deficienţă, situaţia este foarte dificilă. El se confruntă cu numeroase probleme pe 

care nu le poate depăşi sau compensa.  Copilul care nu este ajutat să le depasească, se ajunge la situaţia de 

eşec. Sentimentul de inferioritate care apare datorită eşecurilor ajunge să fie trăit intens, devenind 

traumatizant. Frecvent, in această situaţie, copilul renuntă uşor la eforturi, deoarece nu are o satisfacţie 

mobilizatoare şi ajunge la soluţii uşoare sau la abandon şcolar. 

              Suprasolicitarea copilului apare atunci când parinţii nu ţin seamă de posibilitaţile reale ale acestuia. 

Parinţii unui copil cu deficienţa au o reacţie de negare a problemelor. Ei consideră copilul "ca toată lumea" şi-i 

cer rezultate asemănatoare celor ale fraţilor şi surorilor sănătoase. În acest caz, apare o suprasolicitare, care se 

soldează cu eşecuri demoralizatoare. În situaţia eşecului parinţii reacţionează prin reproşuri şi chiar pedepse 

repetate, care duc la apariţia sentimentului de neputinţa, incapacitate şi inutilitatea efortului. 

            Respingerea este o altă modalitate de hipoproteciţe. Copilul cu deficienţa este mereu comparat cu fraţii 

şi surorile sănătoase şi ridiculizat. 

Parinţii se detaşează emoţional faţă de copiii cu deficienţă, dar le asigură o ingrijire corespunzătoare. 

Atitudinea de respingere se manifestă mai mult sau mai puţin deschis, sub forma negării oricărei calitaţi sau 

valori a copilului, care este permanent ignorat şi minimalizat. Aceste situaţii apar atunci când copilul nu a fost 

dorit. Parinţii consideră că nu au nici un fel de obligaţii faţă de copilul lor. Chiar şi în faţa legii ei işi declină 

responsabilitatea. 

           Parinţii exageraţi 

Cel mai obişnuit răspuns, mai ales din partea mamei, este supraprotecţia, o sursă de dependenţă. Acest 

comportament împiedică copilul să-şi dezvolte propriul control, independenţa, iniţiativa şi respectul de sine. 

           Supraprotecţia este un element negativ, generând negaţii atât din partea parinţilor, cât şi din partea 

copiilor. Parinţii care se simt vinovaţi devin exagerat de atenţi, transformând copilul intr-un individ dependent 

şi solicitant pentru familie. Această permanentă solicitare va genera reacţii de nemulţumire şi ostilitate din 

partea parinţilor, reacţii care-l vor face pe copil să devină nesigur. Pentru copiii cu deficienţe această situaţie 

este foarte dificilă, întrucât ei nu beneficiază de un regim care implică stimularea şi antrenarea în activităţile 

casnice. 

          Aceşti părinţi vor reuşi "marea performanţă" de a creşte un copil singuratic, lipsit de posibilitatea de a-şi 

manifesta propria personalitate. Copilul se va confrunta cu greutaţile vieţii, dar nu va fi capabil să le facă fată, 

deoarece nu a căpătat instrumentele cu ajutorul carora să acţioneze şi ăa se apere. 

Părinţii autoritari 

             Acest tip de reacţie este tot o forma de hiperprotecţie a părinţilor cu o voinţă puternică. 

Aceşti părinţi îşi controleaza copiii într-o manieră dictatorială. Ei stabilesc reguli care trebuie respectate fără  

întrebări. Copilul este transformat intr-o marioneta, este dirijat permanent, nu are voie să-şi asume răspunderi 

şi iniţiative, i se pretinde să facă numai "ce", "căt" şi "cum" i se spune. Un astfel de comportament din partea 

părinţilor are efecte negative, deoarece copilului i se anulează capacitatea de decizie şi acţiune. 

             O formă particulară de atitudine autoritară apare în relaţia dintre părinţi şi adolescenţi. Părinţii 

continuă să îi considere pe tineri copii, neputând accepta ideea maturizării lor. În acest context, ei le refuză 

libertatea, încercând să menţina o atitudine de tutelă, în dorinţa de a preveni surprizele neplăcute. În acest caz, 

răspunsul copilului este violenţa, ce determină o deteriorare a legăturilor afective cu familia. 

Uneori autoritatea pune in evidenţa atenţia acordată copilului şi grija pentru o îndrumare corespunzătoare. 

Acest tip de autoritate este justificat mai ales in situaţia unui copil cu probleme. În aceste cazuri, tânărul este 

întrebat, participă la discuţii, dar în final tot părinţii decid, în funcţie de părerile lor. 
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Părinţi inconsecvenţi 

            Oscilează de la indiferenţă la tutelă. Cel mai adesea este vorba despre părinţi instabili, nesiguri şi 

incapabili de a opta ferm pentru o anumită atitudine. Alteori copilul este "pasat" la diferiţi membri ai familiei, 

fiind supus unor metode educative diferite, adesea contradictorii. 

Crescuţi într-un mediu inconstant, lipsit de metode stabile, copilul devine nesigur şi uşor de influenţat de 

persoane rău intenţionate. 

Jocul 

             Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii 

o modalitate de a-şi exprima proprile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în care 

trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul inconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi 

timp. Putem spune că jocul este "munca copilului". În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau 

cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. 

În perioada de preşcolar se desfaşoară mai ales în grup, asigurându-se astfel socializarea. Din acest motiv, 

copiii cu dizabilităţi trebuie să fie inscrişi la gradiniţa din vecinătate, alături de copiii sănătoşi. Copiii sunt 

curioşii, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică, care se deplasează in fotoliu 

rulant sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de 

sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru inceperea socializării copiilor cu handicap. La 

această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. Totuşi, 

trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficienţe au avut experienţa neplacută a 

spitalizării şi a separării de părinţi. De aceea, pot apărea reacţii intense, mai ales în primele zile de gradiniţă. 

În alte cazuri, copilul are probleme legate de utilizarea toaletei şi de deplasare. În aceste situatii, este de 

preferat sa se solicite prezenta mamei pana la acomodarea copilului in colectivitate şi acomodarea 

personalului cu problemele copilului. 

Jocurile trebuie să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

Integrarea şcolară 

Şcoala este, de asemenea un mediu important de socializare. Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi 

următoarele: 

• clase diferenţiate, integrate in structurile şcolii obişnuite, 

• grupuri de câte doi-trei copii deficienşi incluşi în clasele obişnuite, 

• integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiăia psihică 

în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care 

susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un 

colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenta totală între solicitările formulate de 

şcoala şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

                În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine, de obicei, grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el incălcând deseori regulamentul şcolar şi normele social-morale, fiind mereu sancţionat de 

către educatori. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte respins de către mediul 

şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intra în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în 

grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

               Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regula, respinse de către societate. Aceste persoane sunt 

puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problema, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. 
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Povești cu Păpuși – Proiect de Voluntariat 

Larisa Masay 

Colegiul Național “Radu Greceanu”, Slatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cât de important este astăzi să îi educăm pe copiii noștri să se implice activ în viața comunității prin activități 

de voluntariat? Într-o lume în care viteza este esențială, cât de mare este efortul pe care trebuie să-l facem 

pentru a ne focaliza nu pe propriile priorități, ci pe nevoile celorlalți? 

Fără îndoială, activitățile de voluntariat oferă sprijin esențial celor aflați în dificultate, în timp ce reconturează 

imaginea unei comunități, dar beneficiile principale sunt cele ale voluntarului care susține o cauză nobilă, în 

care crede cu convingere. Alegerile corecte ale acestor activități pot duce la crearea de legături sociale, la o 

reînțelegere a dinamicii societății, la descoperirea de noi abilități și competențe personale, precum și la 

posibilități de a avansa din punct de vedere profesional. Proiectele de voluntariat sunt în egală măsură o 

metodă de a explora noi sau  vechi zona de interese și pasiuni sau de a evada dintr-o rutină zilnică obositoare.  

Conexiunea cu ceilalți poate contribui cu mare succes la menținerea unei stări de bine, din punct de vedere 

fizic și psihic, inclusiv prin reducerea nivelului de stress sau prin combaterea depresiei. Studii științifice au 

demonstrat că prin voluntariat se reduc în mod substanțial efectele anxietății și se gestionează mai ușor 

problemele de management al furiei. Creierul este stimulat, iar prin teste de măsurare a activității cerebrale, 

cercetătorii au descoperit faptul că oamenii sunt “programați” să ofere – altfel spus, cu cât oferim mai mult, cu 

atât suntem mai fericiți. 

În ceea ce-i privește pe copii, se știe că aceștia urmăresc cu atenție acțiunile adulților și este evident preferabil 

să le înțeleagă și să le preia pe cele nobile, ale persoanelor pe care care le respectă și admiră. Implicarea 

directă a părinților lor și a profesorilor în diverse proiecte ale comunității îi poate încuraja să contribuie la 

rândul lor la materializarea schimbării. Faptele bune, în plus, oferă sentimentul de realizare a unui lucru măreț, 

grandios, iar această stare de bine, de mândrie și de mai bună înțelegere a propriei identități conduce la o 

viziune pozitivă asupra vieții și a obiectivelor viitoare. 

Date fiind aceste beneficii universal recunoscute, este adevărat totuși că suntem mai dispuși să ne mobilizăm 

și să reacționăm în preajma unor evenimente fericite din viața noastră, în care suntem generoși cu sentimentele 

noastre? Statisticile spun că numărul voluntarilor crește în preajma sărbătorilor, în fiecare an, cu 42% în 

medie, lucru mai mult decât lăudabil. Poate că ar fi totuși de dorit să ne amintim în fiecare zi că, de cele mai 

multe ori, problemele celorlalți nu se rezolvă print-o singură faptă bună realizată o dată pe an. Viața nu devine 

mai bună pentru semenii noștri pe termen lung dacă acțiunea noastră este solitară, iar lumea nu se oprește în 

loc o dată cu încheierea unor evenimente sau sărbători fericite. 
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Proiectul Povești cu Păpuși, desfășurat în anul 2014, pe o perioadă de șase luni, a pornit dintr-o încercare de a 

aduce împreună activități extra-curriculare, de tip spectacol de teatru, cu activități de voluntariat pentru 

comunitate. 

Combinând elemente specifice spectacolului de teatru fizic cu elemente din teatrul de păpuși și marionete, 

reprezentațiile au avut intenția de a aduce pe scenă re-interpretări ale unor povești din folclorul internațional. 

Pe parcursul acestei perioade de șase luni, acestea au fost prezentate de către un grup de opt adolescenți de 15-

17 ani, în diverse contexte, ca parte a unor manifestări mai largi, de amploare, sau ca eveniment de sine 

stătător,. 

În ceea ce privește elementul de voluntariat, trupa de teatru a Colegiului Național “Radu Greceanu”, Slatina, 

ai cărei membri au fost în această perioadă și tinerii participanți la proiectul de mai sus, funcționează de peste 

20 de ani, prin intermediul diverselor generații de elevi, trecute și prezente. Pe parcursul acestor ani, fie că au 

fost prezentate în circumstanțe mai mult sau mai puțin formale, sau cu scopul strângerii de fonduri destinate 

unor scopuri caritabile, toate activitățile au mizat pe dorința de a se exprima artistic a adolescenților noștri, 

precum și pe aplecarea lor spre voluntariat, participare benevolă, spre lucru în echipă pentru o cauză comună. 

Feedback-ul primit de la copiii cărora li s-au prezentat aceste spectacolele de teatru cu și de păpuși (grupă de 

vârstă 4-8 ani) a depășit cu mult așteptările noastre, ale tuturor. A dispărut linia fină, de separare, dintre scenă 

și public, spațiul scenă transformându-se astfel unul comun pentru tinerii actori amatori și publicul lor. 

Interacțiunea directă, de pe parcursul reprezentațiilor,  precum și cea de la finalul spectacolelor, a devenit 

partea cea mai așteptată de către adolescenții implicați în proiect. Pornite de la aceeași structură teoretică și 

practică, spectacolele au evoluat în moduri diferite, în funcție de cerințele publicului, lucru care a condus 

inevitabil la o remodelare permanentă a acestora și la o creștere a nivelului de flexibilitate a tinerilor actori 

amatori. 

Îmi permit astfel să cred că acest gen de proiecte de voluntariat aduc bucurie nu doar adolescenților din 

trupele de teatru, ci și tuturor celor care le urmăresc reprezentațiile, într-o comunitate mai bună, mai senină, 

mai creativă. 
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Voluntariatul –o portiță către inimi 

                                                                             Frigură Alina Elena - prof. înv.preşcolar 

                                                                                 Grădiniţa cu P.N. Tămășoaia, jud.Bacău                                       

 

   "Voluntariatul este activitatea desfășurată  din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură  financiară. " 

Termenul de voluntariat definește ,,activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de 

orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.”  

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un 

câștig financiar imediat.” (Scheier)  

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe 

încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative 

şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoanele  cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la 

schimbări pozitive.  

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii 

şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi 

extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială. În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, alții nu fac 
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voluntariat. Aceasta se întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi 

lipsa informaţiilor, contrângeri legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot 

permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa 

protecţiei împotriva riscurilor pe care le implică. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – 

are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de afaceri şi 

un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. Ceea ce trebuie să știm este că oricine 

poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. 

 Important este doar să iți dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu 

face nimic." (Ashleigh Brilliant)  

Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de pus în 

folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în 

folosul comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să găsim organizația care să ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru.Tinerii își pot construi un CV atractiv, testează o posibilă carieră, își fac 

contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus ajută la crearea unei societăți mai bune în care să trăiască 

în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea să-și împărtășească experiența și au satisfacția că sunt încă utili. 

Pentru copii și adolescenți e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei își formează astfel 

deprinderi și abilități adăpostindu-se de tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, violența. Ei au astfel șansa 

de a deveni adulți responsabili. Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă așteptăm să trăim într-o lume mai 

bună trebuie să contribuim la crearea ei, pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma 

Ghandi).  

Noi, educatoarele avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine din punct 

de vedere sufletește şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate celor 

din jur. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, respectul, credinţa, 

bunătatea. Fără ele nu există nimic.  

 Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună, 

există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. Să 

nu-i respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă să încercăm să-i  înţelegem şi să învăţăm ceva  de la ei, 

mai ales de la copii.                                                                                                                          

Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să 

susţii o cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în 

voluntariate  tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, 

empatie şi implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane să se realizeze  şi 

să-şi găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă experienţă, se poate 
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exprima , se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Ceea ce trebiue să ştim este că 

oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară.  

Chiar dacă sunt foarte mici , încă de la grupa mică,  copiii din  grădiniţă învaţă în cadrul Educaţiei 

pentru societate  să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup, să trăiască în relaţiile cu cei din jur 

stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din 

faptele proprii şi a celor din jur.                                                                                                                                              

Intr-o societate în tranzitie, afectată de criză, implicarea societății civile în activități de voluntariat în 

sprijinul persoanelor aflate în dificultate este o necesitate. 

 Implicarea elevilor, studentilor, cadrelor didactice în domenii precum integrarea persoanelor cu 

dizabilitati în sociatate, prevenirea abandonului școlar, combaterea exploatării prin muncă, îmbunătățirea 

situației copiilor și sprijinul copiilor cu părinți plecati în străinătate poate conduce la ameliorarea efectelor 

acestor probleme. 

 O comunitate puternică și unită, care își respectă membrii și nevoile acestora și care găsește modalități 

eficiente de răspuns la aceste  nevoi , va putea asigura cu succes protecția și promovarea persoanelor aflate în 

dificultate. 

                De ce este important voluntariatul pentru  elevi? Implicându-se  într-o activitate de voluntariat pot 

rupe rutina activităților zilnice și a monotoniei   își  ajută  comunitatea  în care să le  facă  plăcere să  traiască  

încă  zeci de ani făcând ceva util cu preaplinul sufletesc  specific varstei.Având timpul  liber bine organizat 

sunt   la adapost de tentații  ca drogurile, fumatul, etc , si au astfel  șansa să devină un adult mai responsabil  și 

implicit de a schimba în bine lumea din jurul său. Stând acasă cu siguranță nu își vor  găsi locul de muncă 

ideal.  

         Implicându-se în activități de voluntariat au șansa de a acumula noi experiențe, de a-și forma noi abilități 

în pas cu vremea. Iși pot  crea contacte care să îi  conducă la un post(serviciu)așa cum și-l doresc. Daca sunt 

afectați  de o dizabilitate au astfel șansa să demonstreze că  au  un rol și un loc important în comunitate. Pot  

să își  formeze  deprinderi  și să își creeze  contacte care sa îi  ajute să depășească stereotipurile și  

prejudecățile și astfel să își găsească  un loc de muncă, care să îi  ajute să aibă un nivel de trai mai decent, mai 

multă  încredere în propriile forțe.  I-am învățat pe elevi  ce înseamnă  prietenia, spiritul de echipa, ce 

înseamnă să-ți ajuți aproapele, să fii alături de el la bine și la rău, ce înseamnă  responsabilitatea, cum să  te 

distrezi cu  prietenii, simțind  gustul libertății , să se bucure  de viață, să râdă, să simtă  și să întindă mereu o 

mână  caldă care te prinde  înainte să cazi.  

        Voluntariatul  se naște în inima  fiecăruia nu în vreun statut de ONG sau în discuții elaborate și 

mediatizate. Dacă se naște acolo, cu siguranța se va dezvolta și se va traduce și sub aspectele cele mai 

pragmatice și necesare pâna la urmă. Voluntariatul  face minuni în viața dumneavoastră, mai  ales pe plan 

profesional.  
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”Integrarea copiilor cu CES-o  provocare,, 

                                                                                                                          

                                                                                                     Prof.înv.preșcolar BUTUM GABRIELA 

                                                                                                 G.P.P. Albinuța Nr:1 Zărnești,Jud Brașov 

 

                          MOTO: 

         ”Toți trăim sub același cer dar nu toți avem aceleași orizonturi,,-Konrad Adenauer 

 

        Poate fiecare profesor  a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări precum:,,De nu toți copiii 

progresează?,,”Cum pot să-i ajut să înțeleagă,,;,,Cum pot să-i ajut pe cei care învață mai greu?,, 

         Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar trebui să accepte 

diversitatea  într-o clasă,adică faptul că fiecare copil are capacitatea și stilul său propriu  de a învăța. 

          În ceea ce privește  cadrele didactice ,ele trebuie  încurajate  să adopte practici moderne  în cadrul orelor 

de curs,să se autoperfecționeze  în permanență în ceea ce privește copiii cu CES. 

         Un alt rol important  pe care cadrele didactice îl au este acela de a-i face  pe ceilalți  copii din clasă să-i 

accepte pe cei cu CES și să-i ajute fără  a-i ridiculiza sau exclude. 

         Rolul colegilor de clasă este la fel de important  ca și cel al cadrului didactic.De asemenea și rolul 

familiei este la fel de important.       

       Integrarea este un proces complex și de durată ce persupune  asigurarea participării copiilor cu CES  la 

viața profesională și socială împreună cu ceilalți copii favorizându-se autocunoașterea ,intercunoașterea și 

familiarizarea reciprocă. 

       În declarația de la Salamanca,se stipulează clar: 

 * fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui  copil trebuie să i se ofere dreptul de a învăța 

după puterile lui. 

*proiectarea sistemelor educaționale și implementarea programelor educaționale trebuie să țină seama de 

marea diversitate a caracteristicilor și trebuințelor copiilor incluși în programul educațional. 

*copiii cu CES trebuie să aibă acces la școlile publice iar aceste școli trebuie să-și adapteze procesul didactic 

conform  unei pedagogii centrate pe copil. 

*fiecare copil este înțeles ca un participant activ la învățare pentru că aduce în acest proces  o experiență de 

învățare ,un stil,un model social,un ritm personal. 

        Ideea  integrării copiilor cu CES în școala publică a apărut ca o necesitate a societății . De la bun început 

a fost  o provocare atât pentru cadrele didactice cât și pentru părinți și copii de-o potrivă. 

       Conform principiilor promovate în materie de educație de către organismele internaționale ,elevii cu 

diferite  tipuri de deficiențe au aceleași drepturi fundamentale cu aceeași cetățeni de aceeași vârstă,fără 

discriminare. 

       Integrarea copiilor cu CES necesită desfășurarea  unui sistem complex de acțiuni  din diverse 

domenii:psihologie,pedagogie,sociologie,asistență socială,asistență medicală.Aceste  acțiuni trebuie 

desfășurate atât la nivel individual cât și la nivel social urmărindu-se în final ,transformarea societății într-un 

sistem capabil să asigure integrarea copiilor cu CES. 

       Deși există o lege cu reglementări clare de multe ori vedem că aceasta  nu se respectă.Sun școli unde  este 

îngrădit dreptul la educație al acestor copiii.Sunt cadre didactice care nu doresc  în colectivele lor copiii cu 

”probleme,,.Nu este vina lor că s-au născut așa!De asemenea părinții acestor copii caută soluții pentru a fi 

până la urmă acceptați ți integrați. 

       Un cadru didactic dedicat misiunii sale va găsi soluții să integreze și copiii cu CES.Deși este destul de 

greu, nu este imposibil. 

         Fiecare copil este unic,fiecare copil are dreptul la educație!   
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Copii cu CES 

Clinciu Ștefania Adelina 

 Grădinița cu Program Prelungit Albinuța Nr.1 Zărnești 

 

„Dacă nu învăț cum predai tu, învață-mă cum pot eu.” 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 

nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie 

de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o 

concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul 

unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Primul meu an ca şi cadru didactic, pot spune ca mi-a rezervat o serie de obstacole pe care a trebuit să 

le trec. Având o grupa de 27 de prichindei, care mai de care mai activ sau mai timorat, deoarece a schimbat 

mediul familial cu cel al grădiniţei, se remarca şi un copilaş cu cerinţe educaţionale speciale.  Prima reacţie pe 

care am avut-o în faţa faptului împlinit a fost cea de frică, deoarece nu ştiam cum să lucrez sau cum să mă 

implic astfel încat să îl ajut pe acest baieţel. Deşi în facultate am facut cateva cursuri despre copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale, pot spune că în faţa faptului împlinit nu ştiam absolut nimic. Începutl a fost foarte greu, 

deroarece  nu ştiam exact ce deficienţa are băieţelul. În primele două săptămâni de evaluare, am încercat să fiu 

pe cât posibil foarte atentă la el, să pot în următoarele săptămâni la un consens. Baieţelul nu interacţiona cu 

absolut niciun copil, foarte rar şi cu mine, având mereu tendinţa de a fugi din clasă, cum observa că îmi 

îndrept privirea către un alt copil, era deja pe hol. Urmărindu-l cele două săptămâni, nu mi-am dat seama exact 

ce probleme are acest baieţel şi cum îl pot ajuta, aşa că am cerut ajutorul doamnei consilier, care m-a îndrumat 

pe mai departe.  Dar pentru mine nu au fost de ajuns informaţile date de către doamna , aşa că am început să 

mă documentez din cărţi pentru a-l putea ajuta pe micuţul preşcolar.   

Documentându-mă din ce în ce mai mult am înţeles faptul că aceşti copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi 

exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în 

contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.  

Aşa că am implementat câteva jocuri care l-au făcut să interacţioneze uşor, uşor cu noi, colegii săi şi 

cu mine, educatoarea sa. Datorită faptului că majoritatea jocurilor se desfăşurau mai ales în grup, jocul astfel îi 

asigura socializarea. Jocurile sociale fiind necesare pentru persoanele cu probleme, întrucât le oferă şansa de a 

juca cu alţi copiii orice, jocurile având nevoie de minimum de două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile au 

fos adaptate în funcţie de deficienţa copilului, acesta având autism.  

Copiii cu cerinţe educaţionale speciale au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, aşa că 

împreună cu consilierul educativ am implementat un program specific de predare-învăţare şi evaluare, 

adaptată abilităţilor lui. De asemenea acesta beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a 

familiei.   

În concluzie, pot spune că a fost un an destul de dificil, dar nu imposibil. Pot spune ca acest băieţel a 

fost o provocare în cariera mea de dascăl. Dacă la început mi s-a părut totul imposibil, trecând timpul şi 

ajungând la sfârşitul anului, am înţeles că orice  obstacol fie el şi unul foarte greu, nu este imposibil de trecut. 

Dorinţa mea de a-l ajuta şi a învăţa nevoile lui, m-au ajutat să am o legătură foarte stransă cu acel preşcolar. 

Nimic nu este imposibil, dacă îţi doreşti cu adevărat.  
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VOLUNTARIATUL, O NECESITATE ÎN ZILELE NOASTRE 

                                                                                                     Pințea Simona Rozica - prof. înv. preşcolar 

                                                                                                     Grădiniţa cu P.P. Nr.1 ,,Albinuța” Zărnești                                          

 

 

          Motto: ,,Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om, căci nu trăiește decât pe jumătate când trăiește 

doar pentru el!            

                                                                                                                                  ( Jacques Delille) 

     Voluntariatul transformă  în acțiune declarația Națiunilor Unite conform căreia ,,Noi , oamenii, avem 

puterea de a schimba  lumea. În 2006 a fost inițiată o Lege a Voluntariatului care este definită astfel: 

,,activitate de interes public desfășurată din propria inițiativă de orice persoană fizică, în domenii cum sunt : 

asistența și serviciile  sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educative, de 

învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportive, de protecția mediului, social și comunitar și 

altele asemenea".Voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților, la noi în tară fiind în plină 

dezvoltare. În actiunea de voluntariat sunt implicați preșcolari, elevi, tineri, adulti, reprezentând o modalitate 

de implicare moral-civică.Voluntariatul este activitatea desfășurată  din proprie inițiativă, prin care o persoană 

fizică își oferă timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură  financiară.                                                                                                                                        

De ce este important voluntariatul pentru copii? Implicându-se  într-o activitate de voluntariat pot rupe rutina 

activităților zilnice și a monotoniei. Își  ajută  comunitatea  în care să le facă plăcere să trăiască  încă zeci de 

ani făcând ceva util cu preaplinul sufletesc specific vârstei. Implicându-se în activități de voluntariat au șansa 

de a acumula noi experiențe, de a-și forma noi abilități în pas cu vremea. Își pot crea contacte care să îi  

conducă la un viitor așa cum și-l doresc. Dacă sunt afectați de o dizabilitate au astfel șansa să demonstreze că 

au un rol și un loc important în comunitate. Pot să își formeze deprinderi  și să își creez contacte care să îi 

ajute să depășească stereotipurile și  prejudecățile și astfel să își găsească alte oportunități, care să îi ajute să 

aibă un nivel de trai mai decent, mai multă  încredere în propriile forțe.                      

     Preșcolarii asimilează de la o vârstă fragedă ce înseamnă  prietenia, spiritul de echipă, ce înseamnă să-

ți ajuți aproapele, să fii alături de el la bine și la rău, ce înseamnă  responsabilitatea, să se bucure  de viață, să 

plângă, să râdă și să întindă mereu o mână caldă care te prinde  înainte să cazi. Responsabilitatea este 

principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi sunt convingerile sau ce 

vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul faţă de tine şi faţă 

de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                    

          Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, etc. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

          Voluntariatul  se naște în inima fiecăruia. Dacă se naște  acolo, cu siguranță se va dezvolta și se va 

traduce și sub aspectele cele mai pragmatice și necesare pâna la urmă. Voluntariatul  face minuni în viața 

dumneavoastră, mai  ales pe plan profesional.  Am învățat că ingredientele principale în acțiunea de 

voluntariat nu sunt banii, nici numărul de oameni implicați, ci pasiunea și dăruirea cu care cei ce vor să 

dăruiască din timpul lor, vor să-și pună în valoare abilitățile și cunoștințele lor, fără să aștepte nimic în 

schimb. În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

709 
 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.        Am învățat 

că nimic nu se compară cu zâmbetele de pe chipurile unor copii cu care viața a fost mai dură, care s-au născut 

în niște zone mai defavorizate sau care sunt bolnavi, fără să aibă nici o vină. Oamenii sunt la fel de buni, copii 

la fel de frumoși și inteligenți, fie că sunt sănătoși sau nu.Văzând o latură atât de întunecată a vieții, am 

început să-i apreciez mult mai mult pe cei din jurul meu,să fiu recunoscătoare pentru tot ce am și să le aduc 

speranță acestor oameni care au dreptul să zâmbească, să viseze, să fie fericiți. Prin participarea şi implicarea 

directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, voluntariatul a devenit o cale prin care 

orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni 

educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor valori şi atitudini morale. Cu toții avem cel 

puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cu toții avem cel puțin o abilitate, pricepere sau un talent 

pe care să îl putem pune în folosul unei personae care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau 

al orașului în care trăim sau în folosul cumunității în general.  

              Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma: „... Oamenii sunt ceea ce 

au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi 

să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                                                                                                                                                                         
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PROIECT DE MOBILITATE ERASMUS+  ÎN DOMENIUL EDUCAȚIE ȘCOLARĂ 

”START PENTRU EDUCAȚIE RESPONSABILĂ (S.P.E.R.)” 

2020-1-RO01-KA101-079120 

Prof. Stoica Ionica 

Grădinița P.P. ”Traian Demetrescu”, Craiova 

 

Viziunea Grădiniței ”Traian Demetrescu”, Craiova, este aceea de a realiza o bună educație pentru 

viață, copiii fiind integrați indiferent de poziția socială, religie sau etnie, oferindu-le șanse egale de instruire, o 

dezvoltare armonioasă care să satisfacă nevoia de a se simți competenți, de a se integra activ în grupul social 

punând un deosebit accent pe educația multi și interculturală. Misiunea noastră este de a fi deschisă pentru toți 

copiii, spre a le oferi șanse egale de educație și formare.  

Pentru realizarea misiunii și finalităților de dezvoltarea instituțională am încurajat activitățile 

educative desfășurate în parteneriat educațional precum și formarea continuă a cadrelor didactice, atât la nivel 

național cât și la nivel  internațional.  Astfel că, Grădinița P.P. ”Traian Demetrescu”, Craiova,  a început 

experiența proiectelor Erasmus+ în domeniul educație școlară.  

 În perioada 1.09.2017 - 31.10. 2019 am participat, în calitate de partener, la Proiectul de mobilitate 

Erasmus+ KA2, ”TERRA VITA” (ID 2017-1-BG01-KA201-036270), coordonat de către profesor Akseniya 

Tileva, director al Grădiniței ”Mecho Puh”, din Bulgaria, cu unități școlare participante din 7 țări europene: 

Bulgaria, Spania, Grecia, Polonia, Slovenia, Croația, România. Prioritatea proiectului a fost incluziunea 

socială a copiilor din grupurile vulnerabile și dezavantajate. În principal, au fost abordate teme de educație 

ecologică prin care s-a dorit stimularea interesului și dorinței copiilor de a experimenta, de a crea, folosind 

materiale din natură sau deșeuri reciclabile, în vederea unei copilării mai fericite, cu motivație și încredere în 

sine sporite. Scopul și obiectivele urmărite se regăsesc în acronimul ce constituie denumirea proiectului: 

TERRA VITA: Toleranță- Educație-Responsabilitate-Respect-Acțiune-Viață-Incluziune-Talent-Abilitate. 

 În sesiunea februarie 2020 am aplicat pentru proiectul Erasmus + KA1 ”Start pentru educație 

responsabilă” (ID 2020-1-RO01-KA101-079120) pentru care am obținut finanțarea. Prioritățile proiectului 

sunt: Inclusion - equity; Creativity and culture; Intercultural/intergenerational education and (lifelong) 

learning . Perioada de desfășurare a proiectului era 01.06.2020- 31.05.2021, dar din cauza pandemiei de 

Coronavirus am fost nevoiți să solicităm prelungirea duratei de contract pentru încă 12 luni.  

În prezent are loc activitatea de diseminare de elaborare a produselor intelectuale din acest proiect 

(auxiliar didactic avizat de ISJ Dolj și ghid metodic cu exemple de bune practici pe tematica proiectului, 

”Educația non-formală din perspectivă incluzivă”), concomitent cu desfășurarea proiectului de mobilitate 

Erasmus+ KA1, ”Salt în viitor pentru o educație modernă” ( ID 2021-1-RO01-KA122-SCH-000021577), pe 

perioada septembrie 2021- martie 2023.  

Ideea realizării proiectului ”Start pentru Educație responsabilă” a pornit de la nevoile și specificul 

instituției noastre, o grădiniță cu 197 de preșcolari, dintre care 7 copii cu certificat de orientare școlară și 

aproximativ 25 de copii cu probleme de comportament. Integrarea în învățământul de masă a copiilor cu 

cerințe educative speciale reprezintă pentru unele cadre didactice o provocare, ce poate fi rezolvată prin: 

-dezvoltarea competențelor profesorilor pentru asigurarea unui climat educativ incluziv, 

-cunoașterea valorilor, prinicipiilor și modalităților de realizare a educației incluzive, 

-aplicarea unor strategii ce susțin incluziunea, 

-cunoașterea și înțelegerea particularităților copiilor cu CES. 

Acest proiect vizează incluziunea socială, prioritate națională Erasmus 2020, promovând diversitatea, 

egalitatea, nondiscriminarea și incluziunea în educație, pentru preșcolarii cu cerințe educative speciale, cu 

afecțiuni medicale ori a celor care aparțin grupurilor defavorizate sau vulnerabile. Acțiunile proiectului 

promovează creșterea accesului la educație și îngrijire de înaltă calitate, cu costuri rezonabile, a copiilor 

preșcolari.  
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Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătăți mediul educațional și de a asigurara unui 

process educativ benefic, accesibil și stimulant pentru copii, inclusiv preșcolarii cu CES din cadrul grădiniței 

noastre, prin îmbunătățirea abilităților, pedagogice și creative ale profesorilor. 

În perioada 19-27 aprilie 2021, în Larnaca- Cipru,  șase cadre didactice din unitatea noastră au urmat 

cursul de formare ”Non-formal for inclusion” furnizat de Asociației Edu2Grow Portugalia, pentru a-și 

dezvolta competențe cu privire la aplicarea activităților și tehnicilor de educație nonformală în diferite medii 

formale, pentru a încuraja incluziunea copiilor cu CES în educația timpurie. 

Cursul a avut o abordare holistică, abordând șase module tematice structurate pe nouă zile: 

Z.1,2: Modulul ”Dinamica grupurilor” 

Am vorbit despre grupul social, dinamica intra și inter grup, includerea și excluderea grupului, am 

aplicat metode și instrumente de lucru cu grupuri, pentru dezvoltarea stimei de sine și a persoanelor excluse 

dintr-un grup.  

Z. 3: Modulul ”Cultură și interculturalitate” 

Am  participat la jocuri interculturale, dezbateri despre legătura dintre cultură și incluziune, despre 

stereotipuri și prejudecăți în clasă, despre valorile culturale și de grup.  

Z. 4: Modulul ”Comunicare” 

Au fost dezbătute teme precum: tipuri de comunicare:verbală, non verbală, paraverbală; comunicare 

pasivă/agresivă; comunicarea la adolescenți. Ne-am exersat abilitățile de comunicare  prin: jocuri de 

îmbunătățire a comunicării, jocuri de empatie, tehnici de adaptare a comunicării la nivelul de vârstă, tehnici de 

comunicare nonverbală.  

Z. 5: Modulul ”Educația incluzivă și motivația” 

Am dezbătut despre noțiunile de incluziune, excludere, școală/societate incluzivă. Am primit 

materiale teoretice și practice pe care le vom folosi în activitatea didactică.  

Z. 6,7: Modulul ”Metode non-formale de incluziune” 

Ne-am familiarizat cu instrumentele de instruire pentru copiii cu mai puține oportunități (zona de 

împlinire, valorile, roata vieții, zona de confort), cu metoda teatrului forum pentru abordări incluzive.Toți 

cursanții au expus probleme interculturale existente în grupurile de copii cu care lucrează și soluții creative la 

aceste obtacole.  

Z. 8: Modulul ”Mediere și managementul conflictului” 

Am discutat despre surse de conflict în incluziune, abordări ale conflictului, stiluri de gestionare ale 

conflictului, tehnici de mediere și negociere.  

Z. 9: Evaluare 

Am planificat activități de diseminare și valorificare a mobilității și am participat la ceremonia de certificare.  

După finalizarea proiectului, preconizăm un efect major asupra calității educației oferite de 

organizația noastră, prin: 

- diversificarea strategiilor didactice aplicate și realizarea de activități educative din perspectivă incluzivă; 

- utilizarea unor metode și procedee de negociere și mediere pentru combaterea excluderii copiilor aparținând 

grupurilor dezavantajate sau vulnerabile; 

- motivarea cadrelor didactice să participe la proiecte în cadrul Programului Erasmus+, interesate fiind de alte 

culturi și sisteme de învățământ și de creșterea dimensiunii europene a unității; 

- abordarea holistică a procesului educativ de către profesori; 

-consolidarea parteneriatului familie-grădiniță, cu efecte optime asupra dezvoltării și integrării tuturor copiilor 

în societate; 

-creșterea prestigiului unității nostre cu efect direct asupra numărului de preșcolari înscriși în grădinița 

noastră. 
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Activitățile proiectului nostru vor contribui la cultivarea toleranței, empatiei, creșterea stimei de sine, 

dezvoltarea relațiilor interpersonale în cadrul grupului, dezvoltarea cooperării și crearea unui mediu propice 

pentru toți preșcolarii. 
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STUDIU DE CAZ 

Prof. Trică Nicoleta 

Grădinița P.P. ”Căsuța cu Povești”, Craiova 

 

SUBIECTUL:  K.D. , 6 ani, grupa mare 

PREZENTAREA CAZULUI : Preșcolarul K.D.-  Copil de etnie arabă  

Fetiţa provine dintr-o familie cu părinţi arabi, care vorbesc foarte puţin limba română. Copilul 

comunică cu părinţii doar în limba maternă. Este îngrijită de o bonă româncă, aceasta fiind singura persoană 

care vorbeşte limba română cu minora. Grupa mare a frecventat-o împreună cu verişorii K. M. şi K. M. cu 

care de asemenea vorbeşte doar în limba arabă. 

 Problema educativă a K.D. ţine de inadaptarea şcolară, manifestată prin atitudini respingătoare faţă 

de activitățile educative din grădiniță și față de colegii de clasă cu care nu comunică din cauza vocabularului 

limitat în limba română.  Cei doi verișori de etnie arabă sunt singurii cu care interacționează, comunicarea 

fiind exclusiv în limba maternă. Când verișorii nu sunt prezenți la grădiniță, fetița este retrasă și respinge orice 

implicare în activitățile organizate de educatoare sau în activități de joc liber cu ceilalți copii.  

 Menționez că familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea educativă, cere periodic 

educatoarei informaţii despre comportamentul copilului la grădiniţă.  Părinții par receptivi la sugestiile date de 

educatoare, pentru integrarea școlară și socială a copilului, cu atât mai mult cu cât fata urmează să fie înscrisă 

în ciclul primar, în anul șolar următor. 

ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

Familia fetiței a venit în România cînd D. avea 5 ani. Impactul cultural, social și bariera lingvistică au 

avut o influență majoră asupra comportamentului fetei, care a devenit retrasă și cu un dezinteres total pentru 

integrarea în alt grup social decât cel reprezentat de comunitatea arabă.  

           Lipsa motivaţiei de învăţare a limbii române s-a observat din primele săptămâni de frecventare a 

grădiniței, astfel situaţia şcolară s-a menţinut în zona mediocrităţii spre slab. 

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

a) Comportament cognitiv:  limbaj şi comunicare 

- Pronunţă corect toate sunetele; 

- Vocabularul de cuvinte în limba română este sărac;  

- Posibilităţile de exprimare în limba română sunt reduse; 

- Vorbire rară, ezitantă, încetinită;  

b) Autonomie personală şi socială: aria de socializare 

- Fetiţa prezintă dificultăţi de relaţionare. 

- Este puţin interesată de comunicare altfel decât în limba arabă. 

- Are o atitudine relaxată în prezenţa copiilor şi a personalului din grădiniţă. 

- Barierele lingvistice împiedică stabilirea unor relaţii de prietenie sau de colaborare cu colegii 

români.  

- Majoritatea timpului o petrece împreună cu verişorii ei mai mici arabi, cu care este extrem de 

afectuoasă.  

- S-a acomodat destul de repede unor reguli de grup, însă în privinţa achiziţiilor cognitive, 

progresele sunt minime, întrucât nu înţelege ceeea ce transmite educatoarea. 

-  În repetate rânduri, comunicarea sau explicaţiile educatoarei se realizează prin gesturi. 

În evaluarea inițială a preșcolarului au fost  folosite metode și instrumente diverse : fişa 

psihopedagogică, fișa de evaluare pe nivel de vârstă, observarea spontană şi dirijată,convorbirea individuală şi 

de grup, etc. 

Diagnostic: 

- medical: clinic sănătos;  
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-psihologic: intelect mediu; capacitate bună de atenţie, stabilitate emoţională;  

-psihopedagogic:dificultăţi de învăţare, datorate nivelului redus de înţelegere şi exprimare în limba română;  

-pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale;  

Constatare capacităţi-competenţe- abilităţi- lacune- nevoi: 

- reticenţă sau chiar refuz de exprimare în limba română; 

- toleranţă scăzută la frustrări; 

- posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală, expresivă în limba maternă; 

- competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice; 

- respectă cu stricteţe regulile jocului şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu, atunci când lucrează 

în echipă cu verișorii ei, dar nu și cu ceilalți colegi.  

- capacităţi bune de învăţare comportamentală prin imitaţie; 

- nevoia de afecţiune, de integrare şi de sprijin gradat; 

- feed- back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare; 

ANALIZA DATELOR ŞI  STABILIREA IPOTEZEI :  

- Adaptarea dificilă a preșcolarului D. la grădiniță a fost repercusiunea impactului social, cultural și mai ales 

lingvistic, cauzat de decizia familiei de a se stabili într-o țară străină. Deşi în activitățile de la grădiniță are un 

comportament liniştit, chiar absent, în relațiile cu cei care comunică în limba arabă este volubilă, afectuoasă și 

sociabilă. 

Dezvoltarea limbajului și a comunicării în limba română vor aduce schimbări în comportamentul socio-

relațional al fetei? 

PRECIZAREA OBIECTIVELOR   

Scopul: Reducerea dificultăţilor de învăţare prin îmbogăţirea vocabularului de cuvinte în limba română şi 

dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, dezvoltarea înţelegerii şi atitudinilor pozitive de relaţionare în grup. 

Obiective pe termen lung: 

1) Dezvoltarea capacităţii de comunicare, de exprimare orală și de întelegere a mesajului transmis. 

2) Educarea trăsăturilor pozitive de voință şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi. 

3) Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu  adulţii și  cu copiii de vârstă apropiată. 

Obiective pe termen scurt: 

- sǎ perceapǎ şi  sǎ pronunțe corect cuvinte în limba română; 

- sǎ rǎspundǎ adecvat (verbal sau comportamental) la solicitările celor din jur; 

- să denumească şi să identifice unele imagini, obiecte; 

- să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc; 

- să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral; 

- să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt ; 

- să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date; 

- să se integreze în grupul de copii, să invite copii să se joace împreună; 

- să coopereze și  să relaționeze cu membrii grupului; 

- să împartă obiecte şi să împărtăşească experienţe cu ceilalţi. 

METODE ŞI STRATEGII  

Au fost inițiate discuții cu părinții fetei precum și cu părinții verișorilor ei, pentru a-i convinge de 

importanța comunicării în limba română și între membrii familiilor lor,  având în vedere faptul că cei doi 

verișori aveau capacitatea de a comunica în limba română. Prin urmare, D. a fost încurajată în a face efortul de 

învățare a limbii române, în primul rând de cei în care avea încredere și de care era atașată afectiv.  

           În activitatea directă cu D. au fost concepute şi aplicate instrumente și metode coerente de lucru care au 

avut rezultate mulţumitoare, la nivelul abilităților de exprimare orală: 

-jocuri de punere în corespondență a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare; 
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-exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe; 

- exerciții de delimitare a cuvintelor în enunțuri pentru a înţelege semnificaţia globală a unui text scurt, după 

ascultarea repetată a acestuia, sau după lămuriri suplimentare; 

- exerciții de formulare a răspunsurilor la întrebările puse, uneori cu imprecizii, corectate la solicitarea 

educatoarei; 

-joc de masă cu citire de imagini fluent şi corect, folosind enunţuri  clare; 

- exerciții de alcătuire de  propoziţii formate din 2-3 cuvinte; 

-jocuri didactice de dezvoltare a limbajului; 

- jocuri muzicale; 

- jocuri cu text și cânt; 

- joc de rol; 

- joc de atenție. 

ADOPTAREA SOLUŢIILOR ŞI IMPLEMENTAREA ÎN PRACTICĂ   

               Activitatea de învăţare  

Preșcolarul D. este antrenat în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, 

cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale. Sarcinile de învăţare sunt diferenţiate. Activitatea 

didactică se organizează pe grupuri mici sau în perechi. La orice activitate, fata este ajutată de colegi şi 

încurajată pentru orice efort cât de mic.  

Evaluarea programului de schimbare              

            Pe parcursul anului școlar, obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi s-a observat o schimbare 

pozitivă a comportamentului fetei. Odată cu dezvoltarea capacității de comunicare în limba română, ea a 

devenit încrezătoare în forţele proprii şi a început să inițieze discuții sau jocuri cu colegii de grupă. E din ce în 

ce mai activă,  se bucură pentru orice rezultat obţinut şi orice apreciere pozitivă. S-au observat, în scurt timp, 

progrese în atingerea comportamentelor pe domeniile de dezvoltare ale copilului. 

Rezultate: 

- consilierea comportamentală; 

- antrenarea preșcolarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula; 

- antrenarea preșcolarului în activităţi extracurriculare; 

- formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris; 

- îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului; 

- dezvoltarea autonomiei personale şi sociale; 

- dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup. 

CONCLUZII 

În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de intervenţie personalizat pe 

perioade de câte trei luni, evaluat și revizuit permanent în funcție de evoluția fetei, s-a ajuns la concluzia că 

datorită exerciţiilor şi activităţilor simple, accesibile, desfăşurate în ritm propriu, preșcolarul a depăşit în mare 

parte dificultăţile sale, dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând anumite 

bariere, în special cea lingvistică, din calea dezvoltării sale.  

       Consider că a fost decisivă adoptarea unei atitudini flexibile din partea educatoarei, dar la fel de 

importante au fost şi responsabilizarea familiei preșcolarului, încurajările, stimularea pozitivă, întărirea 

motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării 

achiziţiilor dobândite și proiectarea/desfășurarea unor activităţi care să-l  atragă pe copil, folosind metode 

interactive și încurajând cooperarea și comunicarea în cadrul grupurilor de lucru. 

Dacă nu s-ar fi intervenit, cazul prezentat mai sus ar fi întâmpinat probleme de adaptare și integrare în 

viața de viitor școlar.   
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Efecte ale migraţiei în educaţie 

 

Zorca Manuela 

Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov 

 

 

Școala este un element important în oferirea de servicii sociale elevilor, chiar dacă de multe ori acest 

lucru se întâmplă mai mult tacit decât explicit. Rolul şcolii,  în afară de rolul său tradiţional, este cu atât mai 

relevant în cazul elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate.  

În multe şcoli lipsesc două instrumente esenţiale: colaborarea cu sistemul de asistenţă socială şi 

psihologul şcolar. Astfel, în doar 38% din şcolile din România există un psiholog care să ofere consiliere 

elevilor. Mai mult, psihologii sunt prezenţi mai ales în unitățile de învățământ din oraşele mari. În 86% din 

şcolile din mediul rural şi în 50% din cele din oraşele medii şi mici, această poziţie nu este ocupată.  

În cazul copiilor ai căror părinţi, unul ori amândoi, sunt plecaţi la muncă în străinătate creşte riscul de 

a se înregistra situaţii ce pot conduce la probleme legate de procesul de educaţie: copii care vin cu mai puţină 

plăcere la şcoală, au adeseori rezultate mai slabe, acumulează mai multe absenţe, au mai des nota scăzută la 

purtare, dar şi corigenţe. Statistic, numărul celor ce ajung în astfel de situaţii nu este atât de mare încât să 

însemne un fenomen la scară naţională, dar se impun măsuri care să preîntâmpine acest risc. 

Plecarea unuia dintre părinţi la muncă în străinătate are o influenţă pozitivă asupra perspectivelor 

concrete ale copiilor În mai mare măsură ei cred că, după terminarea gimnaziului, vor continua studiile şi că 

acestea vor fi de nivel liceal. Cel mai probabil acest lucru se datorează creşterii veniturilor şi contactului cu 

alte modele culturale, ceea ce conduce la o valorizare mai mare a educaţiei.  

La nivelul dorinţelor, se constată că unii dintre elevi ar dori să se alăture părinţilor în străinătate. 

Tentaţia plecării în străinătate, mai ales dacă acolo se află deja un părinte sau măcar o rudă, induce un risc de 

întrerupere a studiilor după încheierea ciclului gimnazial, risc la care sunt expuşi mai ales băieţii cu rezultate 

mai slabe la învăţătură, provenind din familii cu venituri mai mici şi capital educaţional mai mic. 

Legătura cu şcoala este – sau ar trebui să fie – un punct de referinţă în abordarea potenţialelor 

probleme ce apar ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate.  

Evaluările disponibile arată că reţeaua serviciilor de asistenţă socială nu reuşeşte să răspundă prompt 

necesităţilor practice apărute în acest domeniu. În primul rând lipseşte sau este insuficient folosit un sistem de 

identificare şi monitorizare a copiilor aflaţi în situaţie de risc; acest lucru este resimţit mai ales în zonele rurale 

şi cele mai puţin dezvoltate economic, adică exact principalele surse ale migraţiei temporare a forţei de 

muncă.  

Problemele sunt legate atât de cadrul legislativ (definirea indicatorilor şi procedurilor de urmat în 

cazul copiilor aflaţi în situație de risc), cât şi de resursele umane. Un punct important este și absenţa unei 

culturi a asistenţei sociale în cele mai multe dintre comunităţile româneşti. 

Migraţia temporară este un fenomen cu o dinamică ridicată care depăşeşte capacitatea de reacţie a 

sistemului de asistenţă socială. În mare măsură, evidenţa copiilor rămaşi acasă este făcută pe baza declaraţiilor 

părinţilor, ori, în condiţiile în care două treimi dintre cei plecaţi o fac pe căi informale, aşteptarea ca ei să îşi 

declare plecarea nu este realistă.  

Monitorizarea prin vizite regulate ale asistenţilor sociali, chiar şi în cazurile identificate, nu este o 

practică curentă, cel mai adesea din lipsa resurselor umane şi financiare necesare. În aceste condiții, o bună 

parte din sarcinile specifice muncii de asistent social sunt transferate formal sau informal către şcoală.  

Profesorii atrag atenţia că în multe cazuri ei sunt singurii care încearcă un dialog cu părinţii sau 

persoanele care au grijă de copii, fac vizite la domiciliu sau încearcă să discute cu elevii pentru a afla ce 

probleme au dincolo de procesul de educaţie. Mai mult, ei au menţionat explicit situaţia copiilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate ca fiind una problematică din punct de vedere al dezvoltării lor. 
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Prin urmare, se transferă către şcoală, mai degrabă tacit decât explicit, o serie de atribuţii ale 

sistemului de asistenţă socială.  

Un alt indicator important a cărui analiză trage semnale de alarmă este numărul de absenţe nemotivate 

pe care elevii declară că le-au acumulat. Unul din cinci elevi de gimnaziu, la nivel naţional, declară că are mai 

mult de 10 absenţe, lucru îngrijorător ţinând cont şi de faptul că ne aşteptăm ca cifrele să fie subevaluate 

pentru că este declaraţia proprie a elevilor. Cu atât mai mult îngrijorează constatarea că în cazul celor care au 

cel puţin unul dintre părinţi plecat temporar în străinătate creşte la 29% numărul celor care au mai mult de 10 

absenţe. 26% dintre ei spun că au între 11 şi 50 de absenţe şi 49, 3% mai mult de 50. Problema este mai mare 

pentru elevii din clasele mai mari.  

Un aspect care trebuie menţionat este că, atât în relaţie cu şcoala, cât şi pe alte dimensiuni ale 

cercetării, se constată că acei copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate au un profil 

asemănător cu cei ai căror părinţi sunt despărţiţi sau care şi-au pierdut mama sau tatăl. Cu alte cuvinte, 

plecarea temporară în străinătate poate avea asupra copiilor efecte psihologice asemănătoare cu cele ale unei 

despărţiri pe termen lung.  
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Un gest mic de iubire, un pas mare pentru desăvârșire 

Prof.Corina Elena Filcea 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Ploiești 

         

             Voluntarul este individul care are curajul să-și exteriorizeze iubirea transformând în acțiune valori 

general - umane precum solidaritatea, compasiunea, respectul, altruismul, un ucenic la școala vieții care simte 

chemarea la o adevărată trezire spirituală printr-o implicare inițiatică menită să-l conducă pe drumul 

transfigurării propriei existențe. 

 

 Educația religioasă contribuie la prezentarea individului ca făptură creată după chipul lui Dumnezeu, în 

vederea asemănării cu El ce poartă, aşadar, în sine, fiinţial, chipul iubirii veşnice, al slujirii şi al comuniunii 

desăvârşite ce caracterizează însăşi Viaţa Sfintei Treimi, şi are vocaţia asemănării cu Dumnezeu. Este destinat, 

cu alte cuvinte, să slujească semenilor şi să îşi întregească viaţa interioară, prin deschiderea, în iubire, către 

alţii, luminat şi întărit de iubirea lui Dumnezeu. 

              Voluntariatul nu este mândrie, bravură, impostură, trend ci mod de a fi, un mod de valorificare a 

propriei personae în scop nobil. Așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, oricâte daruri am avea și oricât de 

luminați am fi în tainele credinței, bunătatea împlinită prin dragoste reprezintă cel mai de preț lucru pentru 

om. 

Ora de religie îndeamnă la angajament social, la voluntariat care din perspectiva creștină, dacă este făcut cu 

conștiința curată, fără a avea vreun interes devine faptă creștină. Cu fiecare ă săvârșită pentru aproapele, 

suntem mai aproape de Dumnezeu, căci Evanghelia lui Hristos este una cu precădere a milei și a într-ajutorării 

reciproce.  

               Evanghelia după Matei ne înfățișează faptele voluntare ale milei creștine : "Flămând am fost și Mi-

ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați 

îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Ii vor 

răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau 

când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în 

temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucat ați făcut 

unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut" (Matei 25, 31-46). 

                 Spiritualitatea ortodoxă este prin natura ei comunitară căci Dumnezeiasca Liturghie, în mod repetat 

face referire nu numai la unirea noastră cu Dumnezeu, ca ţintă a dumnezeieştii împărtăşiri, ci şi la unirea 

dintre noi. „Şi ne arată pe noi, prin această pâine şi acest pahar, părtaşi unităţii dintre noi, în comuniunea 

Duhului Sfânt." 

Petrecând propria viață luminată de Legea iubirii pe care Hristos o revelează suprem prin Jertfa Sa 

răscumpărătoare, tinerii voluntari ajung să înțeleagă că fiecare om contează, fără discriminare, că fiecare  

contribuție este vitală, că adevărata schimbare trebuie să înceapă nu cu ceilalți, ci cu fiecare dintre noi și mai 

ales că problemele unei comunități devin problemele tuturor și că doar împreună pot fi rezolvate prin valorile 

și idealurile comune promovate . 

Iubirea de Dumnezeu și iubirea aproapelui sunt atât de intim legate încât, atunci când îți manifești dragostea 

pentru aproapele, de fapt, ți-o manifești și pentru Dumnezeu, al cărui chip este în aproapele, iar dragostea față 

de Dumnezeu, nu ți-o poți manifesta decât iubind pe aproapele. Mărturisește Sfântul Apostol Ioan: Dacă zice 

https://www.crestinortodox.ro/diverse/de-e-necesara-rugaciunea-jertfa-milostenia-post-122496.html
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cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele 

său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Şi această poruncă avem 

de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său. (1 Ioan 4:20-21). 

                 Maica Tereza îndemna: ,,Ceea ce contează nu e magnitudinea gesturilor noastre, ci cantitatea de 

dragoste cu care le-am făcut. Nu așteptați lideri!Faceți ce e de făcut singuri, fiecare în parte. De fiecare dată 

când zâmbești cuiva, faci un gest de dragoste, un dar către acea persoană, un lucru frumos.” 

Ieșirea din spațiul formal al școlii prin intermediul orei de religie prin participări la acțiuni de voluntariat 

asigură elevilor dezvoltarea relațiilor interpersonale, trăiri care le marchează sufletul și caracterul în formare 

prin experiențe vii, autentice, modelatoare. 

               Tinerii au nevoie de interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism adică valori și principii pe care și le cultivă participând în mod creativ prin idei 

personale și luptând pentru realizarea lor ca scop în viață. 

Pledoaria pentru implicare în observarea și identificarea nevoilor aproapelui vine să întâmpine accentele tot 

mai individualiste ale societății, ale izolării paradoxale în mulțimea virtuală a conexiunilor sterile dar 

contaminate de aparențe și efecte manipulatoare.  

Experienţele care transformă conţinuturile disciplinei în trăiri şi norme de viaţă morală, care devin liant între 

școală și comunitate asigură de fapt coeziunea socială atât de necesară progresului uman. Societatea aflată în 

derapaj de la normalitate, provocările existențiale ale aproapelui nostru, stigătul de ajutor din partea mediului 

înconjurător devin motive de inițiative îndrăznețe și generoase sau scop pentru ieșirea din zona de confort și 

racordarea la binele comun. 

             Promovarea şi cultivarea responsabilității şi implicării sociale devin necesare într-o societate ce 

vizează binele comun pentru că voluntarul nu doar aduce bucurie acolo unde găsește suferință prin angajament 

sufletesc ci devine un instrument al credinței lucrătoare, al teologiei practice, teopraxia, adică a crede în 

Dumnezeu şi a lucra potrivit principiilor Lui, învăţăturilor Lui de credinţă. Acțiunea voluntarului îl transformă 

într-un bun samaritean după modelul hristic. 

 Manifestarea dragostei față de aproapele, specifică învățăturii de credință creștine, este definită de Alexander 

Schmemann drept o „imposibilitate posibilă” (A. Schmemman, Postul Mare, Edit. Doris, p. 28). Această 

sintagmă paradoxală se referă la faptul că acela care își asumă la nivel existențial (nu doar declarativ) 

creștinismul autentic este capabil de a-L vedea pe Hristos în celălalt - oricare ar fi el, indiferent de rasă, etnie, 

naționalitate, sex etc. Mai mult decât atât, creștinul vede în cel de lângă el un partener pe drumul mântuirii, 

căci Împărăția cerurilor nu poate fi câștigată decât în comuniune cu ceilalți. Din acest motiv, orice raportare la 

un sistem de voluntariat bazat exclusiv pe o serie întreagă de norme - generale, cadru și particulare - pe o serie 

de strategii de lucru, pe liste de categorii specifice menite să „ușureze” modalitatea de implementare a 

diverselor proiecte nu face altceva decât să omoare subit orice sâmbure de dragoste din inima voluntarului și 

să-l transforme într-o mașinărie de lucru centrată pe ideea de „a rezolva probleme sociale”, uitând că 

societatea este formată din persoane, din parteneri în procesul de mântuire, din semeni în care este prezent 

Hristos Însuși. 

Lucrarea filantropică capătă dimensiune sacră prin consecințele minunate pe care le produce căci nu este 

vorba de un beneficiu unilateral, al primitorului care se simte iubit ci imbogățește și pe cel care se dăruiește 

că-l protejează de egoism, narcisism, răni de care suferă sufletele atrofiate. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

720 
 

               Studiile realizate pe tema motivației persoanelor de- a face voluntariat au demonstrat că, în general, 

motivele sunt mixte, de tipul altruism, dorința de a-i ajuta pe ceilalți sau a-și satisface scopuri importante de 

natură personală, socială și psihologică și că dispozițiile personale - empatia sau personalitatea prosocială – 

joacă un rol important.Beneficiile la nivel personal ale activității de voluntariat au fost arătate și de cercetări 

care au stabilit că voluntarii autoevaluându-se au constatat o reală îmbunătățire a stării fizice și emoționale. 

Pacea interioară ca manifestare a inteligenței emoționale a fost identificată ca trăsătură de personalitate la 

două treimi dintre voluntari, adică își cunosc propriile emoții și le pot intui și pe cele ale celorlalți, își pot 

exprima facil sentimentele, sunt optimiști, plini de nădejde, empatici, încrezători în propriile forțe și motivați 

să nu renunțe în fața greutăților dar mai ales au mari capacități de adaptare având relații personale și sociale 

benefice. 

                Educația religioasă asigură formarea viitorilor voluntari  puternici şi bine ancorați în viața socială 

care fac din gesturile de iubire părți din lucrarea lor proprie de mântuire pornind de la premisa că orice facem 

pentru altul este de folos în primul rând pentru noi înșine. 

Elevii voluntari percep activitatea în folosul aproapelui aflat în nevoie ca pe o continuitate a orei de religie a 

cărei finalitate este prezenţa în Biserică unde învățăm că credinţa trebuie să fie lucrătoare în iubire. Pentru 

tineri, indiferent de zona de acțiune a voluntariatului -  local, național sau internațional sau de domeniul de 

desfășurare - asistență și servicii sociale, cultural, medico-sanitar, educativ sau ecologic- se pot contura și 

orientări profesionale  în care să înregistreze performanțe ca abilități și competențe. 

      Așadar, orice activitate de voluntariat capătă calitatea de jertfă, având direcția ascendentă a urcușului 

duhovnicesc spre comuniunea cu semenii. 
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Rolul și importanța profesorului de sprijin în cadrul educației copiilor cu CES 

 

Mindroc Ileana Delia 

Şc. Gimn. I.C.Lăzărescu 

 

      Cadrele didactice care lucrează cu copiii cu CES au un rol important în transpunerea în fapt a 

recomandărilor oferite de Serviciul de Evaluare Complexă. 

       În cazul în care elevului cu CES are un plan de servicii individualizat,orientați școlar și profesional, 

cadrele didactice vor participa activ în procesul de elaborare şi implementare a Planului Educaţional 

Individualizat (PEI). În acest sens, învăţătorul de la clasă/profesorul la disciplină va fi responsabil de: 

• prezentarea informaţiei privind rezultatele evaluării competenţelor elevului la disciplină; 

• elaborarea şi implementarea curriculumului individualizat la disciplina predată; 

• realizarea adaptărilor curriculare la disciplina de studiu; 

• stabilirea strategiilor didactice la disciplina de studiu; 

• determinarea şi aplicarea strategiilor de evaluare; 

• identificarea resurselor necesare realizării finalităţilor stabilite; 

• corelarea proiectării didactice (de lungă şi de scurtă durată) cu PEI prin stabilirea obiectivelor specifice 

pentru elevul cu CES; 

• oferirea de consultanţă elevului şi părinţilor/tutorelui în parcurgerea demersului 

educaţional la disciplina de studiu; 

• crearea în clasă a unui mediu relaţional adecvat pentru toţi (profesor-elev, elev-elev,etc.); 

• colaborarea cu toţi specialiştii implicaţi în elaborarea/realizarea/evaluarea PEI. 

     Diferenţele umane reclamă adaptarea învătării la necesităţile copilului. Din aceste considerente,educaţia 

incluzivă este centrată pe toţi elevii şi pe fiecare în parte. Misiunea profesorului este de a cunoaşte identitatea 

fiecărui elev şi a o valoriza în cadrul procesului instructiv-educativ. 

     Cum poate fi elaborat curriculumul individualizat la disciplină? 

     Echipele de elaborare a PEI, din care fac parte şi învăţătorii/profesorii care lucrează cu copiii cu CES, vor 

decide de comun acord care va fi modul de studiere de către elev a materiei prevăzute de curriculumul şcolar.. 

În funcţie de decizie, pentru fiecare materie se va indica dacă elevul va studia: 

- în baza curriculumului general (CG); 

- în baza curriculumului adaptat (CA); 

- în baza curriculumului modificat (CM). 

      Dacă elevul va învăţa la anumite discipline în baza curriculumului adaptat sau modificat, atunci 

învăţătorul/profesorul care predă materiile respective este responsabil de elaborarea curriculumului 

individualizat. Înainte de a elabora curriculumul individualizat, învăţătorul/profesorul se va familiariza cu 

noţiunea de curriculum adaptat (CA) şi curriculum modificat (CM). Astfel, prin adaptări curriculare se 

realizează corelarea curriculumului general cu posibilităţile elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor 

procesului de incluziune şcolară şi socială a acestuia. 

     Elaborarea CA vizează adaptări în cadrul procesului de instruire. Se are în vedere ajustarea metodelor, 

materialelor şi mijloacelordidactice, a formelor de organizare a lecţiei, a sarcinilor şi activităţilor de învăţare şi 

de evaluare, reieşind din necesităţile copilului. De menţionat că finalităţile educaţionale şi conţinuturile de 

învăţare nu sunt modificate, este adaptată doar modalitatea de predare/învăţare/evaluare pentru a atinge 

finalităţile stipulate în curriculumul general. La elaborarea curriculumului adaptat se va ţine cont neapărat de 

adaptările de mediu, psihopedagogice şi cele pentru procesul de evaluare, propuse de specialişti. Adaptările de 

mediu vizează schimbările care se vor produce în mediul fizic al clasei sau al instituţiei, precum şi modalităţile 

de sprijin al elevului cu CES. Acestea ar putea include: 
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- soluţionarea unor probleme ale structurii ergonomice care să fie în beneficiul copilului cu CES (adaptarea 

spaţiului şcolar al clasei, inclusiv al mobilierului, la necesităţile somato-fiziologice şi de sănătate ale elevilor; 

o atenţie specială se va acorda poziţionării în sala de clasă a băncii unde stă copilul cu CES (R. Iucu, 2000); 

- adaptări în vederea sporirii accesibilităţii instituţiei (rampă la intrarea în şcoală; grupul sanitar adaptat; bare 

de susţinere; amplasarea sălilor de uz comun – cantina, biblioteca, laboratoarele – la primul nivel etc. ); 

- echipament special (aparate auditive; ochelari pentru a vedea mai bine; cadru de deplasare, bastoane, 

claviatura computerului modificată, table de comunicare, scaune speciale etc. ); 

- reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi; excluderea materialelor care disociază atenţia) 

- etc. 

    Adaptările psihopedagogice care fac referinţă la ajustările operate în tehnologia procesuluieducaţional ar 

putea înclude: 

- elaborarea unor sarcini didactice individuale; 

- prezentarea unor algoritmi, instrucţiuni pe etape pentru realizarea sarcinii didactice; 

- elaborarea/confecţionarea materialelor didactice (fişe, scheme, tabele, machete etc., care să faciliteze 

rezolvarea sarcinilor); 

- supravegherea copilului de către colegii de clasă (unul sau mai mulţi); 

- alegerea preferenţială a grupului, în cadrul activităţilor de cooperare; 

- micşorarea/mărirea timpului pentru realizarea sarcinii; acordarea unor pauze; 

- adaptarea metodelor didactice la necesităţile copilului 

- etc. 

    Adaptările în materie de evaluare presupun ajustarea metodologiei de evaluare pentru a facilita 

demonstrarea de către elevul cu CES a finalităţilor atinse şi ar putea viza: 

- micşorarea numărului de sarcini; 

- acordarea de timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor; 

- concretizarea formei de evaluare – verbală sau scrisă; 

- utilizarea surselor iconografice; 

- asistenţa cadrului didactic de sprijin 

- etc. 

    Curriculumul modificat prevede schimbarea finalităţilor educaţionale prin excluderea unora şi simplificarea 

altora (sau sporirea complexităţii), astfel încît să corespundă potenţialului şi disponibilităţilor copilului cu 

CES. De asemenea, se intervine în conţinuturile recomandate, selectîndu-se cele mai relevante şi funcţionale 

pentru dezvoltarea abilităţilor copilului cu CES. Totodată, conţinuturile pot fi simplificate, astfel încît să fie 

accesibile elevului. Învăţătorul/profesorul va putea opera modificările,doar cunoscînd foarte bine punctele 

forte şi necesităţile elevului, recomandările pe care le-au formulat specialiştii, vizînd domenii variate de 

dezvoltare a copilului. 

    Cum poate fi organizat procesul educaţional într-o clasă incluzivă? 

Este bine ca elevul cu CES să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. De aceea cadrul didactic trebuie să 

stabilească foarte clar cum şi cît timp va antrena copiii cu CES în activitate, ce sarcini didactice le va propune 

pentru ca aceştia să participe alături de ceilalţi în procesul de învăţare. Elevul cu CES trebuie să fie inclus pe 

parcursul orei în activităţile frontale, precum şi în activităţile de grup. La anumite etape ale lecţiei poate primi 

sarcini individualizate, inclusiv de evaluare. În cazul în care copilul cu CES este “supraîncărcat” doar cu 

sarcini pe care trebuie să le rezolve de sinestătător sau cu susţinerea unui profsor itinerant sau de sprijin şi nu 

ia parte la activităţile frontale sau de grup desfăşurate în clasă, incluziunea educaţională şi socială a copilului 

nu are loc. Învățătorul/profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu CES la lecţie,să 

găsească momentele potrivite în desfăşurarea orei pentru a intercala activitatea copilului cu CES în cea a 

colegilor de clasă. Se recomandă ca sarcinile individualizate pentru copilul cu CES să nu se formuleze 
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permanent în voce. Astfel se pune în evidenţă că elevul cu CES realizează altceva decît restul elevilor şi 

aceasta este în detrimentul incluziunii copilului. 

Este important ca învăţătorul/profesorul să evalueze produsul activităţii copilului cu CES nu prin comparare 

cu rezultatele altor elevi din clasă, ci prin raportare la efortul depus de acesta. Evaluarea progresului elevului 

cu CES trebuie să fie un proces continuu, iar rezultatele evaluării să demonstreze nivelul de atingere a 

finalităţilor de învăţare, proiectate în curriculumul individualizat, şi astfel vor constitui un argument pentru 

eventualele modificări. O modalitate apreciabilă de a pune în valoare rezultatele obţinute de copilul cu CES în 

învăţare este încurajarea acestuia de a participa la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare. În condiţiile 

şcolii incluzive, formula cea mai eficientă de proiectare şi realizare a procesului de evaluare a copiilor cu CES 

o constituie evaluarea diferenţiată, participativă şi consensuală, în cadrul căreia are loc negocierea produselor 

şcolare necesare de realizat de către elev, anunţarea şi discutarea criteriilor de apreciere a acestor produse. 

    Un instrument util pentru desfăşurarea unei astfel de evaluări este grila de evaluarei în care sunt indicate 

nivelele de performanţă și sunt enumerate criteriile care servesc drept repere calitative pentru aprecierea 

produsului. Pentru fiecare criteriu se elaborează descriptori de performanţă – o descifrare a criteriilor pentru 

fiecare nivel.Acest instrument poate fi aplicat pentru evaluarea unei game variate de produse realizate de 

elevul cu CES (poster, portofoliu, proiect, colaj, agendă a faptelor bune, machetă, comunicare, desen, fişa de 

personaj etc.). Învăţătorul/profesorul va propune elevilor cu CES elaborarea anumitor produse, în funcţie de 

finalităţile specificate în curriculumul individualizat/ modificat. 

    Profesorul itinerant sau de sprijin are un rol major în organizarea şi desfăşurarea procesuluieducaţional 

în clasele unde învaţă copiii cu CES. 

    Sunt mai multe modalităţi de implicare a profesorului itinerant/de sprijin în cadrul lecţiei, acestea fiind 

schitaţe în proiectul didactic. Astfel: 

• Poate sta, o anumită perioadă de timp, lîngă copilul cu CES, acordîndu-i asistenţa necesară, pentru ca acesta 

să reuşească să participe la activităţile realizate de toţi copiii din clasă. 

• În cazul în care se organizează lucrul în cooperare, poate sta în grupul unde este copilul cu CES, acordînd 

asistenţă nu doar acestuia, dar şi celorlalţi membri ai grupului. 

• În anumite situaţii educaţionale, poate participa alături de profesor în procesul de predare-învăţare-evaluare, 

acordînd atenţie specială copilului cu CES. 

• În cazul în care copilul cu CES nu este în stare să stea la lecţie întreaga oră academică, poate să plece cu 

elevul, după o anumită perioadă de timp, pentru a continua activitatea individuală cu copilul. 

Este important ca, după încheierea orei, să aibe loc o discuție cu profesorul de la despre faptul cum s-a 

implicat copilul cu CES în activităţile din cadrul lecţiei, ce a fost reuşit şi ce a fost mai puţin reuşit, ce soluţii 

de îmbunătăţire a procesului didactic propune etc. 

   De asemenea, ar fi util ca după ore profesorul itinerant/de sprijin să completeze jurnalul de reflecţii, 

specificînd anumite aspecte din cadrul orei referitoare la activitatea copilului cu CES, iar informaţia din jurnal 

poate fi utilizată ulterior în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, a consiliilor profesorale, în lucrul cu familia 

copiilor cu CES etc. 

   Din perspectiva de facilitator,consilier, mediator, roluri ale profesorul de sprijin, acesta contribuie la 

promovarea educatiei incluzive : 

• prin realizarea materialelor didactice adaptate, instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice; 

• facilitarea înţelegerii de către cadrele didactice a caracteristicilor de personalitate a elevilor cu CES şi a 

particularităţilor proceselor cognitive, a proceselor şi funcţiilor reglatorii care influenţează activitatea şcolară a 

acestor elevi. 

• consiliază elevii care participă la programul de sprijin şi părinţii acestora pentru depăşirea situaţiilor de 

dificultate, implicarea părinţilor în activităţile elevului, înţelegerea necesităţii unui program de studiu în 

familie, supravegherea elevului pentru efectuarea temelor, importanţa sprijinului afectiv, informare privind 

modalităţile de control pozitiv al comportamentului copilului, importanţa frecventării şcolii; 
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• prin medierea situațiilor în care aceşti elevi perturbă activitatea desfăşurată în clasă, printr – un comportament 

care nu se circumscrie disciplinei necesare la ore datorită incapacității de internalizare a normelor sociale; 

În rolul de manager de caz/responsabilul de caz servicii psihoeducaționale formulează măsuri de sprijin pentru 

promovarea educației incluzive cu consultarea autorității locale: 

• Măsuri de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de atitudine; 

• Măsurile de sprijin pentru prevenirea și combaterea barierelor de mediu, prin adaptarea rezonabilă a unității de 

învățământ în care învață copilul; 

• Măsurile de sprijin pentru pregătirea și adaptarea copilului în diferitele etape de tranziție, între diferite medii și 

etape ale dezvoltării individuale; 

Aceste măsuri se includ în în planul de abilitare-reabilitare/planul de servicii individualizat în funcție de tipul 

tranziției. 

   Toți copiii trebuie să beneficieze de educație. Fiecare poate fi sprijinit prin măsuri pedagogiceîn clasă și cu 

sprijin suplimentar prin colaborarea cu alți specialiști și cu familia. Înainte de a apela la măsuri speciale sau la 

alți profesioniști, profesorul trebuie să cunoască modele concrete privind posibilitatea de integrare școlară și 

educațională a tuturor copiilor pentru individualizarea acțiunii didactice. 
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STUDIU DE SPECIALITATE - COPILUL CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ÎN GRĂDINIȚĂ 

Prof. Aurora Slivilescu 

Grădinița cu P.P. Nr. 8, Tg-Jiu, Gorj 

 

Integrarea este procesul complex și de durată ce presupune asigurarea participării copiilor cu C.E.S. la 

viața profesională și socială, împreuna cu ceilalți copii, favorizându-se autocunoașterea, intercunoașterea și 

familiarizarea reciprocă  Din categoria copiilor cu C.E.S. (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu 

deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte: 

✓ copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţimintale, paralizia 

cerebrală); 

✓ copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie - ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

✓  copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres post-traumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

✓ copiii cu handicap asociat; 

✓ copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

✓ copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului).  
Există cinci niveluri de integrare care sunt interdependente între ele, asigurând reușita procesului de 

integrare a copiilor cu C.E.S.: integrarea fizică ce se referă la posibilitatea copiilor cu C.E.S. de a avea acces la 

mijloacele fizice necesare satisfacerii propriilor nevoi fundamentale, integrarea funcțională ce constă în 

asigurarea accesului la servicii publice ale societății și stăpânirea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru 

a putea beneficia de aceste servicii, integrarea personală este legată de dezvoltarea relațiilor interumane cât 

mai apropiate cu persoanele semnificative, în diferite perioade ale vieții, integrarea socială se realizează dacă 

copiii cu C.E.S. au posibilitatea inițierii și menținerii unor contacte sociale, dacă se poate integra, pe această 

bază, în diverse grupuri și integrarea societală ce se referă la participarea copiilor, adolescenților, adulților cu 

C.E.S. la procesul productiv al comunității de care aparține, asumându-și responsabilități precise și 

bucurându-se de încrederea oamenilor. La copiii cu C.E.S. se întâlnesc frecvent următoarele caracteristici: 

evaluări negative a schemei corporale și a imaginii de sine, sentimente de inferioritate, neîncredere în forțele 

proprii, atitudini pasive, de evitare și izolare, interiorizarea emoțiilor, nervozitate exagerată, impulsivitate și 

agresivitate, anxietate și depresie, sentimente negative.  

Toate acestea afectează procesul de adaptare și integrare în mediul educațional și în comunitate.  

Încurajarea autocunoașterii și dezvoltării personale duce la modificarea modului de structurare a atitudinii 

copilului cu C.E.S. față de sine și la stimularea dreptului lui de a se afirma și a lucra pentru ameliorarea 

imaginii sale. O bună cunoaștere a propriilor forțe de către copiii cu C.E.S. determină formarea unei imagini 

de sine obiective și clare, oferă posibilitatea realizării unui echilibru emoțional, facilitează dezvoltarea unor 

atitudini favorabile despre sine, favorizează exersarea unor abilități de autoprezentare și înlesnește reușita 

adaptării la mediu. După cunoașterea propriilor calități, defecte, următorul pas îl văd ca fiind acela în care 

copiii cu C.E.S. își acceptă aceste trăsături, dar nu printr-o acceptare prin indulgență, ci prin integrare. 

Integrarea constă în considerarea defectelor ca făcând parte din identitatea proprie la fel de mult ca și 

calitățile, întrucât aceste deficiențe intră în componența emoțiilor, deciziilor, acțiunilor și relațiilor interumane 

a copilului cu C.E.S. După observașii îndelungate, părerea mea, ca și cadru didactic, este că anturajul apropiat 

și cadrele didactice să ajute copilul cu C.E.S. să învețe că a se accepta și a se iubi înseamnă a se considera o 

ființă independentă, egală cu ceilalți, demnă de dragoste, înzestrată cu un anumit număr de calități care îi sunt 

proprii și dintre care unele constituie un adevărat talent și liberă să-și dezvolte capacitățile și să-și realizeze 

țelul în viață.  

De cele mai multe ori, modul în care ceilalți tratează copilul cu C.E.S. și imaginea formată despre acesta, 

îl determină, în timp, pe cel din urmă să se comporte în conformitate cu acea imagine, fie că este reală sau nu. 

Pentru ca un copil cu C.E.S. să-și modifice imaginea de sine defavorabilă are nevoie de oportunități pentru a-

și cunoaște potențialul său real și ocazii prin care să încerce să realizeze diferite lucruri. Membrii familiei în 
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care există un copil cu cerințe educative speciale se pot afla într-un mare impas, iar modul în care reacționează 

este foarte diferit de la o persoană la alta. Aceștia pot trece prin stări precum șocul, neîncrederea în diagnostic, 

negarea, frica, autoînvinuirea, învinuirea destinului și a celorlalți, depresia, ca într-un final să ajungă la stări 

precum acceptarea, resemnarea și lupta. Familia care se află în această situație – de a avea un copil cu C.E.S. – 

are nevoie de informare și consiliere pentru a putea depăși aceste momente și pentru a fi de un real suport în 

procesul de integrare socială și profesională a copilului cu deficiențe. Optimizarea comunicării prin realizarea 

acesteia într-un mod asertiv prezintă, pe termen lung, următoarele consecințe: dezvoltarea încrederii în sine, 

îmbunătățirea abilităților de luare a deciziilor personale, îmbunătățirea relațiilor sociale, ce duce la o bună 

integrare socială. 

            Ca și concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care toți oamenii să fie și să se simtă egali, 

este necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu brațele deschise orice persoană, indiferent de cât de diferită 

este, iar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare și o dorință de a acumula cât mai 

multe metode pentru a integra persoanele cu C.E.S. 
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PROVOCĂRILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE ÎN CAZUL ELEVILOR CU CES 

 
Cojocaru Maria Manuela 

 Şcoala Gimnzială Bereşti-Tazlău 
 

În şcoala online discriminarea a fost accentuată față de copiii vulnerabili, din medii defavorizate sau 

cu cerințe educaționale speciale. Mulți dintre copii nu au avut acces la internet; în multe familii sunt mai mulți 

copii și prin urmare au fost necesare mai multe dispozitive pentru fiecare ca să își poată desfășura activitatea. 

Astfel, dreptul la educație incluzivă, de calitate și relevantă al tuturor copiilor cu deficiențe auditive și 

vizuale încadrați  în școlile de masă a fost grav afectat de „educația online”. 

Copilului cu dizabilităţi auditive sau vizuale, îi este dificil să interacţioneze cu mediul online, cu 

procesul educațional prin intermediul unui dispozitiv tehnic cu limitări clare, chiar și copilul tipic, întâmpină 

dificultăţi în ceea ce priveşte acuratețea sunetului, spațialitatea, câmpul vizual, calitatea conexiunii la internet. 

Pentru a rezolva problemele din clasă, profesorul trebuie să cunoască individualitatea în mod global şi 

pe anumite componente care dovedesc nevoia de intervenţie, dar şi detectarea ariilor de dificultate în special 

când acestea sunt intermitente şi temporale. Va trebui să cunoască relaţiile din clasa sa şi să folosescă tehnici 

de negociere, cooperare, colaborare, comunicare în activităţile de grup. 

În acelaşi timp va trebui să-şi folosească experienţa într-un mod reflexiv și empatic şi să folosească 

colaborarea cu ceilalţi profesori și cu managerul şcolii, dar şi să se informeze permanent de parctici si teorii 

noi pe care să le implementeze în activităţile sale. 

Copiii cu cerinţe speciale au nevoie de sprijin şi ei nu vor avea decât de câştigat dacă activitatea de 

predare este orientată către nevoile lor speciale. Dar este destul de greu ca profesorul să asigure sprijin 

individual pentru aceşti copii. 

Iată câteva metode de lucru cu elevii cu nevoi speciale: 

a) În timp ce clasa lucrează la o activitate, profesorul poate îndruma unul sau doi copii, reluând cu aceştia 

principalele puncte ale lecţiei sau ajutându-i să înceapă să rezolve singuri sarcina legată de subiectul lecţiei 

respective. 

b) Poate organiza copiii pe grupe, pe nivele de abilitate sau poate trece de la un grup la altul, pentru a oferi 

asistenţă adecvată necesităţilor celor din fiecare grup. 

Profesorul poate împărţi clasa în trei grupe în funcţie de abilităţi şi fiecare grupă va primi fişe de lucru diferite. 

Fişa pentru elevii cu dizabilităţi psihice trebuie să cuprindă exerciţii mai uşoare. 

În cazul elevilor cu cerinţe speciale profesorul poate da sarcini de lucru adaptate şi adecvate la 

cerinţele pe care le au şi ei trebuie lăsaţi să o rezolve în ritmul lor, în timp ce activitatea poate continua cu 

restul clasei.Dar această modalitate trebuie folosită cu echilibru, deoarece adeseori gruparea după abilităţi 

poate să dea naştere la «etichetare», iar copiii vor învăţa foarte repede să se identifice cu grupul de 

«învingători» sau de «învinşi». Profesorul poate alcătui însă şi grupuri mixte, astfel încât fiecare copil, prin 

ceea ce are de făcut să contribuie la sarcina grupului. Dacă în clasă sunt copii care au tendinţa de a se mişca 

prin clasă, cea mai bună strategie, pe lângă aceea de a-i muta lângă perete sau lângă alţi copii, pentru a nu 

putea ieşi foarte uşor, este aceea de a-i da copilului sarcini pe care să le rezolve şi pe care să le înţeleagă. Spre 

exemplu ar putea să împartă fişe de lucru celorlalţi copii, să se ocupe de ordinea din clasă. 

Copilului cu cerinţe speciale i se poate oferi şansa de a lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, 

care, după ce şi-a terminat sarcina pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta  

să-şi organizeze munca. Astfel, ambii elevi sunt angajaţi în acest fel, iar acest mod de lucru este cunoscut sub 

denumirea de «învăţarea elev-elev». 

Trebuie implicaţi adulții și/sau a frații lor, care pot fi adevărate resurse. Uneori copii colaborează mai 

bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor și implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor 

ști să adapteze mai ușor nivelul explicațiilor în funcție de vârsta  și specificul fratelui cu CES. 
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Este important să învăţăm să lucrăm cu aceşti copii, deoarece au multe talente ascunse, mult potenţial 

şi au multe de oferit. 
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In fiecare luna, o fapta buna 

                                                                                            

                                                                                                                             Prof.   Burlacu Claudia 

                                                                                Liceul Teoretic  ,,Stefan cel Mare’, Rm. Sarat 

 

 

       Da, știu cum mi-a venit ideea: prietena mea mi-a mărturisit că nu vrea să lase să treacă nici o 

lună din an fără să își cumpere o geanta. Na, ce să zic nu sunt genti (deloc), dar îi plac ei și mă bucur.                

      În fine, atunci m-a trăznit și pe mine ideea că aș putea să nu las să treacă nici o luna din an fără să 

fac ceva, pentru cineva. Ceva bun, să ajut pe cineva cumva.    

      Știu că de multe ori ne amăgim că nu putem ajuta pe nimeni pentru că nu avem nici noi. Numai 

cei bogați pot ajuta, doar ei. Când vom avea și noi mai mulți bani abia atunci ne putem îndrepta 

atenția spre alții. E greșit să credem că ne trebuie mult, se poate și cu puțin, se poate și fără bani. 

       Sporadic am mai întins o mână de ajutor, dar acum vreau să fie în mod constant, cu frecvență: în 

fiecare lună, o fapta bună. Poate fi că donez sânge, mă ofer voluntar la spital, îi cumpăr un covrig 

unui nene sau cumpar ceva unui copil. Orice. 

      Am și început deja, luna trecută am donat 2 euro ( și o să donez în fiecare luna,pentru cât timp va 

fi nevoie) în cadrul campaniei ,,Magic Home”, care strânge fonduri pentru construcția unui centru 

destinat părinților cu copii internați pentru tratamente oncologice. Acest centru se află în 

proximitatea Institutului Oncologic Fundeni.   

       Luna aceasta am cumpărat o pijama pentru un supererou Maia, de la ,, Zi cu fapte bune”, a dat la 

schimb tricouri pe pijamale pentru supereroi.                                                                                                      

       Mai exact și-a dorit să le dea copiilor bolnavi de cancer de la Institutul Oncologic București și 

Marie Curie, pijamale de bumbac cu supereroi sau prințese. Am vrut și eu să fac o #fapta bună și am 

dăruit o pijama în schimbul unui tricou. 

        Iar faptele bune pot fi facute zilnic. Nu conteaza cu ce suma, ceea ce conteaza este sa nu treaca 

o zi fara sa facem o fapta buna! 
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Noi abordări pentru integrarea elevilor cu dificultăți de învățare 

prin activități extracurriculare 

 

prof. înv. presc.  Biță Petruța Ancuța 

Grădinița cu program prelungit “Prichindeii”, Giurgiu 

 

Termenul de dificultăți sau dizabilități de învățare a fost folosit prima dată de S.A. KIRK în 1963, 

pentru a vorbi despre copiii care aveau serioase probleme de învățare în școală. 

Dificultatea specifică de învățare reprezintă o dezordine la nivelul înțelegerii sau utilizării limbajului vorbit 

sau scris, ce are efecte asupra capacității de a asculta, de a gândi, vorbi, scrie, citi etc. 

Poate fi considerat cu dificultăți de învățare un copil care a crescut și s-a dezvoltat într-un mediu normal, la fel 

că toți ceilalți copii de vârsta lui, dar care nu a reușit să asimileze informațiile la fel ca ceilalți. 

Tulburările cel mai des întâlnite la copiii cu dificultăți de învățare sunt: 

-          deficiențe de atenție; 

-          deficiențe de motricitate generală și fină cu dificultăți de coordonare spațială; 

-          dificultăți de prelucrare a informațiilor perceptive auditive și vizuale; 

-          lipsuri în dezvoltarea unor strategii cognitive de învățare; 

-          tulburări ale limbajului oral, un vocabular sărac; 

-          dificultăți de citire; 

-          dificultăți de scriere; 

-          dificultăți în realizarea unor activități matematice; 

-          tulburări de comportament social, număr mic de relații sociale. 

Un procent foarte mare din copiii cu dificultăți de învățare sunt însă inteligenţi şi îşi dau toată silinţa 

să înveţe mai bine, dar nu reuşesc pentru că suferă de tulburări de citire (dislexie), de scriere (disgrafie), de 

calcul (discalculie) sau de tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie (ADHD).  

Specialiştii europeni estimează că între 7% şi 10% din copii întâmpină probleme în a învăţa să 

citească, să scrie şi să calculeze. Aceste tulburări apar că urmare a afectării sistemului nervos al copilului, fie 

din cauze ereditare, fie în viaţa intrauterină, la naştere sau în primii ani de viaţă.  

Tulburarea hiperkinetică este şi ea de natură organică, şi nu comportamentală, de care suferă un 

procent de 3-7 % din totalul copiilor. Cauzele sale sunt genetice, dar studiile mai noi au arătat că istoricul 

familial de alcoolism şi de tulburări afective se asociază unui risc mai mare de a dezvolta ADHD. Agitaţia, 

impulsivitatea şi neatenţia, simptomele caracteristice tulburării, sunt vizibile atât la şcoală, cât şi acasă. Când 

copilul îşi face temele/lucrează liniştit acasă înseamnă că problemele sale sunt legate de grădiniță/şcoală: nu-i 

place să fie separat de părinţi sau de bunici ori este în conflict cu educatoarea/învăţătoarea.  

Singura şcoală de la noi formată exclusiv din copii dislexici este gimnaziul „Nicolae Bălcescu" din 

Târgu-Mureş. În condiţiile în care copiii cu tulburări de învăţare trebuie să ţină pasul cu ceilalţi la şcoală, 

ajutorul unui specialist este foarte important.  

În caz de dislexie, disgrafie şi de discalculie, specialiştii în logopedie sunt cei la care părinţii pot 

apela, iar în caz de ADHD - specialiştii în psihiatria copilului. Dacă tulburarea de învăţare nu este severă, 

câteva sfaturi din partea acestora pot fi suficiente pentru a ajuta copilul să ţină pasul cu restul clasei. În cadrul 

şedinţelor de logopedie, copilul este ajutat să-şi dezvolte capacităţile deficitare prin jocuri şi prin exerciţii. 

Planul de terapie este personalizat.  

Acești copii pot deveni adulţi echilibraţi dacă sunt ajutaţi să-şi dezvolte personalitatea şi să facă faţă 

provocărilor. Tulburările de învăţare nu ar trebui să fie un impediment pentru copii atâta vreme cât părinţii 

înţeleg că au nişte nevoi speciale şi se implică în educarea lor. 
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 Legea nr. 6/2016   face trimitere la la acele tulburări care își pun amprenta semnificativ asupra 

utilizării auzului fonematic, pronunției, cititului, scrisului, raționamentului al abilitaților matematice sau al 

aptitudinilor sociale.  

Dificultățile de învățare există la copiii din toate țările indiferent de cultură, limba și mediul social în 

care trăiesc. Numărul elevilor cu dificultăți de învățare este în continuă creștere, cei mai mulți sunt cu vârstă 

cuprinsă între 9-14 ani. 

Recuperarea copiilor cu dificultăți de învățare este un proces complex și se poate desfășura fie într-un 

cadru izolat, de către echipe de specialiști, pe grupe de copii cu aceeași problema, fie prin integrarea lor în 

școli/grădinițe obișnuite unde să fie îndrumați de un cadru didactic obișnuit și de un profesor de sprijin. 

Fiecare copil trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte 

potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la maximum a disponibilităţilor 

subiectului şi să permită însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală.  

 Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor 

stări efectiv emoţionale corespunzătoare. 

 Toți copiii trebuie să aibă șanse egale: 

–       Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale 

din perspectiva diferenţelor dintre copii; 

–       Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul 

maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. 

 Trist este că la noi în țară există doar obligativitatea integrării copiilor cu dificultăți de învățare în 

școlile de masă, însă nu este asigurat și cadrul specific de dezvoltare normală în acest mediu. Există un 

profesor de sprijin care trebuie să-și desfășoare activitatea la mai multe școli și, în această situație, îi este 

imposibil să între în contact cu copiii cu dificultăți  de învățare dintr-o școală mai mult de o dată pe 

săptămână. 

Procesul educaţional din grădiniţă presupune nu numai activităţi obligatorii/domenii experienţiale, ci 

şi forme de muncă didactică complementară-ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE. Copilul învaţă cu 

preponderenţă din contactul său cu mediul fizic şi social.  

Odată cu înscrierea la grădiniţă, copilul îşi îmbogăţeşte considerabil sfera relaţiilor, intrând în contact 

cu o lume necunoscută, oarecum străină şi stranie pentru el. Astfel, învăţământul are misiunea de a-i 

forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Atitudinea adultului trebuie să îl sprijine şi să îl încurajeze în acest demers, să îi consolideze 

încrederea în sine, să îl valorizeze permanent, controlând comportamentele nedorite cu multă atenţie pentru 

copil. 

Educaţia extracurriculară, cea realizată dincolo de cadrul formal, îşi are rolul şi locul bine stabilit în 

formarea personalităţii copiilor.  

- Educația nonformală a fost definită de catre J. Kleis drept "orice activitate educațională intenționată și 

sistematică desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului 

și situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se 

confruntă acesta în sistemul formal (stresul notîrii în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)".  

- Educatia informală  este considerată ca fiind educație incidentală si include totalitatea influențelor 

neintenționate, eterogene și difuze, prin care fiecare persoană dobândeste cunoștințe, abilităti și aptitudini din 

experiențele sale zilnice. Ca urmare, prin educație informală ințelegem educația realizată spontan.  

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ 

în diferite domenii.  

Activitățile extracurriculare desfășurate într-un cadru informal le permit copiilor cu dificultăţi de 

învățare/adaptare în mediul preșcolar/şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să se dezvolte intelectual mult mai 
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uşor. Aceste activități permit dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în diferite activităţi 

socio-culturale bogate în conţinut, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru adaptarea 

școlară și apoi reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu copiii pot avea un conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 

comunităţii locale.  

În grădinița noastră au fost planificate și desfășurate activități extracurriculare din toate domeniile 

amintite mai sus. 

Voi prezenta mai jos activitățile care au avut un impact mai mare asupra copiilor, dar și asupra relației 

lor cu colegii și adulții din jur.  

❖ Excursiile, plimbările în natură, vizitele la diverse instituții  

Excursia contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, ajută la dezvoltarea 

intelectuală și fizică a copilului, îl reconfortează, îi oferă experiențe sociale importante. 

Printre beneficiile pe care le obțin copiii cu dificultăți de învățare - și nu numai- în urma organizării  

unei excursii/drumeții/vizite ar fi:   

  - dezvoltarea abilităților de comunicare 

  - îmbunătățirea relației cu părinții 

  - dezvoltarea unor comportamente adecvate anumitor situații uzuale 

  - creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii 

  - apropierea de ceilalți colegi, cadre didactice. 

 

❖ Serbările  

La pregătirea și realizarea serbărilor, copiii participă cu însuflețire și dăruire, din dorinţa de a oferi 

spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de 

sens. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor, la evidențierea talentului acestora. 

Serbările ajută la cultivarea limbajului oral, dezvoltarea vocabularului, încurajarea exprimării libere, 

creșterea încrederii în sine, a concentrării. 
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❖ Vizionare piese de teatru 

Teatrul contribuie la stimularea fanteziei copiilor, care, alături de cunoştinţele dobândite, îi va ajuta, 

ca adulţi, să-şi împlinească visele, idealurile şi proiectele, indiferent dacă domeniul de activitate va fi ştiinţa, 

tehnica sau arta.      

Participarea copiilor la un teatru trebuie să fie în concordanţă cu opţiunile/ dorințele lor.  Analiza 

personajelor, distribuirea rolurilor, dezbaterile asupra temei dau posibilitatea fiecărui copil să-şi declanşeze 

imaginaţia creatoare. 

Prin dramatizarea pieselor de teatru vizionate, copiii devin mai comunicativi, mai sociabili, timiditatea 

dispare şi devin mai încrezători în puterile lor.  

 Piesele de teatru ajuta la dezvoltarea intelectuală a copilului, la formarea în ansamblu a personalităţii 

şi la dezvoltarea morală a preşcolarului. 

 Copiii deprind să manifeste grijă faţă de alţii, să nu atragă prea mult atenţia asupra lor, să-şi manifeste 

spiritul critic şi autocritic.         

  
❖ Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe 

diferite teme. Am organizat la nivel de grădiniță concursuri din domeniile Știință, Limbă și comunicare, 

Arte, între grupe paralele, dar am participat şi la  concursuri  județene, naționale de creații plastice, unde 

am obținut multe premii . 

De asemenea un impact foarte mare în rândul copiilor l-au avut concursurile desfășurate în aer liber, 

în curtea grădiniței. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

734 
 

Concursurile antrenează copiii pentru a oferi tot ceea ce știu, îi stimulează și ambiționează prin 

premiile obținute. 

      
În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un 

muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură, un concurs este necesar să antrenăm trei factori 

implicaţi în actul educaţional: preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup; familie 

– prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor; grădiniţa – prin obţinerea 

avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre cei doi factori, 

finalizarea activităţii întreprinse.  

Acest tip de activitate îi antrenează pe copii în activitatea de învăţare, îi apropie de grădiniţă, îi 

determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer aşteaptă şi se implică în realizarea acestui tip de activitate. 

Putem spune că activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el în primul rând o atitudine creatoare, atât în modul de 

realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu copiii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a copiilor. 
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VOLUNTARIATUL ÎN VIAŢA ŞCOLARĂ 

 

                                                                                        prof. Constantinescu Mirela 

                                                                                                        Colegiul Tehnic „Danubiana”, Roman 

 

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se 

raportează la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să 

construiască împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie. 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev, care învaţă să fie 

bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt, 

şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase. 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia adolescenţii au multe 

lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul în şcoli este 

soluţia pentru o dezvoltare complexă a adolescentului. 

Misiunea şcolii, a dascălilor ei este de a promova o cetăţenie activă, de a educa tineri deschişi, 

responsabili, foarte implicaţi, care să-şi dea timpul, abilităţile şi cunoştinţele lor în beneficiul altora, care să se 

dedice unei cauze nobile, obiectiv marcant al învățământului într-o Românie ce aparține Uniunii Europene. 

Beneficiile aduse de activităţile de voluntariat în şcoală sunt: 

- adaugă la cunoştinţe şi deprinderi academice: experienţă, abilităţi de relaţionare interpersonală şi implicare 

civică; 

- contribuie la aplicarea celor mai bune metode de învățare; 

- învaţă elevii să-şi gestioneze timpul, să fie utili şi demni de încredere; 

- elevii învaţă să fie capabili, apţi, competenţi, pricepuţi şi destoinici; 

- asigură o creştere intelectuală, personală şi socială; 

- învaţă elevii să facă binele şi să aibă grijă de alţii; 

- învaţă să se implice şi să fie activi; 

- cultivă cetăţenia activă; 

- asigură pregătirea pentru angajare în câmpul muncii; 

- sprijină dezvoltarea comunităţii; 

- contribuie la crearea unei societăţi mai bune. 

Elevii pot fi încadraţi în: 

● proiecte de activităţi educative practice susţinute de şcoală (se desfăşoară în afara programului şcolar; nu au 

o structură organizată care continuă în timp; utilizează resursele şcolii; se implică una sau mai multe clase sau 

întreaga şcoală; pot exista parteneri din comunitate; au loc la şcoală, în vecinătate sau mai departe de zona 

locală etc.); 

● cluburi extracurriculare: cluburi şi echipe focusate pe nevoi comunitare (lucrul cu persoanele în vârstă, 

persoane cu dizabilităţi; salubrizarea comunităţii; plantarea copacilor; protecţia drepturilor omului sau a 

animalelor etc.); cluburi ştiinţifice, profesionale şi tehnice (robotică, meşteşugărie, aviatică etc.; cluburi şi 

echipe de amatori (sportive, de dans etc.); 

● programe de stimulare a serviciilor incluzive, competitive sau care produc un rezultat dorit/ intenţionat 

(presupune recunoaşterea meritelor, instrucţiuni clare, cerinţe realizabile şi îndrumare/ consiliere - de ex. 

oferirea unei diplome pentru un anumit nr. de ore de voluntariat); 

● servicii comunitare - activităţi obligatorii ca parte a învăţării, care pot fi cerinţe de servicii comunitare, nu 

neapărat de voluntariat, necesare pentru a finaliza cu succes studiile (pentru care este nevoie de a explica 

obiectivele şi cerinţele tuturor părţilor interesate, instrucţiuni clare, îndrumare, parteneri comunitari etc.); 

● servicii de învăţare (ca metodă de învăţare în situaţii de viaţă, elementele cheie care vor asigura calitatea 

fiind discuţiile, colaborarea, responsabilitatea civică, reflecţia, evaluarea, pregătirea, supervizarea, diversitatea 

şi, demonstrarea celor învăţate, recunoaşterea şi sărbătorirea rezultatelor); 
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● voluntariatul realizat de copii, foşti elevi, părinţi cadre didactice active sau pensionate care nu activează în 

şcolile respective, în cadrul sau în afara unui program de voluntariat (pentru activitate academică, servicii de 

expertiză, servicii legate de carieră, activităţi extracurriculare, îmbunătăţirea facilităţilor, colectare de fonduri 

etc.). 

1. Recomandări: 
√ utilizarea denumirilor de „activitate educativă practică”, „voluntariat neformal” şi „voluntariat formal” şi 

conştientizarea diferenţei dintre acestea; 

√ includerea prevederilor care îi protejează pe copii de abuzuri sau de exploatarea muncii acestora folosind 

noţiunea de voluntariat, precum protejarea organizatorilor activităţilor de voluntariat de eventuale acuzaţii de 

abuz/ exploatare a muncii copiilor; 

       √ promovarea dezvoltării politicilor naţionale pentru programele de activităţi educative practice şi voluntariat 

în şcoală; 

       √ dezvoltarea de politici privind activităţile educative practice şi de voluntariat; 

       √  promovarea dezvoltării programelor şcolare de activităţi educative practice şi de voluntariat; 

       √ pregătirea cadrelor didactice pentru a asigura managementul programelor menţionate anterior. 

Numeroase ONG-uri, fundaţii, proiecte au la bază ideea de voluntariat. Ideea de voluntariat este 

privită pe de o parte ca activitate extraşcolară, o activitate care ajută la ocuparea timpului liber şi la formarea 

adolescentului ca persoană şi, pe de altă parte voluntariatul reprezintă o acumulare de experienţă de muncă, 

factor de responsabilitate şi maturitate. Experiența dobândită prin voluntariat poate face o diferență de durată, 

oferind elevilor sentimentul că au un scop și un motiv pentru a rămâne în școală, să se străduiască să învețe și 

să evite să se angajeze în comportamente negative sau să facă alegeri greşite. 

Voluntariatul joacă un rol important în învăţarea non-formală, pe tot parcursul vieţii, fiind benefic atât 

pentru cei care se implică în astfel de activităţi caritabile, cât şi pentru beneficiarii acestora. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrece timpul liber. Elevul va 

fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea 

întotdeauna această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Voluntariatul e un îndemn la gesturi frumoase și acte de bunătate, pe care le poate face oricine și 

oricând, e un îndemn de a schimba ziua cuiva printr-un gest frumos. Prin bunătate se poate schimba atitudinea 

cuiva, nu doar ziua. Oamenii nu vor rămâne indiferenți la gesturile frumoase, făcute din inimă, cu zâmbetul pe 

buze. Pe unii îi va surprinde, pe alții îi va pune pe gânduri, iar pe mulți îi vor îndemna să-și lase și ei o 

amprentă de bunătate. 
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METODE ADECVATE PREDARII ELEVILOR CU C.E.S. 

 

Prof.Dragoi Luminita Mihaela 

Gradinita Nr.236, Bucuresti 

  

  

 

„Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în  cea mai mare măsură, dacă voi 

reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, 

ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (Din „Child’s Appeal”, Mamie Gene Cole) 

Educația este un drept fundamental al fiecărui copil, iar de mai mulți ani se pune accent pe egalitatea de șanse 

la nivel internațional, dar și național. Această egalitate în ceea ce privește educația începe de la vârste mici, 

odată cu înscrierea copilului la grădiniță. Toți copiii, indiferent de categoriile din care fac parte, au acest drept 

fundamental. Însă, din păcate, încă mai sunt cazuri în care mulți copii, mai ales cei din medii defavorizate, nu 

beneficiază de acest drept. 

Până nu demult, o categorie de copii nu beneficia de demersuri coerente de integrare socială, și bineînțeles, 

era exclusă de la educație, din cauza anumitor dizabilități cu care se confruntau. Între timp lucrurile au 

evoluat, și astfel s-au creat școli/clase speciale care să vină în sprijinul nevoilor acestor copii. De asemenea, cu 

timpul a scăzut și reticența cu care erau priviți elevii cu nevoi speciale, și acum se pune accent pe integrarea 

acestora în școala de masă, cu scopul oferirii unui climat cât mai echilibrat și favorabil dezvoltării armonioase 

a acestora. 

     De aceea, munca în echipă, mai ales în cazul în care la clasă există elevi cu cerințe educaționale speciale, 

este esențială. Echipa ar trebui formată din: cadrul didactic de la clasă, cadrul didactic de sprijin, psiholog, 

logoped și medic. 

             Așadar, în materialul care urmează, vom prezenta câteva strategii pentru lucrul cu elevii cu cerințe 

educaționale speciale, însă sunt valabile și în lucrul cu ceilalți elevi. 

1. Implicarea cadrului didactic – chiar dacă nu este o strategie de lucru, implicarea dascălului este un 

aspect deosebit de important, care are un efect direct asupra procesului instructiv-educativ. Cadrul 

didactic trebuie să fie empatic, pozitiv, cald, înțelegător, dar și tenace și un bun organizator. De 

asemenea, este foarte importantă formarea continuă a cadrului didactic și implementarea de noi 

metode și practici în cadrul activității sale. 
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2. Implicarea familiei și menținerea legăturii cu aceasta – cu cât relația dintre profesor-părinte este 

mai strânsă cu atât implicarea elevului și eficiența învățării cresc. În plus, prin implicarea părintelui în 

viața școlară îl va ajuta pe acesta să știe cum să lucreze și la rândul lui cu copilul acasă. 

 

3. Cunoașterea elevului – cum am menționat și mai sus, cunoașterea copilului, a diagnosticului 

acestuia, este foarte importantă, dar foarte importantă este și cunoașterea personalității elevului, a 

pasiunilor sale, a aptitudinilor, sau chiar și a lucrurilor care nu îi fac plăcere copilului.  

 

4. Cunoașterea grupului – cunoașterea modului cum se raportează colegii între ei, cum este văzut 

copilul cu CES de către ceilalți colegi, dacă acesta este sau nu integrat în grup, etc. 
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5. Numărul de elevi de la clasă – un aspect esențial în realizarea unei educații înalt calitative. Cu cât 

clasele sunt arhipline, cu atât calitatea actului educațional scade, și nu pentru că profesorii nu ar fi 

competenți, ci pentru că efectiv timpul nu este suficient pentru a putea oferi șansa elevilor de a învață 

în propriul ritm, de a putea explica în mod individual fiecărui elev o tema pe care încă nu a înțeles-o. 

Și astfel, trecând peste o noțiune pe care elevul nu a consolidat-o, se va mai adăuga încă una și așa 

mai departe, și într-un final calitatea actului educativ scade, uneori apărând insuccesul școlar și apoi 

consecințele sale. De aceea în țări mai dezvoltate sunt angajați la clase asistenți ai cadrelor didactice. 

6. Unirea a două clase – prin această metodă de lucru se poate lucra în același timp frontal și individual. 

În timp ce unul din profesori prezintă informațiile într-un mod frontal, celălalt cadru didactic ajută la 

consolidarea noțiunilor de către elevi într-un mod individual, sau în grupuri mai mici, formate din 

elevi cu nevoi asemănătoare. 

 

7. Învățarea elev-elev – are la bază învățarea între elevi, adică un copil care prezintă abilități sociale 

bune poate ajuta un elev cu cerințe educaționale speciale. Acest lucru îl va ajuta atât pe elevul care 

ajută, cât și pe discipolul său. 
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8. Activități de cooperare între elevi – realizarea de activități comune sau pe grupuri de elevi, care să 

includă și elevii cu CES. Acest tip de activități oferă posibilitatea copiilor de a colabora între ei, de a 

se descoperi și cunoaște, și cu cât cunoști mai bine un om cu atât te apropii mai mult de el și îl judeci 

mai puțin. 

 

9. Încurajarea elevilor – toți elevii trebuie încurajați să vorbească. De foarte multe ori se întâmplă ca 

doar câțiva elevi să dețină monopolul orei și ceilalți să tacă, sau să vorbească doar atunci când sunt 

întrebați în mod direct. De aceea, indicat ar fi ca periodic să se facă activități pregătitoare, ca niște 

”simulări de lecții/de ascultare”, dar care să nu aibă ca scop ascultarea elevilor, ci pur și simplu să fie 

în formă de joc de rol în care toți elevii să vorbească, în vederea depășirii rușinii de a vorbi, fricii de 

ascultare, cu scopul dobândirii curajului de a-și exprima opiniile, încrederii în sine, etc. 

10. Stabilirea unui regulament, a unui orar și existența unui ceas în clasă – niciunul dintre noi nu ne 

dorim să fie haos în clasele la care predăm, de aceea stabilirea unui regulament și a unui program sunt 

foarte importante. Regulamentul ar trebui să fie realizat la începutul fiecărui an școlar împreună cu 

copiii. Aceasta ar trebui să fie cât mai concis, cerințele să fie formulate într-un mod asertiv. Modul de 

prezentare al regulamentului să fie cât mai atractiv pentru a ieși în evidență și să fie expus la vedere. 

În afară de regulament, în clasă ar trebui să existe un orar și un ceas. Indicat ar fi ca întotdeauna să se 

respecte materiile din orar, schimbările, mai ales dacă nu sunt anunțate din timp, nu sunt plăcute 

pentru nimeni, și nici pentru elevi, iar pentru unii elevi, de exemplu, pentru cei care prezintă tulburări 

din spectrul autist, schimbările pot crea stări emoționale negative. Ceasul este un accesoriu important 

al clasei în vederea gestionării timpului, atât pentru cadrul didactic, cât și pentru elevi. În plus elevii 

nu vor mai deranja întrebând cât mai este până când se sună, sau cât timp mai au în vederea realizării 

testului. 
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        Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în 

procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune 

specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

Şcoala incluzivă ridică învăţarea la rang de principiu general şi presupune înainte de orice acceptarea 

faptului ca orice copil poate invata. Fiecare participant învaţă şi se dezvoltă pri faptul că interacţionează cu 

ceilalţi. Sursele învăţării, pentru fiecare, vin din relaţiile interumane şi din experienţa permanentă cu obiectele, 

cu semenii şi cu sine. Şcoala nu este un teritoriu al cunoştinţelor academice , ci şi unul al experienţelor 

practice si al relaţiilor interumane. 

Predarea este un act de cooperare, reflectie şi descoperire, la care participă atât profesorul (care poate coopera 

cu colegii săi) cât şi elevii unei clase. O resursă importantă pentru profesor în predare este cooperarea elevilor. 

Pregătirea predării şi de multe ori realizarea ei se completează cu cooperarea între profesori şi chiar 

cooperarea cu unii părinţi. 

        Fiecare şcoală care doreşte să fie deschisă şi flexibilă, abordând maniera incluzivităţii, trebuie să asigure, 

prin managementul pe care îl propune : 

- o înţelegere reală a ceea ce este incluziunea, definirea procesului ca atare, nu numai o simplă plasare a 

copiilor împreună ; 

- să recunoască legăturile dintre educaţia incluzivă şi valorizarea diversităţii umane. Această manieră asigură 

promovarea ethosului şcolar care valorizează toţi copiii şi familiile lor ; 

- să favorizeze un climat de sprijin flexibil si raspunsuri creative la nevoile / cerintele individuale. Lipsa de 

succes la răspunsurile iniţiale nu trebuie să constituie un motiv pentru a abandona incluziunea ci să devină un 

punct de plecare ; 

- recunoaşterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a şanselor cu aranjamentele clare pentru 

implementare, fundamentare şi monotirizare ; 

- să asigure ca toate dezvoltarile şcolilor si politicilor şcolare să ţină cont de principiile incluzivităţii ; 

- să asigure ca admiterea copiilor cu cerinţe educateive speciale în structuri educative este orientată pozitiv şi 

cu sensibilitate. În unele cazuri trebuie să se ia în calcul prezenţa unui sprijin adecvat, a unui sfat potrivit si a 

unei orientări cât mai eficiente pentru a se asigura că toate nevoile copiilor sunt rezolvate pozitiv, că toţi copiii 

si părinţii trebuie să se simtă acceptaţi ; 

- să lucreze în colaborare cu autorităţile locale si agenţiile pentru a identifica barierele posibile şi să ia în 

considerare cum pot fi mai bine depăşite ; 

- să recunoască că schimbările în practicile educative vor necesita sprijinul întregului personal al scolii şi al 

comunităţii locale. Toţi trebuie implicaţi şi consultaţi în dezvoltarea incluzivă a şcolii ; 

- să susţină accesul personalului la ocazii de dezvoltare profesională care să susţină / sprijine dezvoltarea unor 

practici incluzive. 

În perspectiva şcolii incluzive înţeleasă ca şcoală care se deschide flexibil tuturor copiilor, dificultăţiile de 

învăţare sunt considerate probleme normale in activitatea didactică. Rezolvarea lor este un prilej şi o 

provocare pentru profesori, elevi. Managerii şcolii si ceilalti factori implicaţi. Fiecare act didactic este o 

presiune asupra copilului si trebuie completat cu un sprijin corespunzător. 

Este foarte important ca între profesor şi asistent să existe o bună comunicare şi o planificare 

preliminară a modului de lucru. În aceeaşi măsură, însă, prezenţa unui asistent în timpul orelor de clasă poate 

fi un element de inhibiţie pentru elevul cu cerinţe speciale, care ar putea avea reţineri în participarea activă la 

ore, dacă lecţiile nu sunt organizate astfel încât fiecare elev să se simtă parte a grupului clasei. 

roblematica elevilor cu CES a devenit în ultimii ani prioritară atât pentru sistemul național de învățământ cât 

și pentru educatori, profesori și nu în ultimul rând pentru părinți și chiar bunici uneori. Toți luptăm pentru o 

viață normală pentru acești copii. 
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PROMOVAREA ACTIVITATILOR DE VOLUNTARIAT PRIN CETATENIE ACTIVA 

Prof.Trusca Gianina Elena 

Gradinita Nr.236,Bucuresti 

 

 

 

 

 

         Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund.  

     Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri material dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să 

petrecem timp cu personae care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi.  

 Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii,oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 

tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntar și în perioada 

copilăriei,adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de 

educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le cultivăm interesul ș iplăcerea pentru activitățile de 

voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii 

obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă ,fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un 

astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată.  

         Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriuzise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete 

sănătoase, mentorat.  Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, 

aceasta oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritual 

voluntariatului. Totodată ,în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup,atât 

de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

            În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate in proiecte locale ce presupun voluntariatul, cu un impact major asupra evoluției societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. În 

această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute 

valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite drepturile şi 

responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între diferite culturi. Se știe că 

voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de bază al 
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acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă 

și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat 

presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți 

pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți 

de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.  

     Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală, la dobândirea 

de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme operaţionale şi cu instituţii 

şi/sau structuri organizaţionale, la crearea de prietenii si contacte profesionale utile, până la găsirea unui loc de 

muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar. Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă 

în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă 

de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

     Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar  

dacă de multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de 

abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi 

responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale 

lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă cu ele.  

     Cel mai important lucru pe care ti-l poate oferi activitatea de voluntariat este faptul ca te invata sa lucrezi 

in echipa. Vei avea colegi cu aceleasi preocupari ca ale tale, cam de aceeasi varsta cu care iti va face placere 

sa lucrezi, si fata de care nu vei avea niciun sentiment de inferioritate. Se stie ca la un loc de munca, oricat de 

sigur pe tine si de indraznet ai fi, nu poti sa ii pui superiorului tau chiar orice intrebare iti trece prin cap. In 

schimb, aici vei avea ocazia sa inveti lucrurile din mers, alaturi de colegii tai.  

    De asemenea, poti sa ajungi si sa coordonezi un proiect important si astfel sa iti exerciti capacitatile de 

lider. Vei avea o satisfactie extraordinara cand vei vedea un proiect dus la sfarsit. Iar in bucuria sau 

multumirea oamenilor iti vei gasi adevarata rasplata a muncii tale. O sa ai ocazia sa cunosti foarte multi 

oameni interesanti, atat din colegii tai dar si oameni de cariera cu care intri in contact pentru a-ti duce la bun 

sfarsit proiectul.  

    O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are extraordinare 

valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe 

şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau de la 

cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare 

deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în 

concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, 

voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea 

caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în 

sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în 

modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de 

învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care 

mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

    Să fii voluntar este un lucru foarte important atat pentru cariera ta, dar mai ales pentru viata ta. Vei invata 

lucruri care te vor ajuta in toate aspectele vietii, lucruri ca munca in echipa sau responsabilitatea dar si 
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compasiunea si rabdare in tot ceea ce faci. Asa ca, chiar daca nu esti platit in bani, lucrurile pe care le poti 

invata intr-un ONG sunt lucruri pe care nu poti sa le cumperi. Noi, cei care participăm la activități de 

voluntariat, dăruim și privim mai departe de propriile eu-ri și ne ajutăm semenii care au mare nevoie de 

sprijin. Lărgim orizontul vieții spirituale și în acest fel, ceea ce dăruim din bunul nostru material, din timpul 

nostru, devine lumină nepieritoare a faptelor bune.  Pentru ca forma de voluntariat să fie înțeleasă așa cum 

trebuie, încă de la o vârstă fragedă copiii trebuie canalizați spre această formă prin diverse activități 

desfășurate în școală și nu numai, și să înțeleagă ca fiind modul de a oferi fără a primi ceva în schimb. 

Unitatea de grup arată copiilor că sunt o familie și trebuie să acționeze ca atare, iar dacă sunt copii cu 

posibilități de dezvoltare, aceștia trebuie angrenați în activități care să-i determine să se facă utili printr-o 

formă de voluntariat care-și ajută semenii.  

Copiii trebuie puși în diverse situații de viață, implicându-se activ în viața comunității din care fac parte. În 

acest fel, se vor simți utili dezvoltându-și încrederea și stima de sine. Vor învăța cât de importantă este munca 

în echipă, dar și sprijinul celor din jur. Cei mici pot realiza  lucruri impresionante, această acțiune reușind să-i 

responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, alături de părinții lor, de cadrele didactice și în alte 

proiecte umanitare în sânul comunității din care fac parte.  

    Voluntariatul – dovadă de responsabilitate”, ,,Sunt mic, dar am o inimă mare”, ,,De la inimă la inimă”, ”Din 

suflet pentru suflet” ,”O lecţie de viaţă”, ,,Micii voluntari ai binelui”, ,,Bucurii pentru copii”, ,,Nouă ne pasă”, 

,,O lume a prieteniei”, ,,Copil ca tine sunt şi eu!”, ,,Învăţăm să fim mai buni”, ,,Împreună pentru copiii 

noştrii”, Eco –Educaţie, Eco – acţiune”, ,,Schimb de jucării în scop umanitar” , Să fii şi tu un Moş 

Crăciun!”etc. cu exemple de bune practici de voluntariat cum ar fi donarea de fruct şi legume de către elevii, 

persoanelor în vârstă, ecologizarea din curtea şcolii, programe artistice, expoziţii, consiliere a copiilor şi 

părinţilor.  

     În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. Cu siguranță, 

voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece 

se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii   libere. Valoarea voluntariatului este, indiscutabilă, 

iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine doar o chesiune de timp. Toţi factorii interesaţi de 

mişcarea de voluntariat  

din România trebuie să îşi asume responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui 

voluntariat de calitate cu precădere în sfera lor de activitate şi competenţă. A  

trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui sunt unele din sarcinile  

de seamă ale educatorilor.   

     „ Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm” 
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STRATEGII ȘI INSTRUMENTE DE LUCRU FOLOSITE ÎN ACTIVITĂȚI CU ELEVII CU CES 

INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

               Prof. de sprijin/itinerant Diaconu Stela 

Școala Gimnazială „Șerban Cioculescu” Găești  

 

        La fiecare început de an școlar, noi, cadrele didactice, așteptăm cu bucurie și emoție să primim sau să ne 

revedem elevii, să trăim emoția unui nou început cu intensitate, să ne bucurăm de îmbrățișările călduroase ale 

copiilor, să zâmbim împreună cu copiii dar și cu părinții acestora. Această bucurie inundă întreaga școală, din 

fiecare sală de clasă se aud fie glasurile copiilor fericiți care își revăd colegii,  pe doamnul diriginte și pe 

domnii profesori,  dar toți cu părinții alături, emoționați, fericiți și cu așteptări dintre cele mai diverse din 

partea copiilor, cadrelor didactice, conducerii unității. Printre părinții fericiți și emoționați, din păcate, aproape 

în fiecare clasă distingem și părinți care au privirea plină de tristețe deoarece au avut neșansa de a li se naște 

un copil cu probleme și care și-au dorit să îl integreze în învățământul de masă. Ce putem face noi, cadrele 

didactice, în aceste situații? Cel mai important este să fim alături, să ascultăm, să îndrumăm, să ajutăm, să 

consiliem. Existența unui copil cu dizabilități într-o familie, are repercursiuni majore asupra întregii familii. În 

urma discuțiilor cu părinții care au copii cu probleme, am constatat că la aflarea diagnosticului copilului lor, 

aceștia au trecut printr-o serie de manifestări, de trăiri, de genul: reacții similare reacțiilor de doliu, reacții de 

negare a realității, atitudine de culpabilitate, disperare. Bineînțeles că au apărut și întrebări care au venit una 

după alta și care așteaptă și răspunsuri, care de cele mai multe ori, dor: De ce să nu fie și el la fel ca ceilalți 

copii? , De ce tot ceea ce face ne întristează?, Cum poate fi educat?, Mai sunt oare și alți copii ca el?, Oare va 

fi acceptat de cei din jur?, Cum să luptăm cu teama, frustrarea , anxietatea? etc. La toate aceste întrebări există 

doar un singur răspuns: ,,Copilul trebuie iubit, trebuie să-i descoperim calitățile!,, Copilul trebuie să știe că 

părinții sunt bucuroși că îl au și că prezintă o valoare pentru ei. Cele mai frecvente manifestări ale dragostei 

părinților față de copiii lor sunt: gingășia contactelor zilnice, calitatea îngrijirilor, plăcerea jocului cu copilul, 

bucuria cu care este întâmpinat copilul la revenirea acasă, interesul pe care îl arată față de faptele copilului, 

timpul zilnic pe care îl consacră comunicării, jocului și acțiunilor comune cu copilul. Un copil iubit de părinții 

săi este securizat afectiv și dezvoltarea lui psihică este favorizată. Copiii cu cerințe educative speciale pot 

beneficia de educare, recuperare, socializare, stimulare complexă, iar familiile, de informare și consiliere în 

instituții ale statului care sunt abilitate să ofere aceste servicii, dar cel mai important lucru este ca acești copii 

să beneficieze de afectivitatea părinților, care nu poate fi substituită de nimeni. Din experiența personală am 

observat că atitudinile părinților față de copilul cu dizabilități, sunt diferite și anume: sunt părinți care trăiesc 

un profund sentiment de culpabilitate față de copil, se simt răspunzători față de situația lui; sunt părinți care își 

îndreaptă toată atenția către copilul cu nevoi speciale, în familie existând și copil dezvoltat normal din punct 

de vedere fizic și psihic; sunt părinți care trăiesc o stare de jenă atunci când ies cu copilul în societate. 

Atitudinea părinților față de copilul cu dizabilități, oscilează în funcție de următorii factori: categoria socio-

profesională, relația conjugală dintre părinți, atitudinea părinților în fața bolii, experiențele trecute și aspirațiile 

viitoare ale membrilor familiei. Consider că părinții copiilor cu dizabilități au nevoia de a fi înțeleși, de a le fi 

înțeleasă situația și dificultățile prin care trec, dar să nu fie compătimiți, au nevoia de a colabora eficient cu 

cadrele didactice, implicându-se direct în lucrul efectiv cu copiii, nu în calitate de observator ci și de 

participanți direcți, au nevoie de consiliere și de suport, deoarece se simt singuri și consideră că nu pot fi 

înțeleși decât de către părinții care se află într-o situație asemănătoare lor. Consilierea părinților trebuie să 

urmărească două aspecte:  

• Învățarea unor comportamente adecvate care să-i ajute să fie eficienți în procesul de educare a copiilor;  
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• Depășirea de către aceștia a dificultăților de natură psihologică, pe care le presupune existența în viața lor a 

unui copil cu dizabilitate.  

Teoria educației integrate vizează actul  educațional într-o manieră flexibilă, adaptabilă cerințelor și nevoilor 

speciale ale copiilor integrați în învățământul de masă.  

Strategiile specifice educației integrate valorifică atât metodologia din educația modernă cât și ansamblul 

metodelor, proceselor, procedeelor și mijloacelor tradiționale, prin aplicarea acestora într-o manieră cât mai 

adaptată contextului instructiv- educativ.  

 În esența lor strategiile educației integrate sunt strategii de micro-grup, activ- participative, strategii de 

cooperare, colaborative, parteneriale, de învățare individualizată. Elaborarea și utilizarea acestor strategii este 

motivată de caracteristicile acțiunii de integrare a unei persoane cu cerințe educative speciale, care necesită 

asistare, participare, receptare. 

Învățarea la copiii cu CES, ca proces de achiziție de noi cunoștințe și de formare de capacități cognitive este 

mult mai eficientă dacă se realizeaza în grupuri mici, dacă este activ- participantă, cooperativă, partenerială și 

implicată la maximum posibil. Strategiile de învatare prin colaborare favorizează învățarea la toti elevii 

participanți, contribuie la acceptarea cu ușurință a diferențelor dintre elevi, modifică eficient relațiille 

interpersonale și cantitativ și calitativ și influențează stima de sine a elevilor.  

Învățarea prin colaborare contribuie la socializarea elevilor și determină adaptarea curriculară continuă la 

cerințele și nevoile tuturor elevilor.  

Integrarea înțeleasă și realizată ca includere a unu, doi sau mai mulți elevi cu CES într-o clasă cu alți 20- 25 

elevi normali este cea mai frecventă formă de realizare a integrării educative.  

Învățarea prin cooperare este o strategie activizantă de învățare care presupune un set de modalități 

instrucționale ce angajează mici echipe de elevi pentru a promova interacțiunea colegială și colaborarea în 

abordarea unor subiecte de studiu. Învățarea prin cooperare are loc atunci când elevii sunt implicați împreună, 

uneori în perechi, alteori în grupuri mici, pentru a rezolva o problemă, pentru a explora o temă nouă sau 

pentru a creea idei noi.  

Învățarea prin cooperare îi poate ajuta pe elevi să devina mai puțin dependenți de profesori. Elevii sunt 

încurajați să lucreze în colaborare, sprijinindu-se unul pe altul și căutând soluții pentru problemele puse de 

sarcinile și activitățile lor.  

Cel mai important aspect al învățării prin cooperare trebuie să fie acceptarea de către membrii grupului a 

faptului că ei își pot realiza propriile obiective doar dacă ceilalti membrii și le realizează pe ale lor.  

Alături de învățarea prin cooperare, învățarea individualizată reprezintă o strategie importantă utilizată în 

învățarea în clasa integrată. Pentru a oferi elevilor cu CES cadrul cel mai propice învățării trebuie cunoscute 

caracteristicile acestora, să fie tratați în mod egal, având o comportare pozitivă, dar neezitând să-si manifeste 

dezacordul în fața unor greșeli. Încrederea în forțele proprii și capacitatea de a finaliza ceea ce au început sunt 

comportamente ce se achiziționează în timp.  

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează principiilor 

didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale ale 

elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecţiilor valorific cele mai operante modalităţi de lucru, mixând 

strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de 

a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. O influenţă pozitivă 
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asupra calităţii actului educativ  o are aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca 

rezultat creșterea motivaţei pentru ȋnvăţare, crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, 

faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce 

conduce la cunoaștere și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii.  

Familia deține rolul cel mai important în educația copilului, iar lipsa de îngrijire, de bucurii, influențează 

nefast dezvoltarea armonioasă a copilului. Erorile de educație familială (severitatea, autoritatea excesivă, 

părinte posesiv) inhibă voința și dezvoltarea afectivă a copilului. Am încercat să-i fac pe părinții copiilor cu 

dizabilități, să înțeleagă că, indiferent de gradul de deficiență, copilul cu probleme de sănătate, ca orice copil, 

are nevoie în primul rând de afectivitatea propriilor părinți, constatând ulterior, ameliorarea afecțiunilor și 

datorită climatului afectiv pe care părinții l-au construit. De asemenea le-am explicat că nu trebuie să aibă 

așteptări foarte mari, că nu trebuie să ceară și nici să aștepte foarte mult de la copilul lor. Am insistat să 

înțeleagă care este riscul neacceptării posibilităților reale ale copilului și că acest lucru va putea genera 

anumite consecințe pe care ei, ca părinți, le vor simți din plin: instalarea unor stări depresive, insomnie, 

complexe de inferioritate, surmenaj, descurajare, sentimente de neputință și culpabilizare. Am putut constata 

că o acceptare și o înțelegere a faptului că posibilitățile copilului sunt limitate, au avut consecințe favorabile 

asupra părinților: cel mai mic succes al copilului a generat sentimente de bucurie, sentimente pozitive față de 

copil și a crescut capacitatea familiei de a se mobiliza spre o mai atentă preocupare față de acesta. Tipul 

relațiilor părinți-copii se dezvoltă, în mod diferit, în funcție de personalitatea părinților, precum și de 

particularitățile copilului însuși. Părinții trebuie să înțeleagă că măsurile fundamentale sunt cele educative, 

prin care potențialitățile copilului sunt dezvoltate la maximum. Este nevoie însă de mult calm și răbdare, 

deoarece efectele educației nu se pot obține de la o zi la alta. Am considerat extrem de important pentru 

reușita demersului recuperator comun întreprins de către familie și cadrul didactic următoarele aspecte: 

părinții să acorde mai mult credit sfaturilor ce vin din partea echipei de specialiști (medic, logoped, psiholog, 

profesor de sprijin/itinerant) care se ocupă de recuperarea copilului, decât sfaturile venite din partea celor 

apropiați sau propriile concepții despre educație; părinții trebuie să înțeleagă că normele educative aplicate 

copiilor fără probleme, chiar dacă au dat rezultate în educarea și disciplinarea acestora, nu au aceleași șanse și 

pentru copilul cu dizabilități; fiecare copil este unic și, în evoluția pe care o are, trebuie comparat doar cu el 

însuși. Copilul trebuie privit și acceptat prin ceea ce este el și se va dezvolta în ritmul său, în care structura 

proprie îi va permite. Rolul de părinte al unui copil cu dizabilități este de cele mai multe ori foarte stresant, 

sunt confruntați mereu cu solicitări de schimbare a timpului, răbdării, și energiei. Și din nou spun, este 

important să le fim alături, să îi ascultăm, să îi îndrumăm, să îi ajutăm, să îi consiliem. Integrarea copiilor cu 

CES în învățământul de masă este o condiție necesară pentru integrarea lor socială și, mai târziu, profesională. 

Cercetările cu privire la copiii integrați în învățământul de masă relevă că din punct de vedere al achizițiilor și 

al dezvoltării intelectuale, nu se pot distinge diferențe semnificative între aceștia și cei din unitățile speciale, în 

schimb sub aspectul achizițiilor și dezvoltării sociale, câștigul este net în favoarea copiilor integrați. 

Componenentă importantă a educaţiei nonformale, activităţile extraşcolare (extradidactice sau 

extracurriculare) oferă cele mai eficiente metode de formare a caracterului copilului încă din clasele primare. 

Ele au un rol foarte important datorită caracterului lor activ participativ, facilitând integrarea eficientă şi 

rapidă a elevilor în colectivitate. Această integrare facilitează la randul ei procesul de autocunoaştere. 

Implicându-se în acest tip de activităţi, elevii devin “subiecţi” conştienţi ai acţiunii, trăind intens succesele sau 

insuccesele propriei lor activităţi. Ei devin capabili să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii 

exterioare, ci şi asupra propriei persoane. Se formează astfel ,,imaginea de sine”, esenţială în succesul şcolar. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor 

socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, 

deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara 

cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. Activităţile 

extracurriculare de tipul vizitelor, excursiilor şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o 
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mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de 

patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui 

comportament ecologic adecvat. Exemplific câteva activităţi desfăşurate cu elevii cu CES integrați în Școala 

Gimnazială Șerban Cioculescu Găești: Vizită la Biblioteca Aurel Iordache din localitate –activitate derulată în 

cadrul parteneriatului Copiii-prietenii cărților, „Toamnă în Parcul Central”, „Să redescoperim frumuseţea 

pădurii”, Crăciunul-cea mai sfântă sărbătoare creștină-activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu 

biserica din localitate. Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice) dezvoltă la elevii cu CES, spiritul 

de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în forţele proprii. Participarea 

copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane care-i duc spre 

autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa identitate, rostul său în 

lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi valorizarea acestor copii. 

Folosesc o multitudine de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar 

aceste metode le selectez, reformulez și chiar le ȋmbogățesc cu alte variante ȋn funcţie de tipul disciplinei, de 

vârsta și nivelul de dezvoltare al elevului. Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu CES, folosesc mijloace 

și materiale didactice variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea și integrarea acestor 

elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, art-terapia, dezvoltarea 

autonomiei personale, ludoterapia), scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă cotidiană (asigurarea 

ȋngrijirii propriului corp și a locuinţei, folosirea serviciilor din comunitate), de cultivare a capacităţilor și 

aptitudinilor pentru muncă (elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze diverse activităţi productive care ȋi 

pot ajuta ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific) și educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului 

liber.  

       În calitate de profesor de sprijin/itinerant  ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc cele mai potrivite căi prin care să 

ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar cu dăruire, imaginaţie și multă răbdare se 

pot crea strategii eficiente care să ȋi sprijine ȋn acest sens. Am realizat programe de interventie și activităţi de 

ȋnvăţare adecvate nevoilor fiecăruia. Nu folosesc ca pe o “reţetă” metodele și procedeele didactice prezentate, 

ci le adaptez contextului. Am observat că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt 

eficiente, mai ales ȋn cazul elevilor cu CES integraţi ȋn școala de masă deoarece ȋncurajează socializarea, 

spiritul de toleranţă și suport. Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea deosebită pe care o poate avea și 

jocul ȋn procesul educativ al elevilor cu CES, făcând mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai sunt 

văzute ca un efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. Jocul 

poate stimula copilul pe mai multe planuri: senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al conştiinţei de sine şi 

chiar terapeutic. Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale mă străduiesc ca aceștia 

să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn care trăiesc și să aplice ceea ce au ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă. 

Educația incluzivă vizează îmbunătățirea procesului de învățare astfel elevii se dezvoltă mai departe în 

maniera proprie. Comunicarea eficientă dintre elevi și profesori, între părinți si profesori și buna colaborare cu 

comunitățile locale pot fi câteva dintre strategiile de intervenție pentru învățarea și integrarea elevilor cu CES. 

Strategiile de predare-învățare le adaptez fiecărui elev în parte. Pentru succesul școlar al elevilor cu CES, pun 

accentul mai mult pe activitatea pe grupe și mai puțin pe competiție. Încurajez independența, favorizez 

interacțiunile sociale și apreciez personalitatea copilului.  Ca strategii de intervenție  pentru  elevii cu sindrom 

Down care au mai degrabă stil vizual de învățare, folosesc suporturi vizuale (poze, imagini, desene), 

comunicarea o realizez păstrând contactul vizual cu elevul, prin îmbinarea elementelor nonverbale. De 

asemenea, folosesc materiale intuitive (aruncarea unei mingi unui elev care trebuie să răspundă la o intrebare), 

înainte de începerea orei fac anumite exerciții (presarea palmelor, închiderea și deschiderea palmelor), 

folosesc  metodele de învățare prin cooperare care pot favoriza elevii cu acest sindrom.  De asemenea, avem 

integrați în școală și elevi cu ADHD care au probleme cu exprimarea orală,  scrisă, probleme de înțelegere a 
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textului citit.  Când elevul răspunde corect îl  recompensez cu steluțe, buline,  activitățile frontale le combin cu 

cele individuale și cele de grup, încerc să-l implic în activitate, aleg texte care îi stârnesc interesul, îl implic în 

activități care-i fac plăcere: să ude plantele, să steargă tabla, îl  încurajez permanent, mențin o relație pozitivă 

cu părinții. 

Afecțiunea, zâmbetul, atingerea, sunt câteva dintre elementele necesare strategiilor de intervenție pentru elevii 

cu CES.  

Metodele și procedeele interactive pe care le folosesc în activitățile cu elevii cu CES sunt :  Brainstorming-

ul, Masa rotundă, Stabilirea succesiunii evenimentelor, Cadranele, Diagrama Venn, Turul Galeriei, 

Harta povestirii, Ciorchinele, Cubul, Sinelg, Știu/Vreau să știu/Am învățat 

Indiferent de cerințele speciale cu care se confruntă acești copii, mă implic în activitățile desfășurate cu ei 

pentru a-i determina să  devină utili în familiile lor, dar și utili societății în care trebuie să se integreze.  

Școala incluzivă în care lucrez oferă o paletă largă de servicii educaționale(asigurate de profesori de sprijin, 

logoped, consilier școlar) care atrage copiii și  le satisface cerințele, e un spațiu dominat de acceptare, 

toleranță, diversitate, comunicare și înțelegere.    
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Rolul mediatorului şcolar în problematica elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 

Prof. înv.primar, ISAILĂ NATALIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, SIMION BĂRNUȚIU,, TIUR-BLAJ 

 

 

  O școală incluzivă este școala care-și deschide porțile pentru toți cei care doresc să învețe indiferent 

de etnie, religie sau sex. Această școală este cea care are cadre didactice bine pregătite, într-o continuă 

formare, care picură din rodul muncii lor copiilor cu diferite nevoi. 

             În școala cu ferestre luminate, cu panouri și tablouri realizate împreună cu elevii și care îi face pe 

aceștia să fie mândrii de creațiile lor, în care fiecare progres este notat și apreciat este precum o familie care-

și respectă membrii. 

  Şcoala a sprijinit dintotdeauna educaţia tuturor elevilor. Datorită unor factori fie biologici, ereditari, 

de mediu sau a unor accidente, unii copii, apoi elevi întâmpină probleme în formarea unor competenţe 

specifice vârstei lor cu privire la adaptarea lor şcolară. Aceşti elevi au anumite dificultăţi în învăţare numite 

cerinţe educaţionale speciale.  

  Cerinţele educaţionale speciale (CES) sunt definite ca necesităţile educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, 

precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională). 

  Şcoala care identifică astfel de elevi poate fi considerată o şcolă incluzivă cu cadre didactice formate 

pentru activitatea centrată pe nevoile elevului bazată pe metode activ- participative și experiențe de învățare 

active în care elevii beneficiază de programe remediale și de înființarea unui post de învățător de sprijin și a 

unui mediator școlar. 

              Învățătorul de sprijin desfășoară activități de remediere cu elevii cu cerințe educative speciale, pe 

grupe mici având o programă individuală adaptată cerințelor elevului. Mediatorul școlar este o persoană care 

face parte  din comunitate și menține legătura dintre comunitate, școală, precum și instituțiile din comunitate. 

   Având un rol deosebit în școală și în comunitate, mediatorul școlar se implică activ în viața școlii și 

a familiei elevilor. Cunoaște foarte bine familiile din comunitate cu care colaborează. 

  Este definit de cuvintele cheie: 

  Prietenos, dar foarte corect; 

  Resposabil, dar și respectuos; 

  Cu inițiativă, dar și implicat; 

 Bun colaborator, dar și un sprijin de nădejde. 

 Se impune ca în astfel de școli pentru o bună colaborare cu familiile elevilor să existe un mediator 

școlar care să fie înzestrat cu acele calități specifice unui om activ, corect și responsabil. 

Principala responsabilitate a mediatorului şcolar este de a sprijini şi încuraja participarea tuturor 

elevilor din comunitatea respectivă spre a participa la cursurile obligatorii pentru finalizarea învăţământului 

general obligatoriu, precum şi de a încuraja implicarea părinţilor în educarea elevilor, în viaţa şcolii. 

Mediatorul şcolar reprezintă o punte între şcoală, familie şi comunitate, un sprijin pentru fiecare beneficiar al 

acestui parteneriat, o formă de consiliere şi îndrumare, un punct de informare în armonizarea acestei legături, 

precum şi omul comunicativ şi cel mai bun negociator. 

În unităţile de învăţământ preuniversitar în care este necesar serviciul de mediere şcolară, deci 

existenţa unui mediator şcolar, este nevoie să se identifice anumite criterii educaţionale, socio- economice şi 

culturale.  

Din multitudinea factorilor de risc al unei comunităţi şi implicit a unei şcoli care necesită serviciile 

unui mediator şcolar, cei mai importanţi sunt acolo unde rata abandonului şcolar din învăţământul obligatoriu 
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şi rata absenteismului sunt foarte ridicate, ceea ce implică rezultate scăzute la învăţătură într-un procent 

semnificativ în rândul acestor elevi. Unul dintre factorii de risc în identificarea la elevi a cerinţelor educative 

speciale este problema absenteimului şcolar şi în consecinţă, al abandonului şcolar. În multe cazuri datorită 

absenteismului mulţi elevi întâmpină dificultăţi în învăţare, în imposibilitatea de a dobândi anumite 

competenţe necesare dezvoltării lor şi trecerii la un nivel superior. 

Pentru a oferi soluţii în ceea ce priveşte absenteismului şcolar, trebuie să-l recunoaştem din timp şi să 

încercăm să -l combatem. În prima fază elevul apare nemulţumit de şcoală, pentru că apar primele goluri în 

cunoştinţe şi complexul de inferioritate faţă de colegi. A doua fază se caracterizează prin apariţia unor lipsuri 

grave în cunoştinţe şi incapacitatea de a rezolva independent sarcinile şcolare. Faza a treia este caracterizată 

de corigenţe, iar profesorii încearcă unele măsuri, uneori fără să cunoască adevăratele cauze. Elevul manifestă 

rezistenţă sau revoltă, face dezordine în clasă ori devine închis şi neliniştit. Ultima fază este aceea în care 

rămâne repetent, unii fiind greu de recuperat, deoarece fug de la şcoală, vagabondează, apoi abandonează 

şcoala.  

 Înţelegerea fiecărei cauze duce la identificarea unor soluţii ; elevii cu cerinţe educaţionale speciale au 

cele mai mari nevoi educative şi affective, iar găsirea unor soluţii pentru diminuarea absenteismului 

presupune cunoaşterea acestui aspect. 

  Absenteismul școlar este o problemă, un obstacol în calea succesului fiecărui elev. Cauzele 

absenteismului elevilor sunt bine cunoscute de mediatorii școlari. Colaborarea cu familia copilului care 

absentează se realizează prin intermediul mediatorului școlar. Acesta facilitează colaborarea și dialogul 

dintre profesor și familie, contribuie la menținerea și dezvoltarea încrederii și a respectului, cunoaște 

dificultățile familiei și ajută la detensionarea și soluționarea unor probleme, sprijină familia prin informarea 

acesteia, informează cu privire la posibilitățile legale de a obține anumite drepturi cuvenite, informează 

școala asupra situației familiilor elevilor. 

  Datorită mediului din  care provin acesti elevi cu diverse dificultăți în învățare, dar și în frecventarea 

cursurilor la nivelul școlii se implementează proiecte prin care atât elevii cât și familiile să beneficeze de 

anumite facilități: rechizite, îmbrăcăminte, hrana. Mediatorul școlar împreună cu conducerea școlii stabileste 

legături cu ONG – uri și alte instituții care pot spijini în satisfacerea nevoilor elevilor din aceste grupuri 

dezavantajate. 

  Prin informarea membrilor comunității, acesta sprijină pe cei doritori în completarea studiilor la 

înscrierile în programele de ,, A doua șansă”, monitorizează și furnizează date despre programele ,,Grădinița 

estivală”, ,,Toți la școală, toți în clasa I”, prin care copiii și viitorii elevi desfășoară activități premergătoare 

activităților școlare pentru cei care nu au frecventate niciodată grădinița, beneficiind de hrană zilnică, 

rechizite, chiar și îmbrăcăminte și tabere școlare. 

 Cea mai importantă sarcină a mediatorului şcolar în acest caz este de a-i aduce la cunoştinţă şi a-i 

prezenta elevului importanţa frecventării cursurilor şcolare, aspectele care favorizează buna sa evoluţie. De 

asemenea, trebuie stimulată nevoia de depăşire a condiţiei prin îndrumarea spre nivele de aspiraţie mai 

ridicate (identificarea viselor de perspectivă şi analiza acestora, corelarea lor cu particularităţile de vârstă şi 

individuale şi posibilităţile reale ale elevului) cum ar fi promovarea învăţământului public obligatoriu de 10 

clase şi chiar continuarea şi completarea studiilor şi cu alte cicluri de învăţământ.  

 

 Cadrul didactic trebuie să conştientizeze importanţa muncii sale; deşi condiţiile de lucru sunt grele şi 

incomode, obţinerea unor rezultate pozitive la aceşti copii oferă satisfacţii şi constituie un câştig pentru 

comunitatea locală care va avea familii  mai bine integrate.  

 În final, putem spune că elevii cu cerinţe educative speciale trebuie priviţi ca şi ceilalţi copii şi 

trebuie profitat de inocenţa lor (cât timp există) pentru a-i orienta pozitiv în viaţă. 

 În ciuda tuturor obstacolelor, şcolile cu astfel de elevi  nu trebuie privite prin prisma unora dintre 

părinţi, ci prin ochii acestor copii care au nevoie de sprijinul nostrum , al tuturor. 
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De asemenea, elevii trebuie informaţi asupra importanţei exercitării unei profesii. Trebuie îndrumaţi şi 

stimulaţi spre o orientare adecvată pentru alegerea unei meserii în concordanţă cu nivelul educaţional absolvit, 

cu abilităţile şi deprinderile de care dispune.    
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Copilul cu CES la grădiniţă 

Profesor învăţământ preşcolar: Ghiţă Marinela 

Grădiniţa Step by Step cu P.P şi P.N ” Rază de Soare” , Ploieşti 

 

  

 Considerăm normal ceea ce întâlnim cel mai des în jurul nostru şi lucrurile care ne sunt la îndemână, 

care nu ne scot din rutină.  Societatea stabileşte acest tipar şi are, de obicei, tendinţa de a respinge ceea ce este 

considerat „ altfel”, „ diferit”…, problematic. 

Copilul care nu se încadrează în tiparul clasic este mereu o provocare şi necesită atenţie deosebită, timp şi 

resurse speciale, o muncă născută din aprecierea şi respectul pentru ceea ce natura a ales să conceapă diferit.  

 Termenul de CES a fost lansat în UK în 1978 şi adoptat în 1990 de UNESCO pentru a desemna „ 

necesităţile complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare”, concretizate într-o „ şcolarizare 

adaptată particularităţilor individuale, caracteristice unei deficient, precum şi printr-o intervenţie specifică, 

prin reabilitare sau recuperare corespunzătoare”.( Mara,2009, p.79). 

Copilul cu CES este cel care manifestă: 

• deficienţe senzoriale sau fizice: de auz, de vedere, locomotorii; 

• deficienţe de intelect; 

• tulburări de spectru autist, 

• tulburări emoţionale sau comportamentale: anxietate, ADHD, etc. 

• dificultăţi de învăţare: dislexie, disgrafie, discalculie; 

• supradotare. 

 Pentru părinţii unui copil cu cerinţe educative speciale, pasul acceptării unui diagnostic poate fi greu 

de făcut şi întârzie demararea unei terapii corespunzătoare, atât de necesare. Etapele prin care trece, de obicei, 

familia, variază de la stare de şoc, negare, neîncredere, (auto) învinuire până la acceptare, resemnare şi lupta 

pentru viitorul mai bun al copilului. Uneori, dificultăţile prin care trece copilul scot la iveală alte calităţi 

nebănuite ( capacitate de memorare extraordinară, procesarea rapidă a informaţiei, talent în diverse arii de 

dezvoltare sau chiar, geniu).  

Cooperarea dintre familie şi specialiştii în domeniu are ca efect integrarea cu succes a copilului în grădiniţă/ 

şcoală, creându-i acestuia sentimentul apartenenţei, crescând încrederea în forţele proprii şi ajutându-l să 

devină adult independent, cu şanse reale la o viaţă fericită.  

      Curriculum-ul școlar trebuie considerat un instrument necesar, suficient de flexibil, adaptat şi 

individualizat, încât să asigure condiţii de învăţare fiecărui copil.  

 Adaptarea curriculumului la clasă pentru predarea, învăţarea şi evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

• adaptarea mediului de învăţare din punct de vedere fizic, psihologic şi social). 

• adaptarea conţinuturilor (cantitativ şi calitativ), la capacitatea de învăţare a copilului; 

• adaptarea proceselor didactice (metode utilizate, material didactic, timp de lucru alocat), nivelul de 

sprijin acordat elevului; 

• adaptarea procesului de evaluare. 

   Pentru o educaţie incluzivă de succes, părinţii trebuie să participe direct la viaţa grădinitei şi pot influenţa 

anumite decizii care privesc procesul educaţional. Dedicarea unei perioade de timp extinse pentru sprijinirea 

copilului în timpul activităţilor la clasă este o condiţie esenţială reuşitei integrării. 

Neimplicarea sau indiferenţa părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţionale ale copilului, prin plasarea 

responsabilităţii în sarcina şcolii, vine în opoziţie cu ideea de incluziune. 

Sprijinul redus din partea autorităţilor abilitate, posibilităţile materiale reduse sau percepţia celor din jur pot 

îngreuna integrarea socială şi şcolară a copilului cu dizabilităţi. 
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   Învăţământul de masă trebuie să includă copiii cu CES, dar integrarea reală presupune, printre altele,  

adaptarea numărului de copii la clasă, implicarea personalului specializat, motivaţia cadrelor didactice, 

susţinere reală şi cooperare facilitată prin legi,  asigurarea condiţiilor necesare,  etc.  

   În practică, ne lovim de situaţii de tot felul, care nu pot decât să influenţeze negativ dezvoltarea copilului. 

Răspunsurile părinţilor de genul:  „ copilul este doar răsfăţat, de aceea se comportă aşa” , „ este energic doar/ 

are personalitate puternică, de aceea loveşte” sau ”ce vreţi să insinuaţi, copilul meu are o problemă??” creează 

o barieră în calea integrării şi a comunicării dintre factorii educaţionali din viaţa copilului.  

Dincolo de porţile grădiniţei, rămâne cadrul didactic; omul care încercă să se descurce cu ceea ce ştie să facă 

şi cu ceea ce are. Acesta nu uită cât este de importantă  abordarea pozitivă a specificului copiilor și exprimarea 

încrederii în posibilităţile fiecăruia de a reuşi, indiferent de condiţiile din jur.  

 Încurajarea, oferirea posibilităţii de reuşită şi integrarea în grupuri mici în timpul activităţilor contribuie la 

creşterea încrederii în forţele proprii, dar şi în ceilalţi. Copilul cu CES descoperă astfel că, lumea poate fi bună 

şi ofertantă pentru el.  

 Educarea celorlalţi copii în spiritul acceptării ca egal a colegului lor, includerea în jocurile lor şi 

descoperirea calităţilor acestuia contribuie, pe termen lung, la formarea unei mentalităţi pozitive.  

             Totul ţine de încredere şi dorinţa de a fi mai buni, împreună! 

 

 

„  În copilărie, dar şi în adolescenţă am crezut că toată lumea gândeşte în imagini. Nu mi-a trecut prin minte că 

eu procesez informaţiile în mod diferit. De fapt, nu am înţeles esenţa acestor diferenţe decât cu puţin timp în 

urmă."  

Temple Grandin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

• Mara, D., Strategii didactice în educaţia incluzivă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009. 

• Vrăşmaş, T., Incluziunea şcolară a copiiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Aspiraţii şi realităţi. 

UNICEF. 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

755 
 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ PENTRU COPIII CU AUTISM 

 

Prof. Voicu Gabi Doina 

Scoala Gimnaziala Nr 1 Marzanesti, Judetul Teleorman 

 

 

Fiecare copil este unic în modul în care creşte, se dezvoltă şi își formează competenţe. Din acest motiv,  

individualitatea fiecăruia trebuie recunoscută şi tratată în acord cu necesitățile sale. Copiii trec prin stadii similare de 

dezvoltare, dar în ritmuri diferite. De asemenea, copiii învață prin explorarea lumii înconjurătoare care le stimulează  

dezvoltarea încontinuu, sub toate aspectele. Însă au nevoie de sprijinul și îndrumarea adulților și a persoanelor  

specializate în educația copiilor. Dreptul la o educație egală pentru copiii cu dizabilități nu este ceva care a fost 

disponibil tuturor copiilor până de curând. Tema educației incluzive generează numeroase discuții, studii de cercetare 

și strategii de implementare din  diferitele perspective ale educatorilor, părinților, comunităților școlare și factorilor de 

decizie politică. „Șocul acestei  integrări a fost complex, cu unele efecte negative.  

O consecință pozitivă a fost însă reluarea procesului de reformă a educației speciale, în special prin 

operaționalizarea și promovarea statutului profesorului itinerant (de sprijin) și prin    intensificarea eforturilor de 

diversificare și adaptare curriculară, cu deosebire la elevii cu CES integrați” (Vrăsmaș, T. 2010, p. 8).  

Cerinţele educative speciale (CES) sunt „necesităţi educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor 

generale ale educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe sau 

tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.)” (Carantina,  

Totolan, 2007, p.15). 

 Schimbarea paradigmei de la excludere la includerea în educație în conformitate cu regulile și legile stabilite, 

a dus la un număr semnificativ de copii cu spectru autist - (TSA) educați în sălile de clasă din învățământul de masă, 

începând de la grădiniță. Doar în grădinița în care profesez în ultimii 13 ani nu a fost generație în care să nu fie 

identificat un copil cu spectru autist. În general părinții nu vor să recunoască, nu vor să accepte, dar sunt și părinți care 

au identificat„afecțiunea” încă din familie, înainte de a intra în    colectivitate și au luat măsuri. De asemenea sunt 

părinți care acceptă cu greu ideea unei afecțiuni, a unei probleme de comportament a copilului și consultarea unor 

specialiști. Se pare că  formarea părinților poate contribui cu succes la intervenția copiilor mici cu TSA, deoarece o 

examinare-evaluare diagnostică are o foarte mare importanţă pentru stabilirea unui diagnostic corect şi o ulterioară 

intervenţie eficientă.  

Copiii diagnosticaţi precoce şi care au parte de terapii specifice fac progrese vizibile. Specialiștii indică 

principalele semne ale autismului astfel: 

✓ nu gângureşte, nu arată cu degetul sau nu foloseşte alte gesturi la 12 luni; 

✓ nu foloseşte nici un cuvânt la 16 luni; 

✓ nu foloseşte expresii/propoziţii de 2 cuvinte la 2 ani (cu sens, nu repetitiv); 

✓ nu răspunde la nume; 

✓ pierde din achiziţiile dobândite în dezvoltare, în limbaj sau din abilităţile sociale (regresează în aceste 

domenii); 

✓ contact vizual slab; 

✓ pare că nu ştie cum să se joace cu jucăriile; 

✓ aliniază în mod excesiv jucăriile sau alte obiecte; 

✓ este ataşat în mod deosebit de o anumită jucărie sau de un anumit obiect; 

✓ nu zâmbeşte; 

✓ uneori pare surd. 

 Evaluarea diagnostică este bine să fie făcută de către o echipă multi şi interdisciplinară cu expertiză 

în autism. Pentru copiii mici de obicei include un pediatru, psiholog clinician, psihiatru, logoped, iar pentru 
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copiii şcolari şi un profesor de educaţie specială, asistent social, terapeut ocupaţional.   Tulburarea de spectru 

autist (TSA) este o tulburare de neurodezvoltare caracterizată prin deficite specifice în diferite domenii de 

comportament, comunicare socială și interacțiune care apar în perioada de dezvoltare timpurie și  determină o 

afectare semnificativă a nivelului personal, social, educațional și, ulterior funcționarea profesională. 

 Tulburările din spectrul autismului (TSA) sunt un grup de tulburări complexe de dezvoltare a 

creierului. Acest termen umbrelă acoperă: tulburarea autistă, tulburarea Asperger și autismul atipic. Aceste 

tulburări se caracterizează prin  dificultăți în interacțiunea și comunicarea socială și printr-o gamă restrânsă de 

interese și activități, cu caracter repetitiv. 

 Autismul este o tulburare de dezvoltare caracterizată de deficite mai severe (de aceea este mai 

devreme diagnosticată) în toate cele 3 arii de dezvoltare (Iacoblev, 2010, p. 5-6): 

 ✓ Comunicarea verbală şi neverbală. Mulţi copii au întârzieri în dezvoltarea limbajului sau nu pot 

comunica verbal deloc toată viaţa; pot să nu înţeleagă pe deplin sensul unor expresii şi să le interpreteze 

literal, sau să nu înţeleagă gesturile, tonul vocii sau expresia feţei celor cu care vorbesc, sau pot repeta ceea ce 

spun alţii  (ecolalie); 

 ✓ Relaţionarea socială. Au dificultăţi în a stabili relaţii cu semenii, de exemplu pot părea 

indiferenţi faţă de cei  din jur, să nu îi poată privi în ochi, să aibă tendinţa de a se izola de ceilalţi, pentru că nu 

le înţeleg  comportamentul verbal şi neverbal sau intenţiile, nu ştiu cum să comunice cu aceştia, cum să lege şi 

să menţină  prietenii. 

 ✓ Interese şi comportamente restrânse şi repetitive. Copiii au dificultăţi în dezvoltarea jocului 

social, de exemplu  activităţi imaginative limitate, adesea repetitive, atenţie excesivă pe anumite obiecte şi 

ignorarea celor de care,  de obicei, copiii obişnuiţi sunt interesaţi sau folosirea lor în alte scopuri; rezistenţă la 

schimbare, insistenţa pe rutine urmate adesea cu stricteţe, ca un ritual, persoanele devenind anxioase când 

rutina nu este respectată; unii  copii repetă mişcări ciudate, ca modalitate de autostimulare, liniştire, cum ar fi: 

legănări, fluturatul mâinilor, țopăitul, închisul/deschisul recipientelor, obiectelor. Mulţi dintre copii au un 

răspuns neobişnuit la stimulii senzoriali, adică pot fi subsenzitivi sau suprasenzitivi la atingere, mirosuri, 

sunete, la modul în care arată unele obiecte.  

 De reținut este faptul că un copil cu TSA nu va avea exact aceleași simptome ca un alt copil cu 

TSA. Numărul și severitatea simptomelor pot varia foarte mult. Și totuși un copil cu autism ar putea avea 

unele puncte forte. De multe ori ne concentrăm asupra „lipsurilor, a „deficienţelor, şi neglijăm aspecte care 

reprezintă un plus faţă de copiii „normali” cum ar fi (Iacoblev, Dumitru, 2010, p.7): 

 ✓ Capacitatea de a se concentra o perioadă mai lungă de timp pe o activitate, comparativ cu copiii 

obişnuiţi-„tipici, dacă există un interes special pentru acea activitate; 

   ✓ Se pot concentra pe detalii adesea trecute cu vederea de oamenii obişnuiţi, o abilitate foarte 

importantă în anumite situaţii (de exemplu în IT, editare de publicaţii); 

 ✓ Perceperea realităţii în moduri diferite, neobişnuite, ce oferă perspective noi şi care îmbogăţesc 

viaţa omenilor în general (de exemplu în pictură, muzică, poezie); 

 ✓ Cei mai capabili, pot obţine performanţe deosebite în anumite domenii academice, în special în 

cele în care nu sunt necesare abilităţile sociale sau în cele în care se foloseşte mai mult limbajul tehnic, 

matematic (de exemplu  Ştiinte exacte, informatica, muzica, ingineria). 

 Educația favorabilă incluziunii necesită parteneriate între educatori, părinți, alți profesioniști și 

comunitate. „Recunoaşterea sau nerecunoaşterea diferenţelor între copii în educația  școlară pot conduce, 

ambele, prin exagerare, la consecinţe negative. Ideea diversităţii se hrăneşte din diferenţe între copiii de 

aceeași vârstă, dar şi din schimburi, interacţiuni contextualizate”(Vrăsmaș, tema 3, 2020). 
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Definirea tulburărilor de învățare 

        Prof. Șerb Maria Ioana 

      Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu”, Tg. Mureș 
 

 În literatura de specialitate, tulburarea de învățare apare sub denumirea ,,tulburare lexico-grafică” sau 

,,sindrom dislexico-grafic”. 

 Tulburarea de învățare face referire la întârzierea în dezvoltarea citirii, scrierii, vorbirii și deprinderii 

de calcul. 

 Unii autori afirmă că numărul elevilor care sunt afectați de tulburări de învățare este în creștere în 

ultima perioadă. Astfel, fenomenul tulburărilor de învățare a devenit din ce în ce mai cunoscut, atât în rândul 

specialiștilor, cât și în rândul oamenilor de rând. 

 Putem spune că tulburarea de învățare este, cu siguranță, un fenomen dependent de cultură, întrucât 

acesti copii nu ar întâmpina probleme deosebite, dacă în societate nu ar fi necesar să citească, să scrie și să 

socotească. Tulburările de învățare nu se pot vindeca, astfel un copil dislexic rămâne dislexic și în viața de 

adult. 

 S-au formulat întrebări cu referire la cauzele care au dus la apariția acestor tulburări. Răspunsurile 

specialiștilor au avut în vedere dezvoltarea diferită a capacităților senzomotorii, dar totodată și existența unor 

tulburări ce apar la nivelul schemei corporale, la nivelul motricității, echilibrului și orientării în spațiu, la 

nivelul percepției vizuale, auditive și tactile. Astfel, cauzele acestor tulburări trebuie căutate în dezvoltarea 

deficitară a unor capacități parțiale. Aceste capacități parțiale se dezvoltă diferit de la un copil la altul în asa 

fel încât nu vom avea niciodată două situații identice. 

 Tulburarea de învățare este un sidrom independent de nivelul de inteligență, ea poate apărea la orice 

nivel al inteligenței, chiar și la unul superior. Există situații în care această tulburare de învățare se asociază cu 

deficiența mintală ușoară, cu deficiența aparatului locomotor sau chiar cu deficiența de vorbire. 

 Formele tulburărilor de învățare sunt: 

Dislexia – tulburarea de citire 

Disgrafia – tulburarea de scriere 

Discalculia – tulburarea de calcul. 

 Dislexia – se poate stabili atunci când randamentul lexiei, precizia sau înțelegerea citirii, măsurate 

printr-un test standardizat, aplicat individual, este în mod semnificativ sub nivelul așteptat corespunzător 

vârstei, aptitudinilor intelectuale și școlarizării copilului. 

 Factorii care indică predispoziția spre dislexie sunt: moștenirea genetică, leziunile sistemului nervos, 

obligarea copilului stângaci să folosească mâna dreaptă, mediul de viață sărac în stimuli, familia bilingvă etc. 

 Disgrafia – este acea tulburare a scrierii care se manifestă prin tulburarea caracteristicilor grafomotorii 

cum ar fi: litere ilizibile, viteza scrierii, așezarea în spațiu, utilizarea literelor mari etc. 

Disgrafia presupune și o tulburare a caracteristicilor fonologice ale limbii cum ar fi alcătuirea propozițiilor, a 

frazelor, scrierea corectă etc. 
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 Discalculia – este o piedică serioasă în calea realizările școlare sau a efectuării sarcinilor zilnice care 

necesită calcule sau numărare. 
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Metode didactice utilizate cu succes, la copiii cu CES, în cadrul unor activităţi desfăşurate la 

disciplinele Biologie şi Chimie  

 

     Balaj-Haş Delia Anca 

        Şcoala Gimnazială „Aurel Pop” Oşorhei 

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea 

 

 Copiii cu CES sunt acei copii pe care atât societatea cât şi colectivul de elevi îi percep diferit, de 

aceea, cadrele didactice trebuie să depună un efort deosebit pentru a-i ajuta să se integreze, să empatizeze cu 

aceştia,  să îi ţină permanent sub observaţie şi să aplice un curriculum adaptat pentru tipurile de deficienţe ale 

fiecărui elev în parte. 

 De-alungul anilor am lucrat cu copii cu diferite deficienţe: tulburări de conduită, hiperactivitate cu 

deficit de atenţie – ADHD, copii depresivi, anxioşi, copii cu dificultăţi de învăţare, dislexie, discalculie, 

dispraxie dar şi cu copii fără deficienţe, dar care nu s-au putut adapta exigenţelor şcolii. Unii dintre aceşti 

copii au fost integraţi individual în clase cu elevi obişnuiţi în timp ce, în alte clase au fost integraţi 2-4 elevi 

deficienţi. 

 Pentru o reuşită a actului educaţional în lucrul cu copiii cu CES trebuie să existe o strânsă colaborare 

între cadrele didactice şi profesorul de sprijin, acolo unde există, pentru a cunoaşte personalitatea şi 

capacitatea de învăţare a fiecărui elev. 

 În cadrul activităţilor pe care le-am desfăşurat cu copiii cu CES la disciplinele Biologie şi Chimie am 

întocmit fişe de activitate cu sarcini cu grade diferite de dificultate. Fiecare elev a rezolvat sarcinile în ritmul 

propriu, unii având nevoie de mai mult timp decât alţii.  

 Una dintre metodele utilizate cu succes la acest tip de elevi şi nu numai, este jocul. La clasa a V-a, la 

lecţia „Prevenirea şi combaterea infectării/infestării cu paraziţi”, după definirea noţiunii de parazit, elevii au 

primit cartonaşe cu imaginea unor animale pe care au trebuit să le recunoască apoi să aleagă doar speciile 

parazite. Pentru asocierea paraziţilor cu gazdele acestora, am organizat următorul joc: fiecare elev a ales un 

cartonaş dintre cartonaşele pe care apărea, pe unele, imaginea paraziţilor iar pe altele, imaginea gazdelor. 

Grupele de paraziţi au fost puse faţă în faţă cu grupele de gazde. Fiecare elev care reprezenta un anumit 

parazit a trebuit sa alegă, din grupa gazdelor, colegii care aveau în mână cartonaşul cu gazda parazitului pe 

care îl reprezenta.  De asemenea, pentru deprinderea unor noţiuni de igienă personală, elevii au exersat etapele 

şi regulile de spălare corectă a mâinilor. 

 Am folosit jocul, ca metodă interactivă şi la clasa a VI-a la lecţia: „Obezitatea”, la Biologie. După 

definirea noţiunii de obezitate, elevii şi-au măsurat înălţimea şi greutatea apoi au verificat dacă se încadrează 

în limite normale într-un tabel reprezentând greutatea normală pe vârste şi sexe. 

 Tot prin intermediul jocului am abordat şi tema „Acordarea primului ajutor în caz de hemoragii 

externe”  la Biologie, la clasa a VII-a. După definirea noţiunii de hemoragie externă şi enumerarea paşilor care 

trebuie parcurşi pentru acordarea primului ajutor, elevii au trebuit să aleagă, dintre soluţiile aflate pe masa de 

lucru, pe acelea care se folosesc la dezinfectarea rănilor (apă oxigenată, betadină). Apoi au  identificat 

compresele şi faşele în scopul bandajării unui deget şi al antebraţului. Astfel elevii au dobândit deprinderi 

practice de bandajare corectă a unui deget şi al antebraţului. 
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 O altă metodă de succes utilizată în activitatea didactică, cu copiii cu CES, este modelarea. La lecţia 

„Prevenirea şi combaterea infectării/infestării cu paraziţi” pentru deducerea regulilor de igienă care trebuie 

respectate pentru a preveni infectarea/infestarea cu paraziţi, elevii au primit cartonaşe cu reguli de igienă. 

Fiecare elev a identificat regula ilustrată pe cartonaş şi a explicat necesitatea menţinerii acestei reguli de 

igienă.  

La clasa a VI-a, la lecţia „Obezitatea” pentru identificarea cauzelor obezităţii, elevii au primit 

cartonaşe ilustrând: o persoană care are în farfurie o cantitate mare de hrană, o persoana care are în farfurie o 

cantitate mică de hrană, o persoană care face sport, o persoană care stă în faţa televizorului, o persoană care 

joacă un joc utilizând telefonul/tableta şi o persoană care îngrijeşte florile din grădină. Elevii au ales acele 

cartonaşe care ilustrează activităţile care favorizează apariţia obezităţii. 

La clasa a VIII-a, la lecţia „Boli influenţate de factorii de mediu şi de propriul comportament” unde s-

a vorbit despre alergii şi astm, elevii au recunoscut, în imaginile primite în fişa de activitate, principalii 

alergeni: polen, praf, acarieni, sporii ciupercilor, mucegaiuri, părul animalelor de companie şi puful păsărilor. 

Elevii au lipit aceste cartonaşe pe o bucată de carton şi au notat, la fiecare tip de alergen, simptome specifice 

în cazul apariţiei unor reacţii alergice, activitatea încheindu-se cu identificarea măsurilor de prevenire a bolilor 

respiratorii dintr-un material realizat în Power Point. 

Modelarea am folosit-o cu succes şi la lecţia „Reciclarea”, la clasa a VIII-a, la Chimie în scopul 

deducerii importanţei colectării selective a deşeurilor în vederea reciclării acestora. Elevii au confecţionat din 

cutii de carton cinci pubele pe care le-au colorat cu următoarele culori: albastru, galben, verde, maro şi negru. 

Activitatea a continuat cu identificarea tipurilor de deşeuri care se colectează în fiecare pubelă în parte şi 

precizarea categoriilor de deşeuri care nu se colectează selectiv. Apoi, elevii, au primit diferite obiecte din 

hârtie, carton, plastic, sticlă, deşeuri biodegradabile şi deşeuri menajere pe care au trebuit să le aşeze în pubela 

în care trebuie colectat deşeul respectiv dar şi deşeuri care nu se colectează selectiv: produse mixte din plastic 

şi metal, ghivece de flori, oglinzi, veselă, hârtie cerată, produse confecţionate din metal şi hârtie şi jucării de 

plastic pe care le-au lăsat deoparte. 

O altă metodă eficientă folosită la activităţile desfăşurate cu copiii cu CES este extragerea unor 

informaţii dintr-un text dat. De exemplu, la clasa a V-a, la lecţia „Prevenirea şi combaterea infectării/infestării 

cu paraziţi” în vederea identificării principalelor simptome care apar în cazul infectării/infestării cu paraziţi, 

elevii au extras din textul dat simptomele care apar: dureri de cap, greţuri, vărsături, dureri abdominale, lipsa 

poftei de mâncare, scăderea în greutate. 

În cadrul lecţiei „Surse de poluare a aerului”, la disciplina Chimie, clasa a VII-a, elevii au extras din 

textul suport, principalele surse de poluare a aerului şi au notat, pentru fiecare sursă de poluare, câte o măsură 

de diminuare sau de combatere.  

Folosirea metodelor adecvate şi integrarea acestor metode în procesul instructiv-educativ au dus la 

obţinerea unor progrese în rândul acestor elevi. De asemenea, încurajarea permanentă a acestor elevi şi 

aprecierea verbală (laudă, evidenţiere) de fiecare dată când aceştia reuşesc să rezolve o sarcină pe care nu ar fi 

crezut că o vor putea rezolva,  este un factor esenţial al reuşitei şcolare. În acelaşi timp şi elevii care nu 

reuşesc de fiecare dată să rezolve sarcinile propuse în cadrul procesului instructiv-educativ trebuie încurajaţi 

permanent să gândească pozitiv, să nu se judece prea sever pentru a nu-şi pierde încrederea în sine. 

Un diagnostic adecvat, particularizat pentru aceşti copii cu deficienţe , este un alt factor care are o 

contribuţie semnificativă la obţinerea succesului în ceea ce priveşte intregrarea acestor elevi în colectivul de 

masă întrucât au existat situaţii în care aceste deficienţe au putut fi recuperate. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea tinerilor 

 

Profesor Simedre Daniela Ana 

Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu 

 

             Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativa, prin care o persoana fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o compensație 

materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

                   Organismele europene şi internaţionale văd voluntariatul ca pe o oportunitate de integrare socială, 

ca o modalitate de a reduce sărăcia, ca mijloc al dezvoltării sustenabile şi al incluziunii sociale, dar şi ca pe o 

cale prin care tinerii pot dobîndi experienţă profesională, şi propun stimularea implicării tinerilor în activităţi 

voluntare prin diferite mijloace, cum este recunoaşterea deplină a contribuţiei voluntarilor, precum şi 

adoptarea unor măsuri de mobilizare şi formare a voluntarilor. 

 Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de 

exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea de sine, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul te 

transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul tău având în vedere faptul 

că intri în contact cu situații , persoane de care altfel ai fi străin în viața de zi cu zi. 

                   Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în 

mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. 

În cadrul liceului în care îmi desfășor activitatea am organizat în mod constant acțiuni de voluntariat în 

preajma sărbătorilor de iarnă. Elevii pe care i-am coordonat au oferit cadouri copiilor din centre de tip familial 

sau au identificat familii aflate în dificultate pe care am încercat să le ajutăm . 

 Implicându-ne în activităţi de voluntariat am reuşit să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem şi să 

observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Am devenit 

astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre.  

                   O altă dimensiune importantă a voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are extraordinare 

valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe 

şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau de la 

cunoştinţe teoretice – care sunt apoi transpuse în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare 

deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le transpune în norme generale sau în concepte 

teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul 

are avantajul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului în ceea ce privește majoritatea particularităților 

activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine.  

                Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, preluarea  inițiativei, crearea de noi opinii, modalități de a contribui și de îndeplinire a 

unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 
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voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și de a-i inspira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale prin intermediul 

voluntariatului pe care vreau să evidențiez sunt creșterea capacității empatice, dobândirea unui comportament 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 
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Lucrul cu elevii cu CES la matematică 

Prof. Viorica Niță 

Școala Gimnazială “Aurel Solacolu”, Ogrezeni 

 

Ceea ce îi deosebeşte pe toţi elevii cu dificultăţi de învăţare este caracterul unic al deficienţei. Dacă 

este adevărat că aceşti elevi pot fi grupaţi după caracteristici comune, bazate pe cerinţele educative speciale, 

este la fel de adevărat că fiecare elev nu se încadrează perfect într-o anumită categorie. De exemplu, elevii 

care au o deficienţă mintală nu au cu toţii aceleaşi aptitudini intelectuale, deficienţii auditiv nu au toţi aceeaşi 

incapacitate, la fel ca şi deficienţii de vedere, cei handicapaţi psihic, iar elevii surzi nu au toţi aceleaşi 

aptitudini şi cerinţe educative speciale, în afară de asta, diferenţele ce se remarcă de obicei la majoritatea 

elevilor cu CES sunt atât de mari, încât profesorii nu pot stabili criterii ferme pentru fiecare categorie de 

dificultăţi „clasice". 

Primul lucru pe care noi, profesorii trebuie să îl facem în fiecare clasă, este să identificăm acei copii 

cu cerințe educaționale speciale. Există două criterii principale pentru depistarea dificultăţilor de învăţare. 

Primul este criteriul excluziunii. Cu ajutorul lui se determină dacă un elev are o anumită dificultate de învăţare 

sau dacă dificultăţile sunt asociate altor afecţiuni (de exemplu, deficienţă mintală, fizică, vizuală, auditivă sau 

afectivă, o înţelegere greoaie sau un handicap cultural). Va trebui deci să studiem continuu toate aspectele 

dezvoltării elevului, inclusiv acuitatea vizuală şi auditivă, precum şi diverşi factori afectivi. Unul dintre 

inconvenientele acestui demers este acela că dificultăţile de învăţare nu au întotdeauna cauze bine 

determinate. De exemplu, unii elevi cu dificultăţi de învăţare prezintă deseori simptomeie unui comportament 

ce indică tulburări afective (agitaţie, impulsivitate etc.). Or, aceleaşi simptome descriu în egală măsură o 

dificultate de învăţare. O caracteristică comună a elevilor cu dificultăţi de învăţare este prăpastia ce există 

între aptitudini şi realizările lor. De exemplu, un elev poate avea aptitudini superioare la nivelul limbajului 

vorbit, dar să prezinte grave deficienţe în limbajul scris. 

Personal, de-a lungul anilor am avut în clase copii cu diferite cerințe educationale speciale: ADHD, deficiențe 

majore de auz. Primul lucru pe care am încercat întotdeauna să îl fac a fost să incerc să integrez acești copii în 

colectivul clasei. Pentru a  integra un copil cu CES trebuie să avem în vedere urmatoarele: 

➢ Prevenirea discriminării  în rândul cadrelor didactice și a copiilor; 

➢ Oferirea de servicii educaționale de calitate, adaptate și individualizate; 

➢ Accesibilizarea curriculumului naţional în raport cu nevoile speciale ale elevului ; 

➢ Responsabilizarea cadrelor didactice din unitatea de învățământ privind educația copiilor cu cerințe 

speciale; 

➢ Sprijinirea elevului pentru a participa la activități educative formale și nonformale; 

➢ Cooperarea și comunicarea permanentă cu familia elevului. 

➢ Crearea unui mediu educațional incluziv care să garanteze o bună integrare a elevului și atingerea 

finalităților educaționale propuse; 

 

Mai jos sunt prezentate câteva idei de activități, apoi strategii de învățare: 

➢ Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare; 
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➢  Redactarea unor mesaje scrise simple, funcționale; 

➢  Formularea unor enunțuri proprii pe baza unui suport vizual; 

➢  Identificarea semnificației unor simboluri din mediul familiar; 

➢  Scrierea literelor de tipar și de mână; 

Strategii de învățare 

➢  Învățarea diferențiată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

➢ Adaptarea curriculumului la nivelul clasei; 

➢ Învățarea prin cooperare; 

➢ Folosirea metodelor active-participative; 

➢ Pentru a le face mai ușoară învățarea, am utilizat foarte des, în cazul lor:  

➢ Mijloace IT (calculator, videoproiector); 

➢ Planșe tematice; 

➢ Pliante, cărți, benzi desenate; 

În ceea ce privește evaluarea, am  adaptat procesul de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor 

capacitaţi individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 
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Activități de înlăturare a eșecului școlar 

           Ologu-Neagoe Oana-Andrada 

      Școala Gimnazială”Nicolae Bălcescu”, Pitești 

 

Rămânerea în urmă presupune, atât un proces de acumulare a unor lacune în îndeplinirea 

cerinţelor, cât şi fiecare caz concret de neîndeplinire; acest caracter dublu reflectă esenţa obiectivă a 

lucrurilor; continuitatea procesului este rezultanta momentelor sale componente, iar acumularea, 

concentrarea acestor momente duce la eşec, procesul încheindu-se astfel printr-un rezultat logic.  

Esenţa activităţii de profilaxie a eşecului constă în împiedicarea stratificării şi consolidării 

lacunelor, adică în împiedicarea încheierii procesului. Scopul profesorului, sub aspectul abordat, este 

acela de a depista la timp indicii care semnalează diferite dificultăți întâmpinate de elevi. Selectarea 

de către profesor a căilor de înlăturare a eşecului şcolar depinde, de asemenea, şi de condiţiile care au 

determinat apariţia elementului respectiv. În literatura de specialitate însă nu sunt suficient delimitate 

reperele teoretice şi practice ale studierii cauzelor eşecului la învăţătură, premise generale şi 

împrejurări concrete care determină apariţia eşecului la anumiţi elevi. 

Variaţiile mari de ritm intelectual şi stil de lucru, de rezistenţă la efortul de durată, de abilităţi 

comunicaţionale şi nevoi cognitive, existente în general între elevi (impun acţiuni de organizare 

diferenţiată a procesului de predare-învăţare, pe grupuri de elevi), în care să primeze însă sarcinile 

individuale de învăţare. În cele ce urmează vor fi prezentate numai acele măsuri a căror adoptare 

depinde, în aceste limite, de opţiunea educatorilor. 

Alegerea unor metode şi mijloace care să promoveze participarea activă a elevilor la procesul 

de învăţământ este considerată un preţios instrument în lupta împotriva eşecului atribuindu-i-se 

avantaje ca dezvoltarea interesului şi motivaţiei elevilor, trecerea lor de la joc la activitate de 

învăţare, eliberarea de sentiment de frică faţă de examinare, creşterea puterii de observaţie şi de 

concentrare a atenţiei, dobândirea unor obişnuinţe de muncă intelectuală independentă. 

După modul de organizare a activităţilor în clasă, se distinge îndeobşte între activităţile 

frontale, activităţile pe grupe şi activităţile individualizate. Este ştiut că eşecul şcolar este foarte 

strâns legat de nivelul motivaţiei activităţii. Se constată, în acest sens că unii elevi prezintă o 

fluctuaţie îngrijorătoare a acestui nivel, fapt care-i ridică problema asigurării de către elevii în cauză 

a unui prag optimal al motivaţiei în activitate. Acest prag este numit optimal, deoarece el evită cele 

două extreme ale motivaţiei la care recurg unele persoane: pe de o parte, supramotivarea, 

caracteristică persoanelor orgolioase la care expectanţele cu privire la rezultatele pe care le vor 

obţine sunt întotdeauna exagerate, fapt care le determină să-şi propună obiective care întrec, de 

regulă, propriile posibilităţi de a le realiza, iar pe de altă parte, submotivarea, proprie persoanelor 

neîncrezătoare în ele însele, care de teama înregistrării unui eşec, îşi fixează obiectivele care se află 

cu mult sub nivelul posibilităţilor şi a capacităţilor lor psihice reale. Şi o extremă, şi cealaltă sunt la 

fel de periculoase pentru elevi: dorinţele sau expectanţele exagerate sunt urmate, de regulă, de eşec şi 

implicit de puternice decepţii sau suferinţe care vor influenţa în mod negativ performanţele viitoare. 

Dar nici menţinerea persoanei numai la un nivel de aspiraţii uşor accesibil nu este 

recomandabilă, deoarece acest fapt echivalează, în general, cu stagnarea activităţii şi a 

performanţelor. Un nivel optim al motivaţiei poate fi asigurat prin realizarea de către elevi a unor 
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aprecieri realiste atât cu privire la dificultatea performanţelor atinse şi cu privire la posibilităţile 

proprii de a le îndeplini. 

           De asemenea, una dintre dificultăţile frecvente întâlnite în activitatea de învăţare a elevilor 

este aceea de înţelegere greoaie a materialului de studiu. Cu cât mai greoaie este înţelegerea cu cât 

elevul respectiv nu dispune de un sistem informaţional bogat şi bine structurat în care să integreze 

noile informaţii O altă dificultate des întâlnită în învăţare, strâns corelată cu procesul de înţelegere, 

este aceea de memorare. În învăţare, se recurge de multe ori la o memorare mecanică. Totuşi, cum se 

ştie, memorarea logică este mai productivă şi mai eficientă. Atenţia este o condiţie psihologică 

necesară pentru perceperea materialului. Dificultăţile de concentrare se întâlnesc în mod fregvent. 

Comoditatea de a depune efort voluntar în activitatea de studiu este, de asemenea, destul de 

răspândită în rândurile elevilor. Elevul trebuie să fie conştient de existenţa greutăţilor, dar şi de 

posibilitatea ca acestea să fie învinse. De asemenea, una dintre dificultăţile frecvente întâlnite în 

activitatea de învăţare a elevilor este aceea de înţelegere greoaie a materialului de studiu. Cu cât mai 

greoaie este înţelegerea cu cât elevul respectiv nu dispune de un sistem informaţional bogat şi bine 

structurat în care să integreze noile informaţii.O altă dificultate des întâlnită în învăţare, strâns 

corelată cu procesul de înţelegere, este aceea de memorare. În învăţare, se recurge de multe ori la o 

memorare mecanică. Totuşi, cum se ştie, memorarea logică este mai productivă şi mai eficientă. 

Atenţia este o condiţie psihologică necesară pentru perceperea materialului. Dificultăţile de 

concentrare se întâlnesc în mod frecvent. 

        Comoditatea de a depune efort voluntar în activitatea de studiu este, de asemenea, destul de 

răspândită în rândurile elevilor. Elevul trebuie să fie conştient de existenţa greutăţilor, dar şi de 

posibilitatea ca acestea să fie învinse. 

        În sfârşit, crearea unui climat favorabil de muncă concretizat în ordine, curăţenie, relaţii 

interpersonale de cooperare contribuie substanţial la înlăturarea dificultăţilor în activitatea de 

învăţare. Pentru profilaxia eşecului la învăţătură, profesorul trebuie să cunoască manifestările 

caracteristice ale acestui fenomen, precum şi mijloacele adecvate da înlăturare.  

         Mijloacele adecvate de prevenire a eşecului la învăţătură presupune realizarea următoarelor 

obiective: 

• delimitarea manifestărilor caracteristice ale eşecului la învăţătură, atât în faza de început, cât şi pe 

parcursul dezvoltării lor; 

• selectarea mijloacelor de depistare a manifestărilor caracteristice; 

• stabilirea schemei de analiză a manifestării eşecului în activitatea la lecţii, pentru alegerea măsurilor 

concrete de înlăturare; 

• elaborarea propriu-zisă a măsurilor respective. 

      Cercetările organizate în acest sens, demonstrează că importanţa cea mai mare în delimitarea 

manifestărilor caracteristice ale eşecului la învăţătură, în curs de apariţie sau consolidare, o are 

definirea noţiunii de „rămânere în urmă”, în raporturile sale reciproce cu noţiunea mai cuprinzătoare 

de „eşec la învăţătură”. Această definire a rămânerii în urmă este înregistrată de faptul că în literatura 

pedagogică nu există o definiţie generală a noţiunii de eşec la învăţătură. 

      Şi totuşi, prin eşec la învăţătură înţelegem neîndeplinirea de către elevi a cerinţelor didactice 

fixate pentru o anumită etapă a procesului instructiv. Rămânerea în urmă este tocmai acea 

neîndeplinire a cerinţelor didactice ce se observă la sfârşitul unei etape a procesului instructiv.  
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     Rolul principal în prevenirea eşecului la învăţătură aparţine stimulării interesului elevilor pentru 

conţinutul şi procedeele activităţii lor cognitive, precum şi educării lor în spiritul înţelegerii 

importanţei cunoştinţelor de cultură generală.  
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CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL PRIN VOLUNTARIAT – 

exemple de bună practică 

                                                                                               Prof. Iordache Anca Paraschiva  

                                                                  Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava 

          A nu face totul, nu este o scuză pentru a nu face  tot ce poți_ Ashleigh Brilliant 

          Ideea de voluntariat se dezvoltă din ce în ce mai mult și în România  în domenii extrem de diferite: 

asistență, social, cultural, medical, sănătate, educațional, mediu. Activitatea de voluntariat se desfășoară  prin 

diferite programe,  de exemplu ,,Promotorii voluntariatului”,  prin dezvoltarea de parteneriate cadru cu 

autoritățile publice locale în vederea implicării voluntarilor/specialiști ai ONG.   

         Voluntariatul este un element important în dezvoltarea educației și a formării profesionale. Criteriul său 

de bază este responsabilitatea - obținută de fapt numai prin muncă - din care derivă  respectul,  la care se 

adaugă alți factori importanți, și anume comunicarea și socializarea. De asemenea,  activitatea de voluntariat 

susține promovarea creativă a  ideilor personale și determină pe cei implicați să atingă obiectivele caritabile. 

          Prin voluntariat calitatea procesului educațional se îmbunătățește, crește, pentru că elevii dezvoltă sau 

obțin noi abilități și cunoștințe, abilități sociale: încredere, solidaritate, toleranță, empatie etc., devenind astfel 

mai conștienți  de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Este sigur că această activitate  nonprofit  nu înseamnă doar 

să investești  în tine, înseamnă să te conectezi la comunitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod  

util și flexibil,  înseamnă să fii parte a unui grup.  

          Pentru elevi experiența voluntariatului  este una complexă, dinamică,  în care se pot simți   neajutorați  

pe măsură  ce proiectul la care lucrezează se prăbușește din cauza celor care nu mai cred în altruism, în nevoia 

de a face bine, de a-i ajuta pe cei care nu îndrăznesc nici să spere. 

          Voluntariatul,  înseamnă  interacțiune între oamenii care au aceleași așteptări și care se raportează la 

aceeeași grijă de apreciere, spirit civic și organizațional, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism, fapt ce ajută elevul să se descopere, să se regăsească, să-și construiască  un 

sistem de valori cu ajutorul căruia să gestioneze o anumită situație.  

         În procesul educațional, voluntaritul  îmbunătățeste calitatea  personală prin dorința de a spori contextul 

de viață a celorlalți din sentimentul de egalitate socială. Prin voluntariat se dezvoltă armonios  personalitatea  

elevilor care învață să fie mai buni, mai empatici, altruiști, fără a aștepta vreo recompensă  materială . 

Voluntariatul oferă  șansa elevilor de a descoperi abilități proprii și de a dobândi noi abilități, de a-și satisface 

nevoia de competență,  autonomie și relaționare în mediul educațional.  

        Elevul voluntar  învață să adopte toleranță față de cei din jur, învață  că aprecierea și acceptarea 

diversității  reprezintă  soluția pentru a  comunica  în mod constructiv,  în situații sociale diverse.  

       Voluntariatul are valenţe educative extraordinare, fiind o formă de învăţare prin  activitate  practică, care 

generează dobândirea de cunoştinţe, abilităţi, atitudini. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care 
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porneşte de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi fructificate  în activităţi 

practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care 

apoi le translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a 

învăţa. 

        Voluntariatul  oferă oportunitatea flexibilităţii şi a alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea  

caracteristicilor  activităţii sale, ceea ce îl face atractiv,  învăţarea  fiind un efect al implicării, şi nu un scop în 

sine al acesteia. Pentru că nu reprezintă o activitate  rigidă şi formalizată, de foarte multe ori voluntariatul  a 

devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă  în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. 

Sistemului formal de învăţământ,  de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării,  latură pe care 

mulţi elevi aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.   

          Prin voluntariat,  beneficiile sunt  recunoscute: elevii  își definesc mai bine sistemul de valori după care 

se conduc în viață,  învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de lucrurile  mărunte,  își  

poiectează obiective mai realiste în viață, dobândesc abilități de comunicare și relaționare socială care le vor fi 

utile  în  viitor și în cariera profesională, le crește încrederea în sine și se simt utili societății. Tinerii pot 

descoperi în activitățile de voluntariat realizate, pasiuni și își pot identifica  orientarea  profesională,  își 

formează abilități de lider, dobândesc o capacitate mai bună de a lua decizii, își formează prieteni noi, își 

petrec timpul într-un mod cât se poate de plăcut, învățând lucruri noi.  

          Activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională, încă un motiv  

pentru tineri pentru a experimenta și a alege din diversele domenii în care se practică voluntariatul.  

           Din experiența mea profesională, pot spune că a fi voluntar  înseamnă a arăta empatie, răbdare și 

înțelegere, grijă și dragoste pentru cei pe care îi susținem. Voluntariatul  mi-a oferit posibilitatea de a cunoaște  

oameni deosebiți din diverse domenii, de a colabora și de a stabili relații de prietenie cu ei  și a obține sprijinul 

lor fără rezerve în viitor.  

        În acest context,  m-am implicat  în acest tip de activitate,  atât ca  președinte al Asociației Părinților și 

Profesorilor din cadrul colegiului, cât și ca profesor, prin coordonarea de proiecte educaționale și realizarea de 

parteneriate cu autorități publice, în care s-au implicat ca voluntari,  atât elevii, cât și părinți și colegi.  

Voluntariatul  satisface  nevoia de competență,  autonomie,  relaționare  în mediul educațional. 

         Astfel, în parteneriat cu Asociația Kontrast-E Suceava, Asociația Multicare Suceava, Direcția pentru 

Protecția Copilului Suceava, din anul 2015,  în 3 decembrie,  am implicat elevi și părinți voluntari  în 

activitatea ,,Deschide Ochii…! Deschide Inima!”. Ziua de 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu 

Dizabilități, are ca obiectiv promovarea înțelegerii de către opinia publică a problemelor cu care se confruntă 

persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora. Prin acțiunile  noastre 

am vrut să conștientizăm publicului larg importanța schimbării de atitudine față de aceste persoane, prin 

eliminarea barierelor, implicarea lor în diverse sfere de activitate.  La acest eveniment-manifestare  au 

participat, de fiecare dată,  sute de copii și persoane adulte cu dizabilități din cadrul centrelor de plasament, 

din cadrul centrelor de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, din structura  DGASPC Suceava  precum și 
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din cadrul centrelor care aparțin de ONG-uri, dar și din cadrul Spitalului de Psihiatrie Siret. Voluntarii pe care 

i-am coordonat au oferit persoanelor cu dizabilități câte 200 de pachete cu dulciuri și fructe. 

          Alte acțiuni caritabile: ,,Târgul de primăvară“, organizat în cadrul proiectului educational  ,,Îmi pasă! 

Mă implic și câștig”  și  ,,Un zâmbet de Crăciun” au fost desfășurate până la declanșarea pandemiei,  în cadrul 

colegiului.  Elevii voluntari ajutați de părinții lor au realizat produse alimentare și produse home-made pe care 

le-au comercializat, iar din banii obținuti au ajutat colegii lor cu o situație materială precară. 

          În parteneriat cu Colegiul Tehnic de Industrie  Alimentară  Suceava și cu Asociația Umanitară am 

contribuit la desfășurarea activităților de voluntariat ,,Cetățeanul european responsabil și implicat”, la Casa de 

tip familial Colț Alb și la Căminul pentru Persoane Vârstnice, Solca, ,,Dați-mi o șansă”.  Voluntarii  din cadrul  

Asociației și din cadrul colegiului au oferit produse de igienă și produse alimentare.  În cadrul aceluiași 

parteneriat, voluntarii au participat și la activitatea-dezbatere ,,Training – Importanța voluntariatului în UE”.  

          Un  alt proiect educațional, în domeniul educație civică, voluntariat, proiecte caritabile,  pe care îl 

derulăm din 2018 se  numește ,,Călătorește, învață, muncește, în siguranță!” Acest proiect reprezintă un ghid 

pentru elevii care doresc să plece în străinătate în căutarea oportunităților de studiu, lucrative sau să 

călătorească. Ideea a plecat de la faptul că există în momentul actual foarte multă  informație, aceasta nefiind 

întotdeauna de încredere. Efortul de a discerne informația și încrederea surselor de informare este unul care 

trebuie acceptat și care trebuie să ne intre în obișnuință. În caz contrar riscăm să cădem pradă unor manipulări 

care duc folosirea informației într-o zonă nedorită. Informarea corectă a elevilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice în ceea ce privește studiul, munca și călătoria în țară și în străinătate, fără consecințe nedorite este 

scopul acestui proiect. Parteneri în derularea proiectului sunt Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de 

Muncă  Suceava, Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 

Persoane - Centrul Regional Suceava, Asociația IntegralEdu Iași. Reprezentanții voluntari ai partenerilor 

interacționează cu elevii, părinții și profesorii colegiului și răspund întrebărilor acestora în ceea ce privește 

munca, studiul și călătoria în țară și străinătate în condiții de siguranță. Suntem informați despre serviciile  

specializate care au date corecte referitoare la încheierea contractului de muncă,  locurile  de muncă legale în 

străinătate. Traficul de ființe umane, exploatarea  prin muncă au devenit unele din cele mai grave infracțiuni la 

nivel mondial. Potrivit datelor statistice globale furnizate de Indexul Global, fenomenul intitulat ,,sclavie 

modernă - exploatare prin muncă,, situează  România pe locul 32 din 167, în 2016 cu un total de  80.000 de 

victime estimate. 

        Elevii învaţă să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere 

în ei şi în instituţiile care îi sprijină în procesul instructiv educativ, dezvoltă spiritului de echipă,  cooperează 

pe baza încrederii și a respectului reciproc față de toți colegii lor.  

       Concursul care se desfășoară în cadrul acestui proiect educațional de voluntariat urmărește să stimuleze 

creativitatea elevilor, prin realizarea unor materiale care să ilustreze mesajele copiilor pentru combaterea 

fenomenului traficului de persoane, munca și studiul în condiții de siguranță.  
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         Asociația Părinților și Profesorilor din cadrul colegiului, în colaborare cu Institutul pentru parteneriat 

Social Bucovina Suceava, a desfășurat și desfășoară și în prezent, activități de voluntariat  în cadrul 

Campaniei ,,Codoul din cutia de pantofi”. Cadourile din cutiile de pantofi, obiecte de îmbrăcăminte 

/încălțăminte, dulciuri neperisabile, rechizite școlare și jucării au adus  bucurie copiilor cu posibilități 

financiare reduse, din zonele defavorizate din județul Suceava. 

         O altă activitate de voluntariat în care ne-am implicat, la inițiativa  Institutului  pentru  parteneriat Social 

Bucovina Suceava, a fost Campania intitulată „Hai cu noi la școală”. Activitatea  reprezintă o inițiativă de 

sprijin a accesului la educație pentru copiii cu o situație materială precară, care trăiesc în comunitățile sărace 

din județul Suceava. Donațiile au fost ghiozdănele complet echipate cu rechizitele necesare, dar și obiecte de 

îmbrăcăminte și încălțăminte. 

         Voluntariatul cu scopul de a eradica sărăcia și lupta  împotriva traficului de persoane prin  creație – 

pictură,  desen,  s-a desfășurat și în cadrul  concursului intitulat „O comunitate fără sărăcie”.  Acest proiect a 

fost implementat de către Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, în colaborare cu Reţeaua 

Naţională Anti Sărăcie – Incluziune Socială/RENASIS și a avut loc cu ocazia zilei de 17 octombrie 2020 – 

Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei. Eleva colegiului care a participat la acest concurs a obținut 

locul I. 

           Un alt proiect în care sunt implicată  se numește „REACT – Anti – trafic minori Suceava”, cofinanțat 

de către Consiliul Județean Suceava. Proiectul are ca obiectiv general prevenirea fenomenului traficului de 

persoane sub toate formele: exploatare sexuală, exploatarea prin muncă, obligarea la cerșetorie, prin activități 

de conștientizare prin intermediul artei și prevenirii traficului de persoane în rândul minorilor. Tot în cadrul 

proiectului, elevi voluntari din clasa a XII-a, pe 10 decembrie, la ora 12, au marcat Ziua Internațională a 

Drepturilor Omului, cu o activitate de tip flash-mob. 

            Valorile percepute despre comportamentele de a oferi întrajutorare și implicare în voluntariat s-au 

consolidat ca urmare a acestor colaborări, prin activitățile sociale și educaționale, la care am participat  cu   

elevii, colegii, părinții entuziaști din școala mea.  

            Voluntariatul  oferă oportunitatea de a valorifica într-un alt mod, mult mai original și dinamic, ceea ce 

elevii dobândesc pe parcursul timpului la școală și continuă și după școală. Elevii voluntari sunt stimulați de 

ideea că pot crea ceva important prin propriile forțe,  că pot face un lucru bun pentru un grup vulnerabil de 

persoane și inclusiv pentru comunitatea  întreagă. Voluntariatul  ne încurajează  spre o viață spirituală mai 

bună și ne provoacă spre noi încercări,  pune bazele unor parteneriate solide  între oameni inimoși,  pentru a 

realiza lucruri  minunate  împreună , pentru a schimba lumea în bine. 

 

 

Bibliografie: ‐ Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid 

pentru profesori şi elevi”, TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. Agata, Botoşani, 2006 
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IMPORTANTA VOLUNTARIATULUI IN DEZVOLTAREA PERSONALITATII ELEVULUI 

Muntean Anca 

Scoala Gimnaziala nr. 15, Brasov 

 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea," conform Legii nr.339 din 17 iulie 2006 . 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistență și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Voluntariatul înseamnă mai multă socializare,  mai mult ajutor față de semenii noștri, dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste.  Rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism.  Participând la această mișcare,elevii înveță să promoveze 

într-o formă creativă ideile personale și să lupte pentru realizarea lor până la final.  

Se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat, din perspectiva modului în care este realizat: 

1.voluntariat direct sau spontan- se referă la activitațile realizate in mod direct de către o persoană 

pentru ajutorarea altor persoane; 

2. voluntariatul organizațional-acele activități  organizate cu titlu gratuit de către o persoană in cadrul 

unei organizații cu sau fără scop lucrativ, în cadrul unei instituții sau al unui ONG; 

3.formal-pe baza unui contract de voluntariat sau informal-fără o relație contractuală. 

Este o activitate prin care se poate dezvolta personalitatea unui elev, el invață să fie bun cu ceilalți fără 

să aștepte vreo recompensă sau un serviciu in schimb.În momentul în care se implică în  orice tip de activitate 

voluntară, elevul primește șansa de a-și descoperi propriile abilități de comunicare și relaționare socială. 

Obținând aceste abilitați, începe să crească încrederea în sine, iar imaginea de sine începe să se contureze. 

Astfel, a fi voluntar înseamnă să creezi  legături constructive între oameni și comunități, pentru a-i oferi 

elevului posibilitatea de a exersa si de a dezvolta abilitățile sociale. 

Având în vedere faptul că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri între membri 

familiei, divorţul părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de 
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depresie. Înconjurat în permanenţă de oameni, elevii experimentează metode de socializare care îi permit să 

depăşească mai uşor eventualele impedimente de ordin moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de 

munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se 

găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de 

a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

In perioada școlarizării ,i se oferă elevului posibilitatea să experimenteze voluntariatul. Cadrele 

didactice promovează din ce in ce mai mult activitațile de voluntariat in școli, deoarece i-au ințeles beneficiile. 

Activitățile de voluntariat cele mai potrivite școlarilor includ protejarea mediului inconjurător, 

ajutorarea persoanelor cu lipsuri materiale, sprijinirea copiilor cu dificultăti de invățare, precum si celor cu 

CES. În urma unor astfel de activități voluntare, copiii se simt mai împliniți, devin mai responsabili, 

conștientizând faptul că pot fi folositori celor din jur.Copiii au posibilitatea de a cunoaște persoane din 

domenii variate, să colaboreze și să încheie relații de prietenie. De asemenea, activitatea de voluntariat 

presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism. Participând la această mișcare, copiii învață să promoveze într-o formă creativă ideile personale și 

să lupte pentru realizarea lor până la final.  

 Elevii implicati in activități de voluntariat pentru protecția mediului conștientizează mult mai usor 

importanța respectării și ocrotirii naturii, fiind responsabilizați față de impactul pe care îl are modul în care 

oamenii se comportă în mediul înconjurător. Învățând și văzând concret sursele de poluare , cunoscând factorii 

de mediu și importanța lor în dezvoltarea plantelor, implicându-se alături de cadrele didactice în colectarea 

deșeurilor aflate în spațiul apropiat lor-sala de clasă, coridoarele din școală,curtea si exteriorul curții școlii-

automat va crește gradul de educație ecologică în rândul școlarilor, chiar începând din clasa pregatitoare. 

Împreună cu elevii mei am participat la mai multe acțiuni de voluntariat, cum ar fi:  

strângerea și donarea unor alimente, obiecte de îmbrăcăminte și jucării unor copii dezavantajați din punct de 

vedere material, confecționarea și dăruirea de mărțișoare și felicitări unor persoane bolnave, activități de 

curățenie, etc. 

 În cadrul activităților care au implicat ajutorarea celor nevoiași, copiii au fost foarte receptivi și s-au 

bucurat să ofere alimente și haine, chiar și jucării pentru satisfacerea nevoilor celor mai puțin favorizați ca ei. 
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De asemenea, au participat cu drag la confecționarea mărțișoarelor și au fost nespus de fericiți când au putut 

să le ofere femeilor aflate în spital. Activitățile de curățenie i-au ajutat pe copiii să înțeleagă importanța 

păstrării unui mediu curat și i-au determinat să fie mai responsabili în privința mediului înconjurător. Copiii 

și-au manifestat dezaprobarea față de cei care aruncă gunoaiele în locuri nepotrivite și au declarat că nu vor 

face asemenea greșeli. Acest lucru dovedește că o astfel de implicare este mult mai eficientă decât orice lecție 

de ecologie predată în cadrul orelor de curs. 

În concluzie, activitățile de voluntariat sunt foarte valoroase pentru dezvoltarea unei personalități 

echilibrate și responsabile. Ca voluntari, copiii își pot demonstra abilitățile pe care nu le manifestă în 

activitățile școlare obișnuite și pot să lucreze în funcție de nivelul lor real de calificare, de capacitățile reale, 

mai degrabă decât să fie limitați de vârsta lor. Experiența dobândită prin voluntariat poate face o diferență de 

durată, oferind tinerilor sentimentul că au un scop, că sunt valoroși și îi conștientizează de faptul că alții sunt 

mai puțin avantajați decât ei, deci ei nu au nici o scuză pentru a nu pune în valoare abilitățile pe care le au. 

Voluntariatul poate stimula aptitudinile și valorile importante ale vieții la copii, determinându-i să fie membri 

activi ai societății. 
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Împreună putem schimba lumea! 

Manea Mihaela Antoanela 

Liceul Teoretic “Tudor Vianu”- Giurgiu 

“Voluntarii sunt singurele ființe de pe fața pământului care reflectă compasiune, grijă nemăsurată, 

răbdare și dragoste adevărată pentru națiune.“ ( Erma Bombeck) 

Voluntariatul are un rol important în economia mondială. Îmbunătățește legaturile sociale în cadrul 

unei comunități și în același timp formează o comunitate mai fermă, mai sigură, mai bine întemeiată. 

Voluntariatul promovează oamenii să fie mai activi în angajamentul civic și dezvoltă acest spirit. 

Voluntariatul are, de asemenea, efecte pozitive asupra voluntarilor ca indivizi, crește stima de sine, 

îmbunătățește diverse abilități și capacități, extinde căile de carieră și îi face mai sănătoși din punct de vedere 

fizic și mental. Oamenii aleg să facă voluntariat din mai multe motive. Pentru unii, aceasta acțiune oferă șansa 

de a da ceva înapoi comunității sau de a face ceva mail mult pentru oamenii din jurul lor. Pentru alții, oferă o 

oportunitate de a dezvolta noi abilități sau de a construi pe baza experienței și cunoștințelor existente. Oamenii 

din întreaga lume se angajează în voluntariat dintr-o mare varietate de motive: pentru a ajuta la eliminarea 

sărăciei și pentru a îmbunătăți sănătatea și educația de bază, pentru a aborda problemele de mediu și 

schimbările climatice, pentru a reduce riscul de dezastre sau pentru combaterea excluziunii sociale 

Cum mi-a schimbat viața voluntariatul? 

Voluntariatul îi încurajează pe tineri să se gândească la ceilalți și să devină tineri adulți plini de compasiune. 

Voluntariatul reunește o gamă diversă de oameni din toate categoriile sociale. M-a ajutat să dobândesc o 

perspectivă asupra vieții, deoarece nu există o modalitate mai bună de a înțelege valorile, de a ajuta oamenii în 

nevoie. Din 2018, particip cu elevii liceului la Campania de voluntariat  4/4 pentru Prieteni organizată de 

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România si American Council For International Education, elevii 

implicându-se activ în toate acțiunile propuse fără nicio ezitare. 

Angajarea în serviciul comunitar oferă elevilor oportunitatea de a deveni membri activi ai comunității lor și 

are un impact de durată și pozitiv asupra societății în general. Voluntariatul le permite elevilor să dobândească 

abilități și cunoștințe de viață, precum și să ofere un serviciu celor care au cea mai mare nevoie. 

 Prin voluntariat, adolescenții își dezvoltă abilitățile de viață și devin indivizi completi.  Ei dezvoltă 

abilități de viață pe măsură ce se cufundă în activități care se află în afara zonelor lor de confort. Voluntariatul 

îi ajută  să devină competenți, angajabili și să își atingă mai bine obiectivele de învățare. 

Am observat ca aceste acțiuni de  voluntariat poate modifica percepția de sine, permițând adolescenților să-și 

dezvolte încrederea și stima de sine și să învețe noi abilități. Acest lucru poate ajuta la contracararea stării de 

spirit scăzute, producând o gândire mai pozitivă.  

 

„Fără îndoială că un grup mic, dar dedicat și gânditor de cetățeni, poate schimba lumea; de fapt este singurul 

lucru care a schimbat lumea până acum.”
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GOOGLE CLASSROOM  

Prof.  Hirjaba Floria Elena  

Şcoala Gimnazială Constantin Platon Bacău 

 

 Dincolo de toate efectele negative ale pandemiei COVID-19, există și un aspect pozitiv relevant în 

această perioadă, descoperirea învățământului online de calitate și experiența pe care-am acumulat-o în 

Google Classroom, pe platforma GSuite For Education. 

 Încă de la începutul perioadei suspendării școlii, am căutat să păstrez și să transmit elevilor materiale 

adaptate, diversificate prin messenget, whatapp, intram pe ZOOM, dar simțeam că lipsește ceva, ordinea 

firească a predării, a fixării cunoștințelor, a evaluării. 

Am descoperit un curs minunat, gratuit, propus de echipa Digital Nation, Profesor online,  prin 

intermediul unui anunț întâmplător, pe facebook. M-am înscris instant, și pot să afirm că a fost cel mai util 

curs pe care l-am urmat. Așa am descoperit platforma GSuite For Education la care am avut acces gratuit, ca 

urmare a faptului că am absolvit acel curs.  

Am creat clasele, chiar în prima săptămână de curs, câte una pentru fiecare disciplină pe care o predau 

și o clasă pentru Scoala Altfel. Precizez că în calitate de profesor de matematica, la clasele de gimnaziu am 

creat 5 clase în Google Classroom. 

A fost nevoie de ore întregi, de acordarea suportului tehnic și informational, dar niciodată nu am 

simțit aceasta ca o greutate, ci mai degrabă ca o sete nestăvilită de a reuși, de a înfrânge limitările generate de 

pandemie. 

Au urmat apoi munca pe platformă: postarea temelor, întâlnirile online pe aplicația Google Meet, 

acordarea feed backului online la temele propuse. 

Modalitatea de lucru pe care am ales-o, a fost aceea de postarea temei lecției, a resurselor digitale, 

compuse din manualul interactiv digital, videoclipuri și exercițiile joc pe care le-am creat.  

Cel mai încântați au fost de formularele propuse la fiecare disciplină, deoarece obțineau punctajul, 

instant. În Google Docs au avut sarcini de completare, de asociere, de potrivire, de redactare a unor calcule 

simple. Datorită aplicațiilor digitale și exercițiilor joc învățau cu plăcere, în fiecare zi, de aceea pot spune că 

elevii mei, pe partea de digitalizare au făcut pași deosebit de importanți. Corespondența, și aici mă refer la 

feed backul online am realizat-o prin intermediul poștei electronice. La început, au fost puțin supărați că 

trebuiau să intervină asupra temelor, apoi, împreună cu părinții, au înțeles că așa funcționează învățământul 

online. Au învățat așadar să lucreze doar pe telefon sau laptop, fără caiete, fără pix, să înțeleagă încetul cu 

încetul,  învățământtul digitalizat… 

Concluzionând, pot afirma cu certitudine, că experiența în online a fost uimitoare, atât pentru mine, 

cât și pentru elevii mei, oferindu-mi oportunitatea de a continua activitatea în condiții foarte bune, organizat, 

ca la școală. Îi simțeam aproape, vedeam când intră și fac temele sau completează un formular.   

 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

778 
 

METODE ȘI CONSIDERAȚII ÎN INTEGRAREA PERSOANELOR CU CERINȚE SPECIALE 

PROF. ÎNV. PRIMAR PÎRVULESCU VALENTINA-LIVIA,  

PROF. PÎRVULESCU EUGENIA,  

LICEUL TEHNOLOGIC “TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI 

 

 

 În domeniul protectiei sociale, standardele de calitate sunt grupate pe doua categorii distincte: servicii 

pentru adulți cu dizabilități și servicii pentru copii cu dizabilități. 

 Statele membre ale Consiliului Europei au convenit să intensifice eforturile lor atat prin intermediul 

instituțiilor publice cât și prin intermediul organizațiilor neguvernamentale în scopul promovarii calității vieții 

și integrării sociale persoanelor cu dizabilitati. 

 Pornind de la conținutul unor rezolutii si recomandari ale organismelor europeenne, de la 

recunoașterea dreptului la formarea și readaptarea profesională a persoanelor cu capacitate fizică sau mentală 

diminuată (prevăzut la articolul 15 din Carta Socială Europeană) și tinand cont de declarația finală a 

Conferinței miniștrilor responsabili de politicile sociale în favoarea persoanelor cu dizabilități din statele 

membre (Paris, 1991), Consiliul Europei a elaborat o recomandare adresată guvernelor statelor membre care 

prezinta urmatoarele elemente de referinta în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu 

cerințe speciale:  

● Politica generala referitoare la persoanele cu dizabilități 

● Programe de profilaxie și educație pentru sanatate 

● Identificarea, depistarea și diagnosticul deficientelor 

● Programe de terapie și recuperare 

● Educatia si politicile educationale 

● Programe de orientare și pregatire profesională  

● Programele și strategiile de angajare și integrare profesională  

● Programele de integrare socială și în comunitate 

● Strategiile de protectie sociala, economica si juridica 

● Pregătirea și promovarea personalului de specialitate implicat în procesul de readaptare și integrare socială a 

persoanelor cu dizabilități 

● Acțiunile de informare a membrilor comunității și sensibilizarea opiniei publice față de problematica 

persoanelor aflate în dificultate 

  

 Pe plan operațional acțiunile întreprinse pentru ameliorarea calității vieții persoanelor cu dizabilități 

au în vedere următoarele direcții și obiective:  

● Social-medical  

○ Consiliere și informare familială, conștientizarea factorilor de risc în apariția deficiențelor  

○ Prevenirea instituționalizării  

○ Depistarea, diagnosticarea precoce și intervenția timpurie (formarea și implicarea specialiștilor în educație 

specială pentru segmentul de varsta 0-3 ani) 

○ Dezvoltarea rețelei de servicii de recuperare și terapie pentru asigurarea unui sistem eficient de intervenție și 

tratament  

○ Asigurarea unui sistem eficient pentru construirea și distribuirea dispozitivelor de asigurare: proteze, orteze, 

aparatură și materiale ajutătoare compensatorii, aparatura de semnalizare vizuala, dispozitive de mers, scaune 

rulante 

○ Formarea și specializarea personalului pentru intervenția și suportul familial  

● Psihopedagogic / formativ / vocational  

○ Monitorizarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, atât în mediul urban, cât și în mediul rural  
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○ Participarea la elaborarea și aplicarea Curriculumului Național pentru copii cu cerințe speciale (metodologii, 

planuri de învățământ etc)  

○ Inițierea unui sistem eficient de formare, orientare profesională și angajare a tinerilor cu cerințe speciale prin 

colaborarea dintre Instituțiile Școlare și Agenția Națională de Ocupare a Fortei de Munca 

○ Abordarea metodologiei de educare și abilitare din perspectiva integrării sociale, a vieții independente sau cu 

grad cât mai redus de dependență, precum și a profesionalizarii  

○ Schimbarea atitudinii, comportamentului și mentalității factorilor de conducere, ca și a personalului de 

îngrijire din centrele de recuperare   

● Orientarea, formarea profesională și angajarea în munca  

○ Crearea unui cadru de dialog social cu și între firme și ONG-uri, privind instruirea profesională și angajarea 

persoanelor cu dizabilitati  

○ Proiectarea și adaptarea locurilor de munca în așa fel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu 

dizabilități 

○ Dezvoltarea și crearea locurilor de munca astfel încât acestea să fie însoțite de sprijin activ și de măsuri de 

susținere specifice și individualizate pentru a ajuta în mod individual persoana cu dizabilități dar și angajatorul 

dispus sa o angajeze 

○ Introducerea unor facilități fiscale oferite patronilor care înființează unități protejate sau locuri de muncă 

protejate  

●  Accesibilitate  

○ Adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent, inclusiv in mediul rural (scoli, primarii, magazine, 

biserici, institutii comunitare etc) la nevoile persoanelor cu dizabilități  

○ Recunoașterea limbajului mimico-gestual  

○ Organizarea și semnalizarea spațiilor de parcare  

○ Achiziționarea mijloacelor de transport public, accesibile pentru toți  

○ Montarea sistemelor de semnalizare sonora și vizuala pentru persoanele cu dizabilități  

 

 În concluzie, în orice societate bazată pe valori democratice autentice, institutii guvernamentale 

centrale si locale, precum și organizațiile societății civile în parteneriat cu instituțiile educaționale trebuie sa 

dezvolte politici de acces și programe de acțiune destinate ameliorării într-o manieră semnificativă și durabilă 

a calității vieții și serviciilor pentru toate persoanele cu dizabilitati și aflate în dificultate.  
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 Rolul voluntariatului 

 

Prof. Briscan Gabriela 

Colegiul Tehnic,,Ioan Ciordas’’ Beius  

 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de 

exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea 

educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai 

prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și 

socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin 

acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în viata; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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PREDAREA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE ONLINE LA ELEVII CU CES 

 

 

Fășie Alina Monica 

 Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș 

 

Un învăţământ online bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea copiilor, dar şi 

dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un 

furnizor de informaţii.În organizarea unui învăţământ online centrat pe copil, profesorul devine un 

coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre 

cunoaştere.Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală valoare 

activ – formativă asupra personalităţii elevului. Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de 

stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care 

favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin 

comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, crează situaţii de învăţare 

centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa 

reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. Implementarea acestor 

instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: 

receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi 

modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. În cadrul activităţii 

didactice am sesizat ceea ce înseamnă pentru elevi aplicarea metodelor activ-interactive. Acestea îmbină 

munca individuală cu munca în echipă şi în colectiv,dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă,implică întreg 

colectivul, elevul devine obiect şi subiect al actului de instruire şi educare,îmbină armonios învăţarea 

individuală cu învăţarea socială, stabilesc relaţii de colaborare şi comunicare între membrii unui grup. 

Metodele de învăţământ reprezintă căile de transformare în practică a idealului educaţional, de 

dezvoltare multilaterală a personalităţii elevilor, căile prin care aceştia se instruiesc şi se formează sub 

îndrumarea cadrelor didactice. În activitatea de predare, profesorul, aplicând principiile moderne ale 

psihologiei contemporane, urmăreşte obţinerea de rezultate cât mai bune cu mijloace cât mai adecvate şi 

potrivite scopului urmărit. 

Strategiile didactice urmăresc formarea şi stabilizarea relaţiilor optime între activitatea de predare a 

profesorului şi cea de învăţare a elevului, în strânsă legătură cu particularităţile psihologice de vârstă şi 

individuale ale elevilor, precum şi cu condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea didactică. 

 Alegerea strategiilor didactice trebuie să ţină cont de dezvoltarea psihică a elevului, de faptul că 

adolescentul are gândirea predominant abstractă, logică, înţelege esenţa fenomenelor, este la vârsta 

redescoperirii teoriilor ştiinţifice prin efort propriu şi se poate mobiliza cu succes pentru realizarea unui scop. 

Ţinând cont de dezvoltarea psihică a elevului, de conţinutul informaţional, de particularităţile individuale, 

profesorul, urmărind multiple scopuri instructive şi educative, alege şi foloseşte diferite strategii didactice, 

urmărind să asigure o învăţare independentă, creatoare care determină o eficienţă sporită procesului de 

asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 

Orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi procedee. În mod obişnuit, profesorul 

foloseşte pentru predarea unei lecţii mai multe metode de învăţământ. Alegerea metodelor se face ţinând cont 

de realizarea scopului urmărit, de dezvoltarea elevilor, specificul lecţiei respective precum şi de mijloacele de 

învăţământ care-i sunt la dispoziţie. 

 Specific metodelor interactive de grup este faptul ca ele promovează interactiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalitaţile lor, ducând la o învaţare mai activă şi cu rezultate evidente. 
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În cadrul învǎţǎrii, copilul îşi asumǎ rolul de subiect, de agent al propriei formǎri, iar noi, cadrele 

didactice vom fi ghidul în demersurile intreprinse. Învǎţarea interactiv-creativǎ este necesarǎ pentru a crea 

omul creativ, un constructor de idei. Acest tip de învǎţare pune accent pe învǎţarea prin cercetare-descoperire, 

pe învǎţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent pe echipamentul intelectual operatoriu, pe 

gândire şi imginaţie creatoare.Interactivitatea presupune atât cooperarea, cât și competiţia, ambele implicând 

un anumit grad de interacţiune. 

 În concluzie ,prin folosirea la oră a acestor metode interactive care stimuleaza elevul şi îl fac să 

descopere singur noile noţiuni pornind de la ceea ce cunoaşte, învăţarea are o mai multă eficienţă.Consider că 

utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii 

procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter activ-participativ şi o reală valoare educativ-

formativă asupra personalităţii elevilor.Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi 

spontaneitatea, creativitatea elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între 

profesor şi elev.Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern. 
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Copiii  cu  CES 

Școala Profesională Focuri 

Înv.  Ichim  Maria 

 

Fiecare copil prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare și o abordare personalizată. Copii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și 

dezvoltare. Acești copii au în același timp și anumite necesități particulare, specifice, individualizate. 

Ei sunt diferiți din punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar dacă prezintă 

același tip de deficiență.                        

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație care 

sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil.               

Fără o abordare adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, 

participarea și integrarea școlară și socială.                                                                                 

Conceptul de cerințe educative speciale aspiră la depășirea tradițională  a separării copiilor pe 

diferite categorii de deficiențe,  printr-o abordare noncategorială a tuturor copiilor.                            

Educația sau școala inclusivă  implică cu necesitate pregătirea de ansamblu a școlii și societății, 

pentru a primi și satisface participarea persoanelor cu handicap  în medii școlare și sociale obișnuite, 

ca elemente componente naturale ale diversității umane, cu diferențele ei specifice, dar în  același  

timp, acestea  implică  și ideea de schimbare, a școlii și societății în ansamblu, cu scopul de a 

răspunde dezideratului societății viitorului - „o societetate pentru toți” comprehensivă și integratoare 

prin însăși natura ei, care să răspundă mai bine prin co-educație-nevoilor, potențialului și aspirațiilor 

tuturor copiilor, inclusiv ale ceror deosebiți de dotați sau talentați,  ale celor care nu fac față în 

prezent în școala obișnuită, ale celor cuprinși în școlile speciale separate. 

Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile 

educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale și 

reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii,  proces care 

are o importantă fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viața comunitară prin formarea 

unor conduite și atitudini, a unor aptitudini și capacități favorabile acestui proces.  

Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea și 

înțelegerea corectă de către elevii normali a problematicii și potențialului de relaționare și 

participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunității.  De aceea se apelează la o educație specială 

ce se referă la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației pentru anumiți copii în vederea 

egalizării șanselor de participare la educație în medii de învățare obișnuite.   

Cu siguranță copii cu CES au nevoie de stimulare și sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii 

perioade, flexibilitate didactică, adaptare a curriculumului la posibilitățile individuale, de o 

individualizare a educației, de protecție socială, de programe individualizate de intervenție, integrare 

școlară și socială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cerințele educative speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de 

adoptare, de învățare, de integrare, în nivelul individual de dezvoltare fizică și psihică cu 

caracteristici biologice, fizice, psihice și sociale.                                                                               

Educația integrată a copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și psihice a 

acestora care să-i apropie cat mai mult de copii normali, a implementării unor programe cu caracter 

corectiv-recuperator; stimularea potențialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor 
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funcții menite să le suplinească pe cele deficitare; crearea climatului afectiv în vederea formării 

motivației pentru activitate, în general și pentru învățare, în special asigurarea unui progres continuu 

în achiziția comunicării; formarea unor abilități de socializare și relaționare cu cei din jur; formarea 

de deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor activități cotidiene; dezvoltarea 

comportamentelor adaptative și a insușirilor pozitive ale personalității, care să faciliteze normalizarea 

deplină.  

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat de recuperare, 

care să dezvolte maximal potențialul fizic și psihic pe care îl are.  

Integrarea urmărește valorificarea la maximum a disponibilităților subiectului deficient și 

antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate în ața fel încât să 

preia activitatea funcțiilor deficitare și să permită insușirea de abilități care să înlesnească integrarea 

eficientă în comunitatea normala.  Prin integrare, se realizează și o pregătire psihologică a copilului, 

care să contribuie la crearea unor stări efectiv emoționale corespunzătoare, în care confortul psihic 

este menținut de satisfacțiile în raport cu activitățile desfășurate.  

 Raportul relației de socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicațiile practice și 

teoretice ce privesc evoluția sistemului de organizare a educației speciale și a pregătirii copiilor 

pentru integrarea și incluziunea în activitățile profesionale și în colectivitățile sociale. 
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Copiii cu deficit de atenție 

 

Cernățeanu Mihaela Evelina  

Școala Gimnazială Nr. 12, Tulcea 

 

Părinții trăiesc frecvent sentimentul de umilire atunci când sunt chemați la școală, iar copiii 

sunt atrași ca de un magnet de situații în care comportamentul lor încalcă regulile adulților. Copiii 

promit cu sinceritate că nu vor mai greși, dar nu trece mult și copiii repetă comportamente nedorite. La un 

copil hiperactiv sau cu probleme de atenție este de așteptat să se întâmple asta, nu-i așa? 

  De asemenea, suntem puși uneori în situația, ca părinți, cum apare un incident, să ne simțeam 

responsabili și astfel să începem să le dăm lecții, gândind că așa se face educație. Însă realizăm că a trata 

imediat problema de comportament, gândind că astfel copilul pierde oportunitatea de a învăța, este o cale 

greșită. 

  Principiul reacției imediate, cum mai este numit în psihologie, se practică și în case și în școli, 

dar fără prea mari rezultate. Pot fi rezultate, dar cu o stimă de sine zdrobită la copil, sau cu un sentiment 

dureros al abandonului, al eșecului în relația cu adultul. 

  Gândește-te acum la ultima criză pe care a avut-o copilul tău sau elevul de la clasă. Și-a pierdut 

controlul? Să corectezi copilul în criză este o pierdere de timp. Rareori copilul va fi receptiv în astfel de 

situații. Nu acum este timpul să faci comentarii, să-l sancționezi. Nu este momentul să exacerbezi situația și 

să îți pierzi și tu controlul. Nu e cazul să te victimizezi. Cum să mai fii un adult responsabil așa? 

  Ce-i de făcut? Este foarte important să menținem relația funcțională cu copilul. Să avem grijă ca 

tonul pe care îl folosim să fie prietenos și cald și, foarte important, să ne păstrăm calmul. Ne putem 

concentra pe propria frustrare, în loc să luăm prea personal atacul. „Ești tare supărat...”, „Ești frustrat când...”, 

„Asta n-a funcționat...”, „Iarăși te-au copleșit sentimentele...”, „Tu ai vrut să fiu de acord, dar eu nu am 

fost...”, toate acestea sunt cuvinte prin care recunoști frustrarea în copil. 

Ca primă soluție, trebuie să reținem două idei importante! 

1. Copilul trebuie să învețe lecția adaptării. Pe un ton ferm îi putem comunica anumite lucruri, 

astfel încât el să simtă că nu se poate negocia. Dacă eșuăm în fermitate și nu suntem consecvenți, copilul 

va căuta rute de scăpare. „Nu te pot lăsa să faci asta...”, „Sora ta a spus nu...”, „Bunica nu poate veni 

astăzi...”, etc., totul să fie comunicat în termeni clari și categorici. Copilul este invitat să se adapteze unor 

astfel de situații. Nu le vei schimba tu mereu ca să îi faci pe plac. 

2. E necesar să fim aproape de copil când trăiește frustrarea și să-l alinăm. Nu trebuie să predăm 

lecții, ci să-l ajutăm să treacă de la frustrare la tristețe. Putem spune: „E greu când lucrurile nu merg cum vrei 

tu...”, „ai sperat la un răspuns diferit...”, „aș vrea ca lucrurile să stea altfel...”. Este important ca el să simtă că 

suntem de partea lui, nu împotriva lui. 

 

Ce simte copilul hiperactiv, când observă o nedreptate? 

  

Copilul simte și el rușine, nedreptate, furie. Suferă ca și victima și reacționează. Fie lasă capul rușinat 

în pământ, fie reacționează cu furie, fiind violent, încercând să apere victima și să o răzbune. De ce are 

tendința de a se comporta așa? Pentru că au rămas în memoria lui amintirile în care adulții l-au pedepsit, l-au 

umilit. La școală nu a fost înțeles. Copilul a generat de multe ori probleme din cauza hiperactivității sau a 

neatenției lui. 

  E complicat să trăiești într-o lume calmă, organizată, o lume cu reguli, pe care să te lupți să le 

respecți, dar să eșuezi mai mereu, nu-i așa! Elevii cu ADHD în perioada adolescenței pot avea 

comportamente de risc. Grupul delincvent poate fi pentru ei locul în care să simtă aprobarea pe care nu o 
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simt acasă sau la școală, iar reacțiile violente față de cei pe care îi consideră nedrepți pot fi motive de 

exmatriculare.   

  Sunt elevi care intră mereu în bucluc prin faptul că se enerva ușor pe colegii care îl provoacă. 

Uneori aceștia se apără cu pumnii ca arme pentru a face dreptate. Se ajunge la sancțiuni și problema nu se 

rezolvă. „Nu e corect ca ceilalți să se poarte așa cu mine!” - este strigătul lui neputincios. 

Pe de altă parte, când asistă la un gest de nedreptate al cuiva față de un alt coleg, poate avea aceeași 

reacție. Se identifică cu el și simte suferința de parcă lui i se întâmplă. Reacționează din nou violent. 

Copilul cu ADHD nu empatizează cu persoana umilită, ci se identifică cu ea. 

  

Care este diferența între empatie și identificare? 

  

Când o persoană are empatie față de o victimă a unei nedreptăți, ea înțelege sentimentele 

celorlalți, dar este conștientă de ea însăși ca individ separat și este capabilă să aibă o reacție constructivă. 

Când o persoană se identifică cu victima, ea simte umilința, rușinea, iar furia ei este neputincioasă. 

Amintirea nedreptăților din trecut este intensă în suflet. Tendința este de a reacționa impulsiv. Într-o 

anumită măsură fiecare suntem prizonieri ai trecutului. 

Poate și noi, părinți fiind, suntem captivii unor capcane mentale, cărora le dăm drumul să se 

manifeste. Atitudinea critică, dominatoare, nu aduce vindecare copilului. Noi, ca adulți, trebuie să 

manifestăm compasiune și să-l facem conștient de vulnerabilitatea lui! Așa va deveni mai puternic, iar 

pumnii se vor relaxa, lăsând creierul să găsească soluții mai bune atunci când se va confrunta cu 

nedreptatea. 

 

Psihologul Natalie Rathvon în ghidul său pentru părinți caracterizează copilul nemotivat astfel: 

- se achită bine de obligații dacă i se acordă individual atenție, dar este neproductiv și neastâmpărat 

dacă este lăsat să lucreze independent; 

- are dificultăți să înceapă și să ducă la bun sfârșit sarcini; 

- devine neatent când părinții și profesorii dau instrucțiuni; 

- devine distrat și distras când nu se află în centrul atenției celorlalți; 

- are dificultăți în stabilirea relațiilor cu cei de vârsta lui; 

- are dificultăți în stabilirea relațiilor cu frații și surorile; 

- manifestă izbucniri temperamentale sau schimbări bruște de dispoziție; 

- mereu cere câte ceva, dar nimic nu-l satisface; 

- trebuie supravegheat în anumite sarcini, deși vârsta nu ar mai cere-o; 

- îi e greu să-și țină în ordine materialele și lucrurile personale. 

  

Cum să-mi motivez copilul? întreabă părinții copiilor cu ADHD. Răspunsul corect este: „Nu poți!”. 

Recompensele și sancțiunile nu ajută la dezvoltarea motivației intrinseci, la manifestarea înclinațiilor 

autentice. A încerca să motivezi astfel, din exterior, reflectă anxietatea ta de părinte, iar copilul care se luptă 

să îndeplinească numai așteptările părintelui dezvoltă un sentiment dureros de incompetență. Respectul de 

sine depinde de ce face el, nu de cine este el. Chiar dacă va reuși în ochii altora, se va autocritica fără 

milă. Adultul trebuie să fie preocupat să-i dezvolte stima de sine, dacă vrea să-i crească motivația pentru cele 

bune. 

  În cele ce urmează voi prezenta 4 percepții greșite pe care copilul cu ADHD le are despre sine. E 

bine să fim conștienți de ele, pentru a le explora și pentru a ști cum să le contracarăm. 

1. „Medicamentele îmi vor schimba personalitatea?” 
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  Ce îi putem spune? „Nimic și nimeni nu-ţi poate schimba personalitatea. Medicamentele au efect pe 

termen scurt şi te ajută să fii atent, să te gândeşti înainte de a acţiona şi să nu mai fii aşa de agitat. 

Medicamentele nu-ţi modifică personalitatea.” 

2. „Nu voi fi niciodată un om normal.” 

  Ce îi putem spune? „Ce înseamnă să fii normal? Toţi avem unele ciudăţenii. În această privinţă nu te 

deosebeşti de ceilalţi. ADHD este doar o parte din tine. Este invizibil şi prietenii tăi nu-l pot vedea.” 

3. „Este numai greșeala mea.” 

  Ce îi putem spune? „ADHD este o tulburare moştenită de natură neurobiologică, aşa că nu poate fi 

vina ta.” 

  4. „ADHD este doar un mijloc pentru ca părinții să-mi ia libertatea și să mă controleze.” 

  Ce îi putem spune? 

  „De fapt, familia nu te poate controla pe tine. Ideea este să te poţi controla tu, nu să te controleze 

alţii. ADHD înseamnă să- ţi fie greu să te controlezi, adică ai nevoie de sprijin pentru a învăţa cum se face 

acest lucru.” 

Un studiu masiv, care a implicat 700 000 de copii și adulți, dintre care 48 000 aveau Adhd, a scos la 

iveală faptul că adulții cu Adhd  aveau cu 70% mai mult șanse de a deveni obezi, iar copiii cu Adhd aveau 

cu 48% mai multe șanse de a deveni obezi. 

Un copil fără prea multe inhibiții, cu un deficit al autocontrolului, va rezista greu tentațiilor de a 

mânca alimente prezentate în reclame, de a cumpăra ce simte că își dorește pe moment, dacă are bani de 

buzunar. 

Totuși, Adhd nu este o condamnare pe viață! Deși există probleme cu deficitul de dopamină, 

situația se poate îmbunătăți. Relația de atașament rămâne vitală. Medicația și psihoterapia pot ajuta mult. 

Uneori, trecerea timpului va fi de ajutor pentru remedierea simptomelor acestei tulburări de învățare. 

Ești părinte? Nu uita! Oferă feedback pozitiv ori de câte ori vezi ceva pozitiv la copilul tău, de câte ori 

sesizezi o mică schimbare bună. Conectează-te cu el! Lasă corectarea continuă! Nu uita 

regula: „CONECTARE ȘI APOI CORECTARE!” O schimbare mică la el va aduce schimbări și mai mari, 

dacă tu îl apreciezi, dacă ai ochi să vezi mica schimbare. Copilul cu tulburare de dezvoltare are nevoie să fie 

în cercul securizant al schimbărilor bune pe care părinții îl construiesc, ca să se maturizeze. A face asta ar 

însemna să aduci copilului un aflux de dopamină. Fără acest aflux de dopamină îi vor lipsi motivația și 

puterea de a face schimbările bune. Îi va fi la îndemână să înoate în balta dependențelor, de unde își va lua 

dopamina pentru a supraviețui. Nu cred că îți dorești asta, nu-i așa? Nu uita! Dă-i porția de dopamină, ca 

să-l păstrezi în preajmă ta și ca să se poată dezvolta! 
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VOLUNTARIATUL - RESURSĂ COMPLEMENTARĂ EDUCAȚIEI ȘCOLARE ÎN 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII TINERILOR ȘI AJUTORAREA COPIILOR CU CES 

Prof. Ciuche Gabriela 

Colegiul Național “Ferdinand I” Bacău  

 

       În sistemul de stat românesc care își propune ca ideal educațional – pregătirea elevilor pentru viață, nu 

exista ore practice de aplicabilitate a  teoriei și a competențelor cheie recomandate de Uniunea Europeană , 

care să fie desfășurate permanent în programul școlar. (comunicarea într-o limbă matern, comunicarea într-o 

limbă străină, competența matematică, științifică și tehnologică, competența digital, a învăța să înveți, 

competențe sociale și civice, sensibilizare și exprimare culturală). 

      De aceea, dezvoltarea competențelor practice  ale elevilor, prin implicarea continuă în activitățile de 

voluntariat reprezintă o oportunitate pentru fiecare, în autodepășirea valențelor formative necesare conturării 

unei personalități complexe. 

Motivele care stau la  baza implicării elevilor în activitățile  de voluntariat sunt nenumărate. Ele 

reprezintă câștiguri în ceea ce experiența acumulată, în vederea obținerii unui loc de muncă (sau un loc de 

muncă mai bun). Totodată, prin intermediul său se pot valorifica cunoștințele sau abilitățile pe care altfel nu 

sunt folosite; se pot clădi relații de prietenie cu ajutorul cărora se consumă un timp de calitate, pentru o cauză 

nobilă; se dezvoltă o rețea de contacte personale și profesionale; se contribuie la prevenirea sau soluționarea 

unei probleme; se realizează parteneriate cu organizații prestigioase și se stabilesc contacte cu personalități 

importante. De asemenea, există posibilitatea de a face parte dintr-o echipă, prin intermediul căreia pot fi 

testate calitățile de leader  și se pot înțelege mai bine problemele cu care se confrunta comunitate  sau 

societatea în general.  

Elevii Colegiului Național “Ferdinand I” Bacău  colaborează cu diferite asociații, fundații de ajutorare 

a copiilor aflați în suferință ( CES, condiții materiale precare etc.), pe bază de parteneriate pe diferite planuri 

de interes, în vederea conștientizării aplicabilității mesajelor morale în viața personală a elevilor, prin 

stimularea acestora pentru implicarea voluntară în viața comunității: 

o sprijinirea familiilor cu mulți copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze 

condiţiile de existenţă; 

o responsabilizarea elevilor față de datoria pe care o au ca cetățeni ai unei comunități  

o creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și 

educarea copiilor. 

o stimularea comunicării între elevi prin activităţi comune  

o formarea de deprinderi sociale şi comportamentale dezirabile din punct de vedere social 

o realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate; 

o sensibilizarea și schimbarea percepţiei comunităţii asupra familiilor cu mulți copii; 

O atenție deosebita s-a acordat respectării rolurilor, etapelor, resurselor necesarii derularii fiecărui 

proiect. Astfel, s- a angajat  

- să asigure cadrul necesar pentru mediatizarea și desfășurarea activităților proiectului în rândul 

cadrelor didactice si a elevilor 

- să respecte activitățile planificate precum și calendarul propus pentru efectuarea colectelor 

- să asigure un spațiu în incinta instituției pentru depozitarea produselor colectate în cadrul proiectului 

(alimente neperisabile, dulciuri, haine, jucării, kituri igienice etc) 
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- să colaboreze cu asociația parteneră  

- să contribuie la evitarea situațiilor generatoare de risc ce pot afecta în mod negativ imaginea 

colaborării dintre parteneri. 

 Voluntariatul este important, deoarece este cu și despre oameni. Atunci când elevul realizează 

activități altruiste sau implementează proiecte social-filantropice, culturale, tehnologice, artistice, în folosul 

altora, nu face altceva decât să întărească definiția acestuia care este- Iubirea în mișcare. 
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Voluntar și voluntariat 

Prof. Roxana-Marilena Bragă 

Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești 

 

Voluntarii s-ar putea împărți, aș spune, între cei care doresc să realizeze activități pentru o cauză, 

aceasta fiind principalul lor factor motivator, cei care fie vin cu un prieten sau vin pentru că pot desfășura alte 

activități în afara unei cauze anume, dar pe parcurs pot descoperi și altceva, și mai există o categorie de 

voluntari motivată de diplome sau de recomandări, care știu că pentru a primi o bursă este văzut bine 

voluntariatul și atunci apelează la astfel de activități.  

Indiferent până la urmă de motivele pentru care voluntarul desfășoară astfel de acțiuni, el s-a implicat, a ajutat 

în atingerea scopului, astfel că fiecare contribuție trebuie apreciată. 

 Deci, ce înseamnă voluntariat, fără a avea pretenția unei definiții de dicționar? Munca neremunerată 

în favoarea altcuiva, de obicei o persoană ce nu se poate descurca singură, a unei asociații care la rândul ei 

sprijină persoane care au nevoie de ajutor, a unor cazuri sociale, a unor întregi comunități. 

 Scriu despre asta, dar, din păcate, desi îmi doresc să particip la astfel de activități, nu am facut-o 

niciodată. Poate e și comoditatea, dar eu cred că e și lipsa educației orientate în această direcție și faptul că nu 

sunt vizibile „nevoile” comunității. E drept că cel mai adesea vedem reclame la televizor în care se solicită 

bani pentru diverse cazuri, iar lucrul ăsta te poate demoraliza. În fond, nu toți pot sau sunt dispuși să dea bani, 

ci ar putea participa fizic, s-ar putea implica în alt mod pentru a ajuta, ar putea fi aproape de niște persoane 

aflate în suferință. Cred că exemplul cel mai edificator vine de la americani.  Au cultura voluntariatului și, desi 

există foarte multe probleme în societatea respectivă, sunt adesea dornici să se ajute. Un exemplu recent, 

văzut, din păcate tot la televizor, este dorința unei familii care avea posibilitatea de a construi, o familie cu 

șapte copii, de a înfrumuseța curtea unei ferme în care mergeau adesea să -și culeagă fructe, dar unde copiii nu 

aveau și un loc al lor. Și nu e vorba doar de propriii copii! Făceau lucrul acesta pentru toți! Nici ferma nu era a 

lor, ci a comunității! 

 Un alt exemplu, văzut, din păcate, tot la televizor, este cel al unor asociații britanice care se implică 

foarte serios în recuperarea alimentelor nevândute de supermarketuri și donarea acestora celor care preparau 

mâncare pentru cantina săracilor, sau care sprijineau familiile ce nu se mai descurcau financiar, măcar o scurtă 

perioadă de timp. Si, impresionant, mai este faptul că ei își valorizează și cetățenii cu reale probleme de 

sănătate, dar care, de exmplu, doresc să obțină un permis de conducere. Si câte trei, patru, cinci luni sau chiar 

mai mult se ocupă de ei și le oferă sprijin, situație ce nu se regăsește, sub nicio formă, în societatea 

românească, care, din păcate, pune foarte ușor etichete si clasifică drept neputincios un om cu probleme 

locomotorii, de exemplu. 

 Îmi întreb adesea elevii dacă s-ar implica în activități de voluntariat, dar la o discuție mai serioasă cu 

ei, ajungem la aceeași întrebare la final: cum adică să muncesc pentru altul? Si el nu mă va plăti? Dar nu sunt 

eu naiv, oare? Există însă și copii care își amintesc cu plăcere că în gimnaziu au oferit cadouri unor copii 
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nevoiași sau au participat la activități precum „Crăciunul într-o cutie de pantofi”, făcându-le mici bucurii altor 

copii. Aș zice ca asta e campania cea mai vizibilă în școlile noastre, la ea participând și noi ca unitate școlară, 

dar în primul rând ca oameni. Era o bucurie tare mare să oferim jucării, rechizite, dulciuri și hăinuțe unor 

copii, care știam că sigur se vor bucura de ele! 

 Pe de altă parte, am avut și elevi care s-au implicat și au fost extrem de dezamăgiți. Mi-au spus că și 

acolo sunt ceva interese si că ajutorul merge tot direcționat. Deci, nu vorbim despre acțiuni de voluntariat 

reale în toate cazurile! Poate am avut eu mereu experiențe neplăcute, dar, cum am zis, nu știu unde găsesc 

adevăratele „nevoi” și adevărații oameni dornici să se implice și să ajute.  

 Încercând să fac un profil al voluntarului, mă gândesc că în această categorie intră mai ales tinerii, și 

mai puțin oamenii de vârsta mea, pentru care, probabil, chiar nu se găsesc „cauze” (aș vrea să inserez un 

emoticon zambitor, dar nu pot!). Sau, acestea ar viza doar donarea banilor, chestiune care îmi displace. 

Voluntarul este creativ, spontan, sau, cred, dornic de a aparține unui grup, de aceea se justifică mai degrabă 

prezența tinerilor în aceste grupuri. Ei au nevoie de o comunitate în care să nu se simtă singuri și în care să 

simtă că au o misiune comună cu cineva.  

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. 

 Și, pentru că am început cu un soi de clasificare a oamenilor dornici să se implice în acținuni de 

voluntariat, trebuie să mărturisesc că acest articol este scris și cu un scop, și cu celălalt, adică și cu dorința 

sinceră de a ajuta, dar și cu cea de a mă ajuta. 
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Dezvoltarea inteligenţei emoţionale 

Popescu Daniela Irina  

Liceul Traian Vuia Craiova 

 

Inteligenţa emoţională constituie  abilitatea individului de a recunoşte, identifica, conştientiza,   

exprima  și controla emoţiile, precum și a înțelege și gestiona emoțiile celorlalți. O persoană cu o inteligență 

emoțională dezvoltată  este capabilă de stăpânirea impulsurilor emoţionale negative, receptivitate la 

sentimentele colegilor,  citirea  emoţiilor altora, asigurarea autocontrolului, echilibrului emoţional personal, 

gestionarea şi negocierea conflictelor , păstrarea relaţiilor interpersonale pozitive. 

Inteligența emoțională este formată din patru elemente: 

1.Înțelegerea mai bună a propriilor emoții   

2. Gestionarea eficientă a propriilor emoții și creșterea semnificativă a calității vieții  

3. Înțelegerea mai bună a celor din jur și o conviețuire cu un grad de confort ridicat   

4. Crearea de relații mai bune la toate nivelele cu cei din jur și creșterea productivității și a imaginii 

personale. Conform cercetărilor statistice, competența emoțională este de două ori mai importantă decât 

abilitățile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenței emoționale reprezintă înțelegerea și gestionarea 

emoțiilor pentru a crea relații armonioase cu cei din jur. Încrederea în sine, autocontrolul, motivația intrinsecă, 

empatia, aptitudinile sociale sunt componentele principale ale inteligenței emoționale.  

Beneficii le autocunoașteri i  le constituie:  încrederea de sine, conștientizarea emoțiilor 

proprii, recunoașterea impactului comportamentului nostru asupra altora,observarea modului în care alții ne 

influențează emotional.  Autocunoaşterea se poate îmbunătăţi prin formarea obişnuinţei de a ne observa 

comportamentele, modalitatea de a interacţiona cu cei din jur, de a acţiona şi de a reacţiona în diferite situaţii. 

De asemenea este important să ne dezvoltăm capacitatea de a ne conştientiza propriile gânduri, emoţii, 

sentimente, motivaţii. Trebuie să luăm în considerare  informaţiile verbale şi nonverbale primite de la cei din 

jur, şi mai ales opiniile persoanelor semnificative pentru noi.  

Avantajele stăpâniri i  de sine sunt deosebit  de importante:  autocontrol peste emoțiile 

negative, recunoașterea greșelilor proprii, flexibilitate/adaptabilitate, inițiativă și ambiție, optimism, 

transmiterea clară de  idei și informații. O persoană cu un slab autocontrol emoțional are tendința de a-i 

învinovăți pe alții pentru propria stare emoțională; are toane și dispoziții fluctuante; îi este greu să își 

controleze stările negative cărora le permite să escaladeze;a re toleranță scăzută la frustrare; nu gestionează 

bine situațiile de stres sau criză; poate avea în viața sa prea mulți factori de stres; poate avea o încredere în 

sine scăzută; Pe de altă parte, o persoană cu un bun autocontrol emoțional conștientizează ceea ce simte; își dă 

seama de cauza emoțiilor pe care le accesează; își dă seama dacă o emoție urmează să escaladeze și decide în 

mod conștient și voluntar să nu permită să se întâmple aceasta, reușește să găsească strategii prin care să își 

controleze emoțiile puternice reușind astfel să își desfășoare activitatea în continuare; nu se lasă copleșită de 

emoții negative;nu își pierde cumpătul în situații de stres;te poți baza pe ea în situații de criză; nu are 

dezechilibre emoționale majore sau toane;își asumă responsabilitatea pentru ceea ce simte și nu dă vina pe 

alții. 

Este important să cultivăm inteligența emoțională a copiilor deoarece ei vor fi mai bine pregătiți 

pentru provocările vieții, devenind adulți echilibrați, care vor gestiona rațional și calm situații complicate. 

Construirea inteligenței emoționale este un proces care nu se termină niciodată. Autocunoașterea și 

dezvoltarea personală se influențează reciproc. Autocunoașterea contribuie la realizarea dezvoltării personale, 

iar ultima se referă și la activitățile de cunoaștere de sine. Dezvoltarea personală este deci un proces complex 

de evoluție si creștere personală care se bazează pe autocunoaștere, pe dezvoltarea unei identități clare și 

pozitive, descoperirea limitelor si blocajelor, consolidarea încrederii și a stimei de sine, rezolvarea sau 

restructurarea conflictelor intrapsihice, precum și pe diminuarea sau eliminarea unor simptome. Dezvoltarea 
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personală înseamnă progres în toate aspectele vieții, continuă pe tot parcursul vieții, maturitatea noastră 

emoțională fiind influențată de felul în care ne raportăm la experiențele și provocările pe care le întâlnim.  

Test de autocunoaștere : 

 

Răspunde cu „DA” sau „NU” la următoarele întrebări: 

 

1.  Eşti uneori vesel şi alteori trist, fără un motiv special?      DA / NU 

 2.  Schimbi destul de des prietenii?      DA / NU 

    3.  Crezi că eşti nedreptăţit, persecutat sau mai puţin dorit în familie, în colectivul  clasei?   DA / NU 

4.  Când ai necazuri te înfurii pe cei care crezi că ţi le-au cauzat?      DA / NU 

5.  Te superi uşor pentru lucruri mărunte?      DA / NU 

6.  Cînd te superi, spui sau faci lucruri pe care apoi le regreţi?      DA / NU 

7.  Dacă cineva ţipă la tine, îi răspunzi cu aceeaşi măsură?      DA / NU 

8.  Când eşti trist simţi nevoia să spui cât mai multor persoane necazul tău?  DA / NU 

9.  Te laşi condus de inspiraţia de moment?      DA / NU 

10.  O schimbare în viaţa ta, o sarcină nouă te nelinişteşte?      DA / NU 

11.  Când ai de scris o scrisoare delicată, eziţi sau o amâni pentru mai târziu?  DA / NU 

12.  Te supără aprecierea că ai fi timid sau emotiv?      DA / NU 

13.  Ţi se întâmplă să te simţi obosit, fără un motiv special?      DA / NU 

14.  Ai tendinţa să plângi uşor când urmăreşti un spectacol emoţionant (film, etc) ?   DA / NU 

15.  Când cineva te urmăreşte cum lucrezi, te simţi stânjenit sau tulburat?      DA / NU 

16.   Poţi să păstrezi un secret?      DA / NU 

17.   Lucrurile care te-au emoţionat în mod deosebit persistă mult timp în mintea ta?     DA / NU 

18. Eşti invidios pe alţii când au succes?      DA / NU 

19. Dai vina pe colegi pentru greşelile tale?      DA / NU 

20. Ţi-e frică de anumite locuri (tuneluri, peşteri, apă, pădure, animale) ?      DA / NU 

 

Răspunsuri afirmative: 

 

 18-20: foarte emotiv            

 15-17: emotiv                      

 12-14: destul de emotiv 

  9-11: echilibrat emotiv       

  6-8: puţin emotiv                

  1-5: foarte puţin emotiv 
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O faptă bună în fiecare zi 

Prof. înv. primar Kacsó Tünde 

Școala Gimnazială ”Romulus Guga”Tg.Mureș 

 

”Cel mai bun rezultat al educației este toleranța”(Helen Keller) 

Sintagma “cerințe educative speciale” (CES) a fost lansată pentru prima oară în Marea Britanie în1978, odată 

cu raportul Warnock, document reprezentativ pentru reforma educației speciale din această țară, iar în anii '90 

a fost introdusă și în terminologia UNESCO. 

În țara noastră, CES a devenit un concept uzual concomitent cu dezvoltar ea învățământului integrat, care 

promovează educaț ia centrată pe elev. Acest cur ent educațional are la bază filozofia normalizării, care 

consideră că diferențele dintre oameni sunt firești, țin de natura umană. În consecință, învățământul trebuie să 

se adapteze la aceste difer ențe ș i la cerințele de educație car e der ivă din ele. 

Expresia cerințe educaționale speciale se referă la acele cerințe specifice față de educație (derivate sau nu dintr 

-o deficiență), care sunt suplimentar e, dar ș i complementar e obiectivelor generale ale educaț iei pentru un 

copil (Gherghiu, 2005). 

Î n o p i n i a l u i V r ă ș m a ș ( 1 9 9 6 , p . 2 7 ) , c e r i n ț e l e e d u c a t i v e s p e c i a l e ( C . E . S . ) „ 

desemnează necesitățile educaționale complementare obiectivelor generale ale educației școlare, necesități car 

e solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale ș i/ sau caracteristice unei defic iențe (or i 

tulburări de învățare), precum și o inter venț ie, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare” . 

Confor m Or ganizației pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare ([OECD], apud MECTS, UNICEF & 

Asociația RENINCO, 2010), cerințele educative speciale pot fi incluse în următoarele categorii : 

C a t e g o r i a A 

- se referă la cerințele educative speciale care derivă din diferite tipuri de dizabilități 

(pe care le au, de exemplu, cei nevăzători sau cu vedere parțială (ambliopi), surzi sau cu auz parțial 

(hipoacuzici), cu dizabilitate mintală, cu dizabilități multiple). Din punct de vedere medical, aceste cerințe 

sunt considerate de regulă ca derivate din afecțiuni organice(de structuri sau funcții). 

- se referă la cerințele educative ale elevilor care au dificultăți de învățare și care nu apar în mod 

evident sau în primul rând direct legate de factori care pot justifica includerea în categoria A sau C. 

 

- se referă la cerinț e educative speciale care sunt considerate ca fiind în primul rând rezultatul unor 

factori socio-economici, culturali ș i/ sau lingvistici (de exemplu: imigranți, minorități etnice) 

O dată cu începerea grădiniței și în primii ani de ciclu primar sunt identificați și copiii care suferă de afecțiuni 

mai ușoare deoarece apar dificultăți de adaptare la viața școlară (efort, atenție, concentrare, memorare, 

socializare). 
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Copiii cu CES au dificultăți de învățare și dizabilități care fac ca învățarea pentru ei să fie mai grea decât 

pentru alți copii de aceeași vârstă. Ei pot avea nevoie de ajutor suplimentar: 

- în gândire 

- la înțelegere 

- în plan fizic 

- în plan senzorial 

- în plan emoțional 

- în vorbire 

- în relaționarea cu ceilalți 

Dificultățile de învățare reprezintă o tulburare a unui sau mai multor procese psihice de bază implicate în 

înțelegerea sau folosirea limbii vorbite sau scrise care se manifestă într-o abilitate imperfectă de a asculta, 

gândi, vorbi, scrie, pronunța sau de a face calcule matematice. Dificultățile de învățare apar în: 

- citit 

- scris 

- vorbit 

- calcul 

În concluzie CES poate însemna că un copil are dificultăți cu: 

- toate cerințele școlare 

- citit 

- scriere 

- calcule matematice 

- înțelegerea informațiilor 

 

Familia are un rol foarte important în identificarea și diagnosticarea situației de CES a copilului. Cadrele 

didactice sunt cele care aduc la cunoștința părinților dificultățile de adaptare școlară pe care le observă la 

copiii lor. 

Deseori colegii de clasă și unii părinți nu sunt dispuși să accepte copiii cu CES în colectivul clasei, cer ca acei 

elevi să plece din clasă sau amenință că își vor transfera copilul în altă clasă sau la o altă unitate școlară. De 

aceea noi, cadrele didactice suntem nevoite să îi educăm frecvent – atât pe elevii noștri cât și pe părinții 

acestora – să fie mai toleranți, să se accepte reciproc, să aprecieze micile reușite ale colegilor cu CES, să le 

dea o mână de ajutor, să îi încurajeze, etc. 
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Eu consider că un profesor zilnic dă dovadă de multă toleranță, de răbdare, de empatie, de dragoste, de 

flexibilitate și este benefic dacă se străduiește să-și formeze un colectiv tolerant, empatic, dar competitiv, cu 

spirit de inițiativă, ambițios și deschis spre tot ce e util și bun. 

În această lucrare aș puncta câteva idei despre toleranța care naște câte o faptă bună în fiecare zi. 

Trăim într-o lume în continuă mișcare, agitată, prea puțin atentă la cei din jur, dar cu dorința ascunsă de a fi 

remarcată, înțeleasă, apreciată și iubită. La școală întâlnim tot mai des copii cu probleme de comportament sau 

cu nevoi speciale. Zilnic încercăm să-i facem mai înțelegători, mai toleranți pe elevii noștri și pe părinții 

acestora față de problemele și situațiile create de cei din jurul nostru. Într-o societate egocentristă omul uită că 

trăieşte în comuniune cu alţi oameni şi că alături de el se află semeni ce au nevoie de înțelegerea şi sprijinul 

său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne acceptăm, să învăţăm 

să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o 

societate democratică europeană. Diferiţi, dar egali – este un principiu al egalităţii şi respectului reciproc. 

Din clasa a III-a studiem și educația civică, materie îndrăgită de majoritatea învățăceilor mei, datorită studiilor 

de caz dezbătute la oră și formulăm concluziile potrivite. Educația civică presupune favorizarea acţiunilor de 

identificare şi respectare a diversităţii, de respectare a drepturilor celorlalţi prin analogie cu drepturile proprii, 

armonizarea individualităţii cu grupul, promovarea toleranţei ca atitudine activă. Toleranța presupune respect, 

încredere, deschidere, empatie și comunicare. 

Multe lecții au la bază toleranța față de cei din jurul nostru. Educaţia în spiritul toleranţei este de dorit să fie 

începută de timpuriu, din fragedă copilărie şi clădită în fiecare zi. Copilul urmează exemplul de comportament 

al celor din anturajul său şi se raportează la ceilalţi în acelaşi mod în care părinţii şi apropiaţii lui o fac. Dacă 

noi, adulţii valorizăm o persoană pentru ceea ce este şi nu pentru cine este, ce statut social sau economic are, 

ce etnie ori ce religie are, copiii noştri vor învăţa să facă la fel. Cu toţii suntem oameni şi suntem egali în 

drepturi şi în şanse. 

Bune prilejuri de încurajare a unei atitudini de toleranţă şi acceptare la copii pot fi ieşirile în societate, jocurile 

din aer liber sau de la școală, alături de ceilalţi copii şi foarte important e exemplul nostru, al adulţilor. 

Toleranța ca atitudine şi comportament, se învață, se însușește pe bază de modele de la cea mai fragedă vârstă, 

școala devenind mediul educative principal pentru participarea, exersarea acesteia, dar şi un agent de integrare 

socială şi un centru cultural al comunității. 

Toleranța ar putea însemna faptul de a recunoaște și a accepta modul de a fi al altor persoane sau grupuri, 

adică faptul de a nu interzice, a nu împiedica şi a nu interveni în comportamentul respectivei persoane sau a 

grupului. Este vorba de respectarea libertăţii celuilalt, a modului său de a gândi, simţi şi acţiona, a 

convingerilor sale. ”Cuvântul toleranță nu înseamnă adaptare, ci păstrarea diferențelor de mentalitate.” (Anica 

Dobra) 

Deosebirea fundamentală dintre toleranţă şi indulgenţă constă în faptul că indulgenţa ar putea fi privită ca un 

exces de toleranţă, în sensul că, din dorinţa de a nu se leza specificitatea nimănui, se permite, în numele 

toleranţei, încălcarea oricărui principiu moral. 

Activităţile extraşcolare pot contribui şi ele la realizarea acestei dimensiuni a educaţiei. Întâlniri ale elevilor cu 

anumiţi invitaţi: persoane cu dizabilităţi, persoane aparţinând unor minorităţi naţionale,rase, reprezentanţi ai 

asociaţiilor persoanelor cu deficienţe, reprezentanţi ai diferitelor culte religioase, istorici, medici, iniţierea de 

activităţi care au în vedere sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, etc. 
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Uneori auzim povața:”Tratează-i întotdeauna pe alţii aşa cum ţi-ar conveni să fii tratat tu însuţi!” , dar 

constatăm realitatea cruntă în care diversele handicapuri (fizice, mentale), orientări religioase diferite, stări 

materiale, origini etnice diferite ale unor persoane de lângă noi îi fac să sufere pe aceștia din cauza 

intoleranței, disprețului sau indiferenței altora. Acestora noi trebuie să le oferim posibilitatea de a se integra în 

colectivitate, de a-şi exprima părerile, de a simţi bucuria fiecărei zile, cu atât mai mult copiilor pe care îi 

educăm și pentru viitorul cărora suntem răspunzători. 
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Dezvoltarea inteligenţei emoţionale 

Popescu Daniela Irina  

Liceul Traian Vuia Craiova 

 

Inteligenţa emoţională constituie  abilitatea individului de a recunoşte, identifica, conştientiza,   

exprima  și controla emoţiile, precum și a înțelege și gestiona emoțiile celorlalți. O persoană cu o inteligență 

emoțională dezvoltată  este capabilă de stăpânirea impulsurilor emoţionale negative, receptivitate la 

sentimentele colegilor,  citirea  emoţiilor altora, asigurarea autocontrolului, echilibrului emoţional personal, 

gestionarea şi negocierea conflictelor , păstrarea relaţiilor interpersonale pozitive. 

Inteligența emoțională este formată din patru elemente:1.Înțelegerea mai bună a propriilor emoții  2. 

Gestionarea eficientă a propriilor emoții și creșterea semnificativă a calității vieții 3. Înțelegerea mai bună a 

celor din jur și o conviețuire cu un grad de confort ridicat  4. Crearea de relații mai bune la toate nivelele cu 

cei din jur și creșterea productivității și a imaginii personale. Conform cercetărilor statistice, competența 

emoțională este de două ori mai importantă decât abilitățile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenței 

emoționale reprezintă înțelegerea și gestionarea emoțiilor pentru a crea relații armonioase cu cei din jur. 

Încrederea în sine, autocontrolul, motivația intrinsecă, empatia, aptitudinile sociale sunt componentele 

principale ale inteligenței emoționale.  

Beneficii le autocunoașteri i  le constituie:  încrederea de sine, conștientizarea emoțiilor 

proprii, recunoașterea impactului comportamentului nostru asupra altora,observarea modului în care alții ne 

influențează emotional.  Autocunoaşterea se poate îmbunătăţi prin formarea obişnuinţei de a ne observa 

comportamentele, modalitatea de a interacţiona cu cei din jur, de a acţiona şi de a reacţiona în diferite situaţii. 

De asemenea este important să ne dezvoltăm capacitatea de a ne conştientiza propriile gânduri, emoţii, 

sentimente, motivaţii. Trebuie să luăm în considerare  informaţiile verbale şi nonverbale primite de la cei din 

jur, şi mai ales opiniile persoanelor semnificative pentru noi.  

Avantajele stăpâniri i  de sine sunt deo sebit  de importante:  autocontrol peste emoțiile 

negative, recunoașterea greșelilor proprii, flexibilitate/adaptabilitate, inițiativă și ambiție, optimism, 

transmiterea clară de  idei și informații. O persoană cu un slab autocontrol emoțional are tendința de a-i 

învinovăți pe alții pentru propria stare emoțională; are toane și dispoziții fluctuante; îi este greu să își 

controleze stările negative cărora le permite să escaladeze;a re toleranță scăzută la frustrare; nu gestionează 

bine situațiile de stres sau criză; poate avea în viața sa prea mulți factori de stres; poate avea o încredere în 

sine scăzută; Pe de altă parte, o persoană cu un bun autocontrol emoțional conștientizează ceea ce simte; își dă 

seama de cauza emoțiilor pe care le accesează; își dă seama dacă o emoție urmează să escaladeze și decide în 

mod conștient și voluntar să nu permită să se întâmple aceasta, reușește să găsească strategii prin care să își 

controleze emoțiile puternice reușind astfel să își desfășoare activitatea în continuare; nu se lasă copleșită de 

emoții negative;nu își pierde cumpătul în situații de stres;te poți baza pe ea în situații de criză; nu are 

dezechilibre emoționale majore sau toane;își asumă responsabilitatea pentru ceea ce simte și nu dă vina pe 

alții. 

Este important să cultivăm inteligența emoțională a copiilor deoarece ei vor fi mai bine pregătiți 

pentru provocările vieții, devenind adulți echilibrați, care vor gestiona rațional și calm situații complicate. 

Construirea inteligenței emoționale este un proces care nu se termină niciodată. Autocunoașterea și 

dezvoltarea personală se influențează reciproc. Autocunoașterea contribuie la realizarea dezvoltării personale, 

iar ultima se referă și la activitățile de cunoaștere de sine. Dezvoltarea personală este deci un proces complex 

de evoluție si creștere personală care se bazează pe autocunoaștere, pe dezvoltarea unei identități clare și 

pozitive, descoperirea limitelor si blocajelor, consolidarea încrederii și a stimei de sine, rezolvarea sau 

restructurarea conflictelor intrapsihice, precum și pe diminuarea sau eliminarea unor simptome. Dezvoltarea 

personală înseamnă progres în toate aspectele vieții, continuă pe tot parcursul vieții, maturitatea noastră 

emoțională fiind influențată de felul în care ne raportăm la experiențele și provocările pe care le întâlnim.  
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Test de autocunoaștere : 

 

Răspunde cu „DA” sau „NU” la următoarele întrebări: 

 

1.  Eşti uneori vesel şi alteori trist, fără un motiv special?      DA / NU 

 2.  Schimbi destul de des prietenii?      DA / NU 

    3.  Crezi că eşti nedreptăţit, persecutat sau mai puţin dorit în familie, în colectivul  clasei?   DA / NU 

4.  Când ai necazuri te înfurii pe cei care crezi că ţi le-au cauzat?      DA / NU 

5.  Te superi uşor pentru lucruri mărunte?      DA / NU 

6.  Cînd te superi, spui sau faci lucruri pe care apoi le regreţi?      DA / NU 

7.  Dacă cineva ţipă la tine, îi răspunzi cu aceeaşi măsură?      DA / NU 

8.  Când eşti trist simţi nevoia să spui cât mai multor persoane necazul tău?  DA / NU 

9.  Te laşi condus de inspiraţia de moment?      DA / NU 

10.  O schimbare în viaţa ta, o sarcină nouă te nelinişteşte?      DA / NU 

11.  Când ai de scris o scrisoare delicată, eziţi sau o amâni pentru mai târziu?  DA / NU 

12.  Te supără aprecierea că ai fi timid sau emotiv?      DA / NU 

13.  Ţi se întâmplă să te simţi obosit, fără un motiv special?      DA / NU 

14.  Ai tendinţa să plângi uşor când urmăreşti un spectacol emoţionant (film, etc) ?   DA / NU 

15.  Când cineva te urmăreşte cum lucrezi, te simţi stânjenit sau tulburat?      DA / NU 

16.   Poţi să păstrezi un secret?      DA / NU 

17.   Lucrurile care te-au emoţionat în mod deosebit persistă mult timp în mintea ta?     DA / NU 

18. Eşti invidios pe alţii când au succes?      DA / NU 

19. Dai vina pe colegi pentru greşelile tale?      DA / NU 

20. Ţi-e frică de anumite locuri (tuneluri, peşteri, apă, pădure, animale) ?      DA / NU 

 

Răspunsuri afirmative: 

 18-20: foarte emotiv            

 15-17: emotiv                      

 12-14: destul de emotiv 

  9-11: echilibrat emotiv       

  6-8: puţin emotiv                

  1-5: foarte puţin emotiv 
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Importanța activității de voluntariat 

Dora Cristina Veronica  

Liceul Teoretic ”Andrei Barseanu ”Tarnaveni 

 

“Voluntarii sunt singurele ființe de pe fața pământului care reflectă compasiune, grijă nemăsurată, 

răbdare și dragostea adevărată pentru națiune.” (Erma Bombeck ) 

Potrivit Consiliului Economic, Social și de Mediu, fiecare persoană care se angajează în mod liber să 

conducă o acțiune neplătită față de ceilalți, în afara timpului său profesional și de familie este un voluntar. 

Voluntarul este cel care se angajează , fără a primi remunerație în sensul monetar al termenului, la o 

acțiune în serviciul unei părți sau al comunității.  

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Angajamentul liber al persoanelor care acționează, pentru alții sau pentru interesul colectiv, într-o 

structură care depășește simpla susținere familială sau prietenoasă poate fi numit voluntariat. 

Implicarea voluntară este un instrument de dezvoltare în societatea noastră. Acesta ocupă un loc 

specific în societatea civilă, complementar față de munca remunerată. 

Principiile fundamentale ale voluntariatului sunt: 

1.Voluntariatul este o alegere voluntară bazată pe motivații și opțiuni personale. 

2.Voluntariatul trebuie să fie accesibil tuturor, indiferent de sex, vârstă, naționalitate, rasă, 

opțiuni filozofice sau religioase, condiție fizică, socială, materială. 

3. Voluntariatul se desfășoară într-o abordare etică și umanitară, respectând în același timp 

demnitatea umană. 

 4.Voluntariatul răspunde nevoilor societății și stimulează participarea comunității pentru a 

răspunde acestor nevoi. 

 5. Voluntariatul promovează inițiativa, creativitatea și responsabilitatea, precum și integrarea 

și participarea socială.  

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii  

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar 
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și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii 

sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul să mă repet, a 

fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexă modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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VOLUNTARIATUL – UN MOD DE MANIFESTARE A RESPONSABILITĂȚII SOCIALE 

 

Prof. înv. primar Lulă Corina 

 Liceul Teoretic. „Henri Coandă”, Craiova 

 

 

Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea ce este 

comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a 

îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru 

drepturile omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în 

ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în 

solidaritate şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. Un sondaj Eurobarometru efectuat în 2006 relevă 

faptul că 3 din 10 europeni pretind a fi activi ca şi voluntari şi că aproape 80% din respondenţi consideră că 

activităţile de voluntariat reprezintă o parte importantă a vieţii demografice în Europa. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei 

şi bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile. 

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative 

şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la 

schimbări pozitive. 

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei 

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. 

Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie. 

Acțiunile de voluntariat joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. 

Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da 

voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de 

servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% 

în PIB-ul economiilor naţionale şi multe dintre organizaţiile non profit depind puternic de munca voluntarilor 

pentru a-şi susţine activităţile. 

Persoanele implicate în acțiuni de voluntariat sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul 

profit, autorităţile publice şi sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a multor 

dintre activităţile de voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare. 

               Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi 

extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială. Oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică, la 

lumea care ne înconjoară. Important este doar să iți dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o 

scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant)  

Prin puterea exemplului copiii și tinerii pot învăța să se implice în viața comunității. Împreună cu 

transmiterea informațiilor școala trebuie să educe elevilor săi adevăratele valori, să formeze oameni sensibili 

la nevoile societății. Pentru aceasta am desfășurat o serie de activități de voluntariat, în diferite domenii. 

Un exemplu îl pot constitui acțiunile din cadrul parteneriatului „Fii om de omenie!”: 

 „Cartea – minunea cea mai de preţ a omenirii”, „Echipele sportive - un model de viaţă”,  „Prietenia mea cu 

persoane cu nevoi speciale”, „Mediul de lângă noi ne reprezintă”, „A fi european”, „Lumea actorilor ne 

învaţă”, „Colegii mei de şcoală; prietenii mei de joacă”, „De vorbă cu reprezentanţii comunităţii locale”, „Fii 

om de omenie!”. 

Ele au avut ca obiective:  

- educarea spiritului civic şi umanitar pentru implicare în viaţa oraşului sau comunei; 

- stimularea comportamentului participativ prin trecerea de la achiziţia pasivă şi conformistă la 

acţiunea transformatoare, trecerea de la „a învăţa” la „a învăţa să fii şi să devii”; 
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- exersarea deprinderilor de lucru în echipă, a capacităţii de a stabili relaţii de colaborare, de 

întrajutorare între membrii grupului şi a capacităţii de exprimare liberă a opiniilor proprii; 

- cultivarea interesului pentru practicarea unui comportament activ, liber, responsabil, tolerant, 

deschis, comunicativ, reflexiv, autoevaluativ; 

- dezvoltarea gândirii independente, a iniţiativei, a imaginaţiei şi solidarităţii. 

 Grupul țintă a cuprins elevii de clasa a IV-a din școala noastră, de la Școala Cârcea și de la Centrul de 

Plasament Nr. 1 Craiova.  

  Activitățile derulate au condus la o serie de rezultate: 

 - Elevii din clasele primare au fost interesaţi de acţiunile derulate în proiect. Ei au învăţat ce înseamnă 

să fii voluntar şi şi-au manifestat dorinţa de a continua această activitate şi în viitor. Evidenţierea lor la finalul 

acţiunilor i-a motivat să-şi pună în valoare capacităţile pentru derularea cu succes a următoarelor demersuri. 

 - Cadrele didactice şi-au manifestat creativitatea profesională prin utilizarea unor strategii alternative 

cu eficienţă crescută în atingerea obiectivelor programului. 

 - Acţiunile întreprinse au contribuit la îndeplinirea obiectivelor stabilite, dar şi la descoperirea unor 

noi provocări, probleme cu care se confruntă astăzi sistemul educaţional şi care impun găsirea unor soluţii pe 

măsură. 

 - Rezultatele programului „Fii om de omenie!” s-au reflectat atât în modalităţi concrete (biblioteci 

personale, expoziţii, spectacole, colecţii diverse, albume, reviste pentru elevi) cât şi în progresele înregistrate 

în planul formării personalităţii elevilor sub diferite aspecte, cu precădere în dezvoltarea unui comportament 

democratic şi participativ. 

 Prin intermediul proiectului a fost stimulat comportamentul participativ al copiilor, a fost dezvoltată 

capacitatea acestora de a face faţă unor situaţii, de a se angaja în acţiune, de a interacţiona la nivelul 

grupurilor. Copiii au avut prilejul de a-şi valorifica propriile cunoştinţe despre drepturile copilului, de a exersa 

drepturi şi responsabilităţi civile: dreptul de exprimare liberă a gândirii şi a opiniilor, dreptul de a participa la 

luarea deciziilor. Prin acţiunile întreprinse şi-au manifestat dorinţa de comunicare, imaginaţia, creativitatea 

artistică, disponibilităţile în plan afectiv şi aptitudinile fizice. 

 În derularea proiectului s-a reuşit implicarea părinţilor şi a altor factori responsabili cu educaţia 

copiilor contribuind astfel la armonizarea educaţiei de tip formal, nonformal şi informal. În vederea unei bune 

coordonări au fost constituite echipe de cadre didactice şi grupe de elevi voluntari care au proiectat şi 

desfăşurat fiecare activitate. Responsabilităţile în cadrul grupurilor au fost stabilite în mod democratic. 

Invitaţii şi-au adus propria contribuţie la reuşita acţiunilor desfăşurate. Comunicarea permanentă între 

participanţii la proiect a avut ca scop depistarea precoce a obstacolelor şi găsirea unor soluţii viabile de 

depăşire a acestora. Coordonatorul de program a înregistrat opiniile participanţilor la activităţi şi le-a transmis 

pentru publicare redactorului revistei. 

            Pentru măsurarea impactului au fost utilizate următoarele metode şi instrumente: chestionare, 

observări, interviuri, analize comparative. În urma evaluării impactului au fost identificate următoarele 

aspecte: 

- la nivelul instituţiei: creşterea interesului pentru problematica educaţiei pentru democraţie prin 

modalităţi alternative; 

- la nivelul elevilor şi preşcolarilor: conştientizarea acestora de necesitatea formării unui comportament 

participativ şi cultivarea încrederii reciproce a respectului faţă de om şi de realizările fiecăruia dintre 

noi; 

- la nivelul cadrelor didactice participante: dobândirea unor competenţe de a realiza obiectivele 

educaţiei pentru democraţie şi participare într-un mod eficient, care să trezească interesul elevilor 

pentru acest domeniu de educaţie;  

- la nivelul comunităţii: acordarea sprijinului autorităţilor locale şi a unor instituţii cu responsabilităţi în 

educaţia copiilor; conştientizarea părinţilor despre rolul activ al familiei în însuşirea şi respectarea 

normelor de comportare în societate de către copii, în manifestarea unor atitudini favorabile luării 

deciziilor şi exprimării opiniilor personale. 

Pentru diseminare s-au desfășurat: 

- mese rotunde de informare a celorlalţi elevi din şcoală, a părinţilor, a celorlalte cadre didactice – 

lunar; 

- raportări la Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral, Consiliul Părinţilor – trimestrial; 

- dialoguri deschise, dezbateri interactive. 
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Ca materiale de promovare au fost utilizate: 

- expoziţie cu fotografii de la activităţile desfăşurate în proiect;  

- postere, afişe informative, pliante; 

- revista „Fii om de omenie!”. 

          Pentru multiplicarea exemplelor de bună practică au fost organizate schimburi de experienţă , au fost 

invitaţi reprezentanţi ai televiziunilor locale care au preluat şi prezentat în emisiuni aspecte din experienţa 

acumulată de participanţii la proiectul „Fii om de omenie!”. 

         Cu siguranță,voluntariatul este o modalitate prin care putem readuce o rază de speranță în sufletele celor 

pentru care soarta, din păcate, nu a rezervat prea multe bucurii. De asemenea, prin voluntariat nu numai că 

sădim un zâmbet pe chipul celor care prea rar zâmbesc, dar învățăm totodată să fim responsabili, receptivi la 

problemele celorlalți…într-un cuvânt: să fim oameni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

www.voluntar.ro 

http://www.provobis.ro/ 

http://evoluntar.ro/forum/ 

1. Theodosiu, D. – Mai aproape de elevi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 

2. Tomşa G. - Consilierea şi orientarea în şcoală, Casa de Editură şi Presă Viaţa Românească, 

Bucureşti, 1999 

 

http://www.voluntar.ro/
http://www.provobis.ro/
http://evoluntar.ro/forum/


“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

806 
 

EFECTELE POZITIVE ALE VOLUNTARIATULUI 

Miulescu Tatiana 

Grădinița nr. 271, București 

 
Ce îi face pe oameni să devină voluntari, ce îi determină să-și dorească să-și ofere ajutorul? 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. În literatura de 

specialitate există mai multe modele teoretice care au fost propuse în încercarea de a explica cum s-a dezvoltat 

acest fenomen. Voluntariatul este văzut „ca o manifestare importantă a ajutorului uman”. Studiile subliniază 

trei caracteristici relevante ale celor care fac voluntariat, și anume: voluntarii caută deseori oportunități pentru 

a-i ajuta pe ceilalți; ei intenționează să facă voluntariat, implicarea lor și gradul în anumite activități se 

potrivesc nevoilor lor personale; voluntarii își pot lua un angajament care se poate prelungi pe perioade lungi 

de timp și care poate implica costuri de timp, energie și oportunități. 

Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public 

desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau 

de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup.  

Experiența de voluntariat este motivantă, oferă multiple posibilități de dezvoltare și ajută să oferi 

timpului un chip, un sens și scop. Pe lângă rolul său important în încurajarea dezvoltării societății civile, a 

democrației și a faptului că este o dovadă a bunătății și angajamentului oamenilor, voluntariatul are efecte 

pozitive asupra voluntarilor înșiși. Rezultatele cercetărilor indică o asociere pozitivă între voluntariat și 

sănătatea și bunăstarea voluntarilor. Una dintre teoriile utilizate în studiul motivației este teoria 

autodeterminării, care abordează motivația și personalitatea umană folosind metode empirice tradiționale. 

Pentru a explica motivația și starea de bunăstare, teoria se referă la nevoile psihologice de bază și identifică 

trei astfel de nevoi: competență, relație și autonomie, care sunt esențiale pentru promovarea unei funcționări 

optime, pentru creștere și integrare, precum și pentru dezvoltarea socială și bunăstarea personală. 

Primele modele ale motivațiilor din spatele implicării voluntare se referă la motivele intrinseci și la 

cele extrinseci ale deciziilor noastre. Dacă ne uităm la motivele extrinseci, normele sociale pot determina 

decizia de implicare. În ceea ce privește motivele intrinseci care determină oamenii să se implice în activități 

de voluntariat, au fost identificate următoarele: valorile care ghidează indivizii, interesele și activitățile de 

distracție.  

Voluntarii sunt caracterizați de trăsături precum altruism, sensibilitate la nevoile și suferința 

persoanelor care se confruntă cu dificultăți, dorință de dezvoltare personală, flexibilitate, creativitate, toleranță 

și chiar dacă sunt foarte puține persoane implicate în activități de voluntariat, care ar putea să nu aibă vreun 

obiectiv personal, în spatele statutului de voluntar, comportamentul lor ar trebui totuși să servească în 

principal obiectivelor umanitare adevărate ale cauzei pentru care lucrează. După cum se poate observa, 

participarea la activități de voluntariat nu numai că aduce beneficii personale pentru voluntari, cum ar fi 

dezvoltarea profesională, dezvoltarea socială și bunăstarea personală, dobândirea de noi cunoștințe și 

competențe necesare pentru integrarea pe piața de lucru, dar încurajează și dezvoltarea societății civile. 

Beneficiile voluntariatului sunt nu numai personale, ci și sociale, deoarece favorizează dezvoltarea 

societății civile în general. În consecință, „deschiderea” organizațiilor de a primi voluntari, promovarea 

voluntariatului și receptivitatea tinerilor față de astfel de experiențe sunt importante pentru dezvoltarea 

voluntariatului în domeniul social. 

Voluntariatul oferă posibilitatea persoanei de a explora noi abilități și interese de care s-ar putea să nu 

se bucure altfel. Voluntarul își poate lărgi orizonturile în timp ce îi ajută pe ceilalți. Voluntariatul oferă 

informații asupra modului de funcționare a unor organizații și persoana se poate conecta cu câteva referințe 

utile în vederea obținerii unui loc de muncă.  

Relațiile pe care voluntarul le poate crea sunt nenumărate. Persoana se conectează cu alții prin 

voluntariat și, dacă o face regulat, poate menține viitoarele rețele sociale valoroase. De asemenea, își poate 
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face prieteni noi, implicându-se într-o activitate obișnuită precum voluntariatul. Cu o rețea socială mai mare, 

voluntarul va avea mai multe resurse la îndemână, ceea ce duce la o sănătate fizică, mentală și emoțională mai 

bună. 

Voluntariatul este adesea văzut ca o soluție a multor probleme ale societății, atât pentru cei voluntari, 

cât și pentru cei ajutați. Oamenii șomeri și studenții, de exemplu, sunt încurajați să facă voluntariat, astfel 

încât să dobândească abilități și experiență care să le crească capacitatea de angajare. În mod similar, 

voluntariatul este privit ca un singur răspuns la problema singurătății care primește o atenție tot mai mare. 

Ideea de voluntariat cu impact asupra beneficiarului și a voluntarului este uneori denumită „beneficiu dublu” - 

termen care a intrat în limba folosită de campaniile de voluntariat.  

Voluntariatul contribuie la stimularea stării de spirit, dar are efecte și asupra stării de bine fizice. 

Voluntarii se confruntă cu o longevitate mai mare și cu o frecvență mai mică a bolilor de inimă. Voluntarii pot 

avea, de asemenea, un risc mai mic de pierdere a memoriei. 

Voluntariatul reprezintă mai mult decât distracția de a face ceva în timpul liber; acesta contribuie și la 

scăderea nivelului de stres. Când îi ajuți pe alții, corpul eliberează dopamină în creier, ceea ce are un efect 

pozitiv asupra modului în care voluntarul se simte. Voluntarii au, de asemenea, niveluri mai mici de depresie. 

Voluntariatul ajută la crearea unei plase de siguranță. Cu aceste legături sociale puternice, voluntarul 

este întotdeauna înconjurat de o comunitate care este dispusă să-l ajute când vremurile devin dificile. Făcând 

voluntariat, persoana devine parte a rețelei de siguranță a altcuiva. Ajutându-i pe ceilalți, voluntarul va avea 

un sentiment mai mare de încredere și respect de sine. 
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  IUBIM, NE DĂRUIM… 

 

      Prof. Bortoş Rozalia  

Grădiniţa cu Pp Poieniţa, Cluj-Napoca 

 

Şcoala este o instituţie care promovează valori, un spaţiu în care se desfăşoară procesul educaţional, 

acesta fiind locul în care ne aşteptăm să găsim cât mai puţină violenţă. Dar pentru că educaţia implică în 

primul rând relaţionare, este aproape imposibil ca relaţiile dintre elevi să se bazeze doar pe prietenie, respect şi 

solidaritate. În ţara noastră perioada post-comunistă a facilitat dezvoltarea comportamentelor agresive tocmai 

prin schimbul de valori şi prin modificarea distanţei faţă de autoritate. Se pare că tinerii sunt cei mai 

influenţaţi într-o societate în schimbare din dorinţa de a asimila repede ceea ce este nou, aceştia trecând de la 

o extremă la alta, neştiind să adapteze informaţia nouă la realitate. 

Unul dintre obiectivele educaţiei, în general, şi al educatorului în şcolile statale (în special) este 

realizarea unei conduite morale bune dar şi o cât mai bună aplicare a principiilor şi valorilor creştine în 

societatea în care elevii de astăzi vor fi cetăţenii de mâine. Într-o societate din ce în ce mai pragmatică, 

nemiloasă cu cei slabi şi vulnerabili, elevii trebuie să-şi însuşească simţul caritabil, altruist, şi să urmeze cu 

deschidere, fără reţineri (de orice natură) îndemnul lui Isus Cristos adresat întregii lumi: „Aşa cum eu v-am 

iubit, aşa să vă iubiţi unul pe altul. Prin aceasta vor recunoaşte toţi că sunteţi discipolii mei: dacă aveţi 

dragoste unii faţă de alţii” (In 13,34-35).  

Această dragoste faţă de aproapele nu trebuie să fie îngrădită nici de religie, nici de rasă, nici de etnie, 

limbă, orientare sexuală sau politică sau alte diferenţe. Această dragoste trebuie, aşa cum bine spune Sfântul 

Iacob în Scrisoarea sa, să îi lege pe oameni în logica binelui pentru că doar credinţa nu este suficientă: „Ce 

folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască? Dacă 

un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana cea de toate zilele, şi cineva dintre voi le-ar zice: Mergeţi în 

pace! Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar nu le daţi cele trebuincioase trupului, care ar fi folosul? Aşa şi cu credinţa: 

dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi.” (Iac 2,12-17) În voluntariatul Carităţii, elevii vor înţelege cel mai 

bine cuvintele înţelepte ale Mântuitorului care ne spune că va fi soră, frate, mamă oricui va face voinţa sa. 

Voinţa lui este să împărtăşim iubirea în fapte concrete. Acesta e resortul şi finalitatea unui proiect. 

Faptul că la începutul istoriei omenirii Dumnezeu a întemeiat familia (Gn. 1,28), arată că dreptul de 

existenţă al familiei, precum şi dreptul părinţilor asupra copiilor are origine divină. Familia este un paznic ce 

veghează neîncetat şi un zăgaz puternic care ocroteşte moralitatea părinţilor prin bucuriile curate şi senine, 

precum şi prin sentimentele de iubire şi răspundere pe care le prilejuieşte. 

Voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și totodată, în 

dezvoltarea educației și formării profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale. Voluntariatul 

este activitatea de interes public desfășurată de persoane fizice, denumite voluntari. Actele de voluntariat 

derivă din înțelegerea conștientă a cuvântului ”sprijin”. Libertatea de a te face util și de a simți plăcerea unui 

sincer ”mulțumesc” se transformă într-un imbold esențial de a lua partea la acțiunile de voluntariat.  

Familia reprezintă primul context de viaţă, cu semnificaţie deosebită în edificarea personalităţii 

copilului, agentul de bază al socializării, al procesului de însuşire temeinică şi liber consimţită a normelor, 

valorilor şi regulilor de conduită concordante cu modelul etico-normativ al societăţii, asigurându-i capacitatea 

de a exercita adecvat rolurile sociale, participarea conştientă la urmărirea şi la realizarea finalităţilor fixate; 

orientarea corectă în câmpul moral; capacitatea de a discerne între conduitele acceptate şi cele neacceptate, 

între mijloacele legitime şi cele ilegitime, între scopurile dezirabile şi cele indezirabile, capacitatea de a le 

îmbina în mod judicios în decizii şi în acte corespunzătoare celor două tipuri de atitudini fundamentale 

rezultate din procesul de formare socială: conformism şi nonconformism. 

Cum pot să devin voluntar? Convingerea poate veni de la fiecare dintre noi precum că avem abilități și 

talente de împărtășit. Nevoile sunt numeroase și domeniile de luptă împotriva excluderii și sărăciei variază: 
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vârstnici, persoane imobilizate la domiciliu, persoane cu dizabilități, tineri, copii, familii sărace, etc. 

Ascultarea este esențială pentru un loc de primire sau pentru n grup de suport, de asemenea, schimbul de 

cunoștințe este o oportunitate pentru relații de ajutor fructuoase. De fapt, toate experiențele sunt bine venite în 

desfășurarea acestei misiuni mărețe. 

 Calitățile unui voluntar: 

- Creativitate;  

- Idei inovatoare; 

- Disponibilitatea de a face activități benevole; 

- Motivare; 

- Dorința de a-i ajuta pe alții; 

- Interes față de diferite domenii; 

- Deschidere; 

- Independență; 

- Cunoștințe. 

Cine poate deveni voluntar? Simplu: oricine! Oricine poate ă devină voluntar și să aducă o contribuție, 

cât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să dorești acest lucru! Atât timp cât există voință 

și entuziasm, orice persoană poate să aducă în acest mod contribuția la înflorirea societății în care trăim. Sunt 

zeci de motive pentru care merită să devenim voluntari și să facem voluntariat.  

Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, cu toții avem cel puțin o 

abilitate, pricepere sau un talent pe care ă îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în 

folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

 Efectele voluntariatului: ne dezvoltăm personal, ne îmbunătățim comunicarea, ne valorificăm 

cunoștințele, ne creăm legături cu oameni din jurul nostru, îi ajutăm pe ceilalți să devină puternici, avem 

ocazia să cunoaștem oameni cu valori similare, avem ocazia de ai cunoaște direct pe cei în nevoi, arătăm că ne 

pasă de ce se întâmplă în jurul nostru. 

Îţi faci noi prieteni - Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie 

de prietenie durabilă este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei 

cunoaşte persoane care au aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, 

voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

Voluntariatul te ajută în carieră - voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te ajută la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar trebuie 

să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să 

comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un 

anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi 

eficient sarcinile care îţi revin.  

Voluntariatul te face să te simţi împlinit - nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la 

comunitatea din care faci parte sau că ai ajutat nişte persoane mai puţin norocoase. Mai mult, oamenii de 

ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce stresul şi te face mai sănătos. De 

asemenea, voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul imunitar. Munca 

unui voluntar este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte comunitatea în care 

trăieşti. 

Descoperi realitatea din jurul tău - atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii 

în care trăim şi putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o 

problemă nu te afectează pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile 

noastre să o găsim soluţie.  

Ajuţi la corectarea nedreptăţilor - de câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că 

a fost vorba de cineva cunoscut, dar simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai 
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probleme, a fost suficient ca să te ajute să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o 

parte din bunătatea care ţi s-a arătat unor persoane care au mare nevoie de acest lucru.  

Eşti chiar tu schimbarea pe care o vrei în lume - nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se 

rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. 

Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi 

să te implici personal. 

Fiecare copil are o anumită personalitate şi propriul său potenţial intelectual în construirea unei 

atitudini pozitive despre sine, copilul trebuie supus la cât mai multe experienţe pozitive, pentru că aşa cum 

sublinia Vasile Nedelcu ,,în activitatea cu altul, alături de altul şi uneori împotriva altuia, se desăvârşeşte 

cunoaşterea de sine”. Copilul trebuie tratat în funcţie de vârsta lui, ajutat să străbată unele treceri grele, 

luminându-i calea pe care se angajează şi mergând chiar puţin dincolo de posibilităţile sale. 
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VOLUNTARIATUL ȘI FORMAREA TINEREI GENERAȚII 

 

Prof. Roșu Cristian-Nicolae 

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea 

„În activitatea de voluntariat, persoana care o întreprinde investeşte în folosul celorlalţi inteligenţa, 

talentul, timpul său, proiectele sale, fără a aştepta însă nimic în schimb. Trebuie să adăugăm imediat la ceea ce 

am spus, ca o caracteristică a acţiunii voluntarului, aceasta nu se măsoară atât prin timpul, implicarea şi 

bunăvoinţa sa, cât prin aspectul de gratuitate menţinut constant în timp. Există trei termeni care pot sintetiza 

sensul şi activitatea voluntarului: TIMP – A DĂRUI – APROAPELE.” (Prof. Univ. Nunzio Galantino) 

 

În ultimile decenii voluntariatul a luat amploare prin programe atât sub formă de educație formală, 

nonformală, cât și informală. 

Din perspectiva modului în care este realizat voluntariatul  se pot identifica mai multe tipuri de 

voluntariat, conform Asociației VOLUM: voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană 

pentru ajutorarea altor persoane, voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de 

o persoană în cadrul unei organizații(voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu 

scop lucrativ sau în cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public –

instituție, sau de drept privat-ONG, sindicat) și  formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal- fără 

o relație contractuală explictă între voluntar și organizația gazdă. [1] 

Prin activități de voluntariat reușești să interacționezi cu oameni din domenii variate, să colaborezi cu 

ei și să închei relații de prietenie. Încurajez implicarea tinerilor în activități de voluntariat și drept în urma am 

încheiat o serie de parteneriate cu diferite instituții. Voi prezenta, cu titlu de exemplu, un model de acord de 

parteneriat încheiat între o unitate de învățământ nivel liceal, profil tehnic și o unitate a căror copii sunt cu 

CES.  

 

 

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

I. Încheiat între: 

  1. Unitatea de învățământ voluntară,  strada:, nr. ,  localitatea: , în calitate instituţie de învăţământ ce 

implementează în mod curent Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, reprezentat de director... și  

profesor... în calitate de coordonator ai activităţilor pentru pregătirea elevilor voluntari pentru Concursurile şi 

activităţiile din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară şi pentru alte activităţi şcolare şi 

extraşcolare. 

 2. Unitatea de învățământ beneficiară, strada: , Nr. , localitatea: , în calitate de partener/ oranizaţie/  gazdă/ 

beneficiar, reprezentat prin profesor... în calitate de director, și profesor...în calitate de coordonator ai elevilor 

beneficiari. 

II. Obiectul acordului de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi beneficiar în vederea 

desfăşurării de activităţi pentru pregătirea elevilor voluntari şi a elevilor beneficiari participanţi la 

Concursurile şi activităţiile din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară şi pentru alte activităţi 

şcolare şi extraşcolare. 

III. Grupul ţintă este format din:  

     -... elevi încadraţi cu CES, denumiţi beneficiari de la… , clasa a … .   

     -... elevi voluntari de la..., clasa a ... . 

IV. Scopul parteneriatului îl constituie desfăşurarea de activităţi pentru pregătirea elevilor voluntari şi 

beneficiari în vederea participării la Concursurile şi activităţiile din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară şi pentru alte activităţi şcolare şi extraşcolare. Se vor promova imaginea pozitivă şi serviciile 
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educaţionale ale instituţiilor partenere. 

V.Obligaţiile părţilor: 

1. Unitatea de învățământ voluntară se obligă: 

     -să respecte regulile şi normele de comportament ale organizaţiei gazdă primite în scris de la organizatori 

înainte de începerea activității; 

     -să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţilor de voluntariat; 

     -să desfăşoare activităţile propuse respectând calendarul proiectului; 

     -să asigure desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea 

condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii 

respective;; 

     -să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia parteneră. 

2.Partenerul/ oranizaţia gazdă/ beneficiar … se obligă: 

     -să asigure desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator ai elevilor beneficiari, cu respectarea 

condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii 

respective;; 

     -să desfăşoare activităţile propuse respectând calendarul de activităţi; 

     -să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia parteneră. 

VI.Durata acordului:  

   Prezentul acord a fost încheiat astăzi ......... , în 2 exemplare cu putere de original pentru fiecare parte, intră 

în vigoare la data semnării lui şi este valabil pe perioada anului școlar... . 

 

De obicei prima întâlnire o desfășurăm în instituția unde studiază subiecții beneficiari, pentru a nu-i 

stânjeni cu prea multe elemente de noutate: spațiu nou, oameni necunoscuți. Ambele părți la început sunt 

reticiente, emoționate chiar puțin speriate, dar în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură, 

fiind prietenoși, deschiși, sprijinindu-se în activități și lucrând împreună cu ei. În final comunicând prin 

cuvinte , clare, simple și gesturi adecvate. Cu fiecare întâlnire activitățile se desfășoară mai aproape de firesc, 

se formează o echipă unde se învață și se experimentează lucruri noi. 

În societatea românească de astăzi, consider că este doar o problemă de timp ca valoarea activității de 

voluntariat, dar și a voluntarului să îi fie descoperite în totalitate beneficiile și să fie exploarate cu încredere. 

Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și poate fi practicată și sprijinită de adulți sau copii, deoarece se 

desfășoară prin alegere liberă și printr-un proces flexibil. 
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VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ, OGLINDA A VIOLENŢEI DIN SOCIETATE 

 

prof. înv. primar Doina Cîndea 

 Şcoala Gimnazială Nr. 113 

 

 

 Câtă violenţă este în jur! Societatea îşi arată colţii în fiecare zi. Violenţa fizică este prezentă în şcoli, 

pe stradă, în casele oamenilor, în mijloacele de transport. Violenţa verbală o găseşti la fiecare cotitură, pe 

forumuri web sau chiar la elevii de şcoală primară. Deschidem televizorul şi-auzim în fiecare zi despre copii, 

femei şi bătrâni bătuţi cu pumnul, cu parul, cu ranga...Imagini şocante ale violenţei în şcoli apar din ce în ce 

mai mult în mass-media. La televizor e multă violenţă, pentru că asta face audienţă. Copiii noştri sunt expuşi 

violenţei prin jocurile video, filme şi chiar în cadrul propriei familii. Majoritatea populaţiei este mult mai 

violentă, mai stresată, mai deprimată decât era în urmă cu câteva decenii. Violenţa a ajuns în şcoli, în parcuri, 

în casă – locuri pe care le puteam spera oaze de linişte în mijlocul oraşelor unde violenţa era la ea acasă. 

 Ce se poate face pentru a stopa acest fenomen? Ne asaltează veştile proaste în legătură cu condiţiile în 

care trebuie să ne creştem copiii şi nepoţii. Conflictul dintre generaţii pare a fi mai acut ca oricând. Şi 

totuşi...copiii noştri învaţă neîncetat de la noi. Învaţă nu din vorbele cu care încercăm să-i educăm, ci din 

comportamentul, sentimentele, atitudinea noastră în viaţa de fiecare zi. Toate acestea reprezintă pentru copii 

un model ce le va guverna întreaga existenţă viitoare. Copiii sunt ca bureţii. Absorb tot ce facem, tot ce 

spunem. Învaţă în fiecare clipă de la noi, indiferent dacă suntem sau nu conştienţi de asta.  

„ Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi...” spune Dorothy Law Nolte în poemul său 

Copiii învaţă ceea ce trăiesc. 

Trăind într-o atmosferă ostilă, copiii ajung să se simtă vulnerabili. Unii dintre ei devin duri, mereu 

puşi pe harţă, mereu gata să riposteze. Alţii însă, ajung să fie atât de speriaţi de certuri, încât evită orice fel de 

conflicte, chiar şi pe cele fireşti. Un anume model de agresivitate familială, îl pot face pe copil să creadă că 

disputele sunt o necesitate, o cale de a rezolva problemele. Ei vor creşte cu convingerea că viaţa e o bătălie, că 

nu vor fi trataţi corect dacă nu luptă sau şi mai rău, că trebuie să lupte pentru a supravieţui. Felul în care 

rezolvăm, ca părinţi sau ca dascăli, conflictele dintre noi sau crizele familiale, este sistemul de referinţă în care 

copiii noştri vor învăţa să facă faţă conflictelor – fie cu ostilitate distructivă şi agresivitate, fie prin fermitate şi 

dialog constructiv. 

Părinţii se întreabă mereu : „De ce se poartă aşa copilul meu?” Este o întrebare esenţială. La fel ca un 

mecanic auto care trebuie să-şi dea seama în primul rând de ce maşina lui scoate zgomote ciudate, trebuie să 

înţelegem mai întâi de ce copilul nostru se comportă rău. Abia apoi vom putea să rezolvăm problema. 

De ce apare violenţa la copii? Putem găsi câteva explicaţii dar trebuie să găsim şi strategiile prin care 

să contracarăm acest fenomen. 

Elevii noştri sunt martorii unor acte de violenţă, aproape la tot pasul: filme violente la televizor, jocuri 

violente pe calculator, muzică violentă şi apoi.... violenţa din societate: violenţă verbală, violenţă fizică, 

violenţă domestică, violenţă la tot pasul 

Copiii sau adolescenţii respinşi sau batjocoriţi de alţi copii sau adolescenţi, riscă să alunece către 

partea întunecată, plonjând într-o lume a violenţei. Violenţa în rândul tinerilor se poate datora absenţei unor 

părinţi afectuoşi şi generoşi. Copiii orfani sau cei din familii destrămate, aruncaţi de la o familie la alta, intră 

de multe ori în această categorie. Lipsa ataşamentului conduce la pierderea încrederii şi la un nivel scăzut al 

respectului de sine. Asemenea copii reuşesc cu mare greutate să stabilească legături afective sau să aibă 

remuşcări pentru durerea provocată celor din jur.  

Lipsiţi de legături afective, ei  încep să se simtă goi pe dinăuntru. Într-o situaţie tensionată, aceştia, 

este foarte posibil, să răspundă violent la cea mai mică provocare. 
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Copiii violenţi au adeseori o viziune distorsionată asupra moralităţii, cu un cod al onoarei potrivit 

căruia, atunci când cineva te loveşte, tu trebuie să te răzbuni cu o forţă cel puţin dublă. Altfel, eşti socotit slab, 

moale şi devii o ţintă a ironiilor şi batjocurii.  

E clar că tinerii, adolescenţii devin adeseori furioşi şi violenţi dacă nu au anumite modele care să-i 

înveţe iubirea necondiţionată: ei poate nu ar fi devenit violenţi dacă măcar un adult din viaţa lor le-ar fi arătat 

afecţiune şi blândeţe. Şi nu e neapărat nevoie ca acest adult să fie părintele – la fel de bun era şi un profesor. 

Dacă în viaţa lor lipseşte acel adult care să reprezinte o constantă şi să restabilească legăturile afective rupte, 

ei îşi varsă furia pe restul lumii. 

Violența afectează viața tuturor celor care sunt martori la ea. Pentru copii, violența are urmări 

psihologice, emoționale și de dezvoltare. 

Cum se poate elimina violența?  

1. Să oferim un bun exemplu copiilor noştri. Copiii învaţă cum să se comporte urmărindu-i pe adulţi. Părinţii 

trebuie să facă un efort pentru a-şi păstra un sens al valorilor şi moralei în paralel cu modul de a se exprima 

non-violent şi de a oferi un exemplu în acest sens. Dacă copilul te vede certându-te, trebuie să te asiguri că te 

va vedea şi împăcându-te şi niciodată nu trebuie să continui cu violența fizică sau verbală în prezența lui.  

2.  Să impunem reguli clare şi limite potrivite vârstei. Copiii trebuie să ştie exact ce se aşteaptă de la ei şi 

consecinţele dacă nu cooperează. Mai mult, trebuie să fim siguri că elevul înţelege toate regulile din familie – 

putem chiar să-l implicăm  în setarea unora. Menţinerea aceloraşi reguli în mod consistent reduce conflictele 

şi îţi menţine credibilitatea ca părinte. 

3. Metodele de disciplinare pot fi  non-violente. Dacă lovim şi batem copilul drept pedeapsă (și mai ales în 

cazul copiilor sub 3 ani), el va învăţa că violenţa este permisă în orice situaţie (cei mici nu au cum să înţeleagă 

rolul unei pedepse, dacă nu înţeleg cu ce au gresit !!!). Întotdeauna oferiţi-le explicaţii privind acest lucru, 

altfel bătaia nu-i va convinge că au gresit). Există suficiente căi de pedepsire fără violență, astfel încât pentru 

rezolvarea uneori a problemelor, pedepse de genul: „5 minute stai pe acest scaun" sau „2 minute la colț" sunt 

suficiente și non-violente. !!! Aminteşte-ţi ca mereu să răsplăteşti, mereu să aibă un comportament frumos. 

4.Limitează  expunerea la violenţă a copiilor tăi. Acordă mare atenţie programelor de la televizor și  

programelor  de pe  internet   pe care copilul le urmărește şi limitează expunerea acestuia la temele violente. 

Pistoalele și săbiile de jucărie, dar şi alte jucării ce promovează violenţa şi agresiunea trebuie limitate și 

monitorizate. 

5. Oferă-i copilului multă afecțiune și atenție. Copiii care se simt iubiți, în siguranță și care au format un 

sentiment de încredere cu adultul care-i îngrijește sunt mai puțin violenți și agresivi decât ceilalți. Poți construi 

acest sentiment de încredere și siguranță al propriului copil având un rol activ în viața lui, petrecând în mod 

consistent suficient timp de calitate cu el și oferindu-i multă dragoste, laude și încurajări. Chiar și o perioadă 

de timp scurtă petrecută astfel, poate aduce numai satisfacții și pentru părinte, dar mai ales pentru copil. 

Să nu uităm că violenţa în şcoală este o expresie a violenţei în societate. Când violenţa se produce în 

şcoală, ea conduce şi la alte consecinţe: alături de prejudicii, victimizare, uneori moarte, violenţa din şcoală 

reduce şansele elevilor de a-şi dezvolta personalitatea pe deplin şi de a dobândi o educaţie de calitate. 
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COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

Lungu Laura Cristina 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brăila 

 

 CES exprimă o necesitate evidentă de a se acorda anumitor copii o atenție și o asistență educațională 

suplimentară un anumit fel de discriminare pozitivă fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea 

șanselor, de acces și participare școlară și socială. 

 În unele materiale, CES apare și cu notația prescurtată (aproape sinonimă) de cerințe/nevoi speciale. 

Această expresie are însă, adeseori, o semnificație mai amplă, cuprinzând pe lângă deficiențe sau tulburări și 

probleme educaționale puse de copiii care cresc în anumite medii defavorizate, copii delincvenți, copiii străzii 

sau chiar cei aparținând unor anumite grupuri etnice minoritare, copiii bolnavi de SIDA etc. În această 

accepție, ne apropiem de semnificația, mai largă, a termenului ”copii în situație de risc”, al cărui registru de 

cuprindere este mult mai amplu. Un alt concept , utilizat în diverse contexte ca relativ sinonim cu CES 

(respectiv copii în situații de risc) este ”copii vulnerabili” sau ”marginalizați”.  

 Cerințele educative speciale – această sintagmă se referă la cerințele în plan educativ al unor categorii 

de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrică, 

fiziologic etc. sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socio-economice sau de altă natură (cum ar fi 

absența mediului familial, condiții de viață precare, anumite particularități ale personalității copilului etc.) care 

plasează elevul/copilul într-o stare de dificultate în raport cu cei din jur. Această stare nu-i permite o existență 

sau valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care acesta dispune și induce un 

sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale. În consecință, activitățile 

educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități de proiectare și de desfășurare a lor în relație 

directă cu calitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni în întâmpinarea cerințelor pe care elevii 

respectivi le resimt în raport cu actul educațional (acest proces presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, 

coerență, rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un anumit grad de înțelegere, conștientizare, participare, 

interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din partea elevilor). Altfel spus, cerințele educative speciale 

solicită abordarea actului educațional de pe poziția capacității copilului deficient sau aflat în dificultate de a 

înțelege și valorifica conținutul învățării și nu de pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară 

activitatea instructiv educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de copii.  

Această sintagmă poate avea înțeles pentru fiecare elev în parte, în sensul că fiecare elev este o individualitate 

și, la un moment dat, într-un domeniu sau altul al învățării, reclamă anumite cerințe educative specifice pentru 

a înțelege și valorifica la maximum potențialul său în domeniul respectiv (spre exemplu, un elev care 

întâmpină dificultăți de învățare la matematică sau fizică – unde sunt necesare, în special, anumite operații ale 

gândirii la care elevul respectiv este deficitar – poate avea rezultate foarte bune la disciplinele din celelalte arii 

curriculare, chiar peste media clasei; la fel se poate spune și despre un elev coleric sau hiperkinetic care nu-și 

poate concentra atenția prea mult în clasă, dar care poate înțelege cu ușurință conținutul lecțiilor în momentele 

sale de atenție). Totuși, termenul de cerințe educative speciale este utilizat mai ales în domeniul 

psihopedagogiei speciale unde semnifică necesitatea unei abordări diferențiate și specializate a educației 

copiilor cu deficiențe, a celor cu afecțiuni neurologice, neurofiziologice sau somatice etc.  

 Sintagma copil/elev cu cerințe educaționale speciale desemnează acea categorie de copii/elevi, care la 

un moment dat solicită o educație adaptată particularităților individuale și/sau caracteristicilor unei anumite 

deficiențe de învățare (care derivă sau nu dintr-o dizabilitate). Din perspectiva pedagogică și educațională, 

cerințele educaționale speciale se formează atunci un elev nu dispune de capacitățile necesare pentru a face 

față acelorași cerințe, nu poate asimila aceleași conținuturi sau nu poate apela la același set de abilități la un 

moment dat ca și colegii lui de vârstă. Dacă se admite că fiecare copil este individualitate, și la un moment dat 
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reclamă anumite cerințe educaționale specifice, atunci această sintagmă poate avea un anumit înțeles pentru 

fiecare elev în parte. 

 Pot constitui bariere în calea educării și învățării: 

- diferite schimbări ale stării biologice, funcționale ale copilului; de exemplu: tulburări de auz, de 

vedere, fizice, etc.  

- unele caracteristici de personalitate; de exemplu: un copil anxios, coleric, hiperkinetic; 

- caracteristici ale mediului; de exemplu: proveniența dintr-o familie marginalizată din cauza 

apartenenței etnice sau a stării materiale precare, etc. 

- diferite tipuri  de relaționări dintre copil și familie; de exemplu: divorțul părinților. 

Clasificarea copiilor cu cerințe educative speciale 

➢ Clasificarea UNESCO 

• Copiii cu deficiențe mintale:  

- Ușoare, cu coeficient de inteligență între 50 – 70, cu dificultăți de învățare caracterizate prin: 

capacitatea de a frecventa o clasă obișnuită prin mijlocirea unor modificări considerabile ale programului de 

învățare și a unui sprijin specific; inaptitudinea elevului de a urma o clasă obișnuită din cauza unei lentori în 

dezvoltarea intelectuală; aptitudinea de a reuși în învățarea școlară, de a realiza o oarecare adaptoare socială și 

de a se îngriji de nevoile sale. 

- Moderate, cu dificultăți de învățare caracterizate prin: inaptitudinea de a urma programul de 

învățare destinat deficienței mentale lejere în dezvoltarea intelectuală; aptitudine limitată de învățare școlară, 

de adaptare socială și de a se îngriji de nevoile sale. 

- Severe, cu coeficient de inteligență între 25 – 50, pot fi cuprinși de regulă, în grădinițe speciale, 

în școli sau clase speciale. 

- Profunde, cu coeficient de inteligență sub 25. 

• Copiii cu deficiențe fizice (motorii și neuromotorii) 

• Copiii cu deficiențe senzoriale – auditive, care au pierderi ale auzului între 35 – 70 decibeli 

(hipoacuzie) sau mai mari de 70 decibeli (surzi). 

• Copiii cu deficiențe senzoriale – vizuale, care prezintă o diminuare a  acuității vizuale între 0,05 – 

0,2 (ambliopi) sau între 0 – 0,05 (nevăzători), care chiar după corecție împiedică randamentul școlar. 

• Copiii cu tulburări de limbaj în situația când acestea nu sunt însoțite de alte deficiențe sau nu 

reprezintă consecința acestora.  

• Copiii cu tulburări socio-afective și de comportament care acoperă o gamă de carențe 

educative speciale și care au implicație directă în învățarea școlară. Aceste tulburări pot fi însoțite de 

următoarele dificultăți: inaptitudinea de a stabili și de a întreține relații personale; teama; anxietate excesivă, 

tendința de relații impulsive; inaptitudinea de a învață, care nu poate fi atribuită unui factor intelectual, 

senzorial, fizic sau a unui ansamblu din acești factori.  

• Copiii care prezintă tulburări/dificultăți de învățare altele decât cele de limbaj  - respectiv 

cu dominantă psihomotorie sau psihoafectivă (fără deviații semnificative ale comportamentului), copii 

cu ritm lent de învățare, cu handicap și/sau intelect liminar ori cu deficiențe ușoare (în deosebi de ordin 

perceptiv). Cuprinde deci tulburările ce apar atât pe planul învățării cât și pe plan social în unul sau altul din 

procesul necesar utilizării simbolurilor de comunicare sau a limbajului vorbit care nu sunt în principal 

datorate: deficiențelor vizuale, auditive, fizice, mintale, socioafective, care antrenează un decalaj considerabil 

între randamentul școlar și aptitudinile intelectuale precum deficiențele în: limbajul perceptiv (ascultat – 

lectură), asimilarea limbajului (gândire, ideație) sau a limbajului expresiv (vorbit, scriere, calcul) care pot fi 

asociate cu tulburări de percepție, leziuni cerebrale, disfuncție cerebrală minoră, dislexie, afazie, afazie de 

evoluție. 

 În funcție de gravitatea dificultăților de învățare se poate realiza o repartizare adecvată în structurile 

de învățământ și anume:  
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- copii/elevi cu dificultăți de învățare ușoară pot beneficia de serviciile oferite de o clasă obișnuită 

cu condiția ca profesorul titular să adapteze intervenția educațională la posibilitățile reale ale copilului.  

- copii/elevii cu dificultăți de învățare medii ce primesc sprijin în timp, parțial în afara clasei 

obișnuite din partea unui profesor de sprijin.  

- copii/elevi cu deficiență de învățare gravă care în general sunt plasați în clase cu dificultăți (clase 

speciale).  

 În general, în clasificarea copiilor cu cerințe educative speciale se insistă cu precădere asupra 

posibilităților de învățare a copiilor, pe competențele de adaptare socială.  

➢ Clasificarea OMS 

• Deficiența (definiție) – în domeniul sănătății, deficiența corespunde oricărei pierderi de 

substanță sau alterării unei funcții sau unei structuri psihologice, fiziologice sau anatomice. 

Deficiența se caracterizează prin pierderile de substanță sau de alterări care pot fi provizorii sau 

definitive. Acestea cuprind existența sau apariția de anomalii, de insuficiențe și de pierderi privind un 

membru, un organ un țesut sau altă structură, inclusiv funcția mentală. 

 Conform clasificării OMS, putem vorbi despre următoarele tipuri de deficiențe: deficiențe 

intelectuale, deficiențe ale psihismului, deficiențe ale limbajului și ale vorbirii, deficiențe auditive, deficiențe 

ale aparatului ocular, deficiențe ale altor organe, deficiențe ale scheletului și ale aparatului de susținere, 

deficiențe estetice și deficiențe ale funcțiilor generale, senzitive sau alte deficiențe. 

• Incapacitatea (definiție) – în domeniul sănătății, o incapacitate corespunde oricărei 

reduceri (rezultat al unei deficiențe) parțiale sau totale, a capacității de a îndeplini o activitate într-un mod sau 

în limitele considerate ca normale pentru o ființă umană. 

 Incapacitatea este caracterizată printr-o perturbare, prin exces sau prin lipsă, în îndeplinirea unei 

activități sau a  unui comportament. Aceste tulburări pot fi temporare sau permanente, reversibile sau 

ireversibile, progresive sau regresive. 

 Incapacitățile pot fi fie consecința directă a deficiențelor, fie un răspuns al individului, în particular la 

nivel psihologic, la o deficiență psihică, senzorială sau alta. 

 Clasificarea incapacităților: incapacități privind comportamentul, incapacități privind comunicarea, 

incapacități privind îngrijirea corporală, incapacități privind locomoția, incapacități privind utilizarea corpului 

în anumite sarcini, neîndemânări (stângăcie), incapacități privind atitudini particulare, incapacități relevante în 

anumite situații și alte restricții ale activității.  

• Dezavantajul (definiție) – în domeniul sănătății, dezavantajul social al unui individ este 

prejudiciul care rezultă din deficiența sau din incapacitatea sa și care limitează îndeplinirea unui rol considerat 

ca normal ținând cont de vârsta, de sex, de factori socio-culturali.   

 Dezavantajul se raportează la valoarea situației sau experienței unui individ când acesta se 

îndepărtează de la normă. Aceasta este caracterizarea printr-o contradicție statutul și aspirațiile individului sau 

ale grupului din care acesta face parte.  

 Dezavantajul vine din imposibilitatea de a se conforma normelor sau altor așteptări ale lumii în care 

trăiește individul și survine când ”rolurile de supraviețuire” devin greu de îndeplinit. 

 Clasificarea dezavantajelor: dezavantaje de orientare, dezavantaje de independență psihică, 

dezavantaje de mobilitate, dezavantaje de ocupații, dezavantaje de integrare socială, dezavantaje de 

independență economică și alte dezavantaje. 

 

 

➢ Alte clasificări ale elevilor cu cerințe educative speciale  

În pachetul de materiale pentru a promova dezvoltarea practicilor incluzive redactate de Pete Hrekow și 

Florentina Vasilescu este prezentat un ghid pentru cele mai des întâlnite categorii de CES. 
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• Cunoaștere și învățare 

- Dificultate de învățare specifică  

Elevii cu dificultăți de învățare specifice au o anume dificultate de a învăța să citească, scrie, scrie corect 

sau folosi numerele, astfel încât performanța lor în aceste zone se situează sub aceea din alte zone. 

Elevii cu dificultăți de învățare specifice acoperă întreaga gamă de abilități, iar gravitatea acestora variază 

foarte mult. Printre dificultățile de învățare specifice se numără: dislexia, discalculia și dispraxia. 

- Dificultăți de învățare medii (DÎM) 

Elevii cu dificultăți de învățare medii ating niveluri de performanță semnificativ sub acelea așteptate în 

majoritatea ariilor curriculare, în ciuda intervențiilor corespunzătoare. Ei au o dificultate mult mai mare decât 

colegii lor în dobândirea de abilități de scriere, citire și calcul de bază și în înțelegerea conceptelor. 

- Dificultăți de învățare serioase (DÎS) 

Elevii cu dificultăți de învățare serioase au probleme intelectuale sau cognitive serioase. Aceasta are 

un efect major asupra capacității lor de a face față curriculumului școlar fără ajutor.  

 Ei pot de asemenea avea dificultăți de mișcare și coordonare, comunicare și percepție și în dobândirea 

de abilități care să le permită să se ajute singuri. Au nevoie de ajutor în toate ariile curriculare.  

- Dificultăți de învățare mari și multiple (DÎMM) 

Elevii din această categorie au nevoi educaționale complexe. Pe lângă dificultățile de învățare foarte 

severe aceștia prezintă alte dificultăți semnificative, precum dizabilități fizice, probleme senzoriale sau 

probleme medicale serioase. Acești copii au nevoie de foarte mult sprijin din partea adulților, atât în ceea ce 

privește nevoile lor de învățare, cât și îngrijirea lor. 

• Comunicare și interacțiune 

- Dificultăți cu limbajul  

 Elevii cu dificultăți de folosire a limbii pot prezenta dificultăți sau întârziere în dezvoltarea unor 

abilități de exprimare prin limbaj (capacitatea de a se exprima prin limbaj) sau a celor de recepționare a 

limbajului (capacitatea de a asimila și înțelege limbajul folosit de alții). 

- Tulburări din spectrul autist (TSA) 

TSA confirmă faptul că există un număr de subgrupe în spectrul autist. Elevii din spectrul autist 

împărtășesc același tip de dificultăți și le este greu: să înțeleagă și să folosească comunicarea non-verbală și 

verbală, să înțeleagă comportamentul social, să gândească și să se comporte flexibil. 

- Sindromul Asperger 

Elevii care suferă de sindromul Asperger împărtășesc același tip de dificultăți ca și elevii care suferă 

de tulburarea din spectrul autist, însă au o capacitate intelectuală de folosire a limbajului mai dezvoltată. 

• Senzorial și fizic  

- Dizabilități senzoriale – acestea se referă la probleme cu auzul sau cu vederea. 

- Deficiențe multi-senzoriale  

Elevii cu deficiențe multi-senzoriale prezintă o combinație de dificultăți cu vederea și auzul. Ei au 

dificultăți cu percepția, comunicarea și asimilarea informațiilor. Învățarea întâmplătoare este limitată.  

- Dizabilități fizice 

Elevii cu dizabilități fizice acoperă toată gama de abilități, iar seriozitatea acestora variază destul de 

mult. Unii pot avea dificultăți legate de motricitatea fină și/sau grosieră (adică acele abilități folosite la 

realizarea mișcărilor ușor de controlat și acelea folosite la realizarea mișcărilor importante).  

 

 

• Social emoțional și comportamental  

Această zonă acoperă o gamă largă de cerințe, care sunt legate de factori emoționali și 

comportamentali, dar care recunoaște de asemenea impactul foarte puternic exercitat de factorii sociali asupra 

capacității de a învăța a unor elevi.  
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- Cerințe comportamentale 

Această zonă include o serie de cerințe, ce pot acoperi comportamente obișnuite până la 

comportamente ce indică o boală mentală serioasă. Elevii cu cerințe comportamentale afișează adesea tipare 

repetate de comportament agresiv, antisocial sau chiar violent. Unii dintre ei se pot afla într-o condiție 

specială, precum tulburarea hiperactivă cu deficit de atenție.   

- Cerințe emoționale 

Această zonă acoperă de asemenea un spectru larg de cerințe, incluzând printre altele: depresie, 

tulburări datorate anxietății, tulburări legate de alimentație, atacul de panică, mutism selectiv, tulburare 

obsesiv/compulsivă și stres post-traumatic.  

 Fără abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi în mod real de egalizarea 

șanselor, de participare și integrare școlară și socială. Fiecare copil prezintă particularități individuale și de 

relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o abordare personalizată.  

 Copilul cu CES se află într-o stare care nu-i permite o experiență sau o valorificare în condiții normale 

a potențialului intelectual și aptitudinal de care dispune, stare care îi induce un sentiment de inferioritate ce 

accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 

Prof. Ghiea Daniela 

GPN NR. 7 Medgidia 

 

 

„Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, 

sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau 

talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii 

aparţinând minorităţilor lingvistice şi entice…” 

Declaraţia de la  Salamanca -  Spania, 1994 

 

Incluziunea = oricine, indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare, 

trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie, trebuie 

furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia 

tuturor membrilor societăţii.  

 

Copii cu cerințe educative speciale/cu risc sporit de vulnerabilitate: 

✓ copiii migranţilor şi rămaşi fără îngrijire părintească; 

✓ copiii din familii numeroase şi/sau monoparentale; 

✓ copiii din familii cu nivel de trai scăzut; 

✓ copiii care au fost/sunt supuşi abuzurilor şi exploatării; 

✓ copiii cu dizabilităţi; 

✓ copiii contaminaţi sau care trăiesc în familii afectate de HIV/SIDA; 

✓ copiii cu comportament deviant şi/sau in conflict cu legea. 

Educația incluzivă: 

• susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

• urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

• este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, pentru 

comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii; 

• presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea 

copiilor, inclusiv a celor cu c.e.s; 

• este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

• este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive. (Vaida, T.) 

 

Cum se realizează educația incluzivă? 

• Existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul 

nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul 

intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asigurării serviciilor de 

sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului. 

• Punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa ei 

atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a iubirii.  

• Elaborarea unui curriculum „incluziv“, care să se definească prin flexibilitate şi diversitate:  

curriculum-ul  adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor 

suportive;  metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare 

diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 

• Crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: 

asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare 

(învăţător/profesor de sprijin). 
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Forme ale integrării copiilor cu c.e.s. în școala românească 

▪ Cooperarea școlii obișnuite cu școala specială: prima coordonează procesul integrării și stabilește 

un parteneriat activ între cadrele didactice din cele două școli care vor experimenta și susține un nou 

mod de desfășurare a activităților didactice, pregătind împreună conținutul activităților școlare, 

adaptând materialele și mijloacele de învățare folosite în timpul orelor și oferind un cadru confortabil 

tuturor elevilor din clasă. 

▪ Organizarea unei clase speciale în școala obișnuită: copiii deficienți sunt integrați în școli de masă 

unde să intre în relație cu elevii obișnuiți, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice și al 

specialiștilor din școală, o mai bună intercunoaștere și relaționare între cele două categorii de copii.  

▪ Amenajarea în școala obișnuită a unui spațiu sau a unei săli de instruire și resurse pentru 

copiii deficienți, integrați individual în clase obișnuite din școala respectivă: profesorul care se 

ocupă cu elevii deficienți este profesorul de sprijin care desfașoară activități cu acești copii, atât în 

spațiul special amenajat în școala, cât și la orele de clasă, atunci când condițiile permit acest lucru, 

colaborând direct cu educatorii din clasele unde sunt integrați copiii. 

▪ Modelul itinerant favorizează integrarea într-o școala de masă a unui număr mic de copii cu cerințe 

speciale, domiciliați la mică distanță de școală și sprijiniți de un profesor itinerant (specializat in 

munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficiență); ei pot astfel participa la activitatile 

scolii respective. 

▪ Modelul comun este relativ asemănător cu modelul precedent, cu deosebirea că profesorul itinerant 

este responsabil de toți copiii cu deficiențe dintr-un anumit areal și oferă servicii de sprijinire a 

copilului și familiei, ajută părinții la alcătuirea programelor de învățare, urmărește evoluția școlară a 

copilului, colaborează cu profesorii școlii obișnuite în care este integrat copilul și intervine atunci 

când apar probleme de învățare sau de adaptare a copiilor la anumite cerințe școlare. 

Aspecte importante ale procesului de integrare a copiilor cu c.e.s. 

5. Depistarea copiilor cu c.e.s 

Exemple de caracteristici generale ale copiilor cu c.e.s.: 

- hiperactivitate; 

- slabă capacitate de a fi atent; 

- orientare confuză în spațiu și timp; 

- incapacitatea de a urmări instrucțiuni orale; 

- poftă necontrolată de dulce/hipoglicemie; 

- este ambidextru (după vârsta de 8 ani); 

- inversează literele sau cuvintele; 

- face frecvent greșeli de ortografie; 

- prinde greu o minge și o lovește greu cu piciorul; 

- nu poate sări coarda; 

- dificultăți la încheierea nasturilor, la legarea șireturilor; 

- mod defectuos de a ține creionul în mână; 

- caligrafie mediocră; 

- incapacitate de a sări; 

- stângăcie; 

- ezitări la coborârea scărilor; 

- dificultăți de sta într-un picior. 

 

6. Documente necesare 

• Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi profesională 

Familia trebuie să depună la Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului o 

cerere prin care solicită evaluarea copilului în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă de către 
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Comisia de Protecţie a Copilului. Aici i se vor solicita familiei unele investigaţii medicale având 

drept subiect copilul. Dovezile investigaţiilor medicale vor face parte din dosarul pe care familia îl va 

întocmi pentru Comisia de Evaluare care le va lua în considerare în demersul de diagnosticare şi 

orientare a copilului. 

 Acest document este absolut necesar pentru a se putea solicita serviciile unui profesor de 

sprijin pentru copilul în cauză. 

• Planul de servicii personalizate (PSP) 

PSP conţine informaţii biografice, tipuri de servicii (educaţionale, sociale, medicale, 

psihologice etc.) de care va beneficia copilul, competenţe, niveluri şi dificultăţi de realizare, scopuri 

şi obiective ale învăţării, aspecte de parteneriat cu părinţii copilului, alţi specialişti, comunitatea 

locală etc. 

• Planul de intervenţie personalizat (PIP) 

În PIP se prevăd conţinuturile, metodologiile de lucru, criteriile minimale de apreciere a 

progresului, a modalităţilor şi instrumentelor de evaluare. 

• Derularea planului de intervenţie 

Se precizează domeniul şi scopul programului de intervenţie, parametrul urmărit/ tema/ 

unitatea de învăţare, obiectivele, secvenţele educative/ activităţile de învăţare, perioada de timp, 

metode şi mijloace didactice, metode şi instrumente de evaluare. 

• Programul de înregistrare al copiilor cu CES, prin realizarea unei baze de date specifice la 

nivelul şcolii 

 

În cazul în care familia nu cooperează în vederea evaluării copilului cu c.e.s., şcoala poate 

cere o evaluare a Comisiei Interne de Evaluare Continuă din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă. Această comisie face o evaluare doar la nivel educaţional şi nu eliberează Certificate de 

expertiză şi orientare şcolară / profesională. În baza acestei evaluări şcoala poate întocmi şi aplica un 

plan de intervenţie personalizată în cazul copilului evaluat. 

7. Proiectarea curriculară în cazul copiilor cu c.e.s. 

Există 6 principii ale proiectării curriculare în cazul copiilor cu c.e.s.: 

7) accent pe ideile fundamentale; 

8) utilizarea unor strategii didactice de bază; 

9) asigurarea de suport intermediar în realizarea oricăror acţiuni; 

10) integrarea strategică a cunoştinţelor; 

11) recapitularea obiectivă a acestora; 

12) asigurarea unui fond primar de cunoştinţe. 

Această proiectare se face de către profesorul de sprijin în colaborare cu celelalte cadre 

didactice care predau la clasă, urmărindu-se formarea competenţelor de bază de citit, scris, socotit, 

prin: recapitulare, conversaţie, lucru în grup şi utilizarea de material intuitiv. 

 În cazul în care numărul copiilor cu c.e.s. reprezintă 10-15% din numărul elevilor clasei, 

atunci predarea se va realiza în parteneriat: învăţător/profesor de specialitate şi profesor de sprijin. 

 Profesorul de sprijin poate desfăşura şi activităţi individuale cu elevul în afara clasei de elevi 

de 2-3 ori pe săptămână sau în afara orelor de curs. Ultimele două modalităţi sunt mai des utilizate, 

în detrimentul primei care este, de fapt, cea mai eficientă. Celelalte presupun excluderea copilului cu 

c.e.s. din grupul clasei şi astfel principalul obiectiv al recuperării şi ameliorării acestor copii, acela de 

a socializa, este eliminat. Ceea ce se urmăreşte nu este neapărat progresul intelectual al copilului cu 

c.e.s., cât progresul la nivel social şi aptitudinal al acestuia. 

 În cazul în care într-o clasă există un copil cu c.e.s., în funcţie de nivelul deficienţelor 

diagnosticate, se va diminua efectivul maxim al clasei cu 1-2 elevi. 

8. Îndatoririle părinţilor copilului cu c.e.s.: 

• să faciliteze evaluarea şi diagnosticarea precoce a copiilor în vederea intervenţiei timpurii; 
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• să colaboreze cu şcoala în vederea integrării cu success a copiilor în activitatea şcolară: 

- schimb permanent de informaţii între şcoală şi familie; 

- sprijin reciproc în elaborarea PSP şi PIP; 

- participarea la activităţi de consiliere a părinţilor; 

- implicarea în organizarea unor activităţi extracurriculare; 

• să acorde ajutor copiilor în pregătirea temelor; 

• să se implice în organizarea timpului liber al copiilor, implicându-I în activităţi în aer liber, activităţi 

sportive etc. 
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EXPLORĂRI ALE PERSONALITĂȚII ELEVILOR CU CES ( DEFICIENȚILOR MINTALI ) 

Zanfir Adelina – Liliana 

                         Centrul Școlar De Educație Incluzivă ,,Sfântul Stelian,, Costești , Jud. Argeș 

 

Definirea și clasificarea deficienței mintale 

        În general, prin deficiență mintală “se înțelege reducerea semnificativă a capacităților psihice care 

determină o serie de dereglări ale reacțiilor și mecanismelor de adaptare  ale individului la condițiile în 

permanentă schimbare ale mediului înconjurător și la standardele de conviețuire socială dintr-un anumit areal 

cultural, ccea ce plasează individul într-o situație de incapacitate și inferioritate, exprimată printr-o stare de 

handicap în raport cu ceilalți membri ai comunității din care face parte”. Gherguț, (2005). pagina 108. 

      Deficiența mintală, una dintre disfuncțiile majore este o noțiune încă nedefinită cu precizie, implicând 

numeroase aspecte de natură medicală, psihologică, pedagogică, socială și chiar juridică. Dificultatea este 

determinată de clasarea acestei disfuncții psihice într-o grupă extrem de eterogenă din cauza diversității 

etiologice, diferențelor de gravitate și deficiențelor supraadăugate care o însoțesc. 

      Deficiența mintală este înțeleasă ca o deficiență globală care influențează semnificativ adaptarea 

socioprofesională, gradul de competență și autonomie personală și socială, afectând întreaga personalitate: 

structură, organizare, dezvoltare intelectuală, afectivă, psihomotrice, adaptiv-comportamentală. Statisticile 

OMS arată că deficiența mintală este întâlnită la aproximativ 3-4%   din populația infantilă, având grade 

diferite de intensitate și variate forme de manifestare clinică. 

             Literatura de specialitate utilizează o serie de termeni sinonimi pentru a desemna deficiența mintală, 

dintre care cei mai frecvenți sunt: întârziere mintală, înapoiere mintală, oligofrenie, arierare mintală, 

insuficiență mintală, subnormalitate mintală, retard intelectual, handicap mintal, debilitate mintală, amenție, 

alterarea comportamentului adaptive, alterări ale abilității/maturității de învățare și socializare etc.  Gherguț 

(2005). pagina 109. Majoritatea acestor termeni sunt utilizați cu precădere în domeniul psihiatric. 

          Indicatorul de dezvoltare intelectuală este reprezentat prin coeficientul de inteligență (CI) sau 

intelligence quotient (IQ), introdus în literatura psihologică de W.Stern pentru a completa noțiunea de vârstă 

mintală  (VM) folosită de A. Binet și T.Simion în interpretarea testelor de inteligență. Ca unitate de măsură 

psihologică, coeficientul de inteligență reprezintă raportul dintre vârsta mintală (VM) și vârsta cronologică 

(VC), exprimate în luni 

        

IQ = 
𝑉𝑀

𝑉𝐶
 x 100 

Altfel spus, coeficientul de inteligență exprimă raportul dintre două performanțe: performanța reală a 

subiectului (VM) și performanța așteptată în funcție de vârsta cronologică (VC). 

Termenul inteligență denumește „o aptitudine generală care contribuie la formarea capacităților și la 

adaptarea cognitivă a individului în situații noi”.Cosmovici , Iacob (1998). 

M.Cohn a semnalat 12 caracteristici ale inteligenței: 

-de a analiza, abstractiza și generaliza; 
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-de a preîntâmpina situații noi; 

-de a elabora decizii optimale; 

-de a controla comportamentele; 

-de a găsi modele practice de intervenție în anumite situații; 

- de a găsi mijloace adecvate scopurilor; 

-de a crea și anticipa; 

-de a opera cu simboluri și semnale; 

-de a sesiza inadvertențe, de a sesiza absurditatea; 

-de a reacționa adecvat la sensul direct și la cel figurativ; 

-de a reacționa adecvat cu privire la laturile diferite ale acelorași relații; 

-de a folosi erorile ca surse de informație. 

       Termenul de deficiență mintală este doar o noțiune care include variate forme şi tipuri care au comun 

insuficiența mintală şi care confirmă ideea unității în diversitate şi în acest domeniu (R. Zazzo, 1963; M.S. 

Pevzner, 1965; M. Roşca, 1946). Astefel Gh. Radu descrie deficiența mintală ca fiind fenomenul lezării 

organice sau al afectării funcționale a sitemului nervos central, cu consecințe negative asupra procesului 

maturizării mintale, al dezvoltării sub diferite aspecte la individul în cauză. Handicapul mintal reprezintă 

dezavantajul pe care deficiența mintală îl creează în planul relațiilor de adaptare şi integrare ale individului 

respectiv în mediul social căruia îi aparține. 

      Deficienţa mintală se caracterizează în planul vieţii psihice printr-o serie de trăsături generale specifice: 

vâscozitate genetică, heterocronie, rigiditate psihică, rigiditate a conduitei, deficienţe de comunicare, 

heterogenitate, heterodezvoltare intelectuală. Toate funcţiile şi procesele psihice sunt afectate, într-un fel sau 

altul, de existenţa handicapului mintal. Astfel, în plan senzorial –perceptiv se remarcă dificultăţi de analiză, 

ceea ce determină perceperea globală a obiectului sau a imaginii acestuia în detrimentul sesizării elementelor 

componente. În ceea ce priveşte planul reprezentării se constată imposibilitatea deficientului mintal de a 

structura un câmp de reprezentare pe bază de simboluri, fapt ce dovedeşte funcţionalitatea slabă a structurii 

semiotice şi absenţa, aproape totală, a limbajului interior. Gândirea deficientului mintal cu gradul de debilitate 

este deficitară la nivelul proceselor superioare ale gândirii, putându-se evidenţia anumite trăsături definitorii: 

gândire concretă, situativă, bazată pe clişee verbale, pe imitarea mecanică a acţiunilor şi a limbajului celor din 

jur, lacune majore în achiziţia conceptelor abstracte şi o slabă capacitate de discernământ, dezordini 

intelectuale etc. Imaginaţia la toate formele de nedezvoltare cognitivă este săracă, neproductivă, intensitatea ei 

fiind invers proporţională cu gradul de gravitate a handicapului, mergând până la absenţa ei.      La toate 

formele de deficienţă mintală apar frecvent tulburări ale imaginaţiei. 

         În ceea ce priveşte nivelul mnezic al deficitului mintal se poate afirma că, în majoritatea cazurilor 

(exceptând deficienţele severe, grave) acesta nu este modificat în mod evident. Memoria –în formele uşoare şi 

medii ale deficienţei mintale –este considerată ca având funcţie compensatorie, suplinind insuficienta 

dezvoltare a proceselor cognitive superioare. Atenţia deficientului mintal diferă de cea a normalului, nu atât 

sub aspectul performanţelor, cât prin modalitatea organizării. Limbajul deficientului mintal poartă amprenta 

caracteristicilor de concretism, rigiditate şi inerţie specifice nivelului gândirii. Cele mai frecvente manifestări 
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ale tulburărilor limbajului pe fondul deficienţei mintale sunt cele de tipul dislaliei, disgrafiei şi dislexiei. Din 

punctul de vedere al afectivităţii, structurile specifice deficientului mintal sunt specifice psihopatologiei 

marginale, fiind uşor de depistat fenomene de emotivitate crescută, de puerilism şi infantilism afectiv, 

sentimente de inferioritate şi anxietate accentuate, caracterul exploziv şi haotic al reacţiilor în plan afectiv, 

controlul limitat al acestora. Diferenţe sesizabile între normal şi deficientul mintal se observă şi dacă ne 

raportăm la planul motivaţional, la deficientul mintal predominând interesele şi scopurile apropiate, 

trebuinţele momentane, capacitatea redusă de concentrare a atenţiei şi neputinţa de a prevedea momentele mai 

importante ale activităţii făcându-l pe deficientul mintal (în speţă debilul mintal) să aibă dese insuccese. 

Aceste particularităţi ale activităţii psihice a deficientului mintal se corelează cu tulburările ce apar în sfera 

psihomotricităţii. Specifice pentru această deficienţă sunt: timpul de reacţie scăzut, viteza diminuată a 

mişcărilor, imprecizia lor dublată de sincinezii, imitarea deficitară a mişcărilor cu reflectarea lor în oglindă 

care prelungesc timpul de formare a dexterităţilor manuale şi care au semnificaţie în deprinderile grafice. 

Putem spune aşadar că personalitatea deficientului mintal este un sistem decompensat . Păunescu, Muşu, 

(1997). 

Clasificarea deficienţelor mintale:  

În funcţie de valoarea coeficientului de inteligenţă avem următoarea clasificare :  

a) deficienţa mintală profundă sau gravă –IQ =0-20 ;  

b) deficienţa mintală severă sau mijlocie - IQ =20-35 /40;  

c) deficienţa mintală moderată – IQ =35/40- 50/55 ;  

d) deficienţă mintală uşoară – IQ = 50/55-75 ;  

e) intelect de limită sau liminar –IQ =75-85 ;  

Gherguţ  (2005). paginile    

În funcţie de codificarea medicală a deficienţelor mintale, avem mai multe clasificări :  

1) codificarea OMS (Organizaţia Mondială a Sanătăţii):  

a) întârziere (înapoiere) mintală uşoara –IQ=50-70 ;  

b) întârziere (înapoiere )mintală medie –IQ=35-49;  

c) întârziere (înapoiere) mintală gravă –IQ= 20-34 ;  

d) întârziere (înapoiere ) mintală profundă –IQ=sub 20;  

e) întârziere mintală cu nivel neprecizat-în cazul persoanelor a căror inteligenţă nu poate fi evaluată prin probe 

standard, dar există indicii cu privire la prezenţa întârzierii mintale (subiecţi necooperanţi, puternic 

destructuraţi, cu vârste prea mici).  

2) codificarea UNESCO ,1983:  

a) întârziere mintală uşoară –IQ=51-66 Binet-Stanford si IQ=55-69 Wechsler ;  

b) întârziere mintală moderată-IQ= 36-50 Binet-Stanford si IQ=40-54 Wechsler ;  
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c) întârziere mintală severă –IQ=20-35 Binet –Stanford si IQ=25-39 Wechsler ;  

d)întârziere mintală profundă –IQ=sub 20Binet -Stanford si IQ=sub 24 Wechsler;  

3) codificarea DMS IV ,1994:  

a) retardare mintală uşoară –IQ=50/55-70 ;  

b) retardare mintală moderată –IQ=35/40-50/55;  

c) retardare mintală severă –IQ=20/25-35/40;  

d) retardare mintală profundă –IQ=sub 20/25 ;  

e) retardare mintală de severitate nespecificată –în cazul persoanelor a căror inteligenţă nu poate fi evaluată 

prin teste standard dar există indicii cu privire la prezenţa retardului mintal (subiecţi destructuraţi, 

necooperanţi, cu vârste prea mici).  

4) codificarea clinică după V. Predescu :  

a) intelect de limită;  

b) oligofrenie gradul I(deficienţă mintală uşoară);  

c) oligofrenie gradul II (deficienţă mintală medie);  

d) oligofrenie gradul III (deficienţă mintală gravă);  

În funcţie de criteriul mixt medico –educaţional –social identificăm următoarele clasificări :  

1) codificare clinico-psihometrică OMS :  

a) intelect de limită –IQ=68-85 ;  

b) deficienţă mintală uşoară–IQ=52-67,VM=9,5 ani,vârsta socială aproximativ19 ani ;  

c) deficienţă mintală moderată –IQ=36-51;  

d) deficienţă mintală severă -IQ=21-35,VM=2ani, vârsta socială 0-3,5 ani ;  

2) codificare după OMS si Lang:  

a) deficienţi mintal educabili –IQ=55-70,VM=10 ani ,VC=14 ani;  

b) deficienţi semieducabili sau parţial educabili–IQ=50-55,VM=9 ani ,VC=14 ani;  

c) deficienţi mintal irecuperabili –IQ=35-50,VM=9 ani ,VC=14 ani;  

(Gherguţ ,A . ,2008 , Sinteze de psihopedagogie specială ,Iaşi, Ed Polirom pag 118-119)  

3) Codificare după S.A. Kirksi G.O.Johnson:  

a) copil lent la învăţătură –IQ=70/75-90;  

b) deficient mintal educabil –IQ=50-70 ;  
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c) deficient mintal antrenabil –IQ=30-50 ;  

d) deficient total dependent –IQ=sub 30/25. 

          Stima de sine, prin intermediul componenetelor ei, dezvoltarea conștiinței de sine și forța Eului 

marchează, își pune amprenta asupra tipului de reactivitate la schimbare pentru elevii, copiii cu deficințe 

mintale Cercetările  asupra problematicii expuse în această lucrare pot fi extinse şi diversificate, pot fi făcute 

corelaţii cu alte caracteristici ale personalității  ce nu au fost consemnate în lucrarea prezentă. De asemenea, 

studierea subiectului s-ar putea extinde şi din punct de vedere al metodologiei studiate, instrumentele pot fi 

îmbunătăţite, actualizate sau pot fi folosite alte strategii de culegere a datelor. 
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Copii cu CES 

 

                                                                            Din Elena- Claudia 

                                                                                   Grădinița  Program Prelungit "Fantezia" 

 

 

Cerințele educaționale speciale sunt acele cerințe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, 

generate de existența unor disfuncții la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, 

cultural (MECTS – Ordinul 5574/ 2011).    

Noţiunea de CES desemnează necesităţile educaţionale complementare obiectivelor generale ale 

educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor indivduale sau caracteristice 

unei deficienţe, precum şi o intervenţie specifică, prin recuperare corespunzătoare.                                                                                      

CES exprimă necesitatea evidentă  de a se acorda o atenţie şi o asistenţă educaţională suplimentară 

anumitor copii. 

Registrul CES în accepţia UNESCO, cuprinde: 

• Întârziere/deficienţă mintală/dizabilităţi severe de învăţare /dizabilităţi intelectuale; 

• Deficienţe fizice/ motorii; 

• Deficienţe vizuale; 

• Deficienţe auditive; 

• Tulburări emoţionale (afective) şi de comportament; 

• Tulburări de limbaj; 

• Dificultăţi/dizabilităţi de învăţare (UNESCO,1995) 

În SUA, Spania  conceptul de CES se referă şi la copiii supradotaţi. 

La noi în ţară, Legea învăţământului (84/1995) şi amendamentele ei ulterioare utilizează conceptul 

CES, alternativ cu cele de deficienţă şi handicap. 

În diverse contexte, CES apare şi cu notaţia prescurtată „cerinţe/nevoi speciale”. Expresia 

„cerinţe/nevoi speciale”, are o semnificaţie mai amplă, cuprinzând pe lângă deficienţe sau tulburări şi 

probleme educaţionale puse de copiii care cresc în anumite medii defavorizate, copii delicvenţi, copiii străzii  

sau chiar cei care aparţin unor grupuri entice minoritare, copiii bolnavi de SIDA etc. 

Astfel, în această accepţie, ne apropiem de semnificaţia largă a termenului “copii în situaţie de risc” 

sau a celui de “copil în dificultate”.  

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, 

cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de înadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie 

fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburaţi vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperaetivitate cu deficit de atenţie-

ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 
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Copiii cu C.E.S. pot să-şi exprime propriile capacităţi prin joc . Astfel copilul capătă prin joc informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. 

Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice 

joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de 

deficienţa copilului. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile 

trebuie să fie cât mai variate. Şcoala şi grădiniţa sunt de asemenea un mediu important de socializare. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile 

şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a 

acestor copii în aceleaşi clase obişnuite 

Integrarea şcolară exprimă: 

-atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 

-condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; 

-consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; 

-situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru 

educaţia sa; 

-corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de a le rezolva; 

-existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor 

beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare 

al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este 

necesar să fie învăţat. 

Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de 

predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală 

specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor 

educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a 

familiei. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile/grădiniţele au responsabilitatea de a-i ajuta pe copii să 

depăşească barierele din calea învăţării şi că cei mai buni profesori/educatori sunt aceia care au abilităţile 

necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru UNESCO şi ţările membre ale Uniunii 

Europene acordă în ultimii ani noţiunii de CES o semnificaţie mai largă decât cea legată de necesităţile 

speciale de educaţie ale copiilor cu deficienţe ori cu tulburări de învăţare - în formula "educaţia cerinţelor 

pedale" (ECS). Ambele formule terminologice - CES şi ECS - circulă în prezent în paralel. 

Ambele concepte (CES şi ECS) sunt greu definibile şi produc unele confuzii, dar reflectă căutări 

care să se potrivească în mai mare măsură tendinţelor şi viziunilor actuale în domeniu. 

Evaluarea si expertiza persoanelor cu cerinţe speciale 
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Evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale este o activitate complexă, care corelează numeroase 

date obţinute prin anamneză, diagnostic medical, diagnostic psihopedagogie, cunoaşterea factorilor de mediu si 

personali. 

Evaluarea persoanelor cu dizabilităţi se realizează pe patru direcţii importante după cum urmează: 

•    evaluarea medicală - se realizează o examinare clinică, efectuându-se investigaţii clinice de laborator si 

paraclinice, în vederea stabilirii unui diagnostic complet; 

•    evaluare psihologică - prin raportare la standardele existente, se realizează prin teste si instrumente specifice 

ce investighează: procese psihice, inteligenta, aptitudinile, personalitatea în ansambul ei; 
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Importanța Voluntariatului În Activitățile Școlare 

                                                                       Prof. înv. primar, Tabarcea Maria                                                                                     

                                                                     Liceul Tehnologic ,, Ion Nistor”Vicovu de Sus; Suceava 

 

          Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 

         Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar 

și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii 

sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

          Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

         Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de 

a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

         Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. Se știe că 

voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de bază al 

acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă 

și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat 

presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți 

pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți 

de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
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          A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de 

dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste 

calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai 

complexa modalitate de a învăța, de a te dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme ca voluntar la diverse activități, în ideea de a participa împreună cu elevi și părinți 

voluntari. 

           O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct a fost organizarea Târgului de toamnă, 

activitate la care am participat în calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. Copiii impreună cu 

părinții au pregătit diverse produse pe care le-au vândut în cadrul acestui târg. Banii adunați au fost dăruiți 

unor copii fără părinți.  

          În urma unui incendiu, o familie a rămas fără bunurile agonisite de-a lungul timpului. Împreună cu 

elevii și părinții lor am adunat adunat bani, haine și alte obiecte, apoi le-am donat familiei nevoiașe. 

           Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, 

deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

            Valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de 

astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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IMPORTANŢA CREATIVITĂŢII ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢARE 

  

Torj Mihaela-Florina 

Colegiul Economic “Partenie Cosma” 

 

Sistemului de educație și formare necesită o adaptare la evoluția tehnologică a zilelor noastre.  Un 

element esențial al dezvoltării, modernizării și inovării societății îl constituie pregătirea și perfecționarea 

resurselor umane. Cadrele didactice sunt nevoite astăzi să utilizeze noile tehnologii digitale, să se adapteze 

acestora, tehnologii care reprezintă o  cale directă pentru ca școala să fie mai atractivă pentru elevi, mai 

accesibilă nevoilor și stilului lor de viață și de asemenea mult mai eficientă în vederea dezvoltării de 

competențe ale elevilor. Se remarcă un impact al transformării digitale asupra societății și asupra pieței 

muncii, precum și asupra sistemului de învățământ.  

Progresele societății în materie de conectivitate, folosirea pe scară largă a dispozitivelor și a 

aplicațiilor digitale, nevoia de competențe digitale toate determină o transformare digitală a educației zilelor 

noastre. 

Educația digitală se constitiuie ca obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea-evaluarea de înaltă calitate. 

Se coturează necesitatea unei abordări strategice privind dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul 

vieții atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice care s-au trezit în fața faptului că „predarea-învățarea” 

realizată prin interacțiunea față în față s-a mutat în mediul online, iar provocările în acest sens sunt foarte 

multe. Astăzi, predarea nu se mai limitează doar la sala de clasa, iar metodele tradiționale trebuiesc adaptate 

condițiilor de azi, ca urmare, transmiterea cunoștințelor, a informațiilor trebuie să se facă utilizând metode noi 

de predare-învățare, dar fără a renunța la cele tradiționale, deoarece acestea au stat la baza dezvoltării elevilor. 

Tehnologia modernă a devenit un aspect foarte important în viaţa tinerilor, acaparându-le dezvoltarea socială 

și culturală, iar utilizarea tot mai accentuată a tehnologiei moderne și a  internetului îi vor ajuta să facă mari 

progrese în educația lor. 

Prin învăţarea creativă trebuie să reuşim să facem din fiecare copil un participant activ al 

redescoperirii adevărurilor despre lucruri şi fenomene, atunci când i se indică direcţiile de cercetare sau i se 

dau notele definitorii şi să-şi pună întrebări similare cu cele pe care şi le pune cercetătorul ştiinţific, deoarece 

ele întreţin interesul pentru cunoaştere şi corespund spiritului de curiozitate al copilului. 

 Învăţarea este latura procesului de învăţământ intenţionată, programată, organizată şi conştientă de 

asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice de către elev pe baza predării şi a studiului independent. Aceasta 

este ceea ce se numeşte învăţarea şcolară. 

Învăţarea şcolară este evoluţia fiinţei umane în şcoală (în procesul de învăţământ) în două componente în 

interacţiune: 

     Învăţarea internă este latura intimă (mentală, psihică) a procesului de învăţare, care valorizează 

actele de percepţie, înţelegere, abstractizare, generalizare, fixare şi reproducere a informaţiilor. 
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     Învăţarea externă (comportamentală) este latura exterioară cu caracter acţional, de aplicare a 

cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor intelectuale şi practice. 

Perceperea obiectelor şi fenomenelor  

Este etapa cunoaşterii (învăţării) senzoriale, în cadrul căreia prin contactul direct cu realitatea ( 

materiale didactice şi intuitive, experienţe, etc.) prin mijlocirea simţurilor şi a capacităţii raţionale se formează 

imaginea globală a realităţii sub formă de percepţii şi reprezentări în plan mintal. 

Înţelegerea, abstractizarea şi generalizarea cunoştinţelor 

Este etapa cunoaşterii (învăţării) conştiente, logice, raţionale, abstracte. Pe baza comparaţiilor, 

analizei şi sintezei, se scot mintal elementele (semnificaţiile şi conexiunile) esenţiale, tipice şi generale ale 

realităţii studiate, realizându-se înţelegerea, abstractizarea şi generalizarea acestora sub formă de noţiuni, 

concepte, idei, teze, principii, legi, teorii, ipoteze, etc, ca urmare a interacţiunii dintre mijloacele intuitive şi 

mijloacele logico- matematice de predare-învăţare. 

Formarea priceperilor şi deprinderilor 

Este etapa de aplicare a cunoştinţelor, de formare a capacităţilor, priceperilor şi deprinderilor 

intelectuale şi practice, de proiectare şi investigaţie ştiinţifică. Această etapă este baza formării profesionale a 

elevilor; ea începe prin experienţele efectuate în clasă şi continuate prin lucrările, experienţele şi activităţile 

practice şi în munca independentă a elevilor. 

Creativitatea este o capacitate destul de complexă. Ea face posibilă crearea de produse reale ori pur 

mintale, constituind un progres în plan social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, 

dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum 

noutatea azi, nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă implicată este voinţa, perseverenţa în a face 

numeroase încercări şi verificări.  

Tipuri de creativitate 

Din punct de vedere al produsului creativ, creativitatea poate manifesta următoarele tipuri  (trepte, nivele 

sau paliere): 

       Expresivă - este cea care se manifestă la nivelul de execuţie, prin diverse soluţii mai productive, cu 

valenţe de perspicacitate. 

       Productivă - este cea manifestată prin soluţii eficiente de producţie ca urmare a unor combinări şi 

recombinări, asocieri de date şi soluţii existente cunoscute. 

       Inovativă - este legată de cea expresivă şi productivă, dar aduce o soluţie nouă care sporeşte 

simţitor productivitatea. 

       Inventivă - depăşeşte calitatea şi performanţa creaţiei productive şi inovative; în baza unei gândiri 

şi restructurări noi, produce o idee, soluţie, tehnologie noi, originale, ce dinamizează progresul 

teoretic sau practic într-un anumit domeniu tehnico-ştiinţific. 
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       Emergentă - idei, teorii, soluţii, tehnologii cu caracter de invenţii sau descoperiri excepţionale, care 

revoluţionează diversele domenii ale cunoaşterii sau practicii- chimie, fizică, medicină, biologie, 

matematică, literatură, economie, tehnică. 

  

Creativitatea duce la progresul teoretic sau practic. S-au făcut cercetări privind rolul inteligenţei în 

creativitate şi s-a observat, că printre subiecţii cu note ridicate la inteligenţă sunt unii având cote slabe la 

creativitate. În schimb, cei cu performanţe ridicate la testele de creativitate aveau la inteligenţă cote cel puţin 

mijlocii.  

Profesorul trebuie să depisteze elevii cu potenţial creativ superior, cărora e firesc să li se asigure 

posibilităţi speciale de dezvoltare a capacităţii lor. Educatorul trebuie să lase elevilor iniţiativa de a gândi 

independent, deoarece numai pe calea exerciţiului, elevul va învăţa să gândească creativ. Gândirea trebuie să 

se desfăşoare într-o formă care să intereseze pe elevi. Iniţiativa se manifestă prin uimire, curiozitate, punerea 

unor întrebări. 

Una din cele mai importante sarcini ce rezultă din cercetarea creativităţii este educaţia 

transdisciplinară. Sarcina educatorului este însă aceea de a corela astfel diferite discipline, asigurând 

dezvoltarea personalităţii creative a elevilor. Aceasta înseamnă că elevul trebuie să folosească în rezolvarea 

problemelor date, asociaţii stabilite la alte discipline sau să coreleze problema cu cunoştinţele însuşite 

anterior. 

Tendinţele ce se manifestă azi în preconizatele metode de stimulare a creativităţii, sunt de a realiza 

condiţii pentru o liberă manifestare a asociaţiilor spontane, nestânjenite de rigorile raţiunii.  

Chiar eforturile efectuate de un elev pentru a soluţiona o problemă de matematică implică momente de 

incubaţie, dar şi asociaţii salvatoare care vin din memorie, adică din inconştient.  

Un alt mod de a dezvolta creativitatea este realizarea unor referate despre subiecte de matematică din 

mai multe surse bibliografice. Dar puţini elevi realizează referate originale, mulţi se mulţumesc să copieze de 

pe Internet, care nu îi ajută aproape cu nimic, dacă nici măcar nu-l studiază. 

Câtă vreme creativitatea era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, şcoala nu s-a 

ocupat în mod special de acest aspect, Pe lângă efortul tradiţional de educare a gândirii critice, stimularea 

fanteziei apare şi ea ca un obiectiv major. Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea 

profesorilor, cât şi în ce priveşte metodele de educare şi instruire. 
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Plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv în vederea integrării în școala de masă 

a copiilor cu CES 

                                          

prof. Mirciov Elena 

 Școala Gimnazială Orțișoara,jud.Timiș 

 

 

          Orice copil cu  cucerințe  educaționale special orientat, acceptat si integrat într-o școală va trebui să 

beneficieze de acele categorii de servicii determinate de natura cerințelor educaționale speciale pe care le 

prezintă anumite servicii educaționale de sprijin. Acestea sunt: 

➢ activități de învățare individualizată;  

➢ activități de evaluare și adaptare curriculară;  

➢ activități de intervenție recuperatorie individualizată; 

➢ sevicii pentru părinți;   

➢ servicii pentru personalul didactic; 

         Adaptarea și integrarea școlară efectivă a copiilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale  

presupune : 

➢ schimbări la nivel de școală;  

➢ atitudine pedagogică  pozitivă a cadrelor didactice;  

➢ un management al clasei care să faciliteze forme mai flexibile de instruire și de organizare a colectivului, cu 

accent pe activități în comun, pe grupe bazate pe interacțiune și comunicare între elevi;  

➢ planuri de învățământ și programe școlare individualizate, adaptate la particularitățile fiecărui copil cu 

dizabilitate/cerințe speciale; 

➢ adaptarea  materialelor și mijloacelor didactice; 

➢ intervenție specifică de recuperare în echipă interdisciplinară; 

Adaptarea și integrarea școlară a elevilor cu tulburări cognitive și de învățare prezintă câteva aspecte  

specifice care trebuie luate în considerare de cadrele didactice. Sintagma „tulburări de învățare” acoperă o 

gamă extrem de largă de manifestări. Unii dintre ei vor întâmpina dificultăți în citire, scriere, calcul, vorbire, 

dificultăți de ordin emoțional sau comportamental. Se recomandă evaluarea punctelor tari ale elevilor, precum 

și a nevoilor lor, cunoașterea modului  lor de  învățare și utilizarea aprecierii rezultatelor  obținute de aceștia, 

colaborarea permanentă cu ceilalți factori educaționali. 

    În orice clasă putem găsi copii cu CES.  Copiii pot întâmpina dificultăţi de învăţare de la cele mai 

uşoare , determinate de oscilaţii în însuşirea şi formarea capacităţilor şi competenţelor în domenii diferite, 

până la tipuri aparte de învăţare care necesită intervenţii specializate  (nu văd ca ceilalţi, nu aud, nu pot scrie, 

nu gândesc la fel de repede şi/sau profund, etc.). Indiferent de aceste probleme, la şcoală copiii vin să înveţe şi 

să se dezvolte împreună cu colegii lor. Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei 

parte , contribuie la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de 

ei. 

      Fiecare  copil are nevoie de un sprijin, de o îndrumare, un îndemn. Fiecare copil cu CES trebuie să 

beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic 

pe care îl are.  

         Am ales să elaborez un plan  de acțiune pentru integrarea unui copil cu CES   care este în clasa a VIII-a , 

o fetiță cuminte, cu bun simț, veselă, dar  care are dificultăți de învățare. Planul vizează, în egală măsură 

,elevii, părinții și cadrele didactice de la clasă. 

Pentru elevi: 

Idei de activități 

➢ așezarea optimă a copilului în clasă: să stea în prima bancă, cu un coleg, care îl ajută la nevoie;  
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➢ materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

➢ jocuri de integrare în colectiv ; 

➢ vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice; 

➢  activități de terapie educațională ; 

➢ conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate ; 

➢ activităţile să fie scurte;  

➢ formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

➢ alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

➢ organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare. 

Strategii de învățare 

➢ învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

➢ tratarea diferențiată; 

➢ metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul 

galeriei etc. - adaptate);  

➢ învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

Resurse 

➢ folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, jetoane 

etc.); 

➢ -mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

➢ mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

➢ cărți/reviste cu imagini; 

➢ resurse educaționale deschise. 

 

Evaluare 

➢ observarea sistematică a comportamentului;  

➢ evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

➢ aprecieri verbale; 

➢ fișe de observare a comportamentului, a progresului. 

Pentru părinți: 

Idei de activități 

✓ consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a cunoașterii mai 

bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă)); 

✓ activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari (Împreună vom 

reuși); 

✓ activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru , excursii, vizite, serbări); 

✓ lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?). 

Strategii de învățare 

• lectorate  

• dezbateri 

• mese rotunde 

• workshop-uri 

• expoziții 

 

Resurse 

❖ pliante/reviste/afișe informative 

❖ tehnologii informatizate 

❖ umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 
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Evaluare 

▪ observarea sistematică 

▪ chestionare 

▪ portofolii cu produsele activităților 

  

Pentru cadre didactice  

Idei de activități 

➢ colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar ; 

➢ plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

➢ simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES ; 

➢ ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice;  

➢ activități comune părinți-profesori-elevi ;  

➢ predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar.  

 

Strategii de învățare 

✓ mese rotunde 

✓ workshop-uri 

✓ dezbateri 

✓ interasistențe 

Resurse 

❖ pliante/reviste/afișe informative 

❖ tehnologii informatizate 

❖ listă cu lucrări de specialitate 

❖ cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-

134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru integrarea –elevilor- cu tulburări de învățare; Ordin 

Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza 

❖     Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru  evaluarea și  intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, 

precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. 

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-

pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-

orientarii-scolare-si-profe/1. 
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Integrarea școlară a copiilor cu deficiențe de învățare 

 prof. Nealcoș Alina 

Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva 

“Educația integrată- se referă în esență la integrarea în structurile învățământului de masă a copiilor cu 

cerințe speciale în educație (copii cu deficiențe senzoriale, fizice, intelectuale sau de limbaj, defavorizați 

socio-economic și cultural, copii din centrele de asistență și ocrotire, copii cu ușoare tulburări psiho-afective și 

comportamentale, copii infectați cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase 

și cât mai echilibrate a personalității acestora.” (D.V.Popovici,2007,pag.14) 

Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare; aceştia copii au în acelaşi timp 

şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, 

motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. Integrarea copiilor cu CES permite, sub 

îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a problematicii 

şi potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 

Noțiunea de integrare nu se referă numai la copiii cu cerințe educative speciale, ci se referă și la 

inserția în comunitate a persoanelor cu cerințe speciale. Prin acest proces de integrare se urmărește ca 

persoana cu nevoi speciale să obțină respect, autonomie, demnitate, să aibă posibilitatea de a lua decizii, etc. 

Integrarea are la bază principiul normalizării care înseamnă facilitarea accesului persoanelor cu nevoi 

speciale la condiții de existență cotidiană cât mai apropiate de circumstanțele normale și de stilul de viață al 

societății căreia îi aparțin. Aceasta înseamnă că toți copiii, indiferent de gradul sau tipul de handicap fizic sau 

psihic, au acces în mod egal la educație și instrucție. Așadar educaţia integrată se referă la integrarea în 

structurile învăţămantului general a elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase 

şi cat mai echilibrate a acestor categorii de copii. 

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să 

dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la maximum a 

disponibilităţilor subiectului deficient şi antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice, care nu 

sunt afectate în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să permită însuşirea de abilităţi care să 

înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. 

Un criteriu fundamental de diferenţiere a formelor de integrare se referă la durata prezenţei copilului cu CES 

în școala obișnuită. Astfel putem întâlni: 

- forme de integrare totală- elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită cu excepția eventualelor 

programe terapeutice care se pot desfășura în spații special destinate acestui scop; 

- forme de integrare parțială- elevii cu CES petrec doar o parte din timpul său în școala obișnuită sau la 

anumite discipline școlare unde pot face față; 

- forme de integrare ocazională- participarea în comun la diferite excursii, întreceri sportive, serbări, 

spectacole,etc. 

Ca finalitate a actului educațional este necesar ca evaluarea să fie cât mai autentică, realizată în funcție de 

particularitățile individuale de dezvoltare a copilului, racordată la curriculumul individualizat al acestuia, 

pentru o perioadă concretă. În selectarea metodelor și tehnicilor de evaluare, cadrul didactic urmează să țină 

cont de funcțiile evaluării autentice. Această evaluare trebuie să fie subordonată interesului superior al 

copilului, în vederea creșterii nivelului de implicare activă în planul vieții individuale și sociale; ea trebuie 

axată pe potențialul real de dezvoltare al copilului; evaluarea necesită o abordare complexă și completă a 
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elementelor relevante (nivel de educație, grad de adaptare psihologică, situație economică,etc.); evaluarea 

trebuie să aibă caracter multidimensional, să determine nivelul actual de dezvoltare, pentru a oferi un 

prognostic și recomandări privind evoluția viitoare a copilului; presupune o muncă de echipă (psihologi 

medici, profesori, sociologi, asistenți sociali,etc.) 

Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o stabileşte 

cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia 

permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând raportarea la nivelul 

cunoștințelor de grup. 

De altfel nu trebuie să uităm că omul, ca fiinţă socială , este dependent de ceilalţi oameni. Această 

dependenţă înseamnă de fapt ajutor,  posibilitatea de a comunica, de a coopera. Acest lucru dă naștere la 

sentimentul de apartenenţă și solidaritate umană,  precum şi la sentimentul de securitate al individului. 
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Educaţia incluzivă în context internaţional 

 

                                                                                                Prof. înv. primar Corlade Iulia 

                                                                                   Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău 

 

 

      Adaptarea la permanentele cerinţe schimbătoare ale unei lumi care evoluează rapid, care necesită 

abordări multiple ale fenomenelor naturale şi/ sau sociale şi care impune adoptarea de strategii eficiente în 

vederea atingerii tuturor obiectivelor sale, presupune implicarea activă a întregii societăţi pentru a pune în 

centrul preocupărilor sale OMUL. 

     Printre atributele acestei societăţi se pot enumera: schimbarea, transformarea, egalitatea şanselor, 

continua formare, cooperarea, evoluţia tehnologiei, preocuparea pentru oameni şi pentru nevoile lor în ceea ce 

priveşte dezvoltarea, integrarea şi inovarea. 

    Elementul central al societății, element care poate contribui în mod valoros și radical la evoluţia 

tuturor elementelor componente ale societăţii  este EDUCAŢIA. 

     Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată care necesită analize, schimbări şi construcţii 

continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive. 

     Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul 

necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale. Bogăţia 

spirituală a lumii contemporane rezidă tocmai din respectul şi valorizarea tuturor indivizilor,  pentru că lumea 

modernă acceptă faptul că fiecare individ este o dimensiune care îmbogăţeşte şi potentează, împreuna cu 

celelalte experienţe, lumea de azi.  

     Educaţia incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de 

masă a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi a politicilor şi practicilor de 

excludere şi segregare. Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în  învăţământul de masă are ca 

scop  rezolvarea câtorva dintre problemele pe care le întâmpină copiii în procesul educaţiei şi dezvoltării lor.  

      Educaţia de bună calitate reprezintă un DREPT fundamenzal al omului şi copiii au dreptul la educaţie 

generală, iar modelul incluziunii socio-educaţionale are la bază acest drept, înglobat în dreptul internaţional. 

Fiecare copil, indiferent de apartenenţă sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o 

educaţie de bună calitate care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi 

de integrare socială. 

     Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce cu sine 

în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune 

specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

      Conceptul de „educaţie pentru toţi” a fost lansat în 1990 în Tailanda la Conferinţa Internaţională a 

Ministerului Educaţiei, iar în 1994 la Salamanca, în Spania, s-au lansat dimensiunile educaţiei pentru toţi care 

constau în calitatea actului educaţional şi acces pentru toţi copiii: „ Şcolile trebuie să primească toţi copiii, 

fără nici o deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se 

referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii 

îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor lingvistice si etnice… “ 

     Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se 

realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale 

elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în 

parte. 

    Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter 

integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor elevilor.  
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    Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematică a situaţiei în care un copil cu 

handicap este integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia copilului respectiv, iar 

pe de altă parte, de situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună 

înţelegere reciprocă, o existenţă socială normală a copiilor, în ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu 

handicap aceasta înseamnă a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup. 

Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul la 

diferenţă, sa fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă. 

    Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. 

    Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că 

este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ dupa posibilităţile fiecăruia, 

cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 

    Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să 

crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 
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Factorii reușitei pedagogice în practica educațională incluzivă 

Studiu de specialitate 

                                                                                

                                                                                                       Autor: Keresztes Judith 

                     Școala Gimnazială Dosa  Daniel comuna Valea Izvoarelor, județul Mureș 

 

               La Salamanca(Spania), în 1994,  a fost adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive şi au 

fost făcute recomandări care au rămas de referinţă pentru UNESCO şi întreaga comunitate 

internaţională, în toată perioada ulterioară: „...şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi 

copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură 

ale acestora”.Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, 

armonizând, pe de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte să asigure 

o educaţie de calitate pentru toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de 

predare, folosirea optimă a resurselor şi parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care 

funcţionează. Trebuie să se asigure un continuum al sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele 

speciale în fiecare şcoală.” 

            Abordarea incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie ci şi la nivelul 

procesului didactic. Principalele trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de 

adaptarea lui la diferenţele dintre copii. Profesorii care au o experienţă bogată în viaţa personală şi 

socială folosesc relaţia cu părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele 

folosite în predarea-învăţarea la clasă. Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de învăţare şi un schimb 

de experienţă continuu. Practicile curente duc prin reflexivitate la acumulare de experienţă care 

trebuie împărtăşită cu colegii pentru a deveni o altă sursă de îmbunătăţire a învăţării. Profesorul este 

cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul 

fiecăruia, într-o manieră pozitivă şi flexibilă. 

Învăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvârşeşte în urma interacţiunilor din 

clasă şi pune în valoare acumulările fiecărui elev. Pentru dezvoltarea personalităţii elevului şi 

construirea competenţelor lui psihosociale, procesul de învăţare este mai important ca produsul. 

Elevul nu poate fi considerat o problemă, dacă nu de adaptează ritmurilor propuse de învăţare 

şcolară. 

Procesul  raţional de luare a deciziilor constă într-o serie de paşi pe care echipa managerială îi 

urmează:- identificarea problemelor  -  precizarea clară a  problemelor;- generarea de soluţii 

alternative- creativitatea, curajul şi flerul profesional contribuie la propunerea de soluţii;- selectarea 

alternativei optime- evaluarea/compararea soluţiilor alternative- implementarea deciziei- 

transpunerea în practică a soluţiei alternative selectate;- monitorizarea şi evaluarea- managerii 

eficienţi compară rezultatele reale cu cele  prevăzute. 

Educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale este o sarcină care trebuie împărţită între 

părinţii acestora şi profesionişti. O atitudine pozitivă din partea părinţilor favorizează integrarea 

şcolară şi socială. Părinţii au nevoie de sprijin pentru a-şi putea asuma rolul de părinţi ai unor copii 

cu cerinţe speciale.”  

             Adaptările de mediu vizează schimbările care se vor produce în mediul fizic al clasei sau al 

instituţiei, precum şi modalităţile de sprijin al elevului cu CES. Acestea ar putea include: 
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- soluţionarea unor probleme ale structurii ergonomice care să fie în beneficiul copilului cu CES 

(adaptarea spaţiului şcolar al clasei, inclusiv al mobilierului, la necesităţile somato-fiziologice şi de 

sănătate ale elevilor; o atenţie specială se va acorda poziţionării în sala de clasă a băncii unde stă 

copilul cu CES (R. Iucu, 2000); 

- adaptări în vederea sporirii accesibilităţii instituţiei (rampă la intrarea în şcoală; grupul sanitar 

adaptat; bare de susţinere; amplasarea sălilor de uz comun – cantina, biblioteca, laboratoarele – la 

primul nivel etc. ); 

                Abordarea incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie ci şi la nivelul 

procesului didactic. Principalele trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de 

adaptarea lui la diferenţele dintre copii. Profesorii care au o experienţă bogată în viaţa personală şi 

socială folosesc relaţia cu părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele 

folosite în predarea-învăţarea la clasă. Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de învăţare şi un schimb 

de experienţă continuu. Practicile curente duc prin reflexivitate la acumulare de experienţă care 

trebuie împărtăşită cu colegii pentru a deveni o altă sursă de îmbunătăţire a învăţării. Profesorul este 

cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul 

fiecăruia, într-o manieră pozitivă şi flexibilă. 

Învăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvârşeşte în urma interacţiunilor din 

clasă şi pune în valoare acumulările fiecărui elev. Pentru dezvoltarea personalităţii elevului şi 

construirea competenţelor lui psihosociale, procesul de învăţare este mai important ca produsul. 

Elevul nu poate fi considerat o problemă, dacă nu de adaptează ritmurilor propuse de învăţare 

şcolară.
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O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI 

 

Prof. înv. preşcolar Benchea Viorela, 

Şcoala Gimnazială nr. 14, Constanţa,Structură Grădiniţa PN nr. 39 

 

 

Să luăm în considerare faptul că în fiecare clasă există  înscris un copil cu CES, pentru simplul fapt că 

politica actuală recomandă instituţionalizarea unor astfel de copiii şi integrarea lor în învăţământul de masă. 

 A lucra cu astfel de copii nu este tocmai uşor, dar cea mai mare satisfacţie a unui profesor este atunci 

când copilul face progrese în activităţi, sub coordonarea lui. Şi atunci, profesorul încearcă diferite metode 

pentru a eficientiza actul didactic. După mulţi ani petrecuţi la catedră consider că cele mai indicate metode 

sunt cele interactive.  

În ceea ce urmează vreau să arăt rolul metodelor interactive în educaţia incluzivă şi să demonstrez 

importanţa utilizării lor. Consider că şi în acest mod poate un cadru didactic ,,să facă o faptă bună în fiecare 

zi”.   

Utilizarea metodelor interactive creşte încrederea copiilor  în forţele proprii, iar percepţia avută de 

aceşti copii cu CES este că prin aceste activităţi ei sunt la fel cu ceilalţi copii din clasă mai ales dacă le sunt 

apreciate abilităţile cele mai bine reprezentate (abilităţi fizice, artistice, de memorare etc).  

Astfel, copiii devin mai încrezători în reuşita lor şi acceptă ulterior sarcini mult mai grele, fără a fi 

descurajaţi că rezultatul apare după mai multe încercări. Acest lucru este benefic, deoarece copii cu CES au o 

motivaţie a învăţării foarte slabă şi cel mai mic insucces îi face să abandoneze sarcina trasată. 

Metodele activ-participative pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate personală, care 

încurajează elevii să gândească independent şi să reflecteze. Aceste metode sunt foarte agreate de copiii cu 

CES, ei participând cu plăcere la acest tip de activităţi. 

Prin intermediul metodelor interactive relaţiile interpersonale sunt consolidate şi creşte capacitatea de 

lucru în echipă. Copiii ajung să relaţioneze în clasă ca într-o familie. Astfel, crescând socializarea copiilor cu 

CES, va creşte şi consolidarea relaţiilor şi comportamentelor sociale care le vor fi utile mai târziu, precum şi 

spontaneitatea, coerentă, fluenţa în exprimare şi îmbogăţirea vocablarului.   

În procesul de incluziune școlară a copiilor cu CES, de identificare și aplicare a diferitelor metode 

educaționale, se va ţine cont de faptul că:  

• Învăţarea este mai importantă ca predarea. 

• Elevii învață în clasă, folosind resursele interne şi externe, propuse de cadrul didactic şi de ceilalţi 

elevi.  

• Procesul învăţării este mai important decât rezultatele obţinute pe termen scurt. 

• Învăţarea este efectivă şi eficientă atât pentru elev, cât şi pentru cadrul didactic. 

• Problemele de învăţare sunt fireşti şi ele pot deveni impulsuri de perfecţionare a strategiilor 

didactice. 

• În contextul diversităţii elevilor, fiecare copil este important şi unic, indiferent de rezultatele sale 

şcolare. 

• Pentru a răspunde cerinţelor fiecărui copil, se vor propune strategii individualizate şi personalizate. 

• Parteneriatul educaţional constituie o formă de exprimare a relaţiilor eficiente în procesul 

educațional, precum şi un sprijin necesar procesului. 

• Procesul didactic este sprijinit şi prin revalorizarea resurselor externe ale învăţării (mediul 

educaţional) şi prin mesajele experienţiale directe şi indirecte. 

• Resursele interne, care sprijină învăţarea, vin din empatia manifestată între cadrul didactic şi elev şi 

din valorizarea experienţelor de viaţă. 
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             Metodele activ-participative utilizate trebuie să permită elevilor să-şi satisfacă cerinţele educaţionale 

prin efort personal sau în colaborare cu alţii.  Utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare, a evidenţiat o 

serie de rezultate, cele mai evidente fiind: creşterea motivaţiei elevilor pentru activitatea de învăţare,  

încrederea în sine bazată  pe acceptarea de sine, atitudinea pozitivă, relaţii mai bune cu colegii. 

Aplicarea diferitelor metode interactive aduce îmbunătăţiri în procesul de predare-învăţare şi se poate 

observa că:  

• Elevii învaţă cum să înveţe, să se exprime liber şi experimentează: 

• Comunică cu ceilalţi din jur; 

• Învaţă să fie toleranţi  şi să aibă încredere; 

• Învaţă să ajute pe cei din jur şi împărtăşeşte ideile; 

• Învaţă să poată lua decizii; 

• Capătă încredere în forţele proprii; 

• Devine mai activ şi mai implicat; 

• Nu se simte marginalizat sau diferit faţă de ceilalţi copii; 

 

În scopul asigurării eficienței metodelor și materialelor folosite în activitățile individuale sau de grup, 

este important să se ia în considerare unele principii de bază, general aplicabile, dar și principii specifice, 

recomandabile în cazul lucrului cu copiii cu CES, aplicate în mod creativ, prin prisma cunoștințelor și 

abilităților cadrului didactic. Aceste principii sunt derivate din cercetări și studii importante, realizate pe 

parcursul mai multor ani de către organizațiile europene, care sprijină incluziunea copiilor cu dizabilități în 

învăţământul de masă. 

Toate metodele folosite trebuie adaptate la nivelul cognitiv al copiilor, astfel încât cerinţele să nu 

depăşească posibilităţile. În acest fel se evită apariţia eşecului în realizarea sarcinii trasate şi ulterior refuzul 

participării la o altă activitate similară. Însă, adaptarea metodelor de lucru la clasă va trebui să ţină cont de 

caracteristicile psiho-cognitive ale tuturor copiilor din clasă. 

 Sarcina este mult mai dificilă şi mai solicitantă pentru cadrul didactic. Supravegherea copiilor trebuie 

realizată continuu deoarece capacitatea de lucru independent este mult mai redusă. Supravegherea trebuie 

făcută cu discreţie pentru că elevul să nu perceapă acest lucru şi să-şi consolideze deprinderile de lucru 

independent. Satisfacţia atingerii obiectivelor propuse este însă cu mult mai mare şi acesta este, defapt, lucrul 

care ne face să mergem mai departe. Pentru că aceşti copii merită tot ce putem da noi mai bun şi pentru că 

aceşti copii pot fi integraţi în societate. 

Unele metode se descompun în paşi mai mulţi, pentru că sarcinile trasate să fie cât mai simple şi 

accesibile copiilor. Aceasta duce pe de o parte la durata de realizare a sarcinii mai mare decât în mod obisnit, 

iar pe de altă parte copilul să nu mai poată să perceapă obiectivul final. În acest caz scopul final trebuie 

reamintit cât mai des. 

Cadrele didactice trebuie să identifice elevii cu nevoi educaționale speciale, să încerce să-i cunoască, 

să-i descopere, să le acorde atenție, să descopere  factorii care susțin sau împiedică învățarea. Principalul  

obiectiv însă  este de a construi încrederea copiilor, de a crea un mediu educaţional stimulativ din punct de 

vedere  intelectual, emoţional, de a găsi strategii prin care să dezvoltăm  empatia și înțelegerea. Din experienţa 

la clasă se înţelege faptul că pentru integrarea și recuperarea elevilor cu CES este necesar ca demersul didactic 

să se facă ȋntr-o manieră interactivă,  cu aplicarea directă a metodelor și procedeelor didactice incluzive şi cu 

utilizarea materialelor didactice ajutătoare. Toate acestea sunt  importante pentru creşterea  gradului  de 

motivație, satisfacție, apartenență la un grup, de incluziune socială și emoțională a copiilor cu CES. În general, 

cadrul didactic reprezintă un model pentru aceşti copii și orice acțiune a acestuia este considerată drept 

exemplu.  
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În concluzie, învăţătorul este o sursă de experiență pentru elevii aflați în dificultate, el fiind 

responsabil de întregul proces de incluziune a elevilor cu CES în clasă, alături de ceilalţi copii. 

 ,,Faptele bune” pe care le face un cadru didactic în fiecare zi în clasă se reflectă mai târziu în educaţia 

şi în viaţa  acestor copii. A ajuta un copil să se integreze este ceva ce vine din suflet şi numai un suflet bun 

poate face fapte bune. 
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PLAN  PERSONAL  PENTRU  DEZVOLTAREA  ASERTIVITĂȚII 

Studiu de specialitate 

 

Prof. înv. primar Moroșanu Carmen-Corina 

Școala Gimnazială ,,Vasile Alecsandri” Roman, Neamț 

 

 

Asertivitatea  reprezintă  caracteristica  unei persoane care își exprimă cu ușurinţă punctul de vedere 

și interesele, fără anxietate, fără a le nega pe ale celorlalți. 

Asertivitatea este una dintre însuşirile psihice deosebit de importante din constelaţia personalităţii 

umane, care contribuie considerabil la menţinerea echilibrului interior, la exprimarea a ceea ce dorim şi în 

egală măsură la cultivarea unor relaţii interpersonale agreabile.  

În esenţă, este o combinaţie reuşită de fermitate şi bun simţ; este, de asemenea, capacitatea de a 

exprima ceea ce suntem, ce dorim şi ce cerem într-o anumită situaţie, dar fără a leza pe cei din jur, in limitele 

bunului simt. A ne comporta ferm, neîncălcând spaţiul psihologic personal al celuilalt, cu respect de sine şi 

pentru interlocutor, inseamna a fi asertivi.. 

Cele 10 reguli ale asertivitatii  

1. Avem dreptul să ne evaluăm, să ne judecăm propriul comportament, gândurile şi emoţiile şi să ne 

asumăm responsabilitatea pentru ele şi pentru consecinţele lor asupra noastră.  

2. Avem dreptul să nu oferim motive sau scuze pentru a justifica propriul comportament. Acest punct 

se refera doar la faptul ca ne putem asuma deciziile, comportamentul, actiunile noastre, in limitele bunului 

simt. Este important de retinut ca nu invita la comportament egoist, individualist in raport cu ceilalti. 

 3. Avem dreptul să judecăm dacă suntem responsabili să găsim sau nu, soluţii pentru problemele 

altora. A fi asertivi presupune a alege si a decide daca intra in responsabilitatea noastra sa preluam la un 

moment dat, o problema a altcuiva. De asemenea, nu face referire la ajutorul binevenit pe care este firesc sa 

ni-l acordam reciproc daca prioritatile noastre ne permit aceasta. 

 4. Avem dreptul să ne răzgândim într-o anumită chestiune. De multe ori este necesar ca un scop 

minor sau major ce ni l-am propus să suporte modificări, ca urmare a schimbărilor intervenite în ceea ce ne 

priveşte pe noi sau în ce priveşte situatia. În consecinţă, este firesc şi avem dreptul să regândim scopul propus 

şi îndeplinirea lui sau chiar renunţarea la el, în funcţie de caz. Acelaşi lucru este valabil şi privind convingerile 

sau concluziile pe care le tragem despre ceva sau cineva.  

5.Ai dreptul să faci greşeli şi să fii responsabil pentru ele. Această sugestie se referă în special la cei 

care tind să fie perfecţionişti şi să-şi supraevalueze greşelile sau la cei care se simt permanent presaţi de teama 

că vor greşi sau pot greşi ceva – si chiar ajung sa nu mai actioneze pentru a evita aceasta. Este omenesc să 

facem greşeli. De asemenea această sugestie nu este o permisiune de a greşi oricând, oricum, de a renunţa la 

acea latură absolut necesară de a ne autoregla şi controla gândirea şi comportamentul. Nu e o tragedie să 

facem greşeli, dacă învăţăm din ele.  

6.Ai dreptul să spui: Nu ştiu. Avem voie să nu fim atotştiutori, avem voie să nu ştim anumite lucruri, 

în special în faţa persoanelor de referinţă pentru noi.  

7.Ai dreptul să te comporţi independent de bunăvoinţa pe care ţi-o arată sau ţi-a arătat-o cineva, fără 

să-i fi solicitat tu acest lucru. De exemplu, dacă îţi face cineva o favoare pentru că aşa doreşte, acest lucru nu 

te obligă să-ţi modifici reacţia ta, în cazul în care nu vrei aceasta.  

8.Ai dreptul să fii ilogic în luarea anumitor decizii. Acest aspect nu se referă la deciziile importante în 

viaţă sau la cele care presupun reguli de convieţuire în societate, ci la situaţii care contribuie la menţinerea 

confortului nostru emoţional. Aceste decizii nu par logice pentru că nu le putem explica pe moment, dar 

simţim că este foarte bine să le urmăm.  
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9.Ai dreptul să spui: Nu înţeleg. Această sugestie face referire în special la spiritul de competiţie 

prezent în societatea noastră, pe care îl întâlnim inca din primii ani de şcoală, când deseori suntem ridiculizaţi 

dacă nu înţelegem ceva. Ulterior, rămânem cu această jenă sau disconfort atunci când nu înţelegem o 

informaţie şi nu mai putem analiza dacă intr-adevăr situatia este jenanta sau nu.  

10.Ai dreptul să spui: Nu-mi pasă. Mi-e indiferent. Nu mă priveşte. De asemenea, această idee este 

aplicabila in limitele bunului simt si vine doar în sprijinul celor care nu pot spune : Nu, care nu pot pune limite 

în relaţiile cu ceilalţi, care îşi asumă sarcini care nu le revin, neputându-le refuza.  

Având  în vedere creşterea asertivităţii personale mi-am  propus obiectivele : 

- Să-mi dezvolt încrederea în forţele proprii:  

- Să-mi dezvolt stima și respectul de sine; 

- Să mă concentrez pe propriile sentimente, iar eu să fiu în centrul atenției mele; 

- Să accept faptul că nu trebuie să fii perfect pentru a te simţi bine sau  a reuşi în viaţă; 

- Să cunosc obstacolele care mă împiedică să fiu asertiv și să le elimin; 

- Să dezvolt relaţii de comunicare asertivă; 

- Să spun “nu” în diferite situaţii fară  sentimente de vinovăţie; 

- Să spun ,,nu știu” la unele întrebări incomode sau a căror răspuns face parte din sfera mea de cunoștințe; 

- Să spun în anumite situații ,,nu înțeleg”, fără să îmi pese de riscul de a fi pus într-o situație jenantă; 

- Să iau anumite decizii ilogice, dacă din punct de vedere emotional așa simt; 

- Să pot să mă răzgândesc în privința unor decizii sau judecăți de valoare pe care le-am emis la un moment dat; 

 

Pași în formarea unui comportament asertiv: 

1. Formarea comportamentului asertiv non-verbal. 

2. Recunoasterea propriilor drepturi si efectuarea unor exercitii de lupta pentru obtinerea acestora. 

3. Costientizarea propriilor sentimente, dorinte si trebuinte. 

4. Exersarea raspunsurilor asertive 

           Scopul : 

               Demersul personal consta în deprinderea unor tehnici şi moduri concrete de exprimare asertivă, a 

unei atitudini pro-asertive în relaţiile cu ceilalţi.  Atingerea acestui scop necesită anumiţi paşi necesari 

îmbunătăţirii asertivităţii: 

              Primul pas a constat în recunoaşterea şi înţelegerea comportamentului asertiv. Astfel, am început prin 

a analiza momente variate din viaţa de zi cu zi în care am avut o abordare nonasertivă a diferitelor situaţiilor 

ivite. Am analizat şi felul în care aş fi putut reacţiona într-un mod asertiv şi cum această atitudine personală ar 

fi schimbat cursul evenimentelor respective. 

          Mi-am explicat diferite tipuri de comportament şi impactul lor asupra celorlalţi. Analizând diferite tipuri 

de reacţie ale semenilor în situaţii concrete de viaţă , am reuşit să fac diferenţa dintre comportamentul asertiv , 

comportamentul pasiv şi comportamentul agresiv. Dacă intenţia comportamentului nonasertiv este aceea dea 

evita conflictele , intenţia comportamentului agresiv este dominarea , am perceput intenţia comportamentului 

asertiv ca fiind aceea de a comunica sincer, clar şi direct, de a-mi susţine ideile fără a deranja pe ceilalţi sau 

fără a-mi  face rău mie. 

         Pentru a deveni asertiv mi-am propus să-mi susţin drepturile , să conştientizez faptul că am faţă de 

ceilalţi un set de drepturi. Pentru ca drepturile noastre să fie respectate, trebuie să ni le construim, în timp, 

învăţându-i pe ceilalţi să ne trateze aşa cum dorim. 

Ca să putem deveni asertivi, trebuie să trecem printr-un pas obligatoriu: să invăţăm să comunicăm. În 

comunicare nu contează ceea ce spunem, contează ceea ce a înţeles interlocutorul. Scopul pentru care 

comunicăm nu este să transmitem un mesaj, ci primirea un răspuns sau obţinerea un rezultat: o schimbare de 

atitudine, de comportament, o modificare a stării actuale. În vederea formării unui comportament asertiv m-

am preocupat de deprinderea unor elemente care ţin de componenta comportamentală a asertivităţii. Pentru 
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inceput, ca prim pas consider ca am nevoie de o autoanaliza a propriului comportament fata de cei din jur si de 

o evaluare a nivelului actual la care se situeaza abilitatile mele de comunicare. Imi propun aplicarea unor 

chestionare pentru evaluarea deprinderilor de comunicare si a asertivitatii. Acestea ma vor ajuta sa identific 

care sunt aspectele care necesita imbunatatire si educare. 

   Deprinderea de a fi asertiv se formează în timp şi trebuie exersată mereu. Pentru a ne evalua 

asertivitatea , nu trebuie să ne întrebăm dacă am avut acest comportament în orice situaţie, ci cât de des am 

fost asertivi. Chiar dacă este dificil să devii asertiv, beneficiile unui asemenea comportament merită tot efortul 

fiindcă  obţinem lucrurile la care avem dreptul, evităm disconfortul şi sentimentul de vinovăţie pe care-l avem 

când spunem "nu ", ne creşte încrederea în noi înşine şi auto-respectul.  
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Incluziunea copiilor cu CES în grădinița de copii 

Balaban Paula Maria 

Școala Gimnazială ”Nedelcu Chercea”, Brăila 

Așa cum bine cunoaștem ”educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, 

schimbări şi construcţii continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi 

incluzive. Şcoala de azi trebuie să îşi proiecteze cu claritate scopurile şi formele de sprijin adecvate pentru a 

primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor lor educaţionale şi a oferi astfel posibilitatea germenilor unei 

societăţi bazată pe accesibilitate, participare socială responsabilă şi colaborare.”13 

Realizarea unei incluziuni de succes a copiilor cu nevoi speciale necesită o cunoaștere amănunțită a 

acestora. Totul a pornit din anul 1989 când Adunarea Generală a Națiunilor Unite a recunoscut drepturile 

tuturor copiilor. Atunci se afirma clar ”drepturile se aplică tuturor copiilor, fără nici un fel de discriminare”. 

Această convenție precizează că toți copiii beneficiază de drepturi „indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, 

religie, opinie politică sau altă opinie a copilului ori a părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, de originea 

lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de incapacitate, de naşterea lor sau de altă situaţie”14 

Nu există o definiție clară asupra educației incluzive- Copiii sunt diferiți și incluziunea pentru fiecare 

copil înseamnă ceva diferit15. Incluziunea este mai mult o focalizare conceptuală deoarece este un proces 

permanet în care familiile și instituțiile de educație timpurie lucrează continuu pentru a răspunde necesităților 

speciale de dezvoltare ale copiilor, aceasta însemnând, în multe cazuri, eliminarea barierelor în calea 

participării la educație.16 

Copiii, de la vârstă cât mai timpurie, necesită un sprijin mult mai mare atât instituționalizat cât și 

familial. Lucru datorat dezvoltării mult mai rapide la vârstă școlară mică. Fiecare părinte își dorește ca al lor 

copil să se integreze în societatea din care face parte, în grupul de copiii sau în unitatea școlară. De aceea 

educația incluzivă timpurie prezintă mai multe beneficii: 

• Familiile și copiii participă și contribuie la dezvoltarea comunităților lor; 

• Copiii dezvoltă o înțelegere pozitivă despre sine și pentru ceilalți; 

• Între copiii din instituția de educație timpurie și din afara ei se leagă prietenii și se               

creează precondiții favorabile pentru rezultate semnificative în dezvoltare și performanțe academice; 

• Învățarea, cu suport special adecvat, este accesibilă tuturor copiilor. 

 
13 Educaţia incluzivă în grădiniţă : dimensiuni, provocări şi soluţii / UNICEF România, coord.: Ecaterina Vrasmaş, Traian 
Vrasmaş. - Buzău : Alpha MDN, 2012, p. 5 
14 Ibidem, p. 12 
15 Devarakonda C. Diversity and Inclusion in Early Childhood. An Introduction. London: Sage, 2013 
16 Educație incluzivă timpurie: Ghid metodologic / Vasian Tatiana, Bulat Galina, Eftodi Agnesa [et al.]; coordonare 
generală: Gînu Domnica ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Lumos Foundation Moldova. 
– Chişinău: S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”), p. 8 
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„Crearea și dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă la nivelul IET urmărește câteva obiective 

importante:  

• Asigurarea accesului la educație de calitate pentru copiii de vârstă preșcolară, care au dizabilități/ 

provin din medii defavorizate sau sunt într-o altă oricare situație ce le afectează dezvoltarea;  

• Intervenția timpurie în remedierea problemelor de dezvoltare;  

• Garantarea dreptului de a crește în familie, prin prevenirea instituționalizării copiilor de vârste 

mici.”17 

Prin definiție „la naștere, toți copiii sunt egali prin nevoile pe care le au. Ceea ce diferă, însă, sunt 

posibilitățile și modul în care sunt satisfăcute nevoile. Acest lucru este valabil atât pentru nevoile biologice, 

care asigură supraviețuirea, creșterea, maturizarea, cât și pentru cele psihosociale, care îi asigură copilului 

starea de bine, funcționarea în armonie cu ceilalți.”18 

Pentru a-și satisface anumite nevoi copiii folosesc anumite abilități sau reflexe, uneori dobândite la 

naștere alte ori dezvoltate pe parcurs, alte ori aceste reflexe pot lipsi iar atunci nevoile lui obișnuite devin 

speciale. „În funcție de specificul dezvoltării, pe lângă cerințele educaționale comune, fiecare copil manifestă 

și cerințe particulare. Acestea se datorează particularităților individuale de dezvoltare a personalității, ce se 

referă la ritmul de creștere și dezvoltare și nivelul atins, stilul de învățare și relaționare, particularitățile 

ereditare și caracteristicile personale (trăsături fizice, temperament, interese, aptitudini, talente etc.). Situațiile 

specifice de dezvoltare, precum cele ce reies din existența unor deficiențe de dezvoltare, generează diferențe 

în evoluția copiilor, care la fel trebuie abordate ca cerințe particulare și speciale. Mediul în care crește copilul 

și experiența de viață pe care o trăiește îi pot favoriza dezvoltarea sau, din contra, o pot afecta, nefiind în stare 

să-i asigure bunăstarea. Deprivarea se poate referi la lipsa hranei, a locuinței, neglijarea copilului în familie, 

violența şi abuzul față de copil, exploatarea lui prin muncă etc. Toate aceste situații pot duce la scăderea 

capacității copilului de a face față experienței trăite și la apariția unor deficiențe funcționale, având nevoie 

pentru o perioadă de atenție și sprijin special.”19 

”Situația copiilor ce prezintă anumite riscuri în dezvoltare, rezultate din existența deficiențelor de 

dezvoltare sau a deprivărilor la care sunt expuși, trebuie abordată într-un mod special și anume, prin prisma 

cerințelor educaționale speciale pe care le prezintă. CES desemnează un spectru larg de necesități, rezultate 

din deficiențe de ordin intelectual, senzorial, psihomotric etc., sau disfuncții ce apar ca urmare a unor condiții 

 
17 Educație incluzivă timpurie: Ghid metodologic / Vasian Tatiana, Bulat Galina, Eftodi Agnesa [et al.]; coordonare 
generală: Gînu Domnica ; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Lumos Foundation Moldova. 
– Chişinău: S. n., 2020 (Tipogr. „Print-Caro”), p. 34 
18 Ibidem p. 55 
19 Ibidem p. 56 
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psihoafective, socio-economice sau de altă natură, care plasează copilul într-o stare de dificultate în raport cu 

semenii.”20 

Copiii cu CES pot întâmpina dificultăți în învățare, acestea pot avea mai multe grade de dificultate: 

ușoare, moderate sau severe. Acestea pot apărea pe fiecare palier de dezvoltare: cunoașterea și învățarea, 

comunicarea și interacțiunea, dezvoltarea senzorială, dezvoltarea fizica și dezvoltarea socio-emoțională. 

Uneori, dificultățile cu care se confruntă copilul sunt foarte vizibile, alteori, copilul poate avea 

dificultăți ce nu pot fi observate atât de ușor și, respectiv, nevoile lui vor fi identificate mult mai greu. 

 
20 Ibidem p.56 
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Voluntariatul – între oportunitate și necesitate 

Prof. inv. primar MITU ANTOANETA 

Școala Gimnazială nr 113, București 

 

MOTTO:  

              ,,O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii   plantează copaci în umbra cărora nu vor 

sta niciodată.”  

                                                                      (proverb grec) 

 

Termenul de voluntariat definește ,,activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de 

orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un 

câștig financiar imediat.” (Scheier)  

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe 

încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative 

şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la 

schimbări pozitive.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăţi 

coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. 

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii 

şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii. 
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Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi 

extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială. În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, alții nu fac 

voluntariat. Aceasta se întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi 

lipsa informaţiilor, contrângeri legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot 

permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa 

protecţiei împotriva riscurilor pe care le implică. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – 

are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de afaceri şi 

un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. Ceea ce trebuie să știm este că oricine 

poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este 

doar să iți dorești acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh 

Brilliant)  

Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de pus în 

folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în 

folosul comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să găsim organizația care să ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru.Tinerii își pot construi un CV atractiv, testează o posibilă carieră, își fac 

contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus ajută la crearea unei societăți mai bune în care să trăiască 

în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea să-și împărtășească experiența și au satisfacția că sunt încă utili. 

Pentru copii și adolescenți e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei își formează astfel 

deprinderi și abilități adăpostindu-se de tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, violența. Ei au astfel șansa 

de a deveni adulți responsabili. Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă așteptăm să trăim într-o lume mai 

bună trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma 

Ghandi).  

Așadar, de ce să fii voluntar? Pentru că e distractiv; pentru a câștiga experiență; pentru a nu irosi timp 

prețios făcând lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare; pentru a-ți face noi prieteni din toată lumea; 

pentru a învăța lucruri noi; pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să primești de la viață; pentru a 

ajuta pe cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine; pentru a-ți face datoria de om; pentru a ajuta la crearea 

unei lumi mai bune. 

Noi, educatoarele avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine din punct 

de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate celor 

din jur. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, respectul, credinţa, 

bunătatea. Fără ele nu există nimic. Un proverb albanez spune:”De la omul bun niciodată nu vezi rele”.                                                                                                         

 Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună, 

există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. Să 

nu-i respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă să încercăm să-i  înţelegem şi să învăţăm ceva  de la ei, 

mai ales de la copii.                                                                                                                          

Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să 

susţii o cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în 

voluntariate  tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, 

empatie şi implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane să se realizeze  şi 

să-şi găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă experienţă, se poate 
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exprima , se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Ceea ce trebiue să ştim este că 

oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară.  

Chiar dacă sunt foarte mici , încă de la grupa mică,  copiii din  grădiniţă învaţă în cadrul Educaţiei 

pentru societate  să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup, să trăiască în relaţiile cu cei din jur 

stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din 

faptele proprii şi a celor din jur.                                                                                                                                              

Intr-o societate în tranzitie, afectată de criză, implicarea societății civile în activități de voluntariat în 

sprijinul persoanelor aflate în dificultate este o necesitate. 

 Implicarea elevilor, studentilor, cadrelor didactice în domenii precum integrarea persoanelor cu 

dizabilitati în sociatate, prevenirea abandonului școlar, combaterea exploatării prin muncă, îmbunătățirea 

situației copiilor și sprijinul copiilor cu părinți plecati în străinătate poate conduce la ameliorarea efectelor 

acestor probleme. 

 O comunitate puternică și unită, care își respectă membrii și nevoile acestora și care găsește modalități 

eficiente de răspuns la aceste  nevoi , va putea asigura cu succes protecția și promovarea persoanelor aflate în 

dificultate. 
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VOLUNTARIAT PENTRU MEDIU 

 

Prof.înv.preşc. STAN RAMONA 

Liceul Vocaţional Pedagogic „N. Bolcaş” Beiuş 

 

Un vechi proverb susţine că cea mai de preţ comoară a unui popor este educaţia pe care o oferi 

copiilor. Educaţia a fost chemată întotdeauna să răspundă diferitelor sfidări ale lumii contemporane. Convinşi 

de acţiunea ei transformatoare, ea trebuie să devină un factor activ şi în rezolvarea problemelor legate de 

mediu. 

Dascălilor de astăzi le revine o misiune grea şi anume aceea de a educa copiii în aşa manieră încât 

aceştia să devină la rândul lor agenţi ai schimbării pozitive. 

Pentru a lărgi cât mai mult cercul celor interesaţi de protejarea şi ocrotirea mediului, dar şi pentru a 

convinge că educaţia ecologică la vârsta preşcolară este nu numai necesară, dar şi posibilă, am propus 

preşcolarilor noştri să se implice în activităţile proiectului intitulat Brigada ECO, activități de voluntariat ale 

căror cauze relaţionează cu mediul înconjurător.  

Există numeroase moduri prin care copiii pot avea „activităţi eco” de voluntariat: 

• Promovarea stilului de viaţă ecologic... colectare deşeuri, plantare flori 

  

• Popularizarea nocivităţii unor comportamente neprietenoase faţă de natură (organizarea unui marş de 

protest împotriva poluării Crişului Negru şi Văii Nimăieşti, precum şi distribuirea de fluturaşi cu 

mesaje ecologice trecătorilor) 

  

• Implicarea în acţiuni de reciclare şi refolosire în vederea confecţionării de jucării  

http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/1041/300-de-plopi-si-1200-de-stejari-plantati-cu-ocazia-Saptamanii-Pamantului.html
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• Confecţionare de mărţişoare şi „Eco-daruri” cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie, donarea lor către 

Centrele de plasament din oraş 

  

• Promovarea necesităţii colectării selective 

  

• Susţinerea cicloturismului şi a mersului pe jos 
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Dar de voluntar 

Prof. Ciolac Mirela Zamilia 

Liceul Teoretic ”Gr. Moisil” Timișoara 

“Nimeni nu a devenit niciodată sărac dăruind.” 

Anne Frank 

 

VOLUNTARIÁT s. n. 1. Angajare în armată ca voluntar (II); durată a serviciului militar pe care îl face 

cineva ca voluntar. 2. Activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig 

material. [Pr.: -ri-at] – Din fr. volontariat (după voluntar). 

Activitatea de voluntariat este reglementata in Romania prin Legea 195/2001. 

Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului, persoană fizică, la activități de interes public 

desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau 

de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup. 

Oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, cât de mică, la lumea care ne 

înconjoară. Important este doar să își dorească acest lucru! Cu toţii avem cel puţin un lucru la care ne 

pricepem suficient de bine; aşadar, cu toţii avem cel puţin o abilitate, pricepere sau un talent pe care să îl 

putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în 

care trăim sau în folosul comunităţii în general. 

A face voluntariat înseamnă mai mult decât a da din timpul, energia și cunoștințele tale cuiva care are 

nevoie de sprijinul tău. În momentul în care decizi să devii voluntar, înseamnă că dorești să fii un model 

pentru cei din jurul tău, să te formezi constant, să pui o cărămidă și un zâmbet acolo unde acestea lipsesc! 

  Așadar, voluntariatul este important căci ajută la dezvoltarea ambelor părți implicate și la construirea 

unei mentalități aflate în continuă evoluție, a unui comportament prosocial, conștient și bine intenționat spre 

întrajutorare și progres continuu. Consider că voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe 

semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste, iar prin acțiunile de voluntariat putem obține 

abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale, aceste lucruri fiind esențiale în orice moment al vieții 

noastre. 

Cu toate că pandemia ne-a limitat posibilitatea de a interacționa, am reușit să realizăm o faptă bună, o 

activitate de voluntariat. Cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, elevi din trei clase au pregătit pachete pe care le-am 

donat apoi unui spital pentru copii cu dizabilități. Poate că pentru ei a fost puțin, dar pentru cei ce au primit a 

fost mult. Pe lângă pachet, au primit, de fapt, și un crâmpei din sufletul celui care a dăruit, ceea ce le-a adus 

puțină alinare, un zâmbet pe chip și o lumină în privire. A fost lumina speranței în mai bine,        într-o lume 

mai bună. Ne-am propus șă facem mai des astfel de gesturi, fără a fi nevoie de o zi de sărbătoare, sau de un 

motiv anume.  
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„…Dacă așteptăm să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi 

schimbarea pe care ne-o dorim în lume.” (Mahatma Ghandi). 
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FACILITAREA ÎNVĂȚĂRII PRIN JOC LA COPIII CU  

CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 

Prof. Învățământ Preșcolar Albescu Emilia-Mihaela 

Grădinița cu PP „Dumbrava Minunată”-Fieni 
 

Jocul reprezintă activitate umană, conștientă, cu un caracter universal și polivalent care are o 

deosebită importanță în viața omului. 

Pentru copii, jocul reprezintă principala activitate și are rolul de a activa funcțiile mintale și motrice, 

reușind să-i detașeze de lumea reală și să îi transpună într-o lume creată din imaginația și fantezia proprie. 

În activitatea zilnică desfășurată la catedră, orice cadru didactic pasionat caută răspunsuri la 

numeroasele întrebări ivite. De ce nu progresează toţi elevii în acelaşi fel? Cum poate să-şi structureze 

demersul didactic pentru ca toţi elevii să înţeleagă? Cum poate veni în sprijinul copiilor care întâmină 

dificultăți?Un prim răspuns ar fi că trebuie să accepte existenţa diversităţii dintr-o clasă. Este cunoscut faptul 

că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său 

propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în privinţa asimilării de informaţii. 

Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora, 

care să-i apropie cât mai mult de copiii normali, urmărește implementarea unor programe cu caracter colectiv-

recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le 

suplinească sau să le înlocuiască pe cele deficitare, crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei 

pentru activitate în general şi pentru învăţare în special, asigurarea unui progres continuu în diversificarea 

comunicării; formarea unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei din jur, formarea de deprinderi 

cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene, dezvoltarea comportamentelor adaptative şi 

a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze normalizarea deplină. 

Pentru cadrul didactic, unul dintre cele mai importante aspecte ar fi nevoia sa de adaptare la necesităţile 

copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii, fie că sunt copii cu CES, fie că pur şi simplu sunt 

copii cu un ritm mai lent de învăţare. 

Cel mai important aspect avut în vedere ar fi ca predarea în cadrul diversităţii să implice predarea 

pentru fiecare individ în parte. Este necesar să ţinem cont de interesele fiecărui elev, de experienţele şi ţelurile 

lui. Respectarea acestei necesităţi reprezintă un pas important în educaţia elevilor şi integrarea lor în societate, 

după terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că diferenţele dintre indivizi sunt mult mai pregnante decât 

cele dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate una dintre cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă 

faţă un cadru didactic este adaptarea stilului de predare astfel încât să corespundă necesităţilor fiecărui elev în 

parte. 

Prin joc, copiii cu cerințe educative speciale au posibilitatea de a-și exprima propriile trăiri, însușindu-

și astfel informații despre lumea înconjurătoare, interacționând cu colegii și obiectele din mediul apropiat și 

totodată facilitându-se dezvoltarea capacității de a se orieta în timp și spațiu. Deoarece jocul se desfășoară mai 

ales în grupuri, permite și încurajează  socializarea dintre copii. Este important, însă, ca jocurile să fie adaptate 

în funcție de cerințele educative ale copiilor cu CES. 

Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi strategii şi practici ca şi predarea la orice alt tip de 

clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună metodă de predare şi pentru elevii cu 

nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să aştepte de la învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii 

cu CES nu trebuie să fie exceptaţi. Pentru aceştia din urmă, este necesară elaborarea unui plan de intervenție 

personalizat. 

Planurile de Intervenţie Personalizate se elaborează conform cerinţelor educative speciale ale elevilor. 

Se bazează pe o strategie de învăţare în paşi mici cu obiectivele cât mai precise, măsurabile, realiste, temporal 

delimitate şi aprobate de părinte, şcoală şi elev. 
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Pentru a veni în sprijinul copiilor cu cerințe educative speciale, în cadrul activităților de predare, am 

utilizat o serie de metode activ-participative, cea mai convenabilă fiind jocul. S-a dovedit o metodă eficientă şi 

antrenantă. Mişcarea, întrecerea, surpriza, regulile, sarcinile jocului le-au creat copiilor stări emoţionale, le-au 

întreţinut interesul pe tot parcursul activităţii. Am aplicat această modalitate la majoritatea obiectelor de 

învăţământ. 

La Abecedar, pentru învăţarea literelor alfabetului, jocurile didactice i-au ajutat atât la fixare, cât şi la 

etalarea cunoştinţelor dobândite etapă cu etapă. Notez câteva nume de jocuri didactice utilizate: „La 

magazinul de litere”, ,,Trenul literelor’’, ,,Trenul silabelor’’, ,,Jocul silabelor duble’’, „ Ce lipseşte”. 

La Matematică, jucându-se cu cifrele, copilul cu CES a participat vioi la cerinţe însuşindu-şi corect atât 

numeraţia, cât şi cunoaşterea cifrelor în concentrul 0–5. Exemple de jocuri didactice folosite: „Uneşte cifrele 

şi spune ce obţii!”, „Calculăm şi colorăm!”, „Cel mai bun matematician”, „Trăistuţa fermecată”, „Numără şi 

desenează”, „Câţi porumbei au zburat?”, „Recunoaște cifra” . 

Detaliem jocul „Recunoaște cifra!”. 

Sarcina didactică: recunoașterea cifrelor în limitele 0–5; 

Desfăşurarea jocului: cadrul didactic are mai multe jetoane cu cifre. Ele sunt date , câte unul, din mână în 

mână, fiecărui copil. La semnalul „Stop”, elevul care deţine jetonul trebuie să recunoască cifra arătând clasei 

cartonaşul. Copiii aprobă sau nu răspunsul. 

La Educație pentru societate, prin joc am urmărit integrarea copiilor în colectiv. Exemplificăm cu jocul 

„Plicul cu fapte bune”. Scopul jocului a fost acela de a valorizarea faptele prosociale, creşterea încrederii în 

sine, evidenţierea calităţilor personale. 

Desfăşurarea jocului: elevii sunt îndemnaţi să se gândească la o faptă bună pe care au făcut-o în ultima vreme. 

Li se cere: să o prezinte oral, să realizeze un desen, în care vor schiţa fapta bună pe care au povestit-o. După 

efectuarea sarcinilor de lucru, fiecare elev va primi câte un plic personalizat. Li se va indica să reprezinte 

grafic orice faptă bună, ce va fi săvârşită într-un interval de timp în afara orelor de clasă.  

Cunoaşterea mediului, ca obiect, place copiilor. Pentru asimilarea, fixarea şi verificarea cunoştinţelor, 

am folosit metode tradiţionale şi moderne, atractive. Cele mai captivante, pentru elevi, au fost tot jocurile 

didactice. În cadrul activității „Hora anotimpurile” am folosit jocul didactic „Când se întâmplă?” pe care îl 

detaliez. 

Sarcina didactică: recunoașterea fenomenelor naturii prezentate pe jetonul cu imagini, să motiveze acţiunea şi 

să alcătuiască ghicitori. 

Desfăşurarea jocului: elevii sunt împărţiţi în patru grupe, fiecare având un căpitan care va fi schimbat dacă nu 

îşi ajută colegii de echipă. Copiii din fiecare grupă vor extrage din coşuleţ pe rând câte un jeton, pe care îl vor 

aşeza la unul din cele patru panouri care au imaginea celor patru anotimpuri, motivând acţiunea. Câştigă 

echipa care a aşezat corect jetoanele, a dat cele mai frumoase răspunsuri şi a compus ghicitori. Ca 

recompensă, copiii au fost notaţi cu calificative şi au primit ecusoane. 

Folosind jocurile şi exerciţiile am urmărit captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna relaţionare, 

exprimarea liberă a sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvate, cunoaşterea, autocunoaşterea, corectarea 

ieşirilor negative şi observarea percepţiei sociale a copiilor. 

Această formă de activitate dezvoltă capacităţile de comunicare şi de colaborare, spiritul de iniţiativă şi 

de emulaţie. Fiecărui membru al grupei i se oferă posibilitatea de a-şi expune liber părerea, câştigând astfel 

încrederea în sine, devenind util grupului. 

Elevul cu CES îşi formează anumite deprinderi de comportament, se formează pentru viaţă. Colectivul 

de elevi se sudează, prind contur unele sentimente pozitive: respect, ajutorare, sacrificiu, dăruire, împlinire. 

Astfel, elevii cu deficienţe, învaţă să accepte părerile colegilor, să contribuie personal la succesul 

grupului, să se bucure de reuşita grupei, să depăşească dificultăţile întâlnite, să-şi asume responsabilitatea, să 

se integreze colectivului de elevi din care face parte. 
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Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor de a 

acţiona creativ, pentru ca strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă isteţimea, 

spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 

Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă o organizare şi se succed în 

ordinea implicate de logica cunoaşterii şi învăţăturii. 

În acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea puterilor, ci 

învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri, jocurile trebuie să fie 

instructive, să le evalueze cunoştinţele. 

Aprecierea şcolară este o formă clasică de întărire de către învăţător a achiziţiilor dobândite în procesul 

învăţării. Prin întărire se înţelege,, sistemul de recompense şi de penalizare menit să asigure selecţia şi fixarea 

răspunsului sau reacţiei adecvate’’ 

Recompensa constituie ,, întărirea pozitivă’’, în timp ce pedeapsa este o ,, întărire negativă’’. Este de 

aşteptat ca elevii sistematic recompensaţi să- şi formeze cu timpul o atitudine pozitivă fată de învăţător şi de 

şcoală, în timp ce elevii care sunt în mod frecvent dezaprobaţi, ironizaţi şi sancţionaţi să devină nemulţumiţi 

de viaţa şcolară, deoarece reuşita şcolară şi satisfacţia în muncă merg mână în mână. Dezvoltarea capacitaţii 

de autoapreciere şi a spiritului critic în estimarea rezultatelor şcolare proprii se poate realiza cu succes prin 

organizarea unor acţiuni de autoapreciere şi interapreciere care duc la maturizarea şi obiectivizarea atitudinii 

elevului faţă de aprecierea şcolară. 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 

înconjurator şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să 

fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate. Şcoala este de 

asemenea un mediu important de socializare. 

 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea 

individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Intr-o abordare incluzivă, fiecare elev are dreptul de a fi considerat important, de a fi apreciat în 

funcție de abilitățile și competențele sale, pornind de la premisa că fiecare copil are puterea de a realiza 

un lucru bun, valoros și demn de laudă. 
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     Să faci bine pentru binele tuturor ! 

 

                                                          Prof. Adriana Drăghici 

                                                                                     Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” Roman 

 

                         A fi bun este o trăsătură de caracter specific umană. A fi bun înseamnă a fi atent la nevoile 

celorlalți, binevoitor, blând, gata să oferi sprijin necondiționat indiferent de circumstanțe deși nu este nimic 

greșit în faptul că te bucuri de sentimentul de bine pe care ți-l dă bunătatea manifestată. O persoană bună este 

fericită când vede că poate readuce un zâmbet pe chipul umbrit de tristețe. A fi bun înseamnă să fii alături de 

un suflet trist indiferent dacă este copil,bătrân sau animal oarecare. Să fii bun înseamnă să iubești, să ierți și să 

ajuți. Dacă vrei să fii bun cu cineva sau dacă vrei să ajuți, în primul rând trebuie să înțelegi în ce punct se află 

acea persoană și cu ce anume se confruntă, bun sau rău. Chiar dacă nu ești de acord cu alegerile pe care alții le 

fac sau cu comportamentul lor, asta nu înseamnă că nu empatizezi cu acea persoană. În acest context, totul 

începe cu empatia față de noi înșine deoarece atunci când vorbim despre bunătate, ne raportăm la ceilalți, dar 

bunătatea față de propria persoană este la fel de importantă. Bunătatea înseamnă să găsești înțelegere și 

compasiune față de altă ființă dar respectându-ți propriile limite și propriile nevoi. Este nevoie de răbdare, de 

putere și de autocontrol pentru a fi în mod constant o persoană bună. 

                       Persoana care nu cunoaște bunătatea este dură, se manifestă fără empatie, cu brutalitate și este 

nefericită pentru faptul că nu reușește să domine pe toți cei din jurul său așa cum intenționa. Atunci devine 

lipsit de politețe, răutăcios și încearcă să manipuleze pe cei mai slabi, pentru a crea o opinie, o atitudine 

favorabilă concepțiilor sale. 

                       Bunătatea este uneori nativă, dar și în acest caz ea trebuie antrenată pentru a nu se atenua. De 

cele mai multe ori, bunătatea se învață, se dobândește , se cultivă, iar în acest sens, școala poate juca un rol 

extrem de important.. Menirea școlii este de a face educație și instruire, de a furniza informație argumentată 

științific, de a forma deprinderi, concepții și atitudini etice. În activitatea unei școli este extrem de importantă 

organizarea activităților prin care se realizează educația nonformală a elevilor. Fiecare ființă umană învață în 

cele mai diferite contexte : la școală, acasă, în grupul de prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin 

interacțiunea cu ceilalți etc. Altfel spus, putem învăța în orice context, în orice situație, în orice moment activ. 

Competențele și atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învățării nonformale includ: competențe 

interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, capacități de 

planificare, coordonare și organizare, competențe de gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva 

probleme practice etc. Întrucât aceste competențe au relevanță crescută în dezvoltarea personală a individului, 

contribuind la participarea activă în societate, acestea sunt complementare celor achiziționate prin educația 

formală. Metodele utilizate sunt foarte diferite de pedagogia utilizată în educația formală. În cazul educației 

nonformale accentul este pus pe învățarea prin acțiune, învățarea de la egali și activitatea de voluntariat. 

                       Studiile arată că voluntariatul are un rol deosebit de important în prevenirea depresiei și a altor 

probleme emoționale. Și asta pentru simplul fapt că prin voluntariat, care înseamnă a face ceva pentru alții, nu 

primim o recompensă materială sau pe care o putem cuantifica într-un fel. În schimb, ideea de a face bine 

dezinteresat de partea materială, nelegat de primirea unei recompense, are un efect neașteptat de bun asupra 

stimei față de sine. 

                        În acest context, o preocupare majoră a școlii noastre este implicarea elevilor în cât mai variate 

și utile activități de voluntariat , în care tinerii să aibă oportunitatea de a-și construi și dezvolta concepții și 

atitudini civice care să- i formeze ca persoane empatice și cu inițiativă. Astfel, elevii noștri au participat an de 

an la campanii de ajutorare a unor persoane defavorizate din punct de vedere material, fie bătrâni fie copii ca 

și ei, s-au antrenat în activități de protecție a mediului : colectare de deșeuri, plantare de copaci, reciclare a 

deșeurilor, au lucrat alături de copii din familii defavorizate social, pentru pregătirea lecțiilor și realizarea 
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temelor primite la școală. Voi prezenta mai jos câteva dintre acțiunile întreprinse împreună cu elevii școlii în 

diferite activități de voluntariat, care pot constitui exemple de bună practică. 

Nepoți pentru bătrânii singuri 

 

                       În preajma sărbătorilor de iarnă fiecare dintre noi simte nevoia să împărtășească celor din jurul 

său  bucuria care îi inundă sufletul. În acest spirit, un grup de elevi  de la Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” 

coordonați de profesorii lor și-au îndreptat căldura inimilor lor tinere către opt bătrâni împovărați de boli și de 

lipsuri pentru care cea mai mare amărăciune o provoacă singurătatea în care trăiesc. Au fost ca și în alți ani 

”nepoții de o zi” ai acestor oameni care își doresc să poată primi colindători în pragul casei lor dar nu își pot 

permite să o facă. Copiii i-au invitat în școala lor, lângă bradul împodobit, i-au înconjurat cu toată dragostea și 

le-au ascultat vorbele pline de înțelepciune. O piesă de teatru „de sezon”, în care elevii au prezentat o poveste 

de Crăciun în manieră modernă, un scurt concert de colinde şi câteva obiceiuri tradiţionale pentru sărbătorile 

de iarnă au înveselit sufletele celor prezenţi. Oaspeții s-au bucurat să asculte colindele și urăturile pregătite de 

elevi și au aplaudat emoționați de faptul că pentru ei a fost prezentat acest frumos program. La final copiii au 

oferit bătrânilor pachete generoase cu alimente care să  le facă mai bogată masa de Crăciun și să îi ajute să nu 

se mai simtă uitați de cei din  jur.   
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Moș Crăciun este al tuturor copiilor 

 

              Pentru fiecare copil, Moș Crăciun este un personaj visat și așteptat cu multă încredere în fiecare an. 

Pentru unii dintre copii, visul nu se poate împlini din cauza lipsurilor materiale din familiile lor. Elevii noștri 

se organizează în preajma sărbătorilor de iarnă pentru a lumina inimile acestor micuți defavorizați, oferindu-le 

bucuria de a avea jucării noi, dulciuri, hainuțe noi atunci când toată lumea așteaptă cu emoție daruri de la Moș 

Crăciun. Pachetele cu cadouri sunt distribuite fie în comunități din jurul orașului, unde este cunoscut că se află 

familii nevoiașe cu mulți copii, la centrul de ocrotire a unor copii instituționalizați sau la Centrul de zi ”Iubire 

și speranță” . 
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             O altă activitatea s-a desfașurat în cadrul proiectului educativ “SPUNE DA GENEROZITĂȚII!”,  

S-a propus acest proiect educativ,deoarece,daca la lecțiile de specialitate,f iecare profesor aplică diverse 

strategii și metode pedagogice ce se înscriu în anumite, tipare, în viața de zi cu zi, elevii sunt puși în situații 

diferite și chiar imprevizibile câteodată. Premiza de la care a pornit acest proiect este sensibilizarea elevilor 

față de problemele altor categorii sociale precum și valorizarea valențelor acestora. În acest sens a fost ales 

pentru acest proiect drept motto: ”Doar sufletele mărețe cunosc grandoarea generozității” (Jacques-Benigne 

Bossuet). 

În cadrul acestei campanii caritabile  atât copiii, părinții acestora cât și sponsorii au dat într-adevăr dovadă de 

generozitate astfel încât s-a reușit  pregătirea un număr surprinzător  de mare de pachete cu dulciuri și fructe 

pentru copiii instituționalizați în Complexul de Servicii “Familia mea”din Roman. Acțiuni asemănătoare au 

avut ca țintă colective de copii de la școlile din Nistria și Văleni. Cadrele didactice și micuții pe care îi educă  

au pregătit frumoase programe de colinde și obiceiuri tradiționale de iarnă, în semn de apreciere și 

recunoștință pentru gestul umanitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temele se fac mai ușor împreună ! 

 

                   Grupuri de elevi ai școlii noastre și-au organizat timpul de studiu propriu astfel încât să poată să 

oferi ajutor la rezolvarea temelor unor copii din familii defavorizate care pe timpul zilei se află în grija celor 

de la Centrul de zi ”Iubire și speranță”. 
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Să trăim într-un mediu mai curat ! 

 

                O adevărată provocare pentru elevii școliii noastre a reprezentat-o an de an , participarea la acțiunea 

națională de ecologizare ”Let’ Do It , Romania”. Deasemenea, elevii au participat la acțiuni de plantare de 

copaci în zone unde vegetația a fost distrusă prin acțiuni neprietenoase mediului sau s-a uscat. 

 

Un mărțișor pentru inima unui copil 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mărțisorul poate fi privit ca fiind nu doar ca simbol al primăverii ci și un simbol al generozității. Elevii 

noștri au avut inițiativa de a realiza mici mărțișoare confecționate din materiale refolosibile pe care le-au 

comercializat printre ceilalți elevi sau în diferite instituții din oraș. Banii obținuți prin munca lor, au fost 

folosiți pentru a cumpăra rechizite unor copii defavorizați de la complexul ”Familia mea ” din oraș. Elevii 

implicați în proiecte de acest tip  au confecționat și cu alte ocazii produse specifice ( ilustrate, felicitări, 

ornamente de pom) pe care le-au vândut , iar cu banii obtiți au oferit diverse daruri persoanelor de la Centrul 

de îngrijire din Roman. 
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Reciclare, recondiționare, refolosire - nu este doar un slogan pentru noi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Campaniile de colectare a deșeurilor desfășurate împreună cu elevii noștri, au fost adesea însoțite de 

exemple de reutilizare a acestora pentru a demonstra posibilitatea de a folosi economic și judicios resursele pe 

care mediul ni le pune la dispoziție. Astfel, din componente electronice, măini dibace au realizat bijuterii    

stârnind interesul celor către care au fost comercializate. 

Ziare vechi, saci de plastic, peturi, pahare de plastic, hârtie, s-au transformat cu ingeniozitate în obiecte utile 

pe care angajați din diferite instituții le-au achiziționat cu plăcere iar banii adunați au fost folosiți pentru a 

cumpăra diverse bunuri oferite apoi pensionarilor din Centrul de bătrâni ai orașului. Tot din materiale 

reutilizabile au fost realizate obiecte vestimentare prezentate cu mare succes într-o paradă organizată de școală 

cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului. 

 

O inimă bună găsește oricând idei cu care să construiască binele celorlalți ! 
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Care este rolul voluntariatului ? 

 

Prof. înv. primar, Fărcuț Adriana-Ioana 

Școala Gimnazială “Petru Miheș “ Meziad, jud.Bihor 

 

“Voluntariatul este cel mai bun exemplu de democraţie. Votăm la alegeri, dar când te oferi 

voluntar, votezi în fiecare zi pentru comunitatea în care vrei să trăieşti.” (Marjorie Moore) 

 
Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de 

exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. Să nu uităm de nemuritorul Gandhi care a rostit: “Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în 

lume”. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea 

educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai 

prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și 

socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 
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promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin 

acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

“Munca în folosul altora este ceea ce plăteşti pentru locul tău pe pământ.” (Mohammed Ali) 
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În sens strict academic, inteligența emoțională a fost definită ca un model mutidimensional de procesare a 

sentimentelor, așa cum sunt ele reprezentate de fiecare individ. Termenul cuprinde atât teoria emoțiilor, cât și 

terapii dedicate (Reicherts, 2007). În termeni obișnuiți, inteligența emoțională se reflectă, de exemplu, în 

oamenii cu încredere în sine crescută, abilitatea de a inspira pe ceilalți etc., dar de fapt este mult mai mult 

decât atât.  

Începând cu 1990, au început să se dezvolte programe izolate care să pună în practică teoriile de „învățare 

socială și emoțională” (în original, social-emotional learning, abreviat SEL). Printr-un efort interdisciplinar 

susținut, în psihopedagogia modernă, educarea inteligenței emoționale a copilului a devenit un element 

important în pregătirea lor pentru a deveni adulți echilibrați, conștienți de emoțiile lor și ale celor din jur, 

echipați să gestioneze emoțiile negative. Ei vor avea comportamente rezonabile chiar și în situații dificile, vor 

avea hotărârea de a nu abandona o activitate doar pentru că întâmpină greutăți, sau nu evoluează așa cum ar 

dori.  

Un copil inteligent emoțional comunică ușor cu cei din jur, se adaptează relativ repede la situații și 

persoane noi, leagă prietenii fără dificultăți mari, este încrezător majoritatea situațiilor, cere ajutorul când 

apreciază că nu se poate descurca. Un adult inteligent emoțional este integrat în societate, este capabil să lege 

și să susțină relații personale sănătoase și are, de asemenea, mai multe șanse de succes profesional. Însă abia 

în ultimii 30 de ani s-a înțeles legătura dintre lipsa educației emoționale și probleme personale și sociale 

precum riscul de depresie, performanțe academice scăzute, abandon școlar, rata crescută a șomajului și nu 

numai (Wang et. al, 2016). 

Educația bazată pe inteligența emoțională folosește strategii simple, dar importante, care trebuie să 

implice două dimensiuni: familia (sau contextul non-instituțional, în general) și școala. Trebuie lucrat cu 

emoțiile copiilor în mod constructiv, pozitiv și creativ, prin practicarea unor schimburi mărunte, dar repetate, 

ideal, în fiecare zi. Unii copii au un temperament dificil, alții îl dobândesc în urma unor experiențe dureroase 

de viață. Este important să folosim inteligența emoțională ca pe una dintre cele mai puternice achiziții pentru 

dezvoltarea copiilor, fiind considerată chiar mai importantă decât cea cognitivă (Goleman, 1995). Ea 

presupune și însușirea de către copii, elevi, a unor abilități sau caracteristici esențiale, precum (i) capacitatea 

de a empatiza cu trăirile altora, (ii) aptitudinea de a fi sociabil și de a se înțelege cu cei din jur, (iii) abilitatea 
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de a-și controla impulsurile, (iv) capacitatea de a selecta emoțiile pozitive și de a le folosi în mod constructiv, 

(v) abilitatea de a găsi soluții creative și de a ieși din încurcături, (vi) respectarea dorințelor și opiniilor celor 

din jur, fără critici și prejudecăți. 

La fel ca mulți oameni, în general, copilul cooperează și își dă interesul în ceea ce face dacă se simte 

auzit, plăcut, apreciat, motivat, încurajat, iar asta este ceva ce putem insufla din familie, în primul rând. 

Copilul este mai dispus să urmeze sfaturile și indicațiile dacă sunt exprimae clar, concis și dacă sunt corecte 

sau drepte. El are nevoie de modele comportamentale pe care le va urma dacă este învățat cu calm și dacă i se 

arată cum trebuie să se comporte și el atunci când este furios sau când ceva îl supără. Trebuie apreciat când 

face o faptă bună sau când are o reușită.  

Tot în mediul familial poate fi ajutat, ca un prim pas, să recunoască propriile emoții. Frustrarea, furia, 

dezamăgirea sunt emoții care pot fi controlate și exteriorizate într-un mod potrivit. Tristețea, descurajarea pot 

fi exteriorizate cu ajutorul desenelor, acestea îl vor ajuta să-și recunoască ușor emoțiile, apoi se încearcă 

aflarea cauzei. Un alt exercițiu util este să-i întrebăm despre preferințele lor, anotimpul preferat, locuri 

preferate etc., și de ce au făcut alegerea respectivă, ce amintiri legate de o preferință anume îi produc o stare 

de bine. Copiii vor conștientiza mai bine emoțiile și stările de spirit percepute diferit în anumite situații, 

stimulându-le astfel inteligența emoțională pe termen lung.  

La nivel instituțional, un factor important în reducerea abandonului școlar este continuarea educării 

inteligenței emoționale începute în mediul familial. În Franța, de exemplu, s-a dezvoltat o metodologie pentru 

procesarea sentimentelor, numită „dimensiunile deschiderii către emoții” (în original dimensions de 

l’ouverture emotionnelle, conform Reicherts, 2007). Italia de asemenea a dezvoltat metodologia numită 

„didactica emoțiilor” metodologie adaptată la nivel UE, prin proiectul EUMOSCHOOL, care își propune să 

elaboreze, să testeze și să implementeze un curriculum inovator pentru educația emoțională în școli. 

Obiectivele proiectului sunt (i) de a contribui la strategii eficiente de reducere a părăsirii timpurii a școlii, prin 

integrarea metodologiei de realizare a educației emoționale în curriculumul școlar, pentru toți eleviiș (ii) 

încurajarea dezvoltării și evaluării competențelor transversale la elevi, pentru a diminua disconfortul 

emoțional și factorii de risc asociați; (iii) îmbunătățirea abilităților profesionale ale profesorilor și 

practicienilor din educație, pentru care se are în vedere folosirea unei metologii de intervenție pentru 

reducerea abandonului școlar, accesibilă sub foma unei resurse educaționale online (OER), combinată cu 

tehnici practice și instrumente de evaluare adaptate la situații de învățare în grup la orice nivel. Aceste tehnici 

se pot folosi pentru toate categoriile de copii și tineri dezavantajați aflați în risc de abandon școlar.  

O posibilă implementare a programului de educare a inteligenței emoționale se realizează prin intermediul 

tehnicilor DoE, specificându-se pentru fiecare dintre aceste tehnici locul de desfășurare, materialele necesare, 

modul de implementare, competențe transversale și emoționale dezvoltate, adaptări necesare, feedback și 

sugestii ale profesorilor și elevilor. Printre tehnicile DoE utilizate se numără „scaunul fierbinte”, „cutia 

poștală”, „jocul cu scara”, „stop și pauză”, „ghici ce simte”. Ultima tehnică poate fi exemplificată după cum 

urmează21. La ora de consiliere, profesorul a prezentat elevilor de clasa a IV-a următoarea situație: de ziua lui 

de naștere, copilul X nu a primit cadouri și nici nu a avut mulți invitați. Cum credeți că s-a simțit copilul X? 

La această întrebare elevii ar putea să răspundă în scris, având în vedere însă nivelul clasei și faptul că la 

această vârstă se exteriorizează mai ușor, copiii au răspuns oral. Fiecare dintre ei a apreciat că dacă ar fi în 

situația lui X s-ar simți triști, dezamăgiți, singuri, s-ar gândi că poate fratele sau sora mai mare poate ar fi avut 

mai mulți invitați și ar fi primit mai multe cadouri (deci geloși). Scopul exercițiului este acela de îi face elevi 

să empatizeze, să devină conștienți de senimtenele lor și să le exteriorizeze. Simularea unor astfel de contexte 

ajută copilul să se pregătească pentru o gestionare mai eficientă a emoțiilor negative în situații reale.  

Lantieri & Goldman (2008) prezintă de asemenea numeroase strategii și exerciții pentru cultivarea 

inteligenței emoționale a copiilor, pe categorii de vârstă. Pornind de la tehnici de reglare a respirației și 

 
21 Pentru exemplificarea mai multor tehnici, se pot folosi resursele de pe platforma online https://eumoschool.eu/ro/, 
disponibilă și în limba română.  

https://eumoschool.eu/ro/
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relaxare, se accentuează importanța conștientizării și identificării emoțiilor și consecințelor acestora (e.g., cum 

se manifestă corpul nostru într-o stare normală, relaxată, și cum se manifestă când suntem furioși sau triști) și 

tratarea lor prin diverse jocuri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referinte: 

Lantieri, L., Goleman, D. 2008. Building Emotional Intelligence. Techniques to Cultivate Inner Strength in 

Children. Boulder: Sounds True Inc.    

Goleman, D. 1995. Emotional Intelligence. Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books. 

Malik, F., Shujja, S. 2013. Emotional intelligence and academic achievement: Implications for children's 

performance in schools, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 39(1): 65-73.  

Parker, J.D., Taylor, R. N., Keefer, K.V., Summerfeldt., L, J. 2018. Emotional Intelligence and Post-

Secondary Education: What Have We Learned and What Have We Missed? Integrating Research with 

Practice 

Reicherts, M. 2007. Dimensions of Openness to Emotions (DOE). A Model of Affect Processing. 

Manual. Scientific Report No 168, Department of Psychology, University of Fribourg/Switzerland. 

Wang, H., Chu, J., Loyalka, P., Xin, T., Qu, Q., Yang, C. 2016. Can Social-Emotional Learning Reduce 

School Dropout?, Journal of Polcy Analysis Management, 1(30).  



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

878 
 

Primii pași în voluntariat 

 

Prof. pt. înv. preșc. Radu Camelia 

 Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Bârlad 

 
Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, 

în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Activitatea se desfășoară în domenii cum sunt: 

asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, sistem medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, 

de învățământ, științific, religios, sportiv, de protecție a mediului, activismul civic, situații de urgență, ajutorul 

umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială. 

Pregătirea copiilor pentru a deveni cetăţeni întro societate democratică presupune dobândirea de către 

aceştia a unor abilităţi cognitive, formarea şi exprimarea unor opinii proprii, dezvoltarea capacităţii de 

argumentare a unei idei. 

Iniţierea copiilor în spiritul valorilor democratice şi al drepturilor omului constituie unul din 

fundamentele educaţiei, începând cu cea mai fragedă vârstă. Plecând de la principiile de bază ale drepturilor 

omului, ale vieţii, dreptăţii, libertăţii, echităţii, copiii preşcolari vor învăţa despre drepturile lor, vor fi stimulaţi 

să reflecte şi să analizeze cum sunt ele aplicate. 

În educaţia preşcolarilor, cunoaşterea drepturilor copiilor vizează stimularea unui sentiment de încredere 

şi de toleranţă faţă de aproape.  

Pentru a putea face faţă în această lume diversă şi complexă este necesar ca toţi copiii să-şi cunoască 

drepturile, de a fi toleranţi şi de a manifesta respect fată de cei de vârsta lor şi faţă de adulţi și să ajute, după 

puterile lor, pe cei care au nevoie de ajutor. 

        Copiii vor putea să înveţe că cetăţenia democratică trebuie fondată pe valori cum ar fi: înţelegerea 

reciprocă, dialogul intercultural, solidaritatea, egalitatea între femei şi bărbaţi, relaţii armonioase în cadrul 

populaţiei şi între popoare.  

        Proiectul educațional ”O lume minunată” a pornit de la ideea că pregătirea preşcolarilor ca buni cetăţeni 

nu poate să se realizeze exclusiv în orele special alocate în curriculumul şcolar, ci necesită implicarea copiilor 

în variate activităţi desfăşurate în grădiniţă şi în comunitate. Abilităţile şi atitudinile bunului cetăţean pot fi 

formate, întreţinute, dezvoltate numai prin activităţi care îi implică pe copii în propria lor formare şi 

dezvoltare civică. 

 Una dintre activitățile proiectului educațional ”O lume minunată” a avut tema ”De la mine, pentru 

tine” și s-a desfășurat sub formă de voluntariat, în perioada Crăciunului. Activitatea a urmărit înțelegerea 

rolului de voluntar în viața socială și dezvoltarea unor competențe socio –afective la copiii preșcolari legate de 

activitatea de voluntariat.  

În prima parte a activității, preșcolarii au fost familiarizați, cu ajutorul imaginilor, cu munca de 

voluntar. Apoi a urmat constituirea echipei de voluntari care a purtat numele de ”Micii voluntari”, alcătuită 

din preșcolarii grupei mare C, sub îndrumarea d-nelor educatoare. 

Următorul pas a constat în cunoaștea de către copii a beneficiarilor acțiunii lor, respectiv copiii 

nevoiași de la o gradiniță cu program normal din localitate, de la care au primit poze cu activitățile lor la 

grădiniță și nevoile lor legate de activitățile și jocurile copiilor. S-au organizat discuții la nivelul grupei de 

voluntari privind modul în care am putea să fie ajutați acești copii nevoiași. Unii copiii au propus dăruirea de 

jucării, alții s-au gândit că le-ar fi de ajutor niște cărți, creioane colorate, carioci, iar alt grup a propus donarea 

de hăinuțe și încălțăminte copiilor nevoiași.   Activitatea de voluntariat a presupus, de la bun început, o 

strânsă colaborare cu părinții copiilor din grupă, care au discutat cu copiii lor acasă despre cum pot să ajute și 

cum pot fi voluntari. Astfel, s-au adunat rechizite, jucării, hăinuțe, dulciuri, toate donate de ”Micii voluntari”. 

Și, pentru a întregi atmosfera de Crăciun, ”Micii voluntari” au dăruit, cu toată căldura lor sufletească, și 

colindul ”După datini”, înregistrat pe un stick.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Public
https://ro.wikipedia.org/wiki/Servicii_sociale
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_omului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sanitar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Artist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tiin%C8%9Bific
https://ro.wikipedia.org/wiki/Religie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sportiv
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mediu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Activism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Situa%C8%9Bie_de_urgen%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filantropie
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”Micii voluntari” au avut o mare surpriză când au văzut câtă bucurie au adus copiilor nevoiași, care au 

dovedit cât de harnici sunt la grădiniță confecționând felicitări de Crăciun și pe care le-au oferit drept 

mulțumire. 

 Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copiii au înţeles care le 

sunt rădăcinile şi au devinit conştienți şi mândri de identitatea lor culturală. Astfel, încrederea în forţele 

proprii creşte, iar societatea va câştiga indivizi ce se vor raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Preșcolarii au deprins abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Au devinit 

înţelegătoir faţă de problemele celorlalţi şi au încercat să le rezolve. De altfel, în acest mod, s-a dezvoltat şi 

calitatea de a fi empatic, pentru că au încercat să înțeleagă pe cel aflat în dificultate şi să găsească cea mai 

bună cale de a-l determina să depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă preșcolarii să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, îi învaţă că 

acceptarea şi aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale 

diverse. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi 

de a-şi oferi ajutorul. Dacă copiii au experiențe positive în calitate de voluntar, șansele ca ei să desfășoare și 

mai târziu acest tip de activități sunt mult mai mari. 
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VOLUNTARII GEOGRAFI SCHIMBĂ LUMEA PRIN FAPTE BUNE 
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Voluntarii, geografi sau nu, reprezintă persoane de gen, vârstă și statut diferit, ambițioase, pline de 

inițiativă și entuziasm, dorindu-și, ca prin faptele și acțiunile lor, să-i molipsească și pe alții, reușind astfel să 

transforme lumea în care trăiesc într-un loc mai bun, mai curat și mai frumos. În prezent, o atenție deosebită 

este acordată de către voluntari, educației tinerelor generații, având ca scop frecventarea școlii și reducerea 

abandonului școlar, interacțiunea creativă și benefică între elevi, conștientizarea importanței educației de către 

întreaga societate. 

În cazul de față, o excursie tematică, organizată în timpul liber, poate avea ca urmare formarea la elevi 

a deprinderii de a lucra în echipă și de a-și dezvolta abilitățile sociale, însușirea unor cunoștințe în mediul non-

formal și utilizarea lor în procesul de învățare, orientarea spațio-temporală, familiarizarea cu un vacabular de 

specialitate etc. 

Prin activități cu specific geografic de tip excursie și nu numai, desfășurate în mediul extrașcolar, îmi 

propun să-i antrenez pe copiii, din diferite medii de proveniență, cu posibilitatea de a se deplasa pe distanțe 

relativ reduse, în activități interesante prin care să cunoască cadrul natural al localității natale, să descopere 

obiceiuri și tradiții locale și naționale, respectiv să descopere cultura și civilizația, care ne definesc ca și popor.  

Urmăresc, prin același demers, să le dezvolt spiritul de inițiativă, de analiză, cercetare și observare 

geografică, să-i determin să interacționeze cu proprii colegi, dar și cu cei din alte clase și niveluri de 

învățământ. De asemenea, nu trebuie uitat faptul că, joaca, specifică oricărei vârste, este cea mai complexă și 

ideală cale prin care se pot pune bazele unor prietenii de durată, de a relaționa și de a întreprinde diverse 

activități, fără un efort prea mare. 

Prin intermediul acestei ,,ieșiri în aer liber”, în orizontul geografic local, regional sau național, elevii 

sunt determinați să-și lărgească bagajul de informații, atât de natură istorică, culturală, economică, într-un 

mediu educativ propice, care le oferă posibilitatea de a dobândi informații din punct de vedere a localizării 

geografice, reliefului specific, elementelor de biopedogeografie, sau etapele populării ș.a.  

Debutul activității este marcat de analiza traseului stabilit, alături de elevi, ei având posibilitatea de o 

recunoaște principalele obiective naturale și antropice, de a analiza cunoștințele dobândite anterior și, având 

posibilitatea de a le aplica și utiliza în cadrul actualei tematici. În același timp, beneficiază de avantajul oferit 

de spiritul de inițiativă specific tinerilor, exprimându-și sentimentele, atitudinile, dar și punctul de vedere legat 

de tematica abordată. 

Frecvent, elevii, și copiii în general, manifestă o atitudine pozitivă față de orice formă de învățare 

organizată în aer liber, într-un mediu ambiant atât de specific geografiei, ce oferă senzația de gândire liberă, 

de atingere a orizontului, de depășre a limitelor impuse de timp și spațiu. Vizualizarea concretă a elementelor 

naturale, în acel moment de timp, posibilitatea orientării în spațiu, vizualizarea factorilor care contribuie le 

poluarea și degradarea mediului, varietatea peisajelor naturale și antropice ș.a. oferă cadrul propice pentru 

introspecție și analiză geografică și nu numai. 

Elevii participă activ, afectiv și efectiv, pe tot parcursul desfășurării activității metodico-știițifico-

recreative, manifestând atitudine pozitivă și toleranță, față de mediul de viață, față de colegi și față de adulții și 

cadrele didactice implicate în proiect. 

Finalizarea și cunatificarea impactului, unui asemenea eveniment colaborativ, cu specific relaxant, dar 

și instructiv-educativ, se poate constitui într-o expoziție-concurs de desene/fotografie tematică, sau un concurs 
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de eseuri/descrieri geografice, ce pot fi și premiate cu diplome, cărți sau chiar premii în bani, prin atragerea 

unor sponsorizări. 

Prin atitudinea noastră, prin exemplul pe care îl oferim, îi putem antrena și încuraja pe elevii noștri să 

se implice în activități de protecție a mediului, sau să ofere, la rândul lor, suport și consiliere apropiaților, 

membrilor familiei, prietenilor etc., în vederea menținerii unui mediu curat și sănătos, respectiv în menținerea 

sănătății planetei Pământ.  
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE UTILIZATE ÎN STRATEGIILE EDUCAȚIONALE DE 

INCLUZIUNE 

 

Prof.Dragomir Simona 

Liceul Tehnologic ,,Unirea” Ștei, Bihor 

 

Problematica educației copiilor cu cerințe speciale a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul 

specialiștilor. Apariția conceptelor de educație integrată, incluziune școlară și școală incluzivă a determinat 

modificări fundamentale în percepția actului educativ. 

Analizând particularitățile specifice procesului de învățare a copiilor cu diferite tipuri de dizabilități, se ajunge 

la concluzia că una dintre  calitățile esențiale ale curriculumului școlar  vizează un grad cât mai mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil șă avanseze în ritmul său și să fie tratat în funcție de 

capacitățile sale de învățare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conținuturilor 

instruirii, modalitățile de transmitere a informațiilor în clasă și evaluarea elevilor să se facă diferențiat. 

Modalitățile de adaptare a conținuturilor educației speciale în contextul modernizării și reformării serviciilor 

educaționale destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale presupun o analiză atentă a următoarelor 

aspecte: 

tipul și gravitatea deficienței/tulburărilor diagnosticate 

vârsta copilului 

experiența de viață a copilului în familia din care provine 

ruta școlară a copilului 

atitudinea și modalitățile de implicare a familiei 

pregătirea psihopedagogică a educatorilor-cunoașterea metodelor de lucru cu această categorie de copii, a 

limitelor și posibilitățile lor de învățare, a modalităților și formelor de evaluare 

strategia și modalitățile de organizare a activităților de predare-învățare la clasă- stilul și maniera de lucru a 

fiecărui educator în parte, capacitatea fiecărui cadru didactic de a accesibiliza conținutul învățării la nivell de 

înțelegere a fiecărui elev din clasă, disponibilitatea fiecărui educator de a desfășura activități diferențiate și 

individualizate etc. 

politica educațională adoptată la nivelul instituției școlare privind organizarea și structurarea activităților educative 

extrașcolare din perspectiva cerințelor educaționale speciale ale copiilor cu dizabilități. 

 

Experiența practică  a demonstrat că elevii că elevii cu forme ușoare de deficiență pot fi incluși în anumite 

condiții, în programul școlilor obișnuite alături de elevii normali; în schimb, pentru elevii cu deficiențe severe 

sau cu deficiențe asociate  este mai indicată școlarizarea în centre/instituții speciale după un curriculum 

individualizat, beneficiind de strategii didactice adaptate nivelului lor de receptare și înțelegere a 

conținuturilor. 

Noile deschideri și inovații promovate de educația incluzivă au determinat conturarea unor principii care vin 

să susțină activitatea educativă din școli și alte servici educaționale și recuperatorii pentru elevii cu cerințe 

speciale. Principiile-cheie ale incluziunii au în vedere următoarele concepte fundamentale: valorizarea 

diversității, dreptul de a fi respectat, demnitatea ființei umane, cerințele individuale, responsabilitatea 

colectivă, dezvoltarea relațiilor și culturii profesionale, dezvoltarea profesională, șanse egale. 

Metodele didactice reprezintă acele căi prin care ajung, în procesul de învățământ, sub coordonarea 

educatorilor, la dobândirea de cunoștințe, deprinderi, la dezvoltarea capacităților intelectuale și la valorizarea 

aptitudinilor specifice. 

Metodele didactice sunt selectate în raport cu scopul și obiectivele activității didactice, conținutul lecției și 

particularitățile elevilor (vârstă, nivelul dezvoltării psihice, tipul și gradul deficiențelor/tulburărilor, nivelul și 
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specificitatea mijloacelor de comunicare , tipul de percepție a elevilor-analitică sau sintetică) și/sau stilul de 

lucru/personalitatea educatorului. 

În ultimul timp se invocă frecvent metodele activ participative utilizate în practica instructiv-educativă 

deoarece permit elevului satisfacerea cerințelor educaționale prin efort personal sau în colaborare cu alți 

colegi. Specific acestor metode este faptul că stimulează interesul pentru cunoaștere , se facilitează contactul 

cu realitatea înconjurătoare, ele fiind subordonate dezvoltării mintale și nivelului de socializare a elevilor. 

În contextul educației speciale, aceste metode constituie o sursă importantă în proiectarea activităților 

educative deoarece stimulează și dezvoltă foarte mult învățarea prin cooperare, facilitând astfel comunicarea, 

socializarea, relaționarea, colaborarea și sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru 

exploatarea unor teme noi; se favorizează în acest mod cunoașterea reciprocă  dintre elevi înțelegerea și 

acceptarea reciprocă, precum și integrarea copiilor cu cerințe speciale în colectivul clasei.  

Pentru fiecare moment sau etapă a lecției se pot folosi o serie de metode sau tehnici de lucru, incluse într-o 

strategie adaptată disciplinei, conținutului, vârstei și performanței elevilor. 

Metodele și procedeele care pot fi aplicate cu mare eficiență și în condițiile educației incluzive sau  la 

activitățile educative cu elevii care prezintă cerințe educative speciale în  educație: 

o brainstrormingul sau brainstormingul în perechi-individual sau în perechi, elevii prezintă `sau scriu pe hârtie 

toate lucrurile pe care le știu despre un anumit subiect 

o știu/vreau să știu/am învățat- în activități cu grupuri mici sau cu întreaga clsă se trece în revistă ceea ce elevii 

știu deja despre o anumită temă și apoi se formulează întrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului în timpul 

lecției, urmând ca la sfârșitul ei să se verifice ceea ce elevii au aflat după parcurgerea conținutului lecției. 

o Activitatea dirijată de citire-gândire-constă în fragmentarea unui text astfel încât elevii să poată face predicții 

despre ce se întâmplă în fragmentul următor (se poate folosi o povestire sau un text informativ despre care 

elevii nu au aflat încă) 

o predicțiile în perechi-pot fi folosite la diverse discipline unde elevii vor fi grupați în perechi (având eventual o 

foaie de hârtie și un creion).Profesorul le oferă o listă de câteva cuvinte dintr-o povestire, o relatare sau un 

șcenariu dinainte construit de el( cu informații din conținutul lecției respective). Fiecare pereche în urma 

discuțiilor, va trebui să alcătuiască o compunere sau un șcenariu pe baza unor predicții în jurul  listei de 

cuvinte oferite această activitate poate fi făcută o singură dată, la început, sau poate fi repetată în decursul 

lecturării textului de educator, permițându-le elevilor să-și modifice predicțiile de la un moment la altul al 

acțiunii descrise în text. În acest mod , elevii pot fi implicați în desfășurarea acțiunii textului, sunt încurajați să 

emită idei și să-și valorifice experiența socială și culturală pe care o dețin. 

o gândiți/lucrați în perechi/comunicați-constă în prezentarea unui subiect sau a unei teme de educator, după 

care, timp de câteva minute, fiecare elev se gândește la problema respectivă, apoi își găsește un partener cu 

care să discute ideile; în final se prezintă (comunică) tuturor colegilor concluzia la care a ajuns fiecare 

pereche. Această metodă poate fi utilizată cu elevii din clasele mai mari la toate disciplinele și constituie o 

bună ocazie de a începe o discuție sau de a lansa o provocare. 

o rezumați/lucrați în perechi/comunicați-este asemănătoare cu metoda anterioară. Cu deosebirea că de această 

dată elevii citesc un text (sau ascultă lectura unui text la clasele mai mici), după care fiecare, individual, 

rezumă în două   fraze textul respectiv, apoi împreună cu un coleg formează o pereche; ei își prezintă unul 

altuia rezumatele, se evidențiază asemănările și deosebirile și se elaborează în comun un rezumat care va fi 

prezentat tuturor colegilor din clasă. Metoda poate fi aplicată și după o discuție asupra unui subiect, după o 

prezentare sau o prelegere a profesorului 

o masa rotundă/cercul-este o tehnică de învățare prin colaborare care presupune trecerea din mână în mână a 

unei coli de hârtie și a unui creion în cadrul unui grup mic. De exemplu, un elev din grupă notează o idee pe 

hârtie și o dă vecinului său din stânga. Acesta scrie și el o idee și transmite hârtia și creionul următorului. 

Metoda are și o variantă în care fiecare membru al grupului deține un creion de culoare diferită și se transmite 

doar coala de hârtie. Această ultimă variantă are avantajul că obligă fiecare elev din grup să contribuie în mod 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

884 
 

egal la exprimarea ideilor și permite educatorului identificarea mai ușoară a elevilor care alcătuiesc grupul. 

Cercul este forma orală a mesei rotunde în care fiecare membru al grupului contribuie cu o idee la discuție, în 

mod sistematic de la dreapta la stânga. 

Lista metodelor și tehnicilor este foarte vastă și poate fi îmbogățită și cu alte metode și variante de metode 

.Ele au implicații directe sau indirecte asupra componentei afectiv-motivaționale, care influențează 

fundamental conduita elevului în cadrul activităților de la clasă, atât față de educator ( care este perceput ca un 

partener, nu ca o autoritate inflexibilă în raport cu cerințele și dorințele elevilor de învățare și cunoaștere) cât 

și față de colegii de clasă (facilitând încrederea reciprocă, comunicarea, cooperarea și intercunoașterea). 

Aceste metode, pe lângă eficiența lor în activitatea didactică, dezvoltă o serie de aptitudini și capacități 

referitoare la spiritul de toleranță, ascultarea activă,  luarea deciziei, autonomia personală, responsabilitatea și 

participarea socială, formarea opiniilor și înțelegerea corectă a realității. 

Experiența practică de până acum în aplicarea metodelor didactice prin cooperare a evidențiat o serie de 

rezultate: 

o creșterea motivației elevilor pentru activitatea de învățare 

o încrederea în sine bazată pe acceptarea de sine 

o competențele speciale sporite 

o atitudinea pozitivă față de personalul didactic, disciplinele de studiu și conținutul acestora 

o relații mai bune mai tolerante cu colegii 

o capacitățile sporite de a percepe o situație, un eveniment sau o serie de obiecte și fenomene din 

perspectiva celuilalt 

o confortul psihic sporit, dezvoltarea capacității de adaptare la situații noi, creșterea capacității de efort 
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Binefacerile voluntariatului din cadrul S.N.A.C. 

 

Profesor Amorăriți Elena 

C.S.E.I. Suceava 

 

 Este bine știut faptul că voluntariatul este „o activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al 

societății, fără a se urmări un câștig material”. Voluntariatul reprezintă interesul manifestat  pentru  

problemele societății, munca voluntară este prestare a unei activități fără să urmărești vreo recompensă 

materială, financiară. 

 În  societatea contemporană activitatea de voluntariat are o importanță majoră, atât la nivel național 

cât și european. Tinerii care doresc să presteze activitate de voluntariat își pot demonstra abilitățile în acest 

sens și în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (S.N.A.C.). Acțiunea Comunitară este o strategie 

care se bazează pe voluntariat, implicare, responsabilitate, care vine și în sprijinul educației incluzive și a 

incluziunii sociale a elevilor cu C.E.S.  

S.N.A.C. este o activitate voluntară, în folosul membrilor comunității, inclusă în curriculum unităților 

de învățământ și certificată la nivel național. Ea presupune implicarea tinerilor din mediul preuniversitar în 

problemele comunității locale și reprezintă o modalitate de a sprijini integrarea socială a categoriilor de 

persoane aflate în situații de risc sau criză. Are trei categorii de membri: voluntarii (care învață să se implice, 

să dăruiască, să respecte ș.a.), beneficiarii (copii sau adulți care, dintr-un anume motiv, nu pot participa la 

viața normală a comunității din care fac parte; ei primesc tot ceea ce le oferă voluntarii – material și spiritual – 

dar și dăruiesc - afecțiune), comunitatea locală (care are cele mai mari beneficii, atât pe termen scurt cât și pe 

termen lung). 

 Prin intermediul S.N.A.C., incluziunea socială a elevilor cu C.E.S. nu este doar un obiectiv de atins ci 

devine o normalitate. Și la C.S.E.I. Suceava, această normalitate este posibilă prin implicarea voluntarilor 

S.N.A.C. Voluntarii care vin la C.S.E.I. sunt elevi obișnuiți de la școli de masă sau licee din oraș care sunt 

capabili, dornici să dăruiască din timpul, energia, abilitățile lor. Activitățile de voluntariat constituie o bogată 

experiență de învățare non formală, voluntariatul fiind un act de suport al comunității. C.S.E.I. Suceava 

promovează Programul de Acțiune Comunitară  întrucât  presupune participarea activă a tinerilor la viața 

comunității și cultivă responsabilitatea socială. 

 Prin intermediul acestui Program au fost selectate cele mai pertinente activități educative, după 

criteriul normalizării; s-a urmărit conștientizarea voluntarilor asupra valențelor educative ale unor 

instrumente/mijloace noi de realizare a normalizării/integrării. Pentru că normalizarea reprezintă un principiu 

și un obiectiv al activității educative cu copii cu C.E.S. 

Obiectivele S.N.A.C. (Strategia Națională de Acțiune Comunitară) fac referire la: includerea elevilor 

cu C.E.S. în comunitățile locale, implicarea lor, a profesorilor, a unor voluntari  în  Proiecte care să fie 

realizate împreună, încurajarea voluntarilor de a susține procesul de integrare socială și dezvoltare 

educațională, emoțională a elevilor cu cerințe speciale. 

 Li s-a oferit astfel elevilor cu dizabilități posibilitatea de a relaționa în situații cât mai diverse, de a se 

familiariza cu probleme ale vieții cotidiene. De comun acord cu partenerii noștri este gândit și întocmit, anual, 

un Plan de activități: cultural-artistice, religioase, sportive, ecologice etc. Acestea presupun vizite ale 

voluntarilor la C.S.E.I. dar și vizite comune în alte locații precum: Muzeul de Istorie Suceava, Muzeul de 

Științe ale Naturii Suceava, Muzeul Satului Suceava, Cetatea de Scaun a Sucevei, excursii la Mănăstirile din 

județ, Planetariu Suceava și multe altele. 

 Activitățile se desfășoară sub coordonarea profesorilor-colaboratori și a coordonatorilor de Programe 

și Proiecte Educative. Grupurile de voluntari dar și cele de beneficiari sunt organizate și în funcție de anumite 

criterii: tipul acțiunii, motivația acțiunii, ora și ziua desfășurării activității, grupa de vârstă a elevilor, tematica 

activității, locul de desfășurare a acțiunii, profesori coordonatori etc. 
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 Urmare a acestor activități desfășurate împreună, elevii voluntari veniți de la diferite școli din oraș au 

cunoscut ce le este caracteristic elevilor cu C.E.S., au descoperit modalități specifice de abordare și 

comunicare necesare în relația cu ei. 

Strategiile de realizare a activităților sunt bine selectate astfel încât să conducă la eficiența lor și să fie 

pe măsura așteptărilor elevilor. Sunt organizate concursuri școlare, spectacole, se prezintă materiale cu 

caracter educativ, sunt realizate jurnale cu impresii ale elevilor, jocuri de rol, activități pe grupe mixte: 

voluntari-beneficiari etc. 

 Elevii noștri conștientizează că sunt valoroși, că nu sunt discriminați, marginalizați, că sunt capabili să 

primească dar și să dăruiască, să realizeze lucrări de calitate deosebită, apreciate la diferite expoziții, că sunt și 

ei înzestrați cu daruri speciale. Ei arată cine sunt, cum sunt, ce își doresc de la viață. Prin urmare și ei 

plănuiesc și speră ca planurile lor să devină realitate. De aceea este necesar să fie înconjurați de oameni care 

să îi asculte, să îi înțeleagă, să îi iubească, să îi accepte așa cum sunt, să îi ajute să fie ceea ce doresc și cum 

societatea le cere. 

Numeroase  studii au  demonstrat faptul că, în urma voluntariatului, o persoană poate obține beneficii 

fizice, mentale, emoționale. Este demonstrabil și faptul că, și elevii de la școlile de masă/licee, implicați în 

activitățile S.N.A.C. cu elevii cu C.E.S. de la C.S.E.I. Suceava obțin astfel de beneficii: 

- prin aportul lor, adus prin voluntariat, își sporesc sentimentul de bine personal; 

- obțin experiență în comunicarea cu elevi diferiți față de ei; 

- își formează atitudini/comportamente vis-a-vis de elevi cu dizabilități; 

- un astfel de voluntariat poate fi pentru ei o oportunitate de dezvoltare personală; 

- dobândesc noi abilități, cunoștințe și experiență, își sporesc competențele existente; 

- starea de bine înseamnă auto-împlinire; 

- includere în alte cercuri decât cercurile vieții lor de zi cu zi; 

- creșterea încrederii în sine, a stimei de sine; 

- este o oportunitate de a demonstra capacități; 

- oportunitate de a combate discriminarea; 

- dezvoltarea sentimentului utilității; 

- oportunitate de învățare altfel; 

- experiență emoțională; 

- își pot exersa-în anumite contexte-abilități de leadership; 

- își pot demonstra generozitatea; 

- pot fi sprijin pentru această categorie de elevi, sfătuitori, buni prieteni; 

- modalitate plăcută de petrecere a timpului liber; 

- distracție, amuzament; 

- prin implicarea și prin exemplul  lor încurajează cetățenia activă; 

- devin persoane-suport pentru comunitate; 

- promovează sentimentul de solidaritate etc. 

 Atitudinea lor îndeamnă la responsabilizare socială, ei fac trecerea de la educația de tip teoretic la cea 

bazată pe formare de abilități-acțiune. 

 Beneficii ale elevilor cu C.E.S., implicați în activitățile cu voluntarii  S.N.A.C.: 

- bine fizic, psihic, emoțional; 

- consolidarea sentimentului de apartenență la grup nou; 

- socializare, valorizare; 

- creșterea încrederii în sine, a stimei de sine; 

- dezvoltarea unor abilități; 

- oportunități de învățare de la cei mai mari, mai experimentați (liceenii); 

- îi ajută la integrarea socială, profesională și economică de mai târziu; 
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- este pentru ei o experiență de învățare non formală; 

- sunt încurajați, stimulați să creeze lucruri noi, să descopere lucruri noi; 

- sunt provocați să-și depășescă limitele uneori; 

- au prilejul să compare respectul și lipsa de respect; 

- își îmbogățesc orizontul cultural-artistic, spiritual, sportiv prin activități comune desfășurate fie la C.S.E.I. 

Suceava fie în alte locații; 

- mobilizarea, implicarea lor în activități educative ajută procesul de recuperare; 

- își formează obișnuințe, priceperi, deprinderi corecte; 

- își formează atitudini/comportamente civilizate, responsabile; 

- îi ajută să aibă o percepție reală a socialului; 

- au prilejul să-și manifeste afectivitatea; 

- îi ajută să-și dezvolte capacitatea de comunicare, capacitatea de a lucra în echipă; 

- își pot dezvolta capacitatea de autocontrol; 

- învață conduite sociale responsabile; 

- își valorifică diverse aptitudini; 

- se creează prietenii sincere, de durată; 

- sunt eliminate anumite bariere între elevii cu C.E.S. și alți elevi; 

- învață să fie toleranți etc. 

 În acest context, al beneficiilor reciproce prin intermediul activităților educative din cadrul S.N.A.C., 

participarea activă și creativă a elevilor din școli de masă/liceeni  și a elevilor cu C.E.S. de la C.S.E.I. Suceava  

este bine venită, benefică și se impune cu necesitate! 
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Totul despre CES 

Prof.Badoi Paula 

Gr.Nr.236 Bucuresti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul învăţământului special, pentru elevii cu deficienţe mintale severe, grave, profunde sau asociate, 

precum şi pentru pre- şcolarii şi elevii claselor pregătitoare, clasele I şi a V-a (unde până în prezent nu există 

programe şcolare), PSI reprezintă instrumentul de planificare a serviciilor psihoeducaţionale şi a intervenţiilor 

specifice, iar PIP este instrumentul de proiectare şi implementare a activităţilor educaţional-terapeutice. 

Pentru eficientizarea analizei desfăşurării activităţilor de intervenţie şi a gradului de atingere a finalităţilor 

propuse, cadrele didactice, în calitate de responsabili de caz servicii psihoeducaţionale vor realiza următoarele 

activităţi: 

► comunică cu membrii echipei multidisciplinare (online sau offline) sub formă de: notă telefonică, adresă prin 

poştă, mesaj pe e-mail, messenger, Whatsapp, şedinţă organizată pe Zoom, Google Meet sau altă platformă; 

► culege datele de la toţi membrii echipei multidisciplinare; 

► evaluează gradul de atingere a obiectivelor propuse; 

► elaborează raportul de monitorizare; 

► identifică punctele slabe în ceea ce priveşte implementarea PSI şi PIP, analizează dificultăţile de implementare 

a PSI şi/sau PIP şi organizează (online sau offline) întâlniri de lucru cu membrii echipei multidisciplinare 

pentru a găsi cele mai eficiente soluţii de remediere, dacă este cazul; 

► elaborează planul de măsuri. 

Planul de măsuri cuprinde: 

► serviciile şi intervenţiile necesare; 

► profesioniştii care pot asigura serviciile identificate ca fiind necesare elevului. 

 

În urma planului de măsuri stabilit, se va elabora un nou PIP care va cuprinde, pe lângă componentele de 

bază, şi strategii de învăţare remedială. De asemenea, în funcţie de măsurile de intervenţie pro- puse, se va 

revizui şi PSI-ul (introducerea de noi servicii, cooptarea în echipa multidisciplinară de noi specialişti, creşterea 

gradului de implicare a părinţilor/ tutorilor în procesul educaţional-terapeutic în sistem online). 

Analiza gradului de realizare a serviciilor cuprinse în PSI şi a nivelului de parcurgere a PIP se va realiza în 

primele două săptămâni de la debutul şcolii, urmând ca implementarea recomandărilor cuprinse în planul de 

măsuri să se facă pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2020-2021, în mod diferenţiat, în conformitate 

cu propunerile membrilor echipei multidisciplinare. 

Pentru elevii cu dizabilităţi senzoriale, precum şi pentru elevii cu dizabilităţi intelectuale moderate/uşoare, 

cadrele didactice vor consulta şi analiza planificările calendaristice din anul 2019-2020 şi se vor identifica 

elementele insuficient structurate în perioada de cursuri online sau neconsolidate după martie 2020. 

Pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă, cadrele didactice vor analiza, în colaborare cu 

profesorii itineranţi şi de sprijin, parcurgerea adaptărilor curriculare din anul şcolar 2019- 2020, în vederea 

identificării acelor obiective care nu au putut fi atinse, începând cu martie 2020. În urma analizei 
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dificultăţilor întâmpinate de către elevii cu CES integraţi, se vor propune măsuri de sprijin cu rol de 

remediere, dar şi de prevenire a unui posibil eşec şcolar: reluarea anumitor conţinuturi, accesibilizarea 

informaţiilor, optimizarea comunicării, cooptarea în cadrul echipei multidisciplinare a unor noi specialişti etc. 

Un factor important îl reprezintă relaţia cu părinţii, precum şi suportul pe care aceştia îl pot asigura 

propriului copil. Toate aceste măsuri se vor regăsi în PSI-ul revizuit. 

►               Evaluarea gradului de achiziție a competențelor din anul școlar 2019-2020 

Evaluarea iniţială sau predictivă are ca scop cunoaşterea capa- cităţilor de învăţare ale elevilor, stabilirea 

gradului în care aceştia au asimilat noţiuni, concepte pe care ulterior să le aplice în diferite situaţii de învăţare. 

Evaluarea iniţială se va realiza în primele trei săptămâni de la debutul anului şcolar, iar rezultatele acesteia vor 

sta la baza elaborării documentelor de planificare şi proiectare didactică pentru anul şcolar 2020-2021. 

Elaborarea testelor predictive presupune reluarea obiectivelor (cadru şi de referinţă) specifice anului şcolar 

precedent, în vederea stabilirii capacităţilor, deprinderilor pe care toţi elevii ar trebui să le dovedească, cel 

puţin la nivelul de performanţă minimal. Rezul- tatele obţinute în urma aplicării testelor iniţiale vor fi 

valorizate în proiectarea conţinutului instruirii din etapa următoare, impunând în acelaşi timp direcţiile şi 

modalităţile de acţiune ameliorativă şi corectivă. 

 

 

► Etape în proiectarea și elaborarea testelor predictive: 

► Precizarea obiectivelor (descrierea comportamentului ce trebuie pus în evidenţă de către elevi şi indicarea 

conţinutului aferent acestuia) 

► Stabilirea conţinutului (teme, capitole, grup de lecţii) 

► Stabilirea tipurilor de itemi utilizaţi (itemi obiectivi, semi- obiectivi sau subiectivi, în funcţie de 

obiective/competenţe şi de conţinuturi) 

► Elaborarea itemilor de evaluare 

► Organizarea testului (gruparea itemilor de acelaşi tip şi eşa- lonarea lor în funcţie de nivelul de dificultate, de 

la cei mai facilili, la cei mai dificili) 

► Alcătuirea grilei de corectare (modelul răspunsurilor corecte şi complete) 

► Estimarea timpului de lucru necesar pentru rezolvarea probei 

► Elaborarea baremului de corectare şi notare 

Recomandări pentru cadrele didactice cu privire la realizarea evaluării inițiale: 

► Evaluarea iniţială va viza toate achiziţiile dobândite de către elevi în anul şcolar anterior în vederea identificării 

cunoştinţelor/ elementelor structurate insuficient, cu precădere în perioada desfăşurării cursurilor online 

(martie-iunie 2020); 

► Elaborarea testului de evaluare iniţială se va realiza în funcţie de particularităţile de vârstă şi de diagnostic ale 

elevilor; 

În condiţiile în care contextul epidemiologic impune desfăşurarea evaluării iniţiale în sistem online, cadrele 

didactice vor avea în vedere: 

► Selectarea mijloacelor de comunicare online pentru realizarea evaluării iniţiale în funcţie de echipamentele 

informatice disponibile şi accesibile elevului şi părinţilor/tutorelui acestuia; 

► Utilizarea unor teste de evaluare diferenţiate, prin adaptarea sarcinilor de învăţare la particularităţile elevilor şi 

la specificul activităţilor desfăşurate în mediul virtual: 

- durata unei activităţi de evaluare se va stabili în funcţie de particularităţile şi de ritmul de lucru al 

elevului (15-30 de minute); 

- sarcinile de evaluare să fie eşalonate în funcţie de gradul de dificultate; 

- volumul şi gradul de dificultate al sarcinilor de evaluare să fie echilibrate; 

- în cazul elevilor cu dizabilităţi mintale accentuate şi grave se recomandă ca evaluarea iniţială să 

se desfăşoare, de regulă, în întâlniri online individuale sau în grupuri mici; 
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- realizarea de către cadrul didactic a unui instructaj clar şi coerent privind sarcinile de învăţare 

cuprinse în instrumentele de evaluare transmise prin mijloace digitale; 

- consilierea părinţilor cu privire la importanţa procesului de evaluare iniţială şi tipul de sprijin 

ce trebuie acordat elevului pe parcursul rezolvării testului predictiv. 

► Limite ale evaluării în mediul online: 

► Probele de evaluare aplicate în mediul online pot fi mai greu de abordat în condiţiile în care instructajul nu este 

facilitat de profesor prin interacţiune faţă în faţă; 

► Procesul de evaluare îşi pierde din obiectivitate din cauza sprijinului/intervenţiei părinţilor/ tutorilor; 

► Interacţiunea limitată strict la mediul online generează anumite dificultăţi în evaluarea unor abilităţi şi 

deprinderi de bază pentru elevii cu dizabilităţi (autonomie personală, socializare, etc.); 

► Transferul activităţilor terapeutice (TTL, Kinetoterapie, Psihodiagnoză) în mediul virtual determină limitări în 

ceea ce priveşte depistarea diferitelor tulburări/afecţiuni şi stabilirea unui Plan de intervenţie personalizat, 

adaptat nevoilor elevului. 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ 

ŞI 

ACTIVITĂŢILE ANTREPRENORIALE  

 
                                                                                                  Prof. Crișan Anca 

Școala Gimnazială “Aurel Vlaicu” Arad 

                                                                                                  Prof. Crișan Ionuț 

                                                                                        Școala Gimnazială “Virgil Iovănaş”Șofronea 

 

Menirea școlii este să pregătească tinerii pentru viața în comunitate, să educe personalități, să formeze 

buni cetățeni care apreciază la justa valoare lumea în care trăiesc. Este nevoie ca școala să fie inițiatoarea unor 

programe educaționale comunitare ce ar urmări creșterea calității vieții și ar promova valori precum 

responsabilitate, cooperare, participare, transparență și comunicare. 

Cele mai mari două obstacole în calea dezvoltării personale a tânărului, în particular, și a individului, 

în general, sunt neconștientizarea procesului și lipsa unui cadru structurat care să încurajeze evoluția. 

Neconștientizarea procesului are la bază motive legate de grupul de interacțiune, cât și de mentorii prezenți în 

viața tânărului, încă de mic. Dacă mentorii nu i-au oferit tânărului ocazia să vorbească despre sine și despre 

valorile și principiile pe care încearcă să le cristalizeze, atunci el se va întoarce spre grupul din care face parte 

și va duce acolo discuțiile, într-un mediu în care nu va putea decât cu mare greutate să treacă din inconștient în 

conștient procesul de dezvoltare personală. 

Dezvoltarea este un proces complex care se realizează printr-o succesiune de etape, de stadii, fiecare 

etapă reprezentând o unitate funcțională mai mult sau mai puțin închegată, cu un specific calitativ propriu. 

Trecerea de la o etapă la alta implică atât acumulări cantitative, cât și salturi calitative, aceasta aflându-se într-

o condiționare reciprocă. Dezvoltarea personalității se manifestă prin încorporarea și constituirea de noi 

conduite și atitudini care permit adaptarea activă la cerințele mediului natural și socio-cultural. Dezvoltarea 

permite și facilitează constituirea unor relații umane. 

Studiile sunt foarte clare în ce privește legătura dintre educație, fericire și dăruire de sine, a cărei 

manifestare principală cred că este voluntariatul. Multe studii au arătat că persoane care fac activități pentru 

comunitate au mai puține șanse să fie depresive, au mai multă poftă de viață și, de fapt, trăiesc mai mult. 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, depresia și alte boli psihice vor deveni în următorii ani principala 

problemă de sănătate la nivel global. Deci nu ar fi o exagerare să spunem „Fii voluntar! Viața ta poate depinde 

de acest lucru!”. Dovezile sunt atât de evidente încât este greu să nu ajungem la concluzia că avem un creier 

construit pentru a ne îndemna să facem voluntariat. Ironia sau paradoxul apare atunci când vrei să faci 

voluntariat gândindu-te doar la faptul că apoi vei fi mai fericit, pentru că lucrurile nu funcționează așa. Da, 

voluntariatul este o activitate plăcută și ne aduce împăcare, dar îl facem pentru că este corect să îl facem, să îi 

ajutăm pe ceilalți, să avem grijă de ei atunci când au nevoie de ajutorul nostru, este un răspuns cât se poate de 

uman la nevoile celorlalți. Voluntariatul generează empatie, ne ajută să ieșim din spațiul pe care ni-l dedicăm 

doar propriei persoane.  

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această activitate, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat se pot 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
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Să fii voluntar în afara existenței tale profesionale, înseamnă să îți dăruiești parte din timpul tău liber 

și să îl dedici celor care au nevoie de tine. Să te implici, să acționezi să ajuți ori de câte ori situația o cere, ori 

de câte ori este posibil. 

Orice participare la activități de voluntariat implică o formă de învățare socială, chiar dacă de multe ori 

aceasta nu este conștientizată: 

Câștigi încredere în tine - voluntariatul te poate ajuta să câștigi încredere în tine pentru că îți oferă șansa 

de a încerca ceva nou și de a dobândi satisfacția lucrului dus la bun sfârșit. 

Întâlnești oameni noi - voluntariatul te ajută să întâlnești diferite tipuri de persoane și să îți faci noi 

prieteni. 

Devii parte dintr-o comunitate - voluntariatul te poate ajuta să te simți parte dintr-o comunitate, alta 

decât prietenii tăi sau familia ta. 

Înveți deprinderi noi - voluntariatul te poate ajuta să îți dezvolți deprinderi noi, să dobândești experiență 

și abilități noi, punând în practică ceea ce înveți în teorie la cursuri. 

Îți asumi o provocare -  prin activitățile de voluntariat îți asumi provocarea de a încerca lucruri noi, să îți 

atingi obiective personale, să îți pui în practică deprinderile și abilitățile și chiar să îți descoperi talente 

ascunse. 

Să ai un impact pozitiv - voluntariatul poate avea un impact real și pozitiv asupra ta personal, asupra 

oamenilor, asupra comunităților și a societății în general. 

Te distrezi - majoritatea voluntarilor se bucură de timpul petrecut făcând activități de voluntariat, 

indiferent de motivul pentru care îl fac. 

Dezvoltarea personală prin voluntariat include activități și experiențe prin intermediul cărora îți vei 

îmbunătăți calitatea vieții și contribui într-o mică sau mare măsură la schimbarea vieții altor persoane, prin 

implicare.  

Voluntariatul este, prin definiție, o activitate derulată benevol de către individ, fără să aștepte în mod 

direct și implicit o recompensă financiară sau în bunuri. Cred că elevul trebuie obișnuit cu acest tip de 

activități încă din adolescență, o perioadă altfel dominată de egoism și egocentrism, pentru a îi insufla câteva 

din valorile și obiceiurile ce îl vor ajuta enorm în viitor: lucrul în echipă; altruismul; atașamentul față de cauze 

și oameni; alternative la recompensele material; prietenia; 

 Dincolo de activitățile școlare și educația de bază, este de responsabilitatea părinților și profesorilor să 

orienteze tinerii, încă din adolescență, spre voluntariat. Astfel le vor oferi posibilitatea să descopere procesul 

conștient de dezvoltare personală și, în același timp, un sentiment de acceptare și înțelegere din partea 

colegilor voluntari, la rândul lor.  

La școala noastră s-au desfășurat câteva acțiuni de voluntariat- „Expositif cu vânzare ”;„Târgul de 

Paşti ”; „Dar din dar ”;„Cutia cu suflet”; – prilej de a dezvolta la elevi atât competenţe şi abilităţi 

antreprenoriale, cât şi sentimente caritabile. Obiectele destinate vânzării au fost confecţionate în cadrul orelor 

de abilităţi practice şi atelierelor de lucru, iar sumele obţinute din vânzarea respectivelor obiecte au fost 

donate în scopuri caritabile copiilor care provin din medii dezavantajate. 
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EDUCAȚIE PENTRU VOLUNTARIAT  

„DĂRUIND ZÂMBETE” 

                                                                                                                     Prof. Miron Sorina 

Școala Gimnazială “ Aurel Vlaicu” Arad 

                                                                                                          

Școala contemporană este centrată pe elev, în procesul instructiv-educativ, nu se urmărește doar 

atingerea unor obiective, ci și dezvoltarea personalității elevului. Etimologic, educație (lat. educo, -are) 

înseamnă ”a crește”, ”a instrui”, ”a forma”, ”a scoate din”, ”a aduce” etc. Despre rolul educației și ponderea ei 

în dezvoltarea psihică a omului s-au formulat, în curgerea vremii, diverse concepții și teorii. 

Pedagogia abordează problema personalității sub aspectul dezvoltării și al educației, cu scopul de a 

identifica, pe această bază, cele mai eficace căi, metode, mijloace și procedee de orientare și formare a 

personalității. 

Dezvoltarea este un proces complex care se realizează printr-o succesiune de etape, de stadii, fiecare 

etapă reprezentând o unitate funcțională mai mult sau mai puțin închegată, cu un specific calitativ propriu. 

Trecerea de la o etapă la alta implică atât acumulări cantitative, cât și salturi calitative, aceasta aflându-se într-

o condiționare reciprocă. Dezvoltarea personalității se manifestă prin încorporarea și constituirea de noi 

conduite și atitudini care permit adaptarea activă la cerințele mediului natural și socio-cultural. Dezvoltarea 

permite și facilitează constituirea unor relații umane. 

Învățământul modern promovează o metodologie axată pe acțiunea, pe promovarea metodelor 

interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și creativității. O modalitate 

eficientă, cu rezultate deosebite obținute în atitudinea și comportamentul elevilor este proiectul extrașcolar de 

voluntariat. Utilitatea acestuia constă în faptul că îi ajută pe elevi să înțeleagă legătura care există între 

cunoștințele dobândite la diferite discipline de studiu și lumea din afara scolii, dă posibilitate elevilor de a se 

implica în mod voluntar și de a organiza prin investigare individuală sau în grup, punându-i în contact cu 

comunitatea. Elevii trebuie apropiați de valorile morale și civice nu numai în familie ci, mai ales, în școală, în 

cadrul activităților școlare și extrașcolare sau în cadrul unor proiecte de voluntariat. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această activitate, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat se pot 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Voluntariatul este timpul oferit din liberă alegere pentru binele comun, al societății și fără vreun câștig 

financiar. Voluntariatul aduce beneficii atât voluntarului, cât și comunității, voluntariatul este una din 

activitățile ce aduc cele mai mari satisfacții personale. 

Dezvoltarea personală prin voluntariat include activități și experiențe prin intermediul cărora îți vei 

îmbunătăți calitatea vieții și contribui într-o mică sau mare măsură la schimbarea vieții altor persoane, prin 

implicare.  

Voluntariatul este, prin definiție, o activitate derulată benevol de către individ, fără să aștepte în mod 

direct și implicit o recompensă financiară sau în bunuri. Cred că elevul trebuie obișnuit cu acest tip de 

activități încă din adolescență, o perioadă altfel dominată de egoism și egocentrism, pentru a îi insufla câteva 

din valorile și obiceiurile ce îl vor ajuta enorm în viitor:    

- lucrul în echipă; 

- altruismul; 
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- atașamentul față de cauze și oameni; 

- alternative la recompensele material; 

- prietenia; 

 Dincolo de activitățile școlare și educația de bază, este de responsabilitatea părinților și profesorilor să 

orienteze tinerii, încă din adolescență, spre voluntariat. Astfel le vor oferi posibilitatea să descopere procesul 

conștient de dezvoltare personală și, în același timp, un sentiment de acceptare și înțelegere din partea 

colegilor voluntari, la rândul lor.  

La școala noastră s-au desfășurat câteva acțiuni de voluntariat - „Expoziții cu vânzare ” – prilej de a 

dezvolta la elevi atât competențe și abilități antreprenoriale, cât şi sentimente caritabile. Obiectele destinate 

vânzării au fost confecţionate în cadrul orelor de abilităţi practice şi educaţie plastică, iar sumele obţinute din 

vânzarea respectivelor obiecte au  fost donate în scopuri caritabile copiilor care provin din medii 

dezavantajate. 

  Activitatea de voluntariat presupune inițiativă, responsabilitate, interacțiune, spirit civic și 

organizatoric, curaj, încredere, colaborare, și dinamism. Participând la aceste proiecte, elevii învață să 

promoveze într-o formă creativă ideile personale și să lupte pentru realizarea lor . Așadar, prin acțiuni de 

voluntariat își pot dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de problemele comunității din care fac parte și de 

ceea ce se întâmplă în jurul lor. 
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Exemple şi contraexemple în geometria în spaţiu 

 

Prof. Dobrică Gilena 

Liceul Teoretic Bechet,Dolj 

 

        Exemplele şi contraexemplele sunt esenţiale în învăţarea matematicii, în explicarea noţiunilor şi 

fundamentarea lor, în deducerea unor noi noţiuni sau proprietăţi ale obiectelor matematice, în prezentarea 

situaţiilor în care se pot aplica cunoştinţele prezentate în lecţie, algoritmii învăţaţi, etc., pentru justificarea 

structurii ipotezelor unor anumite teoreme, pentru justificarea invalidităţii unor afirmaţii, în susţinerea unor 

afirmaţii teoretice făcute în esfăşurarea lecţiei. 

Exemplele şi contraexemplele în matematică reprezintă de multe ori răspunsuri la o intensă dorinţă de 

a pune de acord intuiţia cu rigoarea raţionamentului ştiinţific. Este verificat însă că intuiţia ne joacă, nu de 

puţine ori, feste şi că exemplele născute în urma unor eforturi îndelungate sau din contră  apărute ca o 

revelaţie, spulberă ceea ce era aproape evidenţa însăşi. Alteori exemplele şi contraexemplele demonstrează că 

anumite rezultate nu pot fi substantial îmbunătăţite dacă se slăbeşte prea mult ipoteza, derivând de aici 

necesitatea ca teoria să fie aplicată şi utilizată cu extremă exactitate. 

În predarea cunoştinţelor se poate porni fie de la exemple (fapte concrete) ajungând prin analiză, 

sinteză şi generalizare la definirea noţiunii, la stabilirea unei reguli (calea inductivă) fie se introduc iniţial 

definiţii care se ilustrează apoi cu cazuri concrete (calea deductivă). Cele două procedee pot alterna sau se 

îmbină în moduri diferite. Unele exemple ilustrează nemijlocit o noţiune, avand valoare de prototip, pe cand 

altele sunt exemple de contrast, de diferenţiere sau 

contraexemple, care relevă prin opoziţie ceea ce nu constituie sau nu aparţine unui concept. Cantonarea în 

exemple–prototip folosite la lecţie duce la îngustarea conţinutului noţiunilor ce se formează la elevi. 

           Contraexemplul sau elementul de contrast este necesar să fie introdus ori de câte ori apare tendinţa spre 

generalizare pripită. Astfel, se pot inventaria din practică dificultăţi şi greşeli specifice, indicând surse posibile 

de eroare în organizarea secvenţei de predare–învăţare, 

precum şi felul exemplelor de contrast. 

          Să mai remarcăm că problemele de matematică incitante sunt mai ales acelea care conţin o afirmaţie 

clar formulată şi despre care se cere să stabilim dacă e adevărată sau falsă;suntem aşadar în dubiu – avem de 

demonstrat sau de infirmat afirmaţia. Pentru a o demonstra trebuie să căutăm  propoziţii din care, sau strategii 

prin care, am putea deduce afirmaţia; pentru a infirma , trebuie să căutăm un contraexemplu. Să mai adăugăm 

aici că există afirmaţii plauzibile, dar încă nedemonstrate şi nici infirmate:aşa-numitele conjecturi. 

         Studiul geometriei în spaţiu presupune, în primul şi în primul rând, o bună percepţie vizuală a dreptelor, 

planelor, corpurilor. Spaţiul euclidian este un model matematic al spaţiului fizic, el reflectând proprietăţile 

privind forma corpurilor din spaţiul fizic şi poziţia lor reciprocă. Prin urmare, o bună înţelegere a spaţiului are 

un rol crucial în însuşirea acestor noţiuni. Pentru a putea controla activitatea de învăţare-predare şi a o 

optimiza, este necesară evaluarea sa. Aceasta se poate realizează prin valorificarea „greşelilor.” Profesorul 

trebuie să sublinieze erorile tipice ce pot apărea într-o secvenţă de cunoştinţe pentru a preveni apariţia lor. 

 

I. a) Greşeli posibile 

           Transformarea eronată prin analogie a proprietăţilor legate de perpendicularitate din plan în spaţiu. De 

exemplu: ”două drepte perpendiculare pe o a treia dreaptă sunt paralele între ele” 

b) Modalităţi de remediere 

Se cere elevilor să găsească exemple şi contraexemple în contexte familiare (muchiile  

unui cub) 

c) Observaţii 
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➢ 1. 

( )OBCOA⊥
 

OCOA

OBOA

⊥

⊥
 OB şi OC concurente         

        
 

➢ 2. 

ABNB

ABMA

⊥

⊥
 

MA şi NB necoplanare  

 

II. a) Greşeli posibile  

Aplicarea teoremei de caracterizare a dreptei perpendiculare pe plan, fără îndeplinirea  

tuturor condiţiilor. 

b) Modalităţi de remediere 

            -De obicei elevii nu sunt atenţi la concurenţa dreptelor din plan 

-Se dau exemple şi contraexemple în contexte familiare (muchiile şi diagonalele feţelor  

unui cub) 

c) Observaţii 

             -O dreaptă este perpendiculară pe un plan dacă este perpendiculară pe două drepte concurente din acel 

plan. 

            -Printr-un punct putem duce o unică perpendiculară pe un plan dat. 

-În rezolvările problemelor să aplice teorema de caracterizare a dreptei perpendiculare pe  

un plan în notaţie matematică. 

 

III. a) Greşeli posibile 

Considerarea ca unghi plan corespunzător unui diedru a unghiului format de două semidrepte arbitrare situate 

pe feţele diedrului 

b) Modalităţi de remediere 

            - Folosirea materialului confecţionat 

            - Se trasează în culori diferite un unghi plan al diedrului identificat 

-Măsura unui unghi diedru este cuprinsă între 00 şi 1800 pentru că este un unghi plan 

c) Observaţii 

      -Cub, piramidă regulată 

             -Se poate folosi catalogul, o carte pentru a exemplifica diedrul 
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             -Se stabileşte o strategie de identificare a unghiului plan corespunzător: 

                        -se determină dreapta de intersecţie a celor două plane 

                        -se ia un punct pe acestă dreaptă 

            -în fiecare semiplan se construiesc (se identifică) semidrepte perpendiculare pe dreapta de intersecţie 

          Concluzii: 

          Trebuie subliniată încă o dată importanţa conştientizării de către profesor a rolului pe care îl are 

exemplul şi contraexemplul în predarea şi învăţarea matematicii. Folosirea adecvată va determina însuşirea 

corectă a noţiunilor, sesizarea legăturii dintre anumite obiecte matematice sau dintre proprietăţile acestora, la 

modelarea logicii elevului şi la sporirea creativităţii lui. 
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Integrare socială a copiilor cu CES 

Aida Ilie 

Liceul de Arte ”Victor Brauner”, Piatra Neamț 

 

 „Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copii cu dizabilități, și copiii talentați, și copii din 

zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, 

precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative 

speciale, UNESCO/ Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

Motto: 

”Toti trăim sub același cer dar nu toți avem același orizont." - Konrad Adenaue  

 

    Conform  MECTS - Ordinul 5574/ 2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru elevii cu CES): 

”-  Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă 

(medicală, socială, educaţională etc.).” 

-  Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fizice sau psihice) a 

individului rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi impiedică participarea normală la 

activitate în societate; 

-  Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relații complexe existente / stabilite între starea de sănătate a 

individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui individ. Ca 

urmare a acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, având o anumită stare de sănătate, 

poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce desemnează afectări, limitări ale activității 

și restricții de participare.” 

    Această temă, a integrării copiilor cu CES, este de actualitate. Fiind în situația ca, după mulți ani la catedră, 

să am în încadrare copii cu CES, m-a făcut să fiu mai atentă la tot ce se întâmplă în jurul meu. Știu că omul 

este o persoană dependentă de ceilalți oameni din jur, are nevoie să fie înconjurat de alte persoane, are nevoie 

să fie mereu în interacțiune cu alții pentru a se putea dezvolta el, ca persoană. Această dependență poate lua 

diferite forme, pornind de la un mic ajutor, ocazional,  până la o dependență totală. Cred că până în momentul 

în care nu ne confruntăm cu astfel de lucruri, viața noastră are un altfel de făgaș. Peste tot întâlnim oameni cu 

tot felul de deficiențe, acum parcă mai mult ca altădată. Îi vedem, trecem pe lângă ei, trezesc în noi tot felul de  

sentimente, însă nu întotdeauna luăm atitudine. Mulțumim, în gând că noi și ai noștri sunt sănătoși, iar viața 

merge mai departe. Deci, percepția socială nu este constantă, variind și luând semnificații diferite, în funcție 

de cultura, valorile promovate, familia din care facem parte, condiția noastră umană, religia noastră. 

    Mai știm că uneori avem reticențe față de persoanele cu deficiențe, datorită unor concepții greșite. Poate 

sunt oameni ce cred, atunci când aud despre deficiențe,  că aceștia sunt cei care cerșesc, stau pe stradă.. total 

neadevărat! 
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    Sunt oameni ca noi: frumoși sau urâți, tineri sau vârstnici, săraci sau bogați, slabi sau grași, unii dependenți, 

alții independenți.. Dar ei sunt rezultatul eredității lor, al mediului din care fac parte. Poate și ei, la rândul lor, 

văd lumea cu totul altfel, judecând din perspectiva lor, lumea înconjurătoare. Adaptarea noastră la condiții și 

mediul în care trăim și ne desfășurăm activitatea este cu totul alta decât adaptarea lor.  

    Revenind la copiii din școală, și nu numai la aceștia, dorința de a le transmite cunoștințe, sentimente, trăiri 

trebuie să se facă în cu totul alt mod. Trebuie regândite metodele, tehnicile prin care să le trezești curiozitatea, 

plăcerea de a te asculta, astfel înțelegând ce au de făcut. Multă muncă din partea educatorului, dar satisfacția 

cu atât mai mare când rezultatul nu se lasă așteptat. Atunci când într-o școală sau clasă sunt copii cu CES, 

trebuie regândite metodele de transmitere a cunoștințelor, strategiile de predare-învățare-evaluare, diferențieri 

ale activității, dar nu în ultimul rând acele modalități de integrare  alături de ceilalți copii. Aici, un rol 

important îl are consilierul școlar care poate ajuta fiecare profesor prin analiza deficiențelor și prezentarea 

acelor metode specifice fiecărui copil în parte. 

    Fiecare copil se adaptează  diferit la școală, la cerințe; nu știu dacă această integrare a copiilor cu CES în 

clase normale  este o idee bună; sigur sunt plusuri și minusuri. Ei fac parte din această societate, cresc, și se 

vor ”lovi” de realitățile vieții; trebuie să știe cum ”să lupte” cu fiecare zi, cu prejudecăți, cu temeri, cu gesturi 

de tot felul, cu răutăți. Dar, pe de altă parte, trebuie să vadă și frumusețea vieții alături de alte persoane 

”normale”, să comunice, indiferent de metode, să se bucure de viață. 

    Cu cât integrarea se realizează la o vârstă mai fragedă, cu atât, poate, adaptarea la o viață normală este mai 

ușoară. Ne lovim apoi de reticența altor părinți, ce doresc să-și ferească proprii copii de interacțiunea cu copiii 

cu CES. Parcă ar fi o boală ce se transmite. Lipsește, uneori, - empatia - acea conexiune ce face ca o relație să 

fie armonioasă. Presupun că totul pleacă de la percepția părinților, a tuturor; pentru orice copil, stabilirea unor 

relații interpersonale este grea: copilul diferit se adaptează greu, părinții fiind un fel de tampon între ei și 

persoanele străine. Se pot dramatiza reacțiile din partea persoanelor străine, uneori chiar exagerând și 

cultivând convingerea că lumea în care trăiesc este rea. Alți părinți, refuză să țină cont de dificultățile pe care 

le întâmpină copilul, astfel încât aceștia refuză să accepte propria deficiență. Părinții devin supraprotectori, 

neagă sau refuză alte idei, făcând un deserviciu propriului copil. Toți părinții doresc binele propriului copil, 

dar nu găsesc mereu calea potrivită pentru a-l ajuta. Uită că trebuie să rămână doar părinți, având un rol de 

susținere, de a da încredere, de mediator între două persoane, de a-i da sfaturi, de a-l încuraja. Copilul cu 

deficiențe trebuie să se regăsească pe același plan cu frații și surorile sale, cu ceilalți colegi, la școală, familia 

ajutându-l să-și găsească echilibrul în viață, de a-și recunoaște deficiența, de a trăi cu ea, de a se obișnui cu 

situația în care se află. El trebuie implicat în activitățile casei, în cele de autoîngrijire, nu trebuie să 

monopolizeze dragostea părinților, chiar dacă are nevoie de o îngrijire și atenție suplimentară. 

    Chiar dacă nimeni nu se naște părinte, în orice situație noi, părinții, trebuie să fim calmi, deschiși , să ne 

manifestăm dragostea față de copiii noștri. Sunt și părinți nepăsători, care fie suprasolicită copilul, fie îl 

resping, lipsindu-i pe acesția de afecțiune.  

    ”Conceptul de CES corespunde unei abordări care postulează ideea că fiecare copil este unic;  admite / 

demonstrează faptul că orice copil poate învăța; valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de 

particularitățile individuale; cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește 

învățarea dacă este folosită adecvat; consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, 

adaptabil la nevoile / cerințele elevilor.” 

    Numai plecând de la acest tip de abordare se poate vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea și 

integrarea școlară și socială. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

900 
 

    Un copil cu CES are nevoie de condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării sale din cele mai timpurii 

perioade, o flexibilitate didactică, adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale, individualizarea 

educației, protecție socială,  programe individualizate de intervenție,  integrare școlară și socială. 

    Să nu uităm că problema integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 

egalitate a şanselor, adică acel proces prin care diversele sisteme ale societăţii şi mediului sunt puse la 

dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

    ”Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, 

lingvistice sau de altă natură, iar învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze 

la cerinţele prefabricate” 

    Învățământul instituționalizat are avantaje și dezavantaje, dar, printre marile dezavantaje se numără și faptul 

că există lipsa contactului cu grupurile de vârstă normale, nu au şansa de a lega prietenii în cartierul în care 

locuiesc, un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o produce atunci 

când tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească, etc. . 

    Așa cum se știe, școala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea 

favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative 

devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru 

educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de a le rezolva; 

existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la 

posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

    De ajutor în condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare 

eficiență și, de aceea se sugerează de multe ori  recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi 

aplicate cu success:  predicțiile în perechi, Știu/ vreau să știu/ am învățat, Brainstormingul, interviul în etape, 

turul galeriei. Evident, aceste metode nu se pretează la toate orele și disciplinele, dar trebuie încercate, pentru 

asimilarea de cunoștințe. Acestea dau posibilitatea căpătării încrederii în sine, senzația de apartenență la un 

grup. Când clasele au număr relativ mic de elevi, profesorul are posibilitatea de a lucra pe grupe, cu sarcini 

diferite (dar în același timp, sau în timp diferit) sau același sarcini, timp diferit, activități individuale cu teme 

diferite, iar poate una dintre cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă față  acesta este adaptarea stilului 

de predare astfel încât să corespundă necesităților fiecărui elev în parte. Se încearcă stimularea originalității și 

creativității elevilor, se respectă ritmul propriu de învățare, se stimulează spiritul de echipă, copiii capătă 

încredere în ei, în forțele proprii. 

    Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie momente 

active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie si 

înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii sa se accepte așa 

cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea realizării obiectivelor 

de interes comun. 

    Se poate spune că includerea nu implică doar pe copiii cu CES, ea este o realitate și totodată  recunoașterea 

faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă demonstrează că suntem unul, dar  nu unul și același.
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ALTERNATIVA  EDUCAȚIONALĂ ,,MONTESSORI,, 

 

Prof.învăț.preșc. Cîmpu Carmen -Ileana 

Grădinița cu P.P. „Millennium”  Cluj –Napoca 

 

   Promotori ai ideilor pedagogice ale Mariei Montessori ,Michel și Fanny Lanternier, caracterizați de o 

mare pasiune și de un profund respect și cunoaștere a nevoilor copiilor ,împreună au înființat  o școală 

Montessori (1965) , care se numește  ,,Centrul Montessori ,, cu o mare tradiție în domeniu. 

Această școală primește copii cu vârsta cuprinsă între 2 si 11 ani,ei fiind grupați astfel :clasa copiilor 

de 2-3 ani, clasa copiilor de 3-6 ani  și clasa copiilor de 6-11 ani. 

Pornind de la sprijinul pe care copilul îl solicită adultului ,,Ajută-mă să fac singur ! ,, Maria 

Montessori a fost singura care a analizat acest lucru.În școala Montessori copilul ,,muncește,,în căutarea liberă 

a unui material pedagogic  cunoscut pentru ajutorul lui ,material care :îi influențează percepțiile senzoriale , îi 

formează spiritul matematic ,îi ajută să facă o sinteză a elementelor fundamentale  ale culorii, îl ajută să își 

contruiască personalitatea. 

 Experiența arată că în anumite etape ale perioadei ,,senzitive ,, copilul se concentreză pe o muncă 

particulară.Copilul este ajutat în ,,munca ,, sa de către educatoare prergătită pentru această strategie ,fondată 

pe ,,cunoașterea ,,  și ,,recunoașterea ,, copilului.Condițiile necesare și foarte importante pentru debutul , 

dezvoltarea și educarea copiilor prin această metodă sunt : ambianța, educatoarea și materialul. 

 Ambianța din grădinița are o mare influență asupra dezvoltării copilului, deoarece aceasta trebuie să îi 

favorizeze activitatea spontană; de aceea trebuie pregătite condițiile  care redau posibilele manifestări naturale 

ale copilului .În această ambianță copilul trebuie să facă mișcare , să vorbească , să comunice ,să facă asocieri 

și comparații .Grădinița este locul unde copilul poate trăi în libertate , mediul unde poate găsi cele mai 

favorabile condiții pentru dezvoltarea sa. 

 Educatoarea trebuie să aibă autoritate în fața copilului și să îi trezească încredrea și respectul prin 

munca pe care aceasta o desfășoară.Ea intervine când i se cere ajutorul , și lucrul acesta îl face cu puține 

cuvinte , lăsând copilul să descopere prin propria sa acțiune.Sarcina educatoarei este dublă : ea trebuie să 

cunoască munca pe care trebuie să o facă copilul și rolul materialului pentru dezvoltarea lui. 

 Educatoarea se ,,formează ,,singură , învățând să observe , să fie calmă, să aibă răbdare și să își 

controleze impulsurile.Aceasta  este o misiune delicată , iar aceasta trebuie să și pună în practică ca mai apoi 

să îl ghideze pe copil în descoperirea acestuia.Ea trebuie să știe să aleagă obiectul și să îl prezinte într-o 

marieră atractivă pentru copil.Educatoarea are menirea de a cunoaște perfect materialul, având tot timpul 

prezență de spirit.Ea trebuie să știe cu exactitate tehnica de prezentare  și maniera de a trata copilul,pentru a-l 

orienta corect.Rolul esucatoarei este de a găsi instrumentele muncii adevărate , bine contruite și funcționale , 

de a menține ambianța frumoasă și funcțională, așa după cum Maria Montessori spunea : ,,Educatoarea trebuie 

să fie păstrătoarea ambianței ,,. 

 Într-o clasă Montessori ,materialul trebuie așezat pe etape constructive  și are următoarele mari 

caracteristici : 

a)Este definit științific ca fiind rezultatul unui studiu experimental ;acest instrument pedagogic a fost construit 

conform manifestărilor psihice  ale copilului.Materialul menține o reacție activă , este stimulentul formării 

interioare.Materialele puse la dispoziția copiiilor sunt limitate deoarece acestea pot distrage atenția.Calitatea 

obiectelor se determină prin activitatea pe care o provoacă și oferă o dezvoltare sigură și o mare intensitate de 

stimulare. 

b)Permite activitatea .Materialul este estetic ,complet , exact și atractiv.El este așezat într-o manieră vizibilă , 

pe etajere la înalțimea copiilor , adaptat la forța și vârsta acestora.Fiecare material este aranjat la locul său ,așa 

cum arată Maria Montessori : ,,fiecare lucru are locul său și este un loc pentru fiecare lucru,,.El permite o 
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activitate spontană cu o repetivitate suficientă astfel încât acel stradiu de dezvoltare să fie atins .Manipularea 

materialului permite , de asemenea copilului, într-o manieră autonomă, să analizeze și să își ordoneze 

senzațiile , să le catalogheze , să le recunoască, să le compare și să le numere. 

c)Este ghidul activității copilului .Materialul determină prin incitare debutul activității copilului și îl 

dirijează.Iată de ce materialul permite controlul erorii.El are această particularitate  de a oferi controlul într-un 

mod vizibil , care conduce copilul tot timpul la o căutare exactă și perfectă.Controlul erorii îl determină pe 

copil să compare și să judece. 

d)Este un punct de plecare .În momentul în care copilul ajunge într-un punct sigur de manipulare ,un nou 

cadru psihic se formează , iar acesta trece de la experințe la abstractizare. 

e)Se înscrie într-un progres.Fiecare material comportă o singură dificultate , el tinde să izoleze o percepție și o 

calitate.El este progresiv pentru că totdeauna conține forme noi  și din ce în ce mai complexe și este cunoscut 

pentru o pregătire indirectă la o viitoare învățare. 

 În clasa Montessori materialul este grupat in trei sectoare de ,,muncă,, ,și anume : 

viața practică, senzorial și învățare .În ambianța pregătită pentru a afectua ,, Exercitții practice ,,sunt așezate 

obiecte care îî permit copilului unui scop determinat , cum ar fi :cadrele , grație cărora el poate să încheie , să 

înșireteze, să lege, vasele în care el își poate spăla  mâinile , cârpa cu care el șterge praful , mătura și fărașul cu 

care el face curățenie , indinderea covorașelor pe sol , așezarea feței de masă, spălarea veselei, aranjarea 

tacâmurilor la masă etc.Toate aceste obiecte invită copilul să acționeze , realizând o muncă adevărată , cu un 

scop real , ușor de atins .Toate acste munci sunt cu dificultăți gradate și care necesită o dezvoltare progresivă a 

caracterului.Copilul execută cu mare răbdare , asumându-și o mare responsabilitate  pentru a le duce la bun 

sfârșit.Toate aceste exerciții sunt exerciții de viață practică, în școala Montessori  derulându-se în viața 

reală,sarcinile fiind încredințate copiilor, ei achitându-se cu ardoare și demnitate.Toate aceste obiecte și 

sarcini contribuie la dezvoltarea progresivă a inteligenței și îl apropie de cultură.Acestea sunt sisteme 

combinate pentru educarea simțurilor și , pe de altă parte , pentru învățarea cifrelor, alfabetului , scrierii, 

lecturii și aritmeticii. 

 Perioada vieții între 3 și 6 ani este o perioadă de creștere rapidă și,în același timp,este o periada 

formării activităților psihice și senzoriale.La această vârstă  copilul își dezvoltă simțurile , atenția sa fiind 

îndreptată spre observarea mediului ,când copilul își pune ordine în masa de informații care îi parvin.Între 3 și 

6 ani este o perioada unei maxime  sensibilități, și această sensibilitate va dezvolta copilului un profund 

interes pentru experiențele senzoriale. 

 În cadrul dectorului senzorial, materialul este construit prin serii de obiecte grupate , printr-o calitate 

determinată de corpuri, culoare , formă, dimensiune , sunet etc.De exemplu un grup de clopoței care reproduc 

suntele gamei.Fiecare dintre aceste ansambluri prezintă aceeași calitate, dar un progres diferit.Este vorba de 

un progres in care diferențele de obiecte variază regulat și ,când aceasta este posibil, matematica și scrierea se 

învață. 

În sectorul învățare  copilul găsesște materialul necesar învățării cititului, scierii , matematicii, istoriei , 

geografiei, biologiei etc.Copilul ,, muncește ,,pentru descoperirea tainelor acestor discipline , o bază 

importantă având –o munca sa de la sectorul de Viață practică și Senzorial.Întreg materialul  din sectorul de 

învățare ajută copilul în antrenarea capacităților intectuale (gimnastica minții) și,după cum afirma Maria 

Montessori , datorită unei minuțioase analize , materialele permit învățarea  ,,evidentă,, a lucrurilor prin 

intermediul lucrurilor și prin intermediul ,, exercițiilor active ,, toate detaliile conduc la  dezvoltarea psihică. 

 În școala Montessori , ordinea și disciplina se împletesc armonios , iar copiii își desfășoară activitatea 

în funcție de  ritmul lor de dezvoltare,fiind concentrați asupra lor înșiși , să descopere , să învețe. 

 Maria Montessori a realizat o veritabilă evoluție , eliberând copilul de ,,calvarul ,, disciplinei formale , 

care îl închista până atunci. 

Aceasta metodă nu este  atât o metodă didactică , oricare ar fi valoarea tehnicilor pe care obișnuim  să le 

reunim  sub acest termen , cât o metodă de observare , de cercetare și de reflecție. 
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 În urma aplicării metodei Montessori în cadrul procesului instructiv cu copiii, rezultatele sunt 

următoarele : 

-metoda vine în sprijinul fiecărui copil, ajutându-l să își dobândească autonomia , să socializeze , să  comunice 

,toate acestea contribuind la formarea personalității sale ; 

-metoda ajută copilul în dezvoltarea sa globală: psihică, cognitivă,motorie , senzitiv-afectivă și socială; 

-baza metodei o reprezintă educația cerințelor individuale , educația adresându-se fiecărui copil; 

-prin observarea copilului se asigură succesul acțiunilor conform perioadelor  sale de dezvoltare , învățarea 

fiind eficientă ; 

- ,,jocul este munca copilului ,,spunea M.Montessori , învățarea și dezvoltarea se face prin jocul ales de copil; 

-ambianța sălii oferă copilului situații variate de joc , având posibilitatea dezvoltării independenței și încrederii 

în sine ; 

-învățarea se realizează prin propria experiență , formele învățării care se îmbină armonios , experiența 

senzorială și cea socială; 

Prin metoda Montessori se urmărește egalizarea șanselor la educație pentru totți copiii ,fără a se utiliza 

competiția. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalităţii preșcolarilor 

VALOAREA EDUCATIVĂ A VOLUNTARIATULUI 

                                                                 Prof.înv. preșcolar:Tabără Iustina 

                                                                        Grădinița PP Nr. Iași 

 

MOTTO: “Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă 

nemasurată, răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck ) 

 

 

Voluntariatul  este o componentă fundamentală a societăţii civile, este activitatea desfăşurată din 

proprie iniţiativă, fără a primi o recompensă   materială. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de 

a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni 

individuale sau colective.   În  perioada preșcolară,  copilul  trăiește  o  amplificare  și  o  diversificare  a  

stărilor   afective, perioadă ân care  se  conturează  și  posibilitatea  de  evaluare  interioară  comparativă  a 

acestora. Studiile de specialitate au arătat faptul că relațiile afective și stările emoționale conturează inteligența 

emoțională care este factorul de legătură, liantul între persoana și mediul din care acesta face parte. Unul din 

obiectivele grădiniței este educarea copiilor în sensul omeniei, generozității, receptivității la durerile și 

bucuriile celor din jur. A trezi şi a  dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele 

din sarcinile de seamă ale educatorilor. Copilul preşcolar va observa și va învăţa de mic că este important să îi 

ajuţi pe alţii, să te implici în activităţi umanitare și de binefacere.  Implicarea în astfel de activităţi de 

voluntariat îi  va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru 

viaţa de adult.  

Antrenarea părinţilor în derularea proiectelor tematice, voluntariat din partea părinţilor în organizarea 

şi desfăşurarea unor acţiuni de voluntariat. Aşa pot să aprecieze împreună activităţile, faptele, evenimentele, 

rezultatele obţinute. Părinţii vor pute urmări  evoluţia copilului său, comportarea în colectiv. 

Împreună cu cadrele didactice din unitatea noastră am iniţiat şi derulat proiectul educaţional “ Fă o  

bucurie  cu  o  jucărie !“ menit  să  înveţe atât cadrele didactice,  cât şi copiii şi părinţii, “ trăiască  unii cu 

alţii”  în deplină armonie şi echitate socială, să aprecieze și să valorizeze diferenţele care există între ei .   

Pornind de la aceste gânduri, am hotărât împreună cu părinții  să desfăşurăm acest proiect „Fă  o bucurie 

,cu o jucărie!” în cadrul căruia vom demara şi acţiunea de întrajutorare umanitară pentru copiii din satul 

Mânzătești,  comuna Ungheni, judetul Iași. 

 

Mai  întâi le-am facut cunoscut copiilor că la o grădiniță există copii care au o situație materială mai 

deosebită acasă, nu au haine, jucării, rechizite și că rareori au parte de dulciuri și alte lucururi pe care ei le-au  

zilnic. Copiii și-au manifestat bucuria și interesul de a-i ajuta și a-i cunoaște. Apoi am anunțat părinții despre 

intenția noastră, aceștia au venit cu sugestii de organizare și în urma cosultărilor reciproce, au decis să creăm 

un fond de bani din care să putem cumpăra daruri și rechizite pentru copii. Părinții au conștientizat atât 

valoarea morală gestului lor de a ajuta copii în nevoie, cât mai ales valoarea educativă ce va fi asupra 

propriilor copii. Deoarece majoritatea obiectivelor presupuneau dezvoltarea unor calități morale și social– 

umanitare, accentul l-am pus pe pregătirea copiilor în grădiniță pentru activitățile ce vor urma, pentru a se 

pregăti corespunzător. Ne-am stabilit ca momente ale vizitelor sărbătorile Crăciunului și 1 Iunie, toate acestea 

fiind prilejuri de comuniune sufletească, de emoție și bucurie, presupunând totodată și obiceiul de a face 

daruri.  
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Așadar, prima vizită efectuată a avut loc în luna decembrie , când copiii din grădinița noastră  au 

împărțit punguțe cu daruri  pregătite de părinți, copii și educatoare, constând în dulciuri, fructe, rechizite și 

jucării donate de ei copiilor de la Grădinița Mânzătești. A doua vizită , în luna iunie , a constat  într-un  

program artistic compus din cântece și poezii dedicate  Zilei Copilului și diferite activități pe care le-am 

desfășurat împreună cu copii grădiniței gazdă. De data aceasta darurile lor,  în afară de dulciuri și fructe, au 

fost pregătite cu drag, minuțios la activitățile artistico- plastice și au constat într-un schimb de desene între 

copii care să le aducă cu drag aminte  de aceste momente. La aceasta acțiune am cooptat ca partener Primăria 

Ungheni care ne-a pus la dispoziție mijlocul de transport.  

Parteneriatul de colaborare cu Școala Gimnazială Bosia  şi Grădinița cu  Program Prelungit N r.  2  

Iași s-a  dorit a fi  un schimb de experienţă eficient, creându-se legături strânse între parteneri, prin 

implementarea unui sistem de valori educative şi a  unor activităţi extracurriculare în viaţa comunitară a 

copiilor şi educatorilor implicaţi, atât pe parcursul anului şcolar cât  şi în afara lui. În urma derulării acestui 

proiect am constatat că aplicarea lui a avut ca efect antrenarea în activitate a tuturor copiilor, chiar și cei mai 

retrași sau timizi au parrticipat activ. Părinții copiilor au devenit mai sensibili,  mai deschiși spre a ajuta copii 

din familiile defavorizate și mai promți în răspunsuri la acțiunile noastre. Atât părinții cât și copiii au învățat 

că atunci când dăruiești , cel mai important este că trăiești bucuria celui pe care îl ajuți. 

O altă activitate de voluntarat în care cadrele și preșcolarii grădiniței s-au implicat a fost cea în cadrul 

S.N.A.C. la nivelul şcolii , “Săptămâna fructelor și legumelor”preșcolarii și părinții grădiniței au răspuns 

pozitiv şi, dând dovadă de empatie, solidaritate, spirit civic, au donat o cantitate impresionantă de legume, 

fructe, alimente . Toate produsele strânse  au fost donate …………. 

Un alt proiect în care grădinița noastră a fost implicate a fost “Împreună pentru o nouă viață”, un 

parteneriat cu Preot paroh, Damaschin Dan de la Biserica Maternității Cuza Vodă Iași, proiect care a avut 

ca scop formarea şi dezvoltarea la preșcolari, a unor deprinderi şi comportamente morale ca empatia, 

altruismul, responsabilitatea, întrajutorare. Împreună cu părinții și copiii au donat obiecte de imbracăminte, 

jucării, rechizite care au ajuns la mamele care-și cresc copii singure. 

Prin faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru 

sine, dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l 

instruim este un om pe care-l câştigăm”. 
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Educaţie pentru sănătate ȋn activităţile integrate şi extracurriculare cu copiii preşcolari 

 

Moise Corina 

 Grădiniţa cu P.P. Nr. 47, Ploieşti 

 

 Sănătatea e mai presus de toate. Românii, ȋncă din antichitate, spuneau “Mens sana in corpore sano” 

(minte sănătoasă ȋn corp sănătos). Treptat fraza  data a devenit un aforizm. Educaţia pentru sănătate reprezintă 

o verigă a educaţiei pentru societate. Sănătatea nu ȋnseamnă absenţa bolii, ci un mod de viaţă echilibrat. 

Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a pătrunde cât mai adânc ȋn modul de 

viaţă cotidian. Optimizarea activităţilor de educaţie pentru sănătate se poate realiza  şi prin folosirea 

proverbelor şi zicătorilor ȋn cadrul activităţilor de lectură după imagini, poveşti, povestiri, basme precum şi 

diferite situaţii adaptate programului zilnic desfăşurat ȋn grădiniţă. Multe proverbe şi zicători pot fi adaptate 

unor situaţii ivite prin activităţile practice, artistico-plastice, făcându-se referiri la modul cum au lucrat, cum s-

au comportat. O altă metodă de abordare ȋn cadrul actvităţilor de “Educaţie pentru sănătate” o constituie 

jocurile didactice, convorbirile, textele literare, cântecele, jocurile de rol, activităţile interdisciplinare, 

concursurile cu teme de sănătate, imaginile pentru activităţi integrate, dramatizari, etc. 

 Evident, sănătatea trebuie ocrotită din fragedă copilărie. O societate sănătoasă reprezintă patrimoniul 

ţării, iar neglijarea unui mod de viaţă sănătos se soldează cu consecinţe grave. De aceea, ȋn calitate de 

educatoare, acord o deosebită atenţie pentru sănătate ȋn cadrul activităţilor ȋn instituţia de educaţie timpurie. 

 Copiii au doi permanenţi ocrotitori: părinţii şi educatorii. Ţin să menţionez că unii părinţi au ȋncă de 

studiat la acest capitol şi mi-am dat seama ce mult ȋnseamnă o educaţie ȋn acest domeniu ca să micşorezi 

numărul cazurilor de ȋmbolnăviri. 

 Pentru buna lui dispoziţie, pun accent pe mişcare, emoţii positive, igiena alimentaţiei, procedurile de 

călire a organismului. Comparativ cu adulţii, copiii se mişcă mult mai intens, dar mişcarea lor trebuie dirijată, 

ȋncepând cu gimnastica matinală. 

 În cadrul activităţilor de educaţie fizica, deseori practice asa-zisele “Surprize sportive”, când unii 

copii cu performanţe ȋn sport prezintă numere acrobatice “Sfoara”, “Podişorul”, “Rândunica”, “Flotările”. 

Ceilalţi copii le admiră performanţele, ȋi aplaudă şi tind să execute şi ei aceste mişcări. Părinţii sunt interesaţi 

de succesele lor şi le continua activitatea fizică ȋn cercuri sportive. 

 Prin intermediul jocurilor mobile creez buna dispoziţie, dezvolt echilibrul, coordonarea mişcărilor, 

ceea ce de asemenea se răsfrânge asupra sănătăţii copiilor. 

 Practic, “Minutele fizice” când simt că copilul e obosit sau pierde puţin din interes. Înainte de a ȋncepe 

lucrul manual (pictare, decupare, modelare) cu copiii ȋndeplinesc exerciţii fizice pentru motricitatea fină şi 

grosieră: 

“Am frumoase degeţele, 

 Astăzi voi lucra cu ele- 
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 Uite aşa şi uite aşa, 

 nu mă ȋntrece nimenea. 

 Spatele ȋl ȋndreptăm, 

 umerii ȋi ridicăm 

 sus-jos, sus-jos 

 ca să pot lucra frumos” 

( se ȋndeplinesc mişcările respective). Emoţiile pozitive au un impact semnificativ asupra sănătăţii. Un 

zâmbet, o glumă, un compliment spus din suflet copilului ȋi stimulează starea de spirit. 

 La domeniul “Ştiinţă” realizez jocuri didactice despre sănătate pe diverse teme despre legume, fructe, 

etc. De asemenea, aplic şi propun exerciţii cu material individual, de descompunere şi compunere a unui 

număr, fişe de lucru, labirinturi pentru copii isteţi. 

 Pentru a creşte copii sănătoşi trebuie să respectăm o alimentaţie de calitate. Totul depinde de 

alimentaţia sănătoasă, igiena preparării şi servirii ei. 

 Am studiat cu copiii regulile igienice de servire a  mesei, etapele de spălare a mâinilor pe baza 

imaginilor din camera de baie. 

 Iar ȋn cadrul activităţilor integrate, prin metodele interactive cum ar fi: piramida, ciorchinele, explozia 

stelară, am studiat şi analizat factorii ce menţin sănătatea şi factorii de risc pentru sănătate. 

 Numai ȋn aşa fel voi reuşi să realizez cu success idea expusă ȋn aforismul antic: “Minte sănătoasă ȋntr-

un corp sănătos”, căci mintea e cea mai mare bogăţie pe care nu ţi-o fură nimeni. 

             ,,Cei ce zic că nu au timp să se ingrijească de un corp sănătos,cu sigurantă vor avea timp pentru 

boală.”-Edward Stanelai 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES) 

ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

                                                Prof.  înv.primar Antohe Gabriela 

                                                                               Şcoala Gimnazială Nr.1 Negoieşti, Ştefan cel Mare,Bacău 

 

 

„Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinți și copii cu dizabilități, și copiii talentați, și copii din zonele 

rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și 

copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/ 

Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, 

generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, 

cultural. 

Conform  MECTS - Ordinul 5574/ 2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru elevii cu CES): 

        Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă 

(medicală, socială, educaţională etc.).” 

       Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fizice sau psihice) 

a individului rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi impiedică participarea normală la 

activitate în societate; 

      Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relații complexe existente / stabilite între starea de sănătate a 

individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui individ. Ca 

urmare a acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, având o anumită stare de sănătate, 

poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce desemnează afectări, limitări ale activității 

și restricții de participare. 

      Educatie incluzivă – proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop exploatarea 

resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea în procesul de învățământ a 

tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. 

      Școala incluzivă – unitate de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii si reprezintă 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unități de învățământ 

beneficiază de toate drepturile si serviciile sociale și educaționale conform principiului „resursa urmează 

copilul”. 

    Integrarea școlară - proces de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de stabilire a unor 

raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă), de desfășurare cu succes a prestațiilor școlare. 

Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor modificări interne în echilibrul dintre 

anumite dominante de personalitate cu consecințe în planul acțiunii sale. 

      Educația școlară a copiilor cu CES – trebuie sa corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, presupune 

evaluarea adecvată a potențialului lor de învatare/ dezvoltare și implică asigurarea reabilitării – recuperării – 

compensării deficiențelor / tulburărilor, dificultăților de învățare.ț 

      Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile educative 

formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. Educatia integrată are rolul 

de a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a copiilor cu CES. 
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       Educatia specială este o forma de educație adoptată și destinată copiilor cu CES care nu reușesc singuri să 

atingă, în cadrul învățământului obișnuit, în mod temporar sau pe toată durata școlarității, un nivel de educație 

corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, autonom și independent. 

Conceptul de CES corespunde unei abordări care: 

-postulează ideea că fiecare copil este unic; 

-admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; 

-valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale; 

-cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este folosită 

adecvat; 

-consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / cerințele 

elevilor; 

Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea și 

integrarea școlară și socială. 

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES: 

condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

lexibilitate didactică; 

adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale; 

individualizarea educației; 

protecție socială; 

programe individualizate de intervenție; 

integrare școlară și socială. 

Forme de integrare a copiilor cu CES 

a.integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor terapeutice 

care se pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop 

b.integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, sau la anumite discipline 

scolare unde pot face față; 

c.integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, intreceri sportive, 

spectacole etc. 

          Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni 

care presupun: colaborarea cu parinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în lucrul 

efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. 

          Relatța dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este 

nevoie de respectarea următorelor reguli: 

 părinții si copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie alese situațiile 

la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei mai mari le acceptă; 

problemele trebuie discutate până cand se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o decizie; 

să existe un parteneriat cât mai strans între părințiuu copiilor cu CES și cadrele didactice bine pregatite și 

informate în legatură cu modul in care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie redusă izolarea 

părinților, punându-i în legatură cu alți parinți aflați în situații similare, promovând o abordare pozitivă a 

creșterii și disciplinării copiilor; 

trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor părinților, a cadrelor 

didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 
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MODALITĂȚI ŞI SOLUȚII DE INTEGRARE ŞCOLARĂ  

A    DIFERITELOR CATEGORII DE COPII CU C.E.S. 

 

                                                                                              Prof.înv.primar Blaga Gabriela 

Școala Gimnazială Coțofănești, Bacău 

 

 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al copiilor 

cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

• Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã aceştia sau 

diferenţele dintre ele; 

• Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-şi realiza 

educaţia în şcoala publicã; 

• Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin asigurarea 

resurselor umane cât şi a celor materiale; 

• Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficienţe în 

funcţie de cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu mult 

simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã dacã, pe 

parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei din care face 

parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

Integrarea şcolarã a copiilor cu handicap mintal 

         Se poate realiza, prin integrare individualã în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu 

deficienţe în clase obişnuite. 

         Practica psihopedagogicã a relevat principilul conform cãruia este mai bine sã greseşti prin 

supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învãţãtorul obişnuit, decât sã subapreciezi calitãţile reale, 

orientându-l cu uşurinţã spre învãţãmântul special. Pentru a favoriza  integrarea copiilor cu deficienţã mintalã 

în structurile învãţãmântului de masã şi ulterior în comunitãţile din care fac parte, are nevoie de aplicarea unor 

mãsuri cu caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijinire. 

         O problema  cu totul specialã apare în cazul integrãrii copiilor cu deficienţe mintala în clasele mai mari 

sau în finalul procesului de şcolarizare, atunci când solicitãrile depãşesc cu mult capacitatea lor de utilizare a 

gândirii formale, iar dezideratul unei calificãri şi al integrãrii sociale, prin participare la activitãţile productive 

, depaseşte ãlimitele ergoterapiei, prioritara în etapele anterioare. Actuala formã de pregãtire profesionalã 

pentru aceastã categorie de deficienţe este total inferioarã. O posibilã soluţie ar fi integrarea acestor copii în 

şcolile obişnuite de ucenici, unde pot învãţa o meserie cu cerere pe piaţa muncii, urmatã de angajarea şi 

integrarea în unitãţi productive. În aceste situaţii, absolvenţii respectivi, fãrã experienţã şi fãrã abilitate în 

planul relaţiilor sociale, pot beneficia de supraveghere şi îndrumare din partea pãrinţilor, tutorilor sau altor 

persoane calificate. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de vedere 

         Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fãrã a exagera  cu 

gesturi de atenţie şi fãrã a fi favotizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii cu 

handicap de vedere trebuie încurajaţi sã se deplaseze prin clasa, şcoala, pentru a învãţa sã evite obstacolele şi 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

912 
 

sã identifice cu mai multa uşurintã locurile unde trebuie  sã acorde o atenţie deosebitã, sã fie apreciaţi mai ales 

cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, sã realizeze în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor 

de casã, iar acolo unde este posibil, sã se adapteze mijloacele de învãţãmânt şi conţinutul sarcinilor de lucru la 

posibilitãţile reale ale acestor elevi. 

         În cadrul activitãţilor de predare-învãţare la clasele unde sunt integraţi elevii cu vedere slabã trebuie sã 

se acorde o atenţie deosebitã unor elemente care sã asigure egalizarea şanselor în educaţia şcolar. În cazul 

elevilor nevãzãtori, intervin o serie de particularitãţi care afecteazã procesul didactic, deoarece aceştia folosesc 

citirea şi scrierea în alfabetul Braille, au nevoie de un suport intuitiv mai bogat şi mai nuanţat pentru 

întelegerea celor predate, au nevoie de metode şi adaptãri speciale pentru prezentarea şi asimilarea 

conţinuturilor învãţãrii, este necesarã intervenţia unui interpret şi alocarea unui timp suplimentar de lucru. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz 

   Reprezintã o problemã controversatã în mai multe tãri din lume, deoarece pierderea auzului la vârste mici  

determina imposibilitatea dezvoltãrii normale a limbajului şi, implicit a gândirii copilului, cu consecinţe 

serioase în planul dezvoltãrii sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce  al pierderii de auz, urmat de 

protejarea auditivã timpurie, este cea mai eficientã cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrãrii 

şcolare a copilului cu tulburãri de auz. Odatã cu integrarea şcolarã a copilului deficient de auz se impun 

anumite cerinţe privind modul de organizare clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile de 

comunicare în clasa. 

Integrarea copiilor cu handicap fizic 

         Manifestãrile din sfera motricitãtii trebuie privite în relaţie stransã cu dezvoltarea intelectualã, expresia 

verbalã şi grafica, maturizarea afectiv-motivaţionalã şi calitarea relaţiilor interindividuale ca expresie a 

interindividuale ca expresie a maturizãrii sociale. 
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VOLUNTARIATUL, O POARTĂ ÎNTRE INIMI 

 

 

Prof. înv.primar Boșcor Mihaela-Violeta   

Şcoala Gimnazială Nr.1 Negoieşti Ştefan cel Mare, Bacău 

 

 

        Să nu uităm de nemuritorul Gandhi care a rostit: „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!” 

De-a lungul timpului, au existat multe fraze care au stat în picioare în faţa timpului tocmai datorită 

mesajului puternic pe care l-au avut de transmis. Semnificația voluntariatului în cultura românească începe să 

se schimbe. Până acum, pentru români, voluntariatul echivala cu munca patriotică, lucru ce nu era în niciun 

caz voluntar, fără beneficii. Nici măcar satisfacție personală nu îți aducea. Între timp, în cultura occidentală, 

voluntariatul avea cu totul și cu totul altă semnificație. Era o activitate pe care o făceai din proprie inițiativă, 

făcută în folosul altor oameni, cât și al tău ca individ pentru că îți aducea o dezvoltare atât personală, cât și 

profesională. Treptat, s-a ajuns ca și în România, 

voluntariatul să capete această accepțiune. Pentru un tânăr, voluntariatul s-ar putea să fie cea mai bună 

soluție. Un ONG, de orice profil ar fi, îi oferă voluntarului posibilitatea de a-și alege programul de muncă în 

funcție de disponibilitate, de a participa la proiecte de mare amploare și să ia contact cu oameni importanți din 

toate domeniile. Fiecare își poate alege un ONG din domeniul în care își va dori să lucreze, astfel reușind să 

ajute pe alții, dar și pe sine în același timp. 

De cele multe ori, ONG-urile sunt organizate ca o companie în miniatură. Daca ești voluntar nu 

înseamnă că ești lipsit de responsabilitate. De fapt, acesta este un lucru foarte important pe care îl putem 

învăța fiind voluntar, responsabilitatea. Învățăm să fim responsabili de faptele noastre pentru că știm că alți 

oameni depind de munca noastră. Acesta este un paradox al muncii de voluntar – cu toate că nu suntem plătiți 

sau supravegheați strict de cineva, toată lumea se străduiește să își facă treaba cât mai bine, știind că munca 

noastră va ajuta pe cineva. 

Cel mai important lucru pe care ni-l poate oferi activitatea de voluntariat este faptul că ne învață să 

lucrăm în echipă. Vom avea colegi cu aceleași preocupări ca ale noastre, cam de aceeași vârstă cu care ne va 

face plăcere să lucrăm și facem de care nu vei avea niciun sentiment de inferioritate. Se știe că la un loc de 

muncă, oricât de siguri pe noi și de îndrăzneți am fi, nu putem să îi punem superiorului nostru chiar orice 

întrebare ne trece prin cap. În schimb, aici vom avea ocazia să învățăm lucrurile din mers, alături de colegii 

noștri. 

De asemenea, putem ajunge și să coordonăm un proiect important și astfel să ne exercităm capacitățile 

de lider. Vom avea o satisfacție extraordinară când vom vedea un proiect dus la bun sfârșit. Iar în bucuria sau 

mulțumirea oamenilor ne vom găsi adevărata răsplată a muncii noastre. O să avem ocazia să cunoaștem foarte 

mulți oameni interesanți, atât dintre colegii noștri, dar și oameni de carieră cu care intrăm în contact pentru a 

ne duce la bun sfârșit proiectul. În plus, toate companiile vor aprecia activitatea noastră de voluntari. De 

asemenea, putem obține recomandări foarte bune de la oamenii cu care am lucrat, ceea ce ne poate ajuta în 

cariera noastră. 

Să fim voluntari este un lucru foarte important, atât pentru cariera noastră, cât și pentru viața noastră. 

Vom învăța lucruri care ne vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea, 

dar și compasiunea și răbdarea în tot ceea ce facem. Chiar dacă nu suntem plătiți în bani, lucrurile pe care le 

putem învăța într-un ONG sunt lucruri pe care nu putem să le cumpărăm. 

Voluntariatul este o activitate neplătită și are drept scop îmbogățirea spiritului civic și creșterea 

implicării în cadrul comunității. De regulă, o persoană care își dorește să fie voluntar va căuta locații sau 

asociații care are aceleași valori, militează pentru aceleași scopuri și se identifică cu ele. 
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Este important de știut faptul că voluntariatul este considerat și recunoscut ca experiență profesională, 

în baza semnării unui contract de voluntariat și poate fi un mare plus pentru angajatori, deoarece arată dorința 

de implicare ale candidaților și de a se afirma sau de a face o diferență la nivel de comunitate. În plus, 

voluntarul poate testa un nou domeniu și totodată, câștiga experiență dacă se gândește să schimbe sectorul de 

activitate. 

Prin activitatea de voluntariat, se dobândesc competențe diverse ce pot fi valorificate în viața 

profesională. Astfel, înveți să comunici mai bine și să lucrezi într-un grup, să te coordonezi cu acesta, să îți 

gestionezi timpul mai eficient, planificare și organizare de activități, înveți structura unei organizații și 

elemente de identitate organizațională. Probabil cel mai frumos lucru specific activității de voluntariat este 

faptul că simțim că putem face o diferență, putem schimba în bine anumite aspecte în viața unui om, a unui 

grup și în general, ne crește încrederea în sine, ne simțim mai siguri pe ceea ce putem face. În plus, devenim 

mai conștienți de anumite probleme sociale ale comunității și putem deveni ambasadori ai acelei cauze. 

Tinerii pot deveni voluntari și se pot încadra în diferite activități de voluntariat. Voluntariatul în ONG 

este despre a face mai mult decât pentru propria persoană. Mult sau puțin, este deloc important. Important este 

să înțelegem trăirea de a sprijini o inițiativă sau un demers care ar avea un impact benefic asupra comunității 

locale. În primul rând, voluntariatul ne oferă șansa de a valorifica într-un alt mod, mult mai original și 

dinamic, ceea ce dobândim pe parcursul timpului la școală și în activitatea noastră zilnică. De asemenea, 

putem fi stimulați de ideea că putem realiza ceva prin propriile forțe, doar cu noi înșine și creativitatea noastră 

născocită. În al doilea rând, cu toții suntem încântați de faptul că putem face un lucru bun pentru un cerc 

restrâns de persoane și inclusiv pentru o comunitate întreagă. Ceea ce numim noi voluntariat este o activitate 

complexă atât spirituală, cât și fizică prin intermediul lui dobândim anumite trăsături definitorii pentru viața 

noastră și oferim șanse și noi oportunități persoanelor cu nevoi sau fără. Voluntariatul ne încurajează spre o 

viață sufletească mai bună și ne îndeamnă spre noi încercări de actualitate. 

Voluntariatul este un proces necesar de autocunoaştere şi o investiţie cu valoare mare adăugată. 

Experienţele pe care le acumulăm ca voluntari pot face diferenţa între succes şi eşec în carieră. De asemenea, 

oamenii pe care îi întâlnim făcând voluntariat sunt foarte importanţi, deoarece sunt persoane cu valori similare 

şi pot deveni într-un viitor apropiat clienţi, parteneri şi de ce nu, prieteni pe viaţă. 

„Niciodată înaine, omul nu a avut o aşa mare capacitate de a controla mediul în care trăieşte, 

capacitatea de a pune capăt foametei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună generaţie pe 

care a cunoscut-o vreodată omenirea.” (President John F. Kennedy) 
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INSTRUIREA  DIFERENȚIATǍ 

- DE LA TEORIE LA PRACTICǍ- 

Prof.înv.primar David Alina-Sonia 

Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești Ștefan cel Mare,  Bacău 

 

 „Datoria educatorului este să aleagă grâul pentru hambar şi să azvârle neghina la gunoi” 

Raţiunile pentru care instruirea trebuie să se realizeze diferenţiat au resorturi în genetica umană şi în 

psihologie. Fiecare individ este unic, prin genotipul moştenit (zestrea genetică), dar şi prin particularităţile 

psiho-sociale care construiesc personalitatea umană. Pornind de la această premisă a unicităţii, educaţia 

trebuie să conţină o componentă diferenţiată. 

 Pentru o clarificare terminologică exactă, este necesară înțelegerea  câtorva concepte care evidențiază 

avantajele instruirii diferenţiate: individualizarea, diferenţierea şi discriminarea instruirii. 

 Individualizarea instruirii, adaptarea şi aplicarea unui demers didactic la situaţii particulare ale 

elevului, presupune capacitatea cadrului didactic de a proiecta şi realiza activităţi didactice educative în 

funcţie de particularităţi individuale bio-psiho-socio-culturale ale fiecărui elev, o adaptare continuă a 

procesului didactic la trăsături individuale, cunoscute foarte bine în prealabil. Individualizarea instruirii este, 

cu siguranţă, forma cea mai veche de organizare a învăţării, bazată pe relaţia directă dintre subiect şi obiect. 

Este anterioară instruirii organizate pe clase şi lecţii, prin care fiecare profesor lucrează cu un elev, în funcţie 

de ritmul şi particularităţile acestuia. Dacă nu ar fi cronofagă şi extrem de costisitoare, individualizarea 

instruirii ar fi strategia ideală prin care obiectivele pedagogice sunt puse în relaţie cu nevoile individuale de 

formare, proiectul didactic este adaptat condiţiilor obiective şi subiective de organizare, metodele de predare-

învăţare sunt în concordanţă cu particularităţile inteligenţei şi emotivităţii elevului. Prin individualizare se 

poate valorifica la maxim potenţialul şi interesul fiecărui elev, se pot crea demersuri eficiente de atingere a 

obiectivelor învăţării, se poate regla procesul pe baza observaţiilor sistematice şi consistente referitoare la 

achiziţiile elevului. În esenţă, individualizarea instruirii presupune un ritm unic de învăţare, modalitate 

personalizată de acţiune, ancorare în cunoştinţe achiziţionate anterior, selectarea unor conţinuturi adecvate la 

nivel individual, mijlocare de instruire din care elevul poate alege ceea ce îl face mai eficient. Formele în care 

individualizarea instruirii este eficientă sunt, în principal trei: învăţământul particular (cu meditator 

individual), programe compensatorii (utilizate în cazul elevilor cu cerinţe educative speciale/a elevilor cu 

performanţe înalte) şi tratamentul pedagogic individual. Luând în calcul nu doar raţiuni de ordin economic, 

care fac imposibilă generalizarea individualizării instruirii, pericolul izolării elevului, a anulării cooperării, 

interacţiunii, socializării şcolarului, face ca diferenţierea instruirii să fie soluţia prin care procesul instructiv-

educativ este cu adevărat eficient. 

             Diferenţierea instruirii constă în „adaptarea acţiunii instructiv-educative la particularităţile psiho-

fizice ale fiecărui elev în parte pentru a asigura o dezvoltare integrală optimă şi o orientare eficientă a 

aptitudinilor proprii, cu scopul integrării creatoare în activitatea socială” (Dicţionar de pedagogie). 

Adăugându-i-se şi componenta relaţională, foarte importantă în dezvoltarea personalităţii elevului, 

diferenţierea instruirii cunoaşte câteva forme: 

• Folosirea sarcinilor diferenţiate în micro-grupuri eterogene în clasa de elevi (oferirea de sarcini 

diferite, în funcţie de particularităţile individuale sau oferirea aceloraşi sarcini, dar cu indicatori de eficienţă şi 

performanţă diferiţi); 

• Folosirea de sarcini diferenţiate în micro-grupuri omogene în funcţie de performanţă (oferirea de 

sarcini de lucru care să corespundă particularităţilor elevilor din micro-grup); 

• Interînvăţarea în microgrupuri eterogene (activităţi de tip peer education); 

• Programe compensatorii de recuperare şi de îmbogăţire (destinate elevilor pentru obţinerea de 

performanţe înalte şi/sau elevilor cu nevoi educative speciale); 
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• Interînvăţarea în microgrupuri fals-eterogene (activităţi-schimburi de experienţă între elevi cu 

capacităţi comparabile) 

                Dacă aceste prime două forme de organizare a instruirii sunt justificabile din punct de vedere 

pedagogic, discriminarea în educaţie reprezintă o formă condamnabilă, generată ca exagerare a uneia dintre 

cele de mai sus. Discriminarea presupune, la rândul ei, mai multe forme de organizare, unele dintre ele având, 

desigur adepţi printre pedagogi sau reprezentând anumite tendinţe în epoci diferite. Din cadrul formelor 

îmbrăţişate în pedagogii diferite fac parte şcolile şi clasele de elită, constituite pe criterii elitiste, care elimină 

eterogenitatea din cadrul unui colectiv, iar din categoria celor mai puţin aprobate sunt discriminările pe bază 

de sex, rasă, condiţie economică etc. 

Metode şi tehnici de instruire diferenţiată 

Organizarea activităţilor de instruire diferenţiată 

 Instruirea diferenţiată este eficientă, în învăţământul de masă, pe două coordonate: obţinerea de 

performanţe înalte de către elevii cu capacităţi sporite de învăţare şi accelerarea ritmului de învăţare al elevilor 

mai lenţi, cu dificultăţi de învăţare, în vederea prevenirii eşecului şcolar. În ceea ce priveşte învăţământul de 

masă, organizarea instruirii diferenţiate presupune îmbinarea activităţii frontale, cu activitatea pe grupe sau în 

perechi. 

Cele trei forme de organizare valorifică dimensiuni ale personalităţii umane. 

Strategia didactică diferenţiată 

Odată testate iniţial abilităţile şi competenţele elevului, odată cunoscut profilul său individual, proiectate 

obiectivele şi gestionate resursele, strategia didactică presupune corelaţia dintre sarcinile de lucru şi situaţiile 

noi de învăţare create. 

Formularea sarcinii de lucru, a enunţului compuse din verbe „de comandă” şi expresii care desemnează 

nivelul de performanţă scontat, este, desigur, în concordanţă cu obiectivele operaţionale fixate. Fiecărui 

obiectiv îi va corespunde cel puţin o sarcină de învăţare. În cazul instruirii diferenţiate în colective eterogene 

de elevi sarcinile sunt aceleaşi, diferă doar nivelurile de performanţă definite în raport cu capacităţile 

individuale sau de grup. Natura lor ţine cont de un minim de perfomanţă care să poată fi atins de către fiecare 

elev. Situaţia de învăţare, cumul al condiţiilor interne (personalitate, motivaţie, învăţare, inteligenţe etc.) şi 

externe( metode, strategii, mijloace, resurse etc.) se construieşte pornind de la obiectivele operaţionale cu 

performanţe minim de atins, în condiţii optime de dozare a efortului, a resurselor şi a timpului.     Rolul 

cadrului didactic în realizarea secvenţei de instruire este de a canaliza, aşadar, mecanismele interne ale 

învăţării înspre atingerea obiectivelor activităţii. 

            Chiar dacă vorbim despre instruire diferenţiată, proiectarea secvenţelor didactice, în corelaţie cu 

planificarea calendaristică anuală şi pe unităţi) este o concretizare a planului de învăţământ şi a programei 

analitice. Aşadar, indiferent de indicatorii calitativi sau cantitativi ai unei sarcini de lucru, obiectivele 

operaţionale ale secvenţei didactice trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele specifice ale disciplinei. Apoi, 

la nivelul secvenţei didactice, obiectivele operaţionale vor genera utilizarea unor strategii de predare – 

învăţare şi a unor forme şi conţinuturi de învăţare. Prin urmare, obiectivele operaţionale sunt definite în 

termeni observabili şi măsurabili, cu posibilitatea atingerii lor în timpul activităţii şi cu un grad relevant de 

acoperire a conţinuturilor de parcurs. De formularea operaţională a obiectivelor depinde măsurarea cu 

exactitate a progresului elevilor în urma activităţii de învăţare. De aceea, un obiectiv corect definit va preciza: 

- subiectul: cei afectaţi direct de realizarea activităţii de învăţare, cei asupra cărora se exercită activitatea 

didactică; şi în cazul instrurii diferenţiate toţi elevii sunt subiectul, nu doar o parte dintre ei, în funcţie de 

competenţe; de aceea se definesc performanţe minim acceptate pentru fiecare activitate de învăţare; 

- capacitatea de învăţare: operaţia sau acţiunea pe care subiectul va fi capabil să o realizeze; 

- situaţia de învăţare: contextul concret de realizare a învăţării; 

- performanţa: exersarea capacităţii achiziţionate asupra conţinutului de învăţare; 
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- standardul de performanţă: nivelul de performanţă minim acceptat, care nu pune în pericol achiziţionarea 

conţinuturilor următoare, fără acumularea de lacune. 

În vederea organizării unei secvenţe didactice se pot antrena trei categorii de resurse necesare: 

a. Potenţialul de învăţare al elevilor: măsurabil prin teste iniţiale, cuantificabil în ritmul de învăţare individual, 

de achiziţionare a competenţelor. Particularătăţile individuale sunt necesare a fi cunoscute doar în măsura în 

care datorită lor ritmul de învăţare este afectat într-un fel sau altul. 

b. Conţinutul procesului de învăţare: cunoştinţele, competenţele, operaţii vizate şi ghidate de planul şi 

programa de învăţământ, precum şi de manualele şcolare. Selectarea conţinutului esenţial de predat este o 

operaţie care ţine de competenţe de specialitate. Criteriile de selecţie urmăresc o logică ştiinţifică( 

achiziţionarea noilor conţinuturi pe baza acumulărilor anterioare, în mod gradual) şi o logică pedagogică (care 

ţine de întregul efort de coroborare a conţinuturilor, obiectivelor cu contextul didactic, elevii, gradul lor de 

performanţă, resurse etc.). 

c. Resurse materiale şi de timp: utilizarea judicioasă a acestora, în concordanţă cu tipurile de inteligenţă, de 

abilităţile şi motivaţia elevilor este principala regulă privitoare la resurse.  
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 

COPIII CU ADHD 

 

                                                Prof.  înv.preșcolar Mocanu Eliza-Viorica 

                                                        Şcoala Gimnazială Nr.1 Negoieşti, Ştefan cel Mare, Bacău 

 

 

        Majoritatea specialiștilor au acceptat deficitul de atenție însoțit de tulburare hiperkinetică (ADHD) ca 

pe o afecțiune care apare în copilărie. Întâlnim frecvent cazuri în care ADHD face ca unii copii cu un 

coeficient de inteligență la nivel mediu sau peste mediu și cu o bună educație oferită de părinți, să aibă 

comportamente indezirabile și să întâmpine dificultăți de integrare și socializare la grădiniță,dar şi la şcoală. 

       Unii școlari sunt categorisiți în mod eronat ca fiind „hiperactivi”. Există posibilitatea ca ei să nu aibă 

nicio problemă, cu excepția unei „agitații” si a lipsei simțului practic, care sunt normale la aceasta vârstă. Cei 

mai mulți părinți descoperă că copilul lor cu ADHD are o dezvoltare mai lentă față de alți copii în jurul vârstei 

de şase ani. La aceasta vârstă comportamentele care pun semne de întrebare cadrelor didactice și părinților 

sunt: toleranța redusă la frustrare, izbucniri imprevizibile, manifestări agresive față de ceilalți copii. 

   Integrarea este un proces de includere în grădinițele şi şcolile  de masă, la activităţile educative 

formale şi non-formale, a acestor copii. Grădinița şi şcoala, este considerată ca fiind a doua instanță de 

socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanță de socializare), iar integrarea acestuia 

reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o 

importanță fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în școală și viața comunitară prin formarea unor 

conduite și atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. 

    Educaţia incluzivă se referă la integrarea copiilor cu CES în structurile învăţământului de masă, mediu 

care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi o echilibrare a personalităţii 

acestora. Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale, presupune aplicarea unor strategii de intervenţie 

psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportamentelor indezirabile mediului şcolar şi social, 

consolidarea unor atitudini favorabile faţă de colectivul de preșcolari și cadrele didactice, din partea copilului. 

În cadrul activităţilor didactice, se va acorda o atenție deosebita procesului de evaluare care poate sprijini 

metodele şi tehnicile folosite unde, prin acordarea unor anumite recompense ( în cazul nostru, valorizarea în 

fața colegilor sau obţinerea unor aprecieri verbale, etc.), pot fi stinse unele comportamente nedorite sau 

consolidate anumite comportamente pozitive. În plus, activitatea educativă cu preșcolarilor şi şcolarilor care 

prezintă tulburări de comportament solicită din partea fiecărui cadru didactic o foarte bună cunoaştere a naturii 

umane, a strategiilor de cunoaştere a personalităţii copiilor şi o capacitate empatică deosebită necesară 

înţelegerii şi acceptării celor din jur aşa cum sunt ei în realitate, cu calităţile şi defectele lor. 

Copilul cu deficit de atenţie şi hiperactivitate manifestă comportamente indezirabile în plan social, emoțional. 

Cadrele didactice trebuie să facă o distincție clară între copiii care manifestă un comportament nepotrivit 

cauzat de sindromul ADHD și copiii care manifestă comportamente nesănătoase datorate lipsei unui sistem de 

valori și a respectului fața de cei din jur. 

Hiperactivitatea specifică preşcolarilor şi şcolarilor mici cu ADHD este cauzată de o serie de deficienţe 

cerebrale, de faptul că impulsurile şi informaţiile nu se transmit într-o manieră normală datorită insuficienţei 

secreţiei neurotransmiţătorilor. Copilul hiperactiv este mai energic decât majoritatea copiilor cu dezvoltare 

normală în momente obișnuite din rutina zilnică: la masă, la somn, în timpul activităţilor. Cele mai multe 

probleme ale copilului hiperactiv sunt cauzate de hiperactivitate si impulsivitate. Copiii hiperactivi întâmpină 

dificultăți în  a-şi concentra atenţia asupra detaliilor sau fac erori prin neglijenţă. Activitatea lor este 

dezordonată, lucrează neglijent, fără să se poată organiza. Aceşti copii prezintă dificultăţi în a-şi menţine 

atenţia asupra unor sarcini sau activităţi de joc. De cele mai multe ori, nu respectă instrucţiunile primite. 
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          De regulă, copiii hiperactivi evită activităţile care necesită autoexigenţă, efort mental sau capacităţi 

organizatoare. Deprinderile de lucru sunt dezordonate, dezorganizate, iar materialele pierdute, împrăştiate sau 

mânuite neglijent. În timpul activităţilor, ei sunt uşor de distras de stimuli externi şi se opresc des din sarcinile 

primite găsindu-și alte preocupări. Uită ce sarcini sau responsabilități au primit, sunt în continuă mişcare, 

vorbesc mult, se ridică des în picioare, se răsucesc pe scaun, își răstoarnă farfuria cu mâncare, fac zgomot în 

timpul activităţilor. Impulsivitatea se manifestă prin dificultatea de a-și aștepta rândul, de a aștepta să li se 

adreseze o întrebare în întregime și oferirea unui răspuns înainte de a cunoaște conținutul acesteia. 

Copilul cu ADHD necesită ajutor din partea părintilor si a cadrelor didactice pentru a-şi antrena și crește 

durata de concentrare a atenţiei. Un prim pas pentru realizarea acestui obiectiv este acceptarea condiţiei 

deosebite a copiilor care suferă de acest sindrom şi acordarea de sprijin constant materializat în recompense, 

laude şi aprecieri verbale în fața celorlalți, implicarea în jocuri care îl captează și în același timp îi antrenează 

atenția și coordonarea. 

Majoriatea descrierilor ADHD se concentrează asupra aspectelor negative şi uită să menţioneze avantajele 

ADHD. Aspectele pozitive includ: creativitate, nivel ridicat de energie, intuitivitate, căldură sufletească, 

atitudine încrezătoare (uneori prea accentuată), atitudine iertătoare (uneori prea accentuată), sensibilitate, 

capacitate de a-şi asuma riscuri (uneori prea mari), flexibilitate, loialitate, simţ al umorului dezvoltat. 
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COPILUL  CU  DEFICIENŢE  INTELECTUALE 

MODALITĂŢI  DE DEPISTARE 

Prof.înv.preșcolar Onel Mrilena 

Școala Gimnazială Nr.1 Negoieşti, Ștefan cel Mare, Bacău 

 

 

 ,,Socoteşte că de vei face un lucru bun, deşi cu trudă şi osteneală, după ce l-ai făcut, truda şi osteneala 

vor trece iar cinstea rămâne”.Dimitrie Cantemir, Divanul 

Analizând specificul proceselor psihice la copiii cu diferite deficienţe vom descoperi câteva particularităţi cu 

implicaţii majore în activitatea didactică desfăşurată cu aceştia. 

Orice activitate de învăţare, inclusiv cea şcolară, se realizează prin interrelaţionarea funcţiilor şi 

proceselor psihice, cu accent pe procesele psihice cognitive. În cunoaşterea elementară se disting îndeosebi 

rolul senzaţiilor, percepţiilor, atenţiei, memoriei, aprofundarea cunoaşterii accentuează rolul reprezentărilor, 

imaginaţiei şi gândirii, iar motivaţia şi comunicarea elev-profesor acţionează ca un motor al activităţii psihice. 

Raportul gândire- limbaj- memorie- atenţie rezidă mai întâi la ceea ce numim intelect, ansamblu de elemente 

ale psihicului ce permite cunoaşterea  prin detaşarea de experienţa nemijlocită şi care se constituie trepetat în 

ontogeneză, prin interacţiunea cu mediul sociocultural. Dacă în condiţii de dezvoltare obişnuite şi funcţionare 

normală a analizatorilor, dependenţa de senzaţii a celorlalte procese cognitive trece neobservată, în situaţii 

speciale, de blocare, diminuare sau suprimare a canalelor senzoriale, mai ales a celor auditive şi vizuale, 

calitatea proceselor cognitive este dependentă în mare măsură de calitatea şi aportul aferenţelor senzoriale.   

Atunci când se discută problema integrării în şcolile de masă a copiilor cu deficineţe mentale, accentul nu 

trebuie pus pe formele de organizare a claselor, ci pe măsurile anticipative, centrate pe problemele specifice 

fiecărui copil, care pot sprijini integrarea organică a copiilor cu probleme de apaptare în fluxul normal din 

şcoala obişnuită, ştiind fiind faptul că mulţi copii cu eşec şcolar repetat ajung să fie suspectaţi şi ulterior 

declaraţi ca fiind deficienţi mintali. De aici decurge importanţa diagnosticului psihologic diferenţial ce ar 

putea discrimina între falşii deficienţi mental şi deficienţii mental propriu-zişi şi care, pe lângă sondarea 

nivelului dezvoltării intelectuale, trebuie să se evidenţieze şi posibilităţile de progres incluse în prognosticul 

realizat pe marginea rezultatelor investigaţiilor psihometrice şi psihopedagogice. O preocupare majoră a 

fiecărui dascăl, deschizător de drumuri, este cunoaşterea reală a individualităţii elevilor cu care lucrează, fapt 

care duce la individualizarea acţiunilor pedagogice, la o tratare diferenţiată a elevilor în funcţie de 

posibilităţile lor intelectuale. 

Una dintre cele mai mari probleme, acuzată frecvent de cei care lucrează cu copiii şcolari sau sunt 

mereu în preajma lor, putând sa-i observe continuu şi ajungând să-i cunoască foarte bine, rămâne identificarea 

oportună şi corectă a copiilor cu reale dificultăţi de învăţare. 

Unul dintre criteriile acceptate ca pragmatice pentru identificarea dificultăţilor de învăţarea rămâne 

diminuarea sistematică şi îndelungată a performanţelor şcolare a elevilor suspectaţi de dificultăţi de învăţare. 

Evaluarea psiho-pedagogică a deficienţei de învăţare trebuie să realizeze, în cazul copilului suspectat 

de o asemenea stare, incursiuni necesare în toate marile arii specifice ale personalităţii caracterul, 

temperamentul, dispoziţia, conştiinţa şi intelectul copilului suspectat de deficienţă de învăţare. 

Copiii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de organizarea învăţării în funcţie de cerinţele lor educative. 

Principala cerinţă faţă de învăţare este individualizarea metodelor folosite pentru copiii cu dificultăţi de 

învăţare.  

Este ncesar ca învăţătorul să cunoască şi să poată folosi o serie de strategii didactice, cu care să 

identifice şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, să respecte următoarele cerinţe : 

-să cunoască bine dificultăţile de învăţare ale fiecărui elev. 

-să adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă. 
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-să procure material de sprijin atunci când este nevoie. 

-să se asigure că elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionat aptitudinile prealabile. 

-să şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor de învăţare şi predare. 

Se pune problema de a se realiza un mediu de învăţare stimulativ şi adecvat  pentru toţi copiii, deci şi pentru 

cei care primesc o intervenţie suplimentară şi specializată în afara clasei. 

1.Detalierea unor caracteristici ale copilului cu deficienţe de învăţare 

a)Dificultăţi academice  

 - Sunt o caracteristică majora a tulburărilor de învăţare. 

 - Pot să apară în domenii diferite probleme în citire, limbaj scris, limbaj oral şi matematică. 

 Probleme academice 

- La citire - dificultăţi de decodare, de recunoaştere a cuvintelor, de fluenţă.  

- În limbajul oral- probleme de discurs, sintaxă, articulare , fonologie morfologie, vocabular, ascultare, 

semantică. 

- Limbajul scris- probleme de ortografie, punctuaţie, compoziţie , elemente mecanice, lipsă de coerenţă. 

b)Memoria 

 Copiii cu tulburări de învăţare prezintă mai multe deficienţe  la mai multe nivele dintre care: 

- Lipsa unor strategii eficiente care să susţină memorarea. 

- Lipsa abilităţilor metacognitive care să faciliteze reactualizarea. 

- Capacităţi limitate ale memoriei, semantice. 

- Baza de cunoştinţe deficitară. 

- Probleme la nivelul memoriei de lucru. 

c) Aspecte sociale 

 - Au probleme de interpretare a mesajelor non- verbale. 

 - Au probleme de comunicare şi işi asumă foarte greu diferite roluri 

 - Au probleme  în discriminarea stimulilor vizuali auditivi 

 - Au greutăţi în includerea secvenţierea auditivă vizuală 

 - Au dificultăţi în coordonarea activităţii motorii fine, şi în orientarea spaţială. 

d)Abilităţi cognitive şi metacognitive 

- Copiii cu tulburări de învăţare nu se angajează activ în învăţare pentru că le lipseşte motivaţia. 

 - Au o auto- eficacitate scăzută şi expectanţe crescute de eşec. 

 - Nu sunt capabili de auto- monitorizare şi control al performanţei. 

 - Nu pot coordona cerinţele sarcinii cu strategia de lucru. 

 - Nu pot coordona cu uşurinţă procese mentale multiple. 

 - Nu conştientizează că unele cunoştinţe sunt necesare pentru a aborda eficient anumită problemă. 

 - Au dificultăţi în accesarea , organizarea şi coordonarea activităţilor mentale. 

- Au o reflexive limitata. 

e)Atenţia şi hiperactivitatea 

-Au probleme în ceea ce priveşte atenţia selectivă în selectarea aspectelor relevante ale sarcinii. 

- Au probleme în menţinrea atenţiei focalizarea de sarcină, menţinerea comportamentului 

- Apare hiperactivitatea şi distractibilitatea. 

2.Principii de interveţie în cazul copiilor cu dificultăţi de învăţare: 

a) Nu există o metodă universală de a educa un copil cu dificultăţi de învăţare. Fiecare elev prezinză un patern 

unic de dificultăţi iar acestea pot fi reabilităţi doar prin metode individualizate 

b) Restructurarea convingerilor pe care elevul le are despre propria lui performanţă. 

c) Utilizarea feed back-ului pozitiv imediat. 

d) Adaptarea strategiei la necesităţile elevului şi flexibilitate în aplicarea ei. Profesorul poate accepta alte 

forme de exprimare  orală atunci când elevul are dificultăţi în a scrie o lucrare. 
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3.Tehnici de intervenţie în tulburările de învăţare 

Intervenţia educaţională constă în dezvoltarea unui program de intervenţie individualizat care să includă : 

- Specificarea performanţelor academice prezente ale elevului. 

- Specificarea unui scop de scurtă durată, incluzând criterii de evaluare. 

- Specificarea metodelor educaţionale şi administrative care vor fi aplicate în vedera atingerii scopului 

4.Tehnici care vizează dificultăţi în domeniul citirii 

Programele de intervenţie în dificultăţile de citit pot viza : 

- Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a literelor. 

- Dezvoltarea discriminării fonetice. 

- Dezvoltarea fluenţei de citire. 

- Îmbunătăţirea comprehensiunii textelor. 

5.Metode folosite în intervenţia pentru identificarea şi recunoaşterea cuvintelor 

Metoda sintetică-  elevii învaţă că literele reprezintă anumite sunete, iar sunetele pot fi sintetizate în cuvinte, 

se utilizează desene care oferă informaţii despre sunetele care formează , silabe –cuvinte. 

Metod analitica – se învaţă sunetele ca parte integrată a cuvintelor, elevii învaţă la început cuvunte familiare , 

apoi învaţă să generalizeze legătura sunet literă în orice cuvânt. 

Metoda codării prin culori pentru identificarea sunetelor din orice propoziţie a cuvântului, literele din poziţia 

respectivă se colorează diferit faţî de restul cuvântului. 

Procesele de adaptare curriculară şi proiectarea unor planuri sau programe de intervenţie, constituie 

modalităţi esenţiale, prin care se dezvoltă pesonalitatea elevilor cu deficienţe intelectuale, asigurându-se astfel 

o adaptarea la mediu sporită, care determină, în final, integrarea educaţională şi şcolară. 
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,,PROFESIONALISM, RESPONSABILITATE SOCIALĂ, VOLUNTARIAT – PUNCTE 

DE VEDERE ŞI EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREŞCOLAR/ȘCOLAR” 

                                                Prof. Petec Carmen-Nicoleta 

                                                                  Şcoala Gimnazială Nr.1Onești   Onești,  Bacău 

 

MOTTO : 

,, Ca și bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine și din pulberea drumului pe care îl străbate. De aceea este 

necesar să veghem asupra influențelor ce se exercită asupra lui, dar și să-l învățăm curajul și 

responsabilitatea de a zbura într-o zi. Pentru aceasta, este nevoie de știință, răbdare și optimism. Dar, mai 

presus de toate, este nevoie de iubire. Căci, indiferent de calitățile și defectele sale, un copil este întotdeauna 

… o perspectivă pe care nu avem voie să o ratăm . ’’ 

 Lumea actuală este într-o continuă transformare. Frământările vieții de zi cu zi, precum și continua 

schimbare și dezvoltare socială la care participăm în zilele noastre, ne obligă la căutarea de noi modalități de 

abordare a educației copilului. 

 Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, competenţe, 

care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „obiect” al muncii este omul. 

În cadrul grădiniţei, dar si al şcolii, cadrul didactic este conducătorul activităţii didactice care se desfăşoară în 

vederea atingerii obiectivelor şi competenţelor, prevăzute în documentele şcolare, dând sens şi finalitate 

educativă tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ (informaţii, mijloace, variabile psihice, 

etc.). Un aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic, îl reprezintă competenţa profesională 

care include ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu 

trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii 

didactice care să asigure realizarea competentelor de către toţi copiii care frecventează grădiniţa şi şcoala, iar 

performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. 

 Cadrul didactic se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii, aptitudini, nivel 

de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la transmiterea cunoştinţelor, ci presupune 

şi o anumită atitudine faţă de copii, ca expresie a concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor trăsături de 

personalitate. În cadrul activităţilor didactice se creează multiple raporturi interpersonale între participanţi, 

antrenaţi cu toţii într-un proces constant de influenţare reciprocă. Reuşita unui cadru didactic depinde de multe 

ori de natura relaţiilor pe care le stabileşte cu copii de la grupa pe care o conduce în cadrul acestei interacţiuni, 

aspect deosebit de important, deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se datorează unor relaţii 

deficitare. 

 Natura relaţiilor pe care cadrul didactic le stabileşte cu copiii este determinată nu numai de stilul de 

abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale 

preșcolarilor şi şcolarilor. De aceea, cadrul didactic trebuie să aibă abilitatea de a-şi cunoaşte partenerii de 

activitate. Empatia cadruui didactic nu înseamnă o cunoaştere de tip analitic, ci capacitatea de a depune un 
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efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi 

sentimentelor sale, al semnificaţiei conduitei manifestate. Cadrul didactic trebuie să adopte un stil democratic, 

caracterizat prin relaţii deschise, bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu 

copiii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. Calitatea procesului instructiv-educativ 

estedependentă şi de relaţia afectivă dintre educator şi copii. De aceea este necesar ca fiecare cadru didactic să 

fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu copiii de la grupa/clasa pe care o conduce. 

 Trăsăturile negative de personalitate ca: superficialitatea, cinismul, încăpăţânarea, apatia, indiferenţa, 

rigiditatea, agresivitatea creează o atmosferă nefavorabilă în jurul său. Dimpotrivă, agreabilitatea, gradul de 

deschidere spre ceilalţi, permeabilitatea la schimbări, amabilitatea, răbdarea, stăpânirea de sine, dorinţa de a 

ajuta, sociabilitatea, încrederea, capacitatea de a înţelege problemele vor întări calitatea relaţiilor pedagogice. 

 Echilibrul intelectual şi psihic, luciditatea, intuiţia, bunul-simţ, tactul pedagogic sunt calităţi 

indispensabile cadrului didactic. Acestora li se adaugă calităţi morale: probitatea, obiectivitatea, generozitatea, 

modestia, blândeţea, cinstea, sinceritatea, demnitatea, conştiinciozitatea. 

Talentul pedagogic asociat cu ansamblul capacităţilor care determină competenţa profesională şi ansamblul 

calităţilor personale, conferă acea măiestrie pedagogică care defineşte profesia de educator sau cadru didactic. 

,,Nu numai în prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi. Ar trebui să 

desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, 

facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la copiii de vârstă 

preşcolară, a sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru 

comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. În 

calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine 

din punct de vedere sufleteşte şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii.” 

 Succesul educaţiei morale la vârsta preşcolară nu vine de la sine, ci este rezultatul unei munci 

stăruitoare, migăloase, desfăşurată cu pasiune şi responsabilitate atât de educatoare cât şi de părinţi. Pentru 

început, copiii vor fi învăţaţi să acţioneze în concordanţă cu cerinţele adulţilor, ar mai târziu, vor fi ajutaţi să 

înţeleagă de ce este bun un anumit comportament şi nu altul, iar ei vor fi capabili să discearnă. 

 Din experienţa acumulată, am constatat că, pentru reuşită în educaţia moral-civică a 

preşcolarilor/şcolarilor trebuie respectate particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecărui copil şi trebuie să 

se ţină cont de mediul familial în care creşte copilul. Pentru un rezultat pozitiv, pentru a avea eficienţă, se 

impune ca, influenţele educative care se exercită asupra lui în familie, trebuie 

să se sincronizeze cu cele ale grădiniţei/şcolii. 

 Grădiniţa/şcoala, prin specificul ei, are rolul de a-i modela pe copii pentru o armonioasă convieţuire în 

colectiv. În colectiv, raporturile, faptele de comportament sunt reglementate prin prisma unor categorii şi 

valori specifice: binele şi răul, cinstea şi necinstea, hărnicia, dragostea de muncă, îndrăzneala, omenia ş.a. La 

această vârstă, activitatea din grădiniţă/şcoală poate valorifica din plin fondul afectiv al copiilor, fiind ajutaţi 

să aibă încredere în ei şi în cei din jur, să se comporte într-un anume fel, pentru binele colectiv. 
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 Dezvoltarea morală a copiilor şi a tinerilor înseamnă formarea comportamentelor morale, a 

sentimentelor şi înţelegerii morale, a empatiei şi dragostei faţă de celălalt. Toate acestea sunt rezultatul unui 

proces îndelungat care începe de cel puţin de la preşcolaritate. Înaintea vârstei de trei ani, după depăşirea 

crizei afective, copiii dobândesc o capacitate nouă, aceea de a răspunde pozitiv la cerinţele adulţilor şi de a se 

subordona acestora. Este începutul construirii unei conştiinţe morale primare, cum o numeşte Jean Piaget, şi 

care va caracteriza aproape toată pre/şcolaritatea. 

 Atunci când scrii, vorbeşti sau gândeşti despre oameni şi omenie, bun simţ, prietenie, despre iubire, 

despre dragostea de meserie, de copii, de oameni, sufletul este inundat de o bucurie imensă. Helen Keller are 

dreptate când spune că „Cele mai frumoase lucruri din lume, nu pot fi văzute sau atinse, ele se simt doar cu 

inima.” 

 Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să ajuţi necondiţionat acolo 

unde este nevoie! Energia vine din suflet şi sufletele copiilor au multă energie de dăruit. 

 Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. 

 Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine dorește poate fi 

voluntar. Copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. Persoane cu și fără dizabilități. persoane de toate 

rasele și etniile. Persoane de orice sex sau orientare sexuală. Persoane implicate politic/religios sau nu. 

Persoane cu studii postuniversitare și persoane fără studii sau cu studii minime. Persoane cu venituri mari, 

medii sau mici. La nivelul unităţii noastre de învăţământ, voluntariatul a reprezentat o practică de succes. 

 Asfel, au fost organizate acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta fonduri și ajutoare material pentru 

familiile defavorizate și pentru anumite situații critice, privind sănătatea unor copii. De asemenea, au fost 

făcute donații financiare pentru familiile din zonele sinistrate din județul Bacău și din alte județe ale țării. 

Permanent, părinții au acordat o atenție deosebită proiectelor tematice desfășurate la nivelul fiecărei 

grupe/clase, contribuind cu materialele solicitate de educatoare, prin intermediul anunțurilor făcute la afișier. 

Deasemenea, ori de câte ori au fost solicitări, părinții au fost primiți în sala de grupă, pentru a asista la 

activități, implicându-se alături de educatoare/ȋnvățătoare la confecționarea de material didactic. 

Cu ocazia organizării unor activități extracurriculare organizate la nivelul grupelor sau grădiniței/şcolii, 

părinții preșcolarilor au susținut financiar desfășurarea acestora și de cele mai multe ori, când au fost 

mobilități, au însoțit copiii. Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești 

lucrul acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din inimă și nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva. 

Noi, cadrele didactice, avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valoriumane care să le 

permită o bună integrare în societate. 
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 Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii/şcolarii să contribuie, după puterile lor, la 

creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctual de vedere al 

educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, preșcolarii/şcolarii constatând 

că ceea ce învață la grădiniță/şcoală poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete; acțiunile dezvoltă la copii 

responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor; se creează legături la nivelul comunității; se stimulează 

gândirea critică; se educă percepția multiculturalității; se dezvoltă stima de sine și devotamentul pentru ideile 

civice. Copiii, de cele mai multe ori sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități, dar, dacă li 

se oferă ocazia, ei pot deveni chiar un model pentru cei mari, ca vârstă sau ca statut în comunitate. Aceştia 

sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm molipsitor, care poate antrena alți membri ai 

comunității în procesul de schimbare. 

 Aşadar, este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăieşti alături de alţi voluntari inimoşi, care 

au ceva de dăruit. Este foarte important să-ţi pese de cei din jur. Atunci când dăruieşti iubire, primeşti iubire, 

când respecţi, eşti respectat. Toate aceste valori pot fi cultivate în conşiinţa preşcolarilor prin participarea 

directă la acţiuni. Le-am dat ocazia copiilor să observe, să acţioneze, să experimenteze în acest plan valoric. 

Totalitatea acestor condiţii trăite în are ei au acţionat, le-au oferit o experienţă de viaţă mai bogată şi pozitivă 

care nu va fi uitată uşor. 

 Încheierea unor Contracte de colaborare cu Protecția Copilului Bacău, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului, Centrul Alexandra Oneşti, Centrul persoanelor vârsnice Hârja,  şi întocmirea unui Calendar de 

acţiuni, în funcţie de evenimente, de marcare a unor zile la nivel local, naţional şi mondial şi desfăşurând în 

acest cadru programe educative cu copiii din grădiniţă/şcoală, ne-au permis implicarea în acţiuni în domeniul 

educativ, umanitar, filantropic, religios, drepturile copilului, sanitar, cultural-artistic, sportiv, de protecţia 

mediului, ecologic, rutier. 

 Toate activităţile desfăşurate cu preşcolarii fac parte dintr-un demers didactic global, în care graniţele 

dintre categoriile de activităţi dispar. Selectarea domeniilor s-a făcut în funcţie de interesele copilului şi 

familiei acestuia, cu consultarea unor parteneri educaţionali şi specialişti, iar obiectivele, conţinuturile şi 

strategiile de proiectare au fost adaptate la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor. 

 Prin implicarea preşcolarilor care ne frecventează grădiniţa şi a părinţilor acestora, a şcolarilor din 

şcolile partenere cu care colaborăm, prin participarea directă la aceste acţiuni, am încercat să cultivăm simţul 

omeniei, datoriei, responsabilităţii, care dau cu totul o altă coloratură vieţii morale a omului. Am încercat ca, 

prin implicarea în aceste acţiuni educative, să contribui la formarea personalităţii armonioase a copiilor, a 

valorilor morale şi eficientizarea lor, atrăgând toţi factorii educativi, parteneri în educaţie. Spiritul de omenie, 

se manifestă în relaţiile cu semenii noştri, iar piatra de încercare a omeniei este fapta bună. Ea nu se manifestă 

în vorbe, ci în fapte. Bunătatea înfrumuseţează viaţa, împăcând toate neînţelegerile, ea limpezeşte ceea ce e 

încurcat, uşurează ceea ce e greu, înveseleşte ceea ce e trist. Ca educatoare şi ȋnvățătoare, suntem capabile să 

dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă imensa răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa 

copiilor valori morale care vor da roade mai târziu. Aceste valori morale încercăm să le cultivăm prin 
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participarea directă cu copiii la viaţa comunităţii în cadrul activităţilor, jocurilor, spectacolelor organizate, 

activităţilor extracurriculare. Cadrele didactice care îşi iubesc meseria, îi vor învăţa pe copii să iubească “... să 

înveţe.” 

 În cadrul acestor activităţi, copiii au asimilat informaţii, au reţinut gesturi, comportamente, au 

observat modele pe care mai târziu vor încerca să le imite. Prin aceste activităţi, am încercat acumularea unei 

experienţe de viaţă a copiilor. Ei au acumulat informaţii, au învăţat să gândească, iar cu timpul, prin trăirea 

acestor experienţe variate ei îşi vor dezvolta capacitatea de a înţelege şi de a discerne, de a fi empatici, de a 

reacţiona la nevoile semenilor. Toate activităţile desfăşurate au fost activităţi de suflet care au implicat mulţi 

factori ai comunităţii locale, părinţi şi şcolari. Am desfăşurat acţiuni de voluntariat cu Agenţia pentru Protecţia 

Mediului, ecologizarea spaţiilor verzi, plantare de pomi şi flori dar şi de informare cu ocazia unor evenimente 

ecologiceca de exemplu „Ziua Mondială a Zonelor Umede”, ,,Ziua Europei’’, „Ziua Pământului” sau ,,Ziua 

Mediului’’. 

În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – părinţii, educatorii, 

oameni de afaceri, comunităţile locale, statele şi guvernele naţionale se străduiesc împreună să încurajeze 

sistemele de îmbunătăţire a educaţiei, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. 

 Unul dintre mijloacele de îndeplinire a acestui scop – implicarea familiei în educaţie – a existat de 

generaţii. Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea învăţării acasă precum şi în şcoală, în acţiuni de 

voluntariat dacă avem copii care vor să devină persoane instruite. Din interacţiunea factorilor educaţionali – 

grădiniţă, familie, şcoală, comunitate, rezultă o reţea de influenţe care constituie cadrul educaţional în care se 

formează copiii şi care îi ajută să se integreze corespunzător în societate. Prin aceste activităţi, s-a încercat ca 

la nivelul înţelegerii copiilor să se explice, să se arate că valoarea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea 

şi nu în ceea ce este el capabil să primească. Am încercat, ca oferindu-le un model de compotament, să 

contribuim la educaţia preşcolarilor care ne frecventează grădiniţa. Implicându-i în acţiuni de voluntariat, ei 

au avut ocazia să cunoască şi să observe oameni minunaţi care prin faptele şi atitudinile lor dovedesc 

permanent omenie, bun simţ, dragoste şi respect pentru semenii lor. Copiii au observat plăcerea de a pregăti 

aceste activităţi, de a munci, ca prin această muncă să obţină rezultate în folosul comunităţii. Copiii au 

observat oameni care se comportă civilizat, care se respectă între ei, care manifestă grijă şi sensibilitate pentru 

semenii lor. 

 A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una dintre 

sarcinile de seamă ale cadrelor didactice. Trebuie să reuşim să transformăm valorile sociale în principii de 

conduită personală. Sunt convinsă că acţiunile desfăşurate în cadrul parteneriatelor care au promovat şi 

promovează valori europene ca toleranţa, egalitatea în drepturi, nediscriminarea, au asigurat un învăţământ de 

calitate şi au demonstrat că problema educaţiei nu poate fi despărţită de problema existenţei fiinţei umane, de 

pregătirea copilului pentru viaţă. Ceea ce este important de menţionat este că, finanţarea activităţilor 

desfăşurate s-a făcut de către părinţii preşcolarilor/şcolarilor  din unitatea noastră de învăţământ şi cadrele 

didactice ale grădiniţei/şcolii. 
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 Şi pe viitor, voi acorda o importanță deosebită implicării preșcolarilor/şcolarilor în acțiuni de 

voluntariat, învățându-i astfel să le pese de problemele comunității, să-și asume un rol activ și să genereze 

soluții creative la diversele probleme cu care se confruntă. 

,,A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui, sunt unele din sarcinile de seamă 

ale ... CADRELOR DIDACTICE.’’ 
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IMPORTANȚAACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT PENTRU  

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

Profesor Petec Dragoș-Marian 

Şcoala Gimnazială Bogdănești, Bogdănești, Bacău 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. Voluntariatul 

este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de noi. Deși mulți 

oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, 

voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel 

sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea 

ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, 

atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe 

dobândite anterior de noi. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia și 

am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă 

la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de 

bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, 

fără constrângere”. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

  Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, 

până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută 

de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de 

bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 

adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că această activitate non-profit, nu 

înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii 
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activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul 

liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate. Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din 

domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără 

rezerve. În acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator 

voluntar la un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și 

această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un domeniu 

total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat între școala 

în care profesez și Centrul Alexandria(școala pentru copii cu deficințe), la care am participat în calitate de 

profesor voluntar împreună cu câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am cumparat mici cadouri 

pentru copiii acestei școli. Acest lucru a fost posibil prin sponsorizare și din partea unor parinți ai elevilor 

școlii noastre sau a unor agenți economici din zonă.  Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități 

sociale și educative, la care am participat împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au 

oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. 

Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au 

creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și 

lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. 

La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, 

astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au 

avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând 

lucruri noi. Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin 

rotație, în anumite zile, curățenia în zona Monumentului Eroilor, obiectiv turistic reprezentativ pentru comuna 

noastră. Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au 

învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului. 

Cu siguranță, voluntariatul rămânesc este  o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită 

de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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SPRIJINUL DIN PARTEA FAMILIEI ÎN EDUCAȚIA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE 

SPECIALE 

 

Prof.înv.preșcolar Stoica Greta 

Școala Gimnazială Nr.1 Negoiești 

 Ștefan cel Mare,  Bacău 

 

În toată lumea, ca şi în România, angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este 

fundamentală pentru reuşita participării şcolare. La orice copil, în mod particular la copiii cu cerinţe educative 

speciale, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai adesea direct proporţional cu 

rezultatele şcolare obţinute de copii. Psihopedagogia modernă centrată pe copil se bazează pe convingerea că 

familia este primul educator şi cu cel mai mare potenţial de educare. Familiile copiilor cu CES sunt adesea 

responsabile de copiii lor tot restul vieţii. 

Un rol foarte important al şcolii în context este acela de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele 

proprii, pentru a face faţă greutăţilor cu care se confruntă. Implicarea familiilor în ameliorarea educaţiei 

copiilor cu CES a condus la multe schimbări positive, adesea în modalităţi radicale. În România familiile şi 

asociaţiile de persoane ori de părinţi ai copiilor cu dizabilităţi au contribuit în mod substanţial, mai ales după 

1990, la adoptarea unor măsuri de ameliorare a calităţii şcolarizării copiilor cu CES. Donellan şi Mirrenda 

(1984, apud Shea şi Bauer, 1994) propun câteva standarde fundamentale pentru programele de colaborare a 

părinţilor în educaţia specială: 

- toate intervenţiile ar trebui să plece de la presupunerea că nu părinţii sunt cauza dizabilităţilor copiilor lor; se 

are în vedere riscul ca părinţii să fie blamaţi pentru dizabilităţile copiilor lor; 

- cadrele didactice ar trebui să aplice criteriul celei mai puţin periculoase presupuneri; de pildă, dacă un 

program educaţional utilizat de un părinte a fost ineficient, aceasta s-a întâmplat nu pentru că familia a aplicat 

necorespunzător acest program; 

- o explicaţie completă a dificultăţilor copilului la şcoală este esenţială pentru părinţi; 

- niciun specialist sau cadru didactic nu ar trebui să le spună părinţilor că nu mai este nimic de făcut pentru 

copilul lor; 

- programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum.  

Ele ar trebui să fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextual larg al nevoilor 

familiei. Părinţii ar trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi 

nevoilor copilului. Ei ar trebui să aibă acces total la informaţiile educaţionale şi la “diagnosticele” copilului. 

În multe ţări dezvoltate ale lumii părinţii au drepturi sporite (mai puternice decât cele actuale în 

România) în ceea ce priveşte participarea la educaţie a copilului cu CES. În SUA, de pildă, părinţii au dreptul 

de: 

- a controla toate datele despre educaţia copilului lor; 

- a face o evaluare independentă, o caracterizare a copilului lor ca elev; 
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- a primi înştiinţări scrise despre orice schimbare în identificarea, evaluarea şi orientarea copilului lor sau 

despre orice schimbare în PEI (Planul Educaţional Individualizat) al copilului; 

- a participa în mod egal cu personalul şcolii în dezvoltarea şi revizuirea PEI a copilului. 

Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite; necesităţile lor de a fi sprijinite sau posibilităţile 

de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are potenţialul şi nevoile sale unice, care trebuie 

valorizate corespunzător de către şcoală. 

Comunicarea şi colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi părinţi se bazează pe câteva elemente 

(Beckman, Newcomb, 1996, apud Step by Step, 2001): 

- Respectul (reciproc) – poate fi modelat adesea de către cadrele didactice. Este important să se plece de la 

premisa că părinţii sunt cei mai importanţi profesori din viaţa copilului; respectul şi tactul dovedit de cadrul 

didactic faţă de complexitatea unor probleme poate induce respectul reciproc; 

- Atitudinea imparţială, care solicită gândirea pozitivă şi deschisă despre familii, evitarea judecăţilor 

evaluative şi dezaprobatoare.  

-Atitudinea imparţială înseamnă încurajarea familiilor de către cadrele didactice să-şi evaluaze propriile 

decizii fără a influenţa cu propria lor părere; 

- Empatia faţă de părinte poate fi uşor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog şi comunicare sinceră. 

Shea şi Bauer (op. cit.) descriu un continuum al activităţilor colaborative, bazate pe următoarele 

elemente: 

- timpul disponibil în care aceste activităţi pot fi făcute; 

- cantitatea şi calitatea dorită de implicare a persoanelor; 

- calitatea sprijinului din partea personalului şcolii, pe care şi-o doresc părinţii şi pe care o pot obţine. 

Formele de colaborare şi sprijin reciproc între şcoală şi familie sunt: 

* Activităţile de oferire a informaţiilor – în cadrul acestora familile primesc informaţii din partea persoanelor 

autorizate (aviziere, scrisori şi bilete, carnete de corespondenţă, telefoane, publicaţii / buletine periodice ale 

şcolii, diferite ştiri, programe de întâlnire cu părinţii, şedinţe. 

* Activităţile de împărtăşire a informaţiilor – cele mai obişnuite activităţi de acest tip sunt şedinţele părinţi – 

cadru didactic. În educaţia cerinţelor speciale, şedinţele cu părinţi iau foarte des forma unor şedinţe axate pe 

PEI. Se planifică acum activităţile de colaborare şi se rezolvă problemele apărute în aplicarea planului. 

Informaţiile sunt oferite de asemenea prin intermediul unor carnete în care se notează istoria devenirii 

copilului, performanţele acestuia, dar şi problemele întâmpinate. Înformaţiile pot veni atât de la cadrul 

didactic la părinte, cât şi invers. 

* Sprijinul colaborativ pentru curriculum-ul şcolar – activităţile de sprijin presupun o implicare activă a 

membrilor familiei în cadrul programelor şcolii. Cele mai obişnuite activităţi de acest gen sunt intervenţiile 

comune familie –şcoală, în care membrii familiei lucrează împreună cu cadrele didactice pentru fixarea 

obiectivelor PEI. Părinţii pot juca rolul de profesori acasă şi pot supraveghea studiul suplimentar al copilului 

în scopul sprijinirii derulării PEI sau a temelor şcolare. 
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* Colaborarea cu comunitatea şcolară - presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei sarcini anume 

împreună, membrii familiei şi cadrele didactice. În cardul acestei colaborări, membrii familiei pot juca rolul în 

cadrul şcolii de instructori, voluntar, membri de comitet de intervenţie, tutori, instructori de “minipredare”, 

asistenţă în cadrul călătoriilor în afara şcolii, ajutor în pregătirea materialelor didactice şi echipamentului 

necesar. 

* Pregătirea părinţilor – cere atât părinţilor cât şi specialiştilor să-şi aloce timp pentru pregătirea şi programele 

educaţionale ce vor fi aplicate. Pregătirea părinţilor este o activitate foarte constructivă deoarece implică 

învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor folositoare părinţilor în schimbarea comportamentelor 

neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea părinţilor pentru obiectivele, ţintele, abilităţile programelor este 

esenţială în educarea şi pregătirea acestora. 

Situaţiile de non-colaborare între şcoală şi familie sunt frecvente. Ele sunt cauzate de motive diverse, 

de percepţii diferite ale părinţilor şi cadrelor didactice cu referire la valoarea şcolii, a copiilor etc. În munca cu 

problemele părinţilor, Bemporad, Ratey şi O’Driscoll (1987, apud Shea şi Bauer, 1994), susţin că există trei 

tipuri de asemenea probleme, cu care şcoala se confruntă: 

- problemene native ale părinţilor: vigoarea fizică şi energia psihică de a putea trăi şi sprijini copilul care are o 

dizabilitate; 

- tendinţele psihologice de apărare folosite de părinţi pentru a face faţă epuizării, furiei şi durerii survenite în 

urma necazurilor derivate din situaţia de părinte; 

- apare o schimbare a experienţelor sociale ale părinţilor ca rezultat al dizabilităţii copilului; adesea părinţii îşi 

alocă o mare parte de timp şi resurse financiare pentru a se documenta singuri în problematică specifică 

dizabilităţii, pentru a căuta servicii de reabilitare adecvate, pentru a încerca să devină chiar ei intervenanţi în 

ameliorarea unei situaţii. 

Recunoaşterea complexităţii problemelor personale ale elevilor poate creşte sensibilizarea cadrelor 

didactice faţă de nevoile părinţilor. Sunt şi părinţi ale căror dificultăţi nu pot fi atenuate prin intervenţia 

cadrelor. Aceşti părinţi trebuie orientaţi către specialişti calificaţi (consilieri, psihologi, psihopedagogi, 

asistenţi sociali, medici etc.). Orientarea este binevenită atunci când părinţii: 

- resimt probleme financiare; 

- sunt implicaţi în neînţelegeri maritale sau alt gen de crize; 

- simt deseori sentimente de neajutorare, disperare; 

- cred că nu sunt pregătiţi pentru educarea copilului lor; 

- sunt situaţi constant la nivele înalte de stress; 

- încep deseori să se plângă mai degrabă de probleme personale decât de cele manifestate de copil sau de 

programul educaţional al acestuia. 

Modalităţi de stimulare a implicării familiale – cu referire la grădiniţă (Step by Step, 2001): 

• Invitarea părinţilor în activităţi la clasă (grupă) poate înlesni o experienţă pozitivă prin: 

- selectarea unei activităţi care poate fi demonstrată uşor; 
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- angajarea părinţilor să lucreze doar cu grupuri mici de copii (2-3); 

- încurajarea bunei dispoziţii, a unei atmosfere relaxante; 

- evitarea declarării de învingători; 

- consilierea în îndrumarea comportamentului copiilor. 

• Grupurile de sprijin constituite din părinţi (ai copiilor cu CES) 

Părinţii acestor copii au nevoie de a se întâlni cu alţi părinţi care au copii cu CES, mai ales dacă este 

vorba de probleme de acelaşi fel sau asemănătoare. Grupurile de sprijin constituite din părinţi le oferă acestora 

şansa de a-şi comunica informaţii, de a da şi de a primi un suport emoţional, de a lucra ca o echipă cu interese 

comune în favoarea copiilor. 

Iniţiativa constituirii unor asemenea grupuri este bine să vină de la părinţi. Modalităţile de organizare şi 

activităţile pe care şi le propune grupul de sprijin pot fi foarte diverse, în funcţie de problematica şi potenţialul 

copiilor, ale şcolii, ale contextului comunitar etc. Ceea ce este important şi esenţial în buna funcţionare a 

grupului este cultivarea sentimentului de comunitate. 

• Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor este foarte importantă, cel puţin din două motive. Pe de o parte, 

părinţii copiilor cu CES au nevoie de mai multe informaţii pentru a se putea implica, pe de altă parte multe din 

aceste informaţii pot fi dureroase. 

• Implicarea părinţilor ca factori de decizie este esenţială. 

Părinţii copiilor cu CES îşi stabilesc, cel mai adesea anterior venirii la şcoală (grădiniţă) relaţii cu specialişti şi 

servicii ale comunităţii, sunt ei înşişi surse de informaţii, deci pe ansamblu resurse importante pentru şcoală, 

pentru alţi părinţi. Informaţiile oferite de părinţi pot fi incluse în modalităţi diverse de luare a deciziilor 

privitoare la copiii cu CES. 

• Formarea unei echipe de sprijin care să includă şi părinţii. 

Funcţionarea unor asemenea echipe formate din cadre didactice şi / sau diverşi specialişti este optimizată dacă 

ele cuprind şi părintele copilului, ca şi cadrul didactic care predă la clasa respectivă. Uneori chiar şi membri ai 

personalului nedidactic al şcolii pot aduce date utile la reuniunile acestei echipe. 

În concluzie, instituirea respectului reciproc, a relaţiilor empatice, ca bază a unei colaborări autentice 

între cadrele didatice, elevi, familiile lor şi specialişti este un proces complex, care cere timp, energie, 

prudenţă, adesea mult bun simţ şi bună credinţă. Este important de menţionat că în acest proces nu numai 

copiii sunt cei care învaţă, ci şi adulţii. 

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

935 
 

Bibliografie: 

• Traian Vrăşmaş, Şcoala şi educaţia pentru toţi, Editura Miniped, Bucureşti, 2004 

• Mary A. Favley, Curriculum bazat pe comunitate (traducere de Gabriela Chiroiu), Editura Reninco, 2001 

• Eleanor Stokes Szanton, Educaţia centrată pe copil 0-3 ani, Iaşi, 1999 

• *** O lume demnă pentru copii, Editura Mark Link, Bucureşti, 2003 

• *** Carte pentru profesioniştii care lucrează cu părinţii, Editura Vanemonde, Bucureşti, 2005 

• *** Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli. Ghid managerial, Bucureşti, 1999 

sursa imaginii : freeschoolclipart.com 

 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

936 
 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

PRIN ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT 

 

Profesor Vitályos Ștefan 

Şcoala Gimnazială Nr.1Negoiesti, Ștefan cel Mare, Bacău 

 

 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie 

bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt 

şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase. 

voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism. Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. 

Există o tendinţă crescândă din partea tinerilor de a se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se 

implice activ în societate. Altruismul este şi trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a 

sprijini pe cei din jur, de a se implica în problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni 

preocupat a ajuta fără recompense materiale. Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni 

care au aceleaşi aşteptări şi care se raportează la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se 

descopere, să se regăsească şi, astfel, să construiască împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să 

intervină pentru a schimba radical o situaţie. Prin această activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere 

propriile abilităţi, dar şi să dobândească altele. Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, 

în timp ce alţii sunt caracterizaţi de timiditate şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor 

în dezvoltarea personalităţii copilului, întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi 

relaţionare socială. Obţinând aceste abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar 

respectul pentru ceea ce îl înconjoară se creionează. În acest sens, a voluntaria înseamnă a crea legături 

constructive şi durabile între oameni şi comunităţi, în aşa fel încât oferă copilului posibilitatea de a exersa şi 

de a dezvolta abilităţile sociale. 

Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, divorţul 

părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. Înconjurat în 

permanenţă de oameni, tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să depăşească mai uşor 

eventualele impedimente de ordin moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de munca 

lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se 

găseşte. Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de 

a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii 

promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul 

fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de 

fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi 

să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea 

altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru 

protecţia mediului conştientizează mai uşor importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă 

de impactul pe care îl are comportamentul individului asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de 
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poluare, prezentându-le factorii de mediu şi rolul lor, şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în 

spaţiul public, va creşte gradul de educaţie ecologică în rândul tinerei generaţii. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i 

sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii 

creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. Solidaritatea 

ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a persoanelor a căror 

condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi de a-şi oferi ajutorul, 

manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor individuale 

sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă dacă 

este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi originalitatea pot fi 

stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui la formarea sa. 

Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie în spiritul 

evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul va fi ferit 

de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna 

această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor profesionale. 

Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai târziu un loc de 

muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent. 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce 

reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând 

mediul în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă 

tinerii au experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în 

întreaga lor existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci 

să acţioneze întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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Rolul profesorului itinerant și de sprijin/respectiv rolul psihologului școlar în cazul copiilor cu CES 

integrați în învățământul de masă 

 

Șeulean Ionela- Lucia 

Grădinița cu P.P.,,Pinocchio” Câmpia Turzii 

 
La nivelul școlilor de masă, serviciile educaționale specializate sunt asigurate de către cadrele 

didactice de sprijin. Activitatea profesorului de sprijin este strâns legată de activitatea cadrelor didactice și, 

împreună, aceștia încearcă să alcătuiască un plan de intervenție pentru elevul cu nevoi educaționale speciale. 

Cadrul didactic de sprijin are  un rol major în optimizarea procesului educațional din clasele unde se 

derulează învățământul integrat.  

Elevii cu cerinte educaționale speciale beneficiazǎ de acest serviciu pe durata învǎţǎmântului 

preşcolar şi pe întreaga perioadǎ a şcolarizǎrii. 

Cadrul didactic de sprijin este o persoana pregatită în domeniul educației speciale și care, împreună 

cu educatorul/profesorul din școala de masă, formează o echipă omogenă, răspunzătoare de procesul învățării 

elevilor din școala pentru diversitate. Pentru marea majoritate a elevilor clasei, profesorul care predă o 

disciplină respectă un anumit standard privind conținuturile și modul de comunicare a acestora către elevii 

clasei, standard cerut de programa și manualele acelei discipline. 

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 5574/2011, profesorul de sprijin este : „ cadrul didactic cu studii 

superioare în domeniul psihopedagogic care desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, compensare şi 

recuperare cu persoanele cu CES integrate în unităţile de învăţământ de masă, în colaborare cu toţi factorii 

implicaţi;”         

Legislaţia în vigoare prevede că posturile de profesor de sprijin sunt normate în învăţământul special, 

norma didactică este de 16 ore pe săptămână pentru o grupă de 8 – 12 elevi cu deficienţe uşoare sau moderate 

şi de 4 – 6 elevi cu deficienţe grave sau profunde, elevi şcolarizaţi în învăţământul de masă, începând cu 

învăţământul preşcolar, pe toată durata şcolarizării. 

Rolul principal al profesorului de sprijin este să desfășoare activități de învățare, stimulare, compensare și 

recuperare pentru elevii cu nevoi educaționale special, integrați în învățământul de masă. 

 Profesorul de sprijin trebuie să îndeplinească următoarele roluri: 

-  colaborator – al comisiei din cadrul CJRAE (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională) în 

vederea evaluării și orientării școlare a elevilor cu dificultăți de învățare și comportamentale. 

-  facilitator-prin realizarea de materiale didactice adaptate. De asemenea, facilitează participarea la activitățile 

didactice sau la anumite activități extrașcolare. 

- consiler-al elevilor care participă în programul de sprijin, precum și al părinților acestora 

- mediator- atunci când apar diferite situații sociale dificile pentru elevul cu cerințe educative speciale). 

Activitățile acestuia sunt: 

- participă în timpul orelor de predare la activitățile desfășurate în clasă de către cadrul didactic; 

-  organizează activitatiile de intervenție personalizată la clasă precum și în afara acestora; 

-  dezvoltă planuri de intervenție personalizate, în funcție de dificultățile de învățare ale elevului; 

-  adaptează curricula școlară în colaborare cu cadrul didactic de la clasă; 

-  evaluează rezultatele aplicării programelor curriculare adaptate; 

-  îl orientează către comisii specializate pe toți acei elevi care prezintă dificultăți în procesul de învățare, dar 

nu beneficiază de servicii educaționale de sprijin. 

Avantajele intervenției profesorului de sprijin sunt: 

- menținerea elevilor cu CES în clasă, pentru evitarea perturbării activităților din clasă sau din școală; 

-  evitarea stigmatizării, etichetării și discriminării elevilor cu CES; 

-  familarizarea cadrelor didactice din învățământul obișnuit cu metode specifice de învățare pentru elevii cu 

CES; 
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-  implementarea de tehnici specifice de gestionare a comportamentelor dificile ale elevilor cu CES; 

-  dezvoltarea unui bun dialog între școală, echipa terapeutică și familie. 

În concluzie, putem spune că în procesul de transformare a școlilor în școli incluzive, rolul profesorului 

de sprijin nu este doar acela de a acorda asistență educațională individualizată copiilor cu cerințe educaționale 

speciale, ci și acela de a furniza consultanță și sprijin cadrelor didactice, părinților și membrilor comunității. 
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                          Climatul educativ și influența lui asupra formării personalității copilului 

 

                                                                                                           Prof. înv. primar Chichioacă Emanuela 

                                                                                      Școala Gimnazială ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi 

 

                 Este definit ca fiind o „ formaţiune psihosocială foarte complexă, cuprinzând ansamblu de stări 

psihice, moduri de relaţionare interpersonală, atitudini, nivel de satisfacţie etc, ce caracterizează grupul 

familial o perioadă mai mare de timp”.  

  Climatul familial este sinonim cu atmosfera sau moralul grupului familial ca grup social mic. 

  Acest climat poate fi pozitiv (bun) sau negativ (rău) şi se interpune ca un filtru între influenţele 

educaţionale exercitate de părinţi şi achiziţiile psiho-comportamentale realizate la nivelul personalităţii 

copiilor. 

Drumul de la influenţa educativă la  achiziţia comportamentală nu este un drum direct, nemijlocit, el 

parcurge „meandrele” climatului familial. O aceeaşi influenţă educativă exercitată într-un climat bun va avea 

cu totul alte efecte (evident pozitive) decât atunci când este exercitată într-un climat rău sau negativ, bazat de 

exemplu, pe relaţii conflictuale şi pe ignorarea totală a particularităţilor psihoindividuale ale copiilor. 

               Ocupându-se, în cadrul unor cercetări, de influenţa climatului familial asupra randamentului şcolar al 

copilului, M. Gilly precizează: „Ipoteza noastră fundamentală este că şcolarul are nevoie de un cadru general 

de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Pentru aceasta el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, afectuoşi, 

destul de maleabili în raporturile lor cu copilul, fără a da însă dovadă de slăbiciune. El are nevoie să simtă că 

părinţii se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri şi la problemele care îl interesează şi că nu se 

dezinteresează de ceea ce  se întâmplă la şcoală. Iar în acelaşi timp el are nevoie de un cadru de disciplină 

destul de ferm pentru a nu-l lăsa  să-şi închipuie că libertatea lui e fără margini şi totodată, să ştie că părinţii 

săi împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă.” 

 Climatul familial poate fi analizat după mai mulţi factori, cei mai importanţi fiind următorii : 

1. modul de raportare interpersonală a părinţilor (nivelul de apropiere şi înţelegere, acordul sau dezacordul în 

legătură cu diferite probleme); 

2. ansamblul de atitudini ale membrilor familiei în raport cu diferite norme şi valori sociale; 

3. gradul de coeziune al membrilor grupului familial; 

4. modul în  care este perceput şi considerat copilul; 

5. modul de manifestare a autorităţii părinteşti (unitar sau diferenţiat); 

6. gradul de acceptare a unor comportamente variate ale copiilor; 

7. nivelul de satisfacţie resimţit de membrii grupului familial; 

8. dinamica apariţiei unor stări tensionale şi conflictuale; 

9. modul de aplicare a recompenselor şi sancţiunilor; 

10. gradul de deschidere şi sinceritate manifestat de membrii grupului familial. 

               „Mediul  familial- afirma Andre Berge- îl satisface pe copil în măsura în care răspunde trebuinţelor 

sale elementare adică în măsura în care este un mediu afectiv  şi protector, dublă condiţie indispensabilă 

pentru ca fiinţa tânără să înveţe să se construiască pe sine, să se situeze în raport cu ceilalţi, să se polenizeze 

din punct de vedere sexual, efectuând, fără pericol, primele sale experienţe sociale şi sentimentale.” Climatul 

familial poate fi asociat cu „moralul matrimonial care are două componente: primul îl constituie fericirea 

conjugală din punct de vedere al evoluării sentimentelor şi experienţelor pozitive în mariaj, al doilea 

component este focalizat pe elementele negative în mariaj: durerile, necazurile, frustrările şi gândurile pe care 

le determină” (Carlfred B. Broderick). 

                 Comunicarea are un rol foarte important în favorizarea unui climat familial pozitiv. „Fiecare 

partener are stilul propriu în comunicare într-o relaţie intimă, ceea ce conferă o notă de complexitate dacă ne 

gândim că diferitele metode de comunicare se îmbină cu stilurile specifice ale celor doi parteneri formând un 
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adevărat sistem de comunicare”.  Un climat pozitiv favorizează îndeplinirea tuturor funcţiilor cuplului 

conjugal şi grupului familial la cote înalte de eficienţă. „Câtă încărcătură afectivă şi câtă căldură prezintă 

cuvântul ”acasă” pentru cei care beneficiază într-adevăr de un climat familial favorabil! Aici, „în sânul 

familiei”, individul este aşteptat, este preferat, este înţeles, preţuit, respectat, i se cere părerea, sfatul, opinia.” 

 Şi toate acestea la un loc, dacă devin factori motivaţionali, duc la creşterea gradului de integrare a 

conduitei sale în viaţă şi activitatea familială şi, totodată la sporirea unităţii şi coeziunii grupului familial. 

Fiecare membru apartenent familiei se simte din ce în ce mai mult atras de „ forţele familiale centripete”, ceea 

ce determină creşterea gradului de stabilitate şi funcţionalitate a unităţii familiale. Familia fiind un mediu 

afectiv şi protector asigură copiilor securitate, îngrijire, subzistenţă şi sprijin material şi moral. 

                Rolul familiei nu este acelaşi la copiii de toate vârstele. Cu cât un copil creşte, cu atât influenţa 

asupra lui scade, din cauza sugestibilităţii din ce în ce mai reduse a copiilor. 

               „Adolescenţii şi tinerii din clasele şcolare superioare se bizuie mai mult pe judecata lor proprie şi 

apreciază uneori cu spirit critic conduita celor mari. Copiii mici au o capacitate redusă de a reacţiona în faţa 

unui mediu social nepotrivit şi se lasă mai uşor dominaţi”. 

                Niciunde, poate , mai mult ca în educaţie, simţul măsurii şi al echilibrului nu sunt mai necesare. 

Părinţii trebuie să înţeleagă bine rolul pe care îl au, măsurile pe care le iau în vederea formării personalităţii 

copiilor, toate însă cu măsură şi la timp, orice exces fiind păgubitor în sfera formării umane.  
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 ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 

 

Prof. Cîrligeanu Margareta 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

 

Activitatea de voluntariat este o acțiune care ar trebui să corespundă competențelor, intereselor și 

disponibilității oricui dorește să devină voluntar.  

Activitatea de voluntariat este motivantă, deoarece oferă numeroase posibilități de dezvoltare și 

ajută, oferă timpului un chip, un sens și scop, sprijină copiii să crească, să fie curioși și să zâmbească; această 

activitate înseamnă a da din timpul, energia și cunoștințele noastre cuiva care are nevoie de susținere, 

înseamnă să dorești să fii un model pentru cei din jurul tău, să te formezi constant, să pui o cărămidă și un 

zâmbet acolo unde acestea lipsesc.  

Voluntariatul nu este un caz inutil, chiar dacă este gratis. Pentru beneficiarii săi, acesta are o valoare 

inestimabilă, deoarece oamenii care se bucură de pe urma muncii de voluntariat nu au acces la alte mijloace de 

ajutor, iar voluntarii sunt ultima lor linie de apărare în fața bolilor, infirmităților, calamităților sau chiar a 

abandonului, în cazul copiilor. 

Însă nu doar cei aflați în nevoie beneficiază de pe urma activităților de voluntariat, ci și voluntarii 

înșiși. Atunci când ajutăm o persoană aflată în nevoie, ne ajutăm în același timp și pe noi înșine. Faptele bune 

pe care le facem pentru cei din jur au un efect ce nu poate fi neglijat, atât asupra vieții noastre și a felului în 

care trăim, cât și asupra stării noastre psihice, a felului în care ne simțim. Mai mult decât atât, de pe urma 

voluntariatului putem beneficia chiar și din punct de vedere profesional.  

Chiar dacă suntem secolul XXI, era vitezei, tot programul nostru se desfăşoară în ritm alert şi, în 

contextul acesta, poate fi greu să încercăm să găsim timp pentru activităţi în folosul altora, pentru acţiuni de 

voluntariat. În ciuda acestui fapt, beneficiile muncii caritabile sunt multe şi nebănuite: nu numai că ne ajută pe 

noi, dar și pe familia și comunitatea din care facem parte. Ne pot facilita dobândirea de abilități noi, de 

prieteni noi și chiar pot influenţa avansarea în carieră. 

Principalele beneficii de care poți avea parte atunci când faci muncă de voluntariat sunt:  

1. Nu vei mai simți singurătatea (unul dintre cele mai cunoscute avantaje ale voluntariatului este 

impactul pe care il produce asupra comunității; chiar dacă nu ești plătit pentru munca ta, oamenii pe care îi 

ajuți vor fi mereu bucuroși să te vadă, iar sentimentul va deveni reciproc mai repede decât crezi; relațiile pe 

care le legi cu cei pe care îi ajuți nu pot fi comparate cu interacțiunile pe care le ai cu colegii de muncă, vecinii 

și uneori chiar cu prietenii; binele pe care îl faci pentru ceilalți, pentru comunitate îți dă automat un sentiment 

de împlinire și de satisfacție interioară, iar munca în echipă și în cadru organizat îți creează un sentiment de 

apartenență, de mândrie și identitate; toate acestea te ajută să ai o abordare pozitivă asupra vieții și o stare 

generală de bine, astfel încât te vei putea concentra mai bine pe viitoarele tale obiective).  

2. Vei găsi un scop mai înalt (ca să fii voluntar, trebuie să îți dedici timpul și energia unor cauze 

pentru care nimeni altcineva nu își face timp; fiecare om salvat, fiecare om vindecat, a cărui suferință este 

alinată este un câștig pentru întreaga comunitate; nimic nu se poate compara cu bucuria și satisfacția pe care o 

simți atunci când poți face ceva ca să îmbunătățești situația pentru cineva, chiar dacă doar puțin). 

3. Îți vei îmbunătăți CV-ul (voluntariatul le arată viitorilor angajatori că ești o persoană implicată, 

proactivă, care vrea să contribuie la comunitatea din care face parte, iar acest lucru nu poate decât să te ajute 

la obținerea jobului pe care ți-l dorești). 

4. Îți vei îmbunătăți abilitățile (voluntariatul te ajută să îți rafinezi și să îți dezvolți multe calități care 

te vor ajuta foarte mult pe plan profesional; vei avea ocazia să înveți foarte multe din munca pe care o depui, 

de la colegii tăi și de la cei pe care îi ajuți; te ajută să dobândeşti noi abilităţi utile la serviciu, precum munca 
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în echipă, comunicarea, capacitatea de rezolvare a problemelor şi provocărilor noi apărute, planificarea 

proiectelor, task management şi organizarea în general). 

5. Vei face networking (voluntariatul îți dă ocazia să cunoști și să interacționezi cu oameni noi, mulți 

dintre ei profesioniști cu cariere, care te pot ajuta foarte mult în viața profesională, în special dacă ești în 

căutarea unui loc de muncă; în timpul muncii de voluntariat, vei lega prietenii și relații pe care le vei prețui 

mult timp și care te vor ajuta atât în viață, cât și în carieră).  

Voluntariatul combate cu succes depresia și anxietatea, reducându-le totodată și riscul de apariție. 

Un factor cheie care declanșează depresia este izolarea socială. Munca voluntară te menține în contact 

permanent cu ceilalți și te ajută să îți formezi un sistem solid de susținere, care te protejează de stres și de 

depresie atunci când treci prin situații dificile. Şi nu în ultimul rând, voluntariatul te ajută să te menţii în 

formă, fiind bun pentru sănătate la orice vârstă. Studiile de specialitate atestă că cei care practică activităţi de 

acest fel au o rată a mortalităţii mai mică decât cei care nu o fac, au mai puţine boli de inimă şi simptome de 

durere cronică. 

Voluntariatul te poate ajuta să-ţi dezvolţi o paletă largă de capacităti, de la abilităţi sociale şi 

psihologice la cunoştiinţe despre artă, cultură şi religie.  

Ca să faci voluntariat, ca să faci un bine, nu ai nevoie decât de 3 lucruri: o minte deschisă, 

disponibilitatea de a face orice este nevoie în acel moment şi o atitudine pozitivă asupra vieţii.  

Promovarea voluntariatului este o resursă viabilă pentru soluţionarea problemelor comunităţii, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, economia de resurse şi reducerea de costuri, graţie interacţiunii între 

actori. Dezvoltarea sustenabilă a voluntariatului a luat amploare prin activităţi de instruire, consultanţă, 

cercetare şi facilitarea colaborării tuturor factorilor interesaţi. 

În concluzie, activităţile de voluntariat joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a comunităţii, 

deoarece sunt benefice atât pentru voluntar ca individ, pentru comunitate, cât şi pentru întreaga societate, 

reprezentând un mod de abordare a nevoilor şi provocărilor umane, sociale şi de mediu. Sectorul de 

voluntariat este şi un factor economic, deoarece contribuie cu o anumită valoare la creşterea economiei 

naţionale.    
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Integrarea copiilor cu dislexie 

 

Prof. Dimofte Gherghina – Gina 

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, Vânători, Galați 

 

 

Dizabilitatea face parte din condiţia umană. Orice persoană poate ajunge, la un moment dat, la o 

situaţie de dizabilitate rezultată din interacţiunea condiţiilor de sănătate cu mediul în care persoana trăieşte, se 

dezvoltă şi îşi desfăşoară activitatea. 

În cazul copiilor care au o dizabilitate din naștere sau dobândită, educația este cea care poate face 

diferența. Pentru realizarea unei educații de calitate se impune o abordare holistică a copilului, bazată pe 

identificarea potenţialului său de dezvoltare şi a abilităţilor, în contextul familiei şi al comunităţii, şi furnizarea 

de servicii şi programe integrate de intervenţie şi sprijin atât pentru copil, cât şi pentru familia sa. 

Educaţia incluzivă se referă la un sistem de educaţie deschis tuturor copiilor şi fiecăruia în parte. 

Educaţia incluzivă înseamnă, de asemenea, un proces de identificare, diminuare şi eliminare a barierelor care 

împiedică învăţarea din şcoală şi din afara şcolii, deci de adaptare continuă a şcolii la copii. 

Pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în școala de masă a copiilor cu 

CES este necesară colaborarea dintre învățător – elev, învățător și celelalte cadre didactice de la clasă, 

învățător – părinți. 

 

Dislexia 

Dislexia este o tulburare specifică a abilităţilor de citire (în privinţa corectitudinii, fluenţei, 

comprehensiunii), care nu sunt dezvoltate la nivelul aşteptat prin raportare la nivelul de dezvoltare 

intelectuală, nivelul de şcolarizare şi vârsta persoanei. 

Plan de acțiune 

Elevi 

➢ Idei de activități: jocuri cu jetoane, litere magnetice, activități practice de ordonare a literelor 

(decupate, modelate, magnetice) pentru obținerea silabelor / cuvintelor, asocierea cuvintelor cu imaginile 

potrivite; 

➢ Strategii de învățare: învățare prin interacțiune, prin activități practice, utilizarea organizatorilor 

grafici în locul clasicelor notițe, dispensarea de anumite activități (dispensarea cititului cu voce tare în faţa 

clasei, dispensarea citirii autonome a unor texte a căror lungime şi complexitate nu sunt compatibile cu nivelul 

de abilitate al copilului); 

➢ Resurse: fișe de lucru individuale, cărți cu imagini inserate în locul unor cuvinte (activitatea devine 

joc pentru copil și nu un chin), reviste, benzi desenate, resurse digitale; 

➢ Evaluare: teste/evaluări la puţină vreme unele după altele, autoevaluare, evaluări orale (cu itemi citiți 

de cadrul didactic); 

Părinți  

Toate acțiunile întreprinse în educarea unui copil special trebuie să se realizează neapărat în 

parteneriat cu părinţii. Familia reprezintă un real sprijin şi este, de fapt, cea mai îndreptăţită să fie alături de 

copil şi să hotărască ce este mai bine pentru acesta.  

➢ Idei de activități: modele de fișe de lucru pentru acasă, confecționarea de material didactic pentru 

lucrul acasă, sugestii de activități cu impact pozitiv asupra mentalului copilului, indicarea unui medic 

specialist sau al unui pedagog specializat, consiliere familială; 

➢ Strategii de învățare: sprijin în efectuarea temelor, manifestarea interesului pentru rezultatele școlare 

ale copilului, explicarea celor mai adecvate metode de lucru cu elevul;  
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➢ Resurse : cărți cu subiecte variate, cu fonturi de mărimi diferite, cu imagini sugestive, jocuri diverse 

(Memo litere -  de învățarea a literelor, Vînătoarea de litere, etc.); 

➢ Evaluare:  stimulente (ieșiri în familie, vizionarea unui film împreună, vizite), aprecieri verbale - 

laude;  

Cadre didactice 

Atitudinea pozitivă a profesorilor față de față de elevii cu CES va avea efect și asupra celorlalți elevi. 

E nevoie să gândim pozitiv și să vedem frumusețea fiecărui copil. 

 

➢ Idei de activități:  activități în parteneriat (învățător - profesor), activități de recuperare școlară (după 

program), activități extrașcolare, activități de învățare centrate pe specificul fiecărui elev, colaborarea cu 

familia; 

➢ Strategii de învățare (comune cu alți colegi): munca în echipă care favorizează interacțiunea elevului 

cu colegii săi, cerințe simple cu grad de dificultate adaptat elevului, metode activ – participative, încurajarea 

progresului realizat; 

➢ Resurse: planșe cu imagini și cuvinte, resurse digitale, jocuri didactice/jucării, material multisenzorial, 

cerințe individualizate; 

➢ Evaluare:  feedback pozitiv la fiecare reușită; evaluare pe parcurs activități individuale;  
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Integrarea elevilor cu CES în școala publică 

 

Gheorghioiu Dorina 

Școala Gimnazială Principele Radu Adjud 

 

În țara noastră integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă este reglementată printr-o serie de 

acte normative. Problematica integrării şi a incluziunii au fost abordate la începutul anilor '90. Rolul de 

profesor itinerant / de sprijin apare încă din Legea privind Statutul Cadrului Didactic din 1997, dar a fost pus 

în aplicare după anul 2000.  În anul 2001 se aprobă metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor 

educaţionale pentru copiii/elevii cu deficienţe integraţi în şcoala publică, prin cadre didactice de 

sprijin/itinerante: „În România copiii cu dizabilităţi au acces la diferite   forme   de   educaţie   şi  pot  fi 

înscrişi, în funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. 

Copiii cu deficienţe medii,cu difcultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj,cu tulburări socio-afective  sau 

comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de servicii educaţionale de  sprijin.” 

(OMEC  nr.4653/2001). În anii 2004-2005 s-au stabilit măsuri de ameliorare a metodologiei de organizare şi 

funcţionare a  serviciilor educaţionale  de   sprijin pentru copiii cu CES: OMEC nr.5379/2004, HG nr. 

1251/2005. În funcție de gravitatea afecţiunilor acestora: o normă de 16 ore pentru 8-12 copii/elevi cu cerinţe 

educative speciale în grupe de grădiniţe/clase din unităţi de învăţământ obişnuit; o normă de 16 ore pentru 4-6 

copii/elevi cu deficienţe severe/asociate, integraţi în grupe/clase din şcoala obişnuită. Cel puţin jumătate din 

activitatea din cadrul celor 16 ore se desfăşoară în grupă/clasă, în timpul activităţilor/lecţiilor de predare-

învăţare, în  parteneriat cu educatoarea/ învăţătoarea sau profesorul de la grupă/ clasă, în situaţiile în care se 

constată că există probleme de înţelegere. Celelalte ore din normă se pot desfășura: în centrul de resurse,în săli 

multifuncţionale din unitatea de învăţământ unde este înscris copilul, în familia copilului asistat,în instituţii  

din comunitatea locală (palate ale copiilor,biblioteci,cinematografe, teatre,circ etc.),în care însoţeşte copiii/ 

elevii în diverse contexte educaţionale.  

Datorită multiplelor atribuţii care revin profesorilor de sprijin, aceştia din lipsa timpului necesar nu 

pot realiza de multe ori cu succes toate activităţile. O altă problemă este insuficienţa numărului de profesori de 

sprijin în raport cu numărul de copii cu CES din cadrul şcolilor unde îşi desfăşoară activitatea, chiar lipsa 

totală a profesorilor de sprijin din anumite unităţi de învăţământ. După părerea  mea  norma  profesorului   de 

sprijin, de 8-12 copii este prea mare, timpul   necesar   a   fi   destinat   unui asemenea număr de copii cu CES 

depăşeşte norma didactică de 16ore/ săptămână. Continuitatea pe post reprezintăo altă problemă. Este foarte 

important ca profesorii de sprijin să aibă continuitate pe post după ce copii cu CES s-au ataşat de ei.  

Pe lângă activităţile de intervenţie recuperatorie realizate de profesorii de sprijin, copiii cu CES 

beneficiază de alte servicii speciale: activităţi de remediere fizică, consiliere şcolară, terapia tulburărilor de 

limbaj organizate de alţi specialişti: kinetoterapeuţi, medici, consilieri şcolari, psihologi, logopezietc. Aceşti 

specialişti trebuie să lucreze în echipă cu profesorul de sprijin, trebuie să acorde suport reciproc profesional şi 

uman, consultare, luare împreună a deciziilor la abordarea fiecărui caz.  

Primul pas pentru integrare e realizarea compensării. Procesul compensării poate contribui la 

medierea, suplinirea unor funcţii psihice  dereglate sau absente şi astfel la o dezvoltare aproximativ normală şi 

corespunzătoare vârstei. A doua formă de intervenţie e recuperarea: folosirea sistematică şi eficientă a 

restanţelor funcţionale ale copilului. Integrarea e optimizată şi prin recuperarea prin psihoterapie: diminuarea 

trăirilor afective negative, a frustraţiei, a complexelor, a sentimentului de inferioritate şi inutilitate; prin 

stimularea încrederii în sine, prin conştientizarea cauzelor ce conduc spre eşec. 

Optimizarea integrării se face prin terapie educaţională– integrată; se face o corelare a formelor de terapie prin 

joc,terapie prin învăţare, terapie  cognitivă, art-terapie, melo- terapie, terapie ocupaţională. În multe şcoli pe 

lângă profesorul de sprijin există şi alte resurse umane alocate serviciilor educative specializate: consilier 

şcolar, logoped  care colaborează cu profesorul de sprijin, contribuind la  recuperarea  diferitelor tipuri de 
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deficienţe, sporind astfel oportunităţile destinate copiilor integraţi. De asemenea există multe unităţi şcolare 

unde copiii nu  beneficiază de consilier şcolar sau logoped având în vedere că norma profesorului logoped este 

de 1 la 1000 de copii,iar a profesorului psihopedagog din centrele şcolare şi cabinete de 800 de elevi.  

Pentru a integra cu succes elevii cu CES într-o şcoală de masă,este nevoie de parcurgerea în timp a 

mai multor etape distincte (Gherguţ, A.,2005):  

➢ Sensibilizarea: în prima etapă trebuie pregătit mediul şcolar, începând de la conducerea şcolii şi în 

special cadrele didactice prin acţiuni de informare.  

➢ Trainingul:  cadrele  didactice  trebuie incluse  într-un  program  de  formare pentru  a  putea  cunoaşte  

problemele specifice ale copiilor şi a le înţelege comportamentul lor şi pentru a învăţa principii,  

metode  şi  tehnici  adecvate activităţilor  instructiv –  educative  cu elevii deficienţi. 

➢ Luarea deciziei: implică reorganizarea structurilor funcţionale ale şcolii şi revizuirea atitudinii tuturor 

angajaţilor. 

➢ Tranziţia: este etapa cea mai dificilă, care presupune adoptarea noilor modalităţi delucru. Cadrele 

didactice trebuie să ţină cont de faptul că orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor cu CES) 

este mai eficient şi mai uşor de  înţeles dacă  informaţiile prezentate sunt demonstrate şi aplicate în 

situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbackcontinuu.Trebuie să aplice strategii de învăţare focalizate 

pe cooperarea, colaborarea şi comunicarea între  elevi la activităţile  didactice, precum şi pe 

interacţiunea  dintre cadre didactice şi elevi. Grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă şi 

pentru elevii cu  CES, ce duce la dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul. Interacţiunea 

colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant faţă de opiniile 

celorlalţi, în frângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii colective” (Oprea,C. L.,2006). 

Elevii cu CES au nevoie de sprijin activ de învăţare atât în  timpul activităţilor desfăşurate în clasă,cât 

şi la activităţile din afara clasei. Evaluarea  procesului: este o etapă foarte importantăcare asigură reuşita 

integrării. Evaluarea trebuie să se facă periodic. Ea ajută adaptarea permanentă la nevoile reale ale elevilor şi 

permite menţinerea unei transparenţe şi flexibilităţi în privinţa organizării şi conducerii şcolii. Cadrele   

didactice   din   şcolile incluzive  trebuie  să  beneficieze  de cursuri de formare în domeniul educaţiei copiilor 

cu nevoi speciale şi al educaţiei incluzive. Cadrele didactice  care participă la astfel de cursuri sunt mai 

deschise,lucrează diferenţiat, acuză într- o măsură mult mai mică dificultăţi în activitatea laclasele în care sunt 

integraţi copii  cu CES.  

Din păcate există multe şcoli   unde  cadrele  didactice  nu  au parcurs nici un stagiu de formare în 

acest domeniu. Ca urmare, nu sunt pregătiţi pentru a face faţă problemelor care apar în legătură cu copiii cu 

CES, au sentimentul de nesiguranţă, nepricepere, ceea ce conduce la ineficienţa activităţii didactice cu aceşti 

copii. 

Familia are un rol important în viaţa copilului, mai ales în cazul copiilor cu CES. În viaţa fiecărui  

copil  familia reprezintăprimul mediu  de socializare. În momentul în care în familie se naşte un copil cu 

deficienţă, majoritatea părinţilor se simt vinovaţi. Prezenţa unui copil  deficient într-o familie poate produce o 

modificare  a relaţiilor din cadrul  familiei, afectând echilibrul interior şi exterior. Intervenţia terapeutică 

şiconsilierea familiei reprezintă priorităţile intervenţiei în cazul copiilor cu deficienţe. Reacţiile părinţilor în 

faţa unui copil cu deficienţă pot fi: supraprotecţia, acceptarea, negarea sau respingerea. Având  în  vedere   

aceste   reacţii,  în literatura de specialitate întâlnim mai multe categorii de părinţi (Albu,A.& Albu,  C.,  

2000):   părinţi  echilibraţi, părinţi  indiferenţi, părinţi  exageraţi, părinţi autoritari (rigizi), părinţi 

inconsecvenţi. 

Colaborarea părinţilor cu şcoala şi deschiderea faţă de recomandările profesorului de sprijin şi  a altor 

specialişti sunt benefice pentru întreaga dezvoltare a copilului cu CES şi pentru integrarea lui în colectivul de 

clasă. Atitudinea deschisă a familiei facilitează evaluarea şi diagnosticarea precoce a copilului în vederea 

intervenţiei timpurii. Este foarte importantă colaborarea părinţilor cu şcoala: schimbul permanent de 

informaţii, implicarea în elaborarea şi derularea programelor de intervenţie personalizat, participarea la 
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activităţi de consiliere, implicarea în organizarea anumitor activităţi extraşcolare.În şcolile unde există relaţii 

bune între părinţi şi cadre didactice, predomină un climat de încredere, o atitudine deschisă, de încurajare, 

elemente ce reprezintă una dintre  cele  mai  importante   premise pentru   succesul integrării copiilor  cu CES 

în învăţământul de masă. 
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PROGRESUL ȘCOLAR AL ELEVULUI CU C.E.S. 

 

Prof. înv. primar Bocea Rodica  

Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu  

 

 Dobândirea unei experienţe sociale constructive bazată pe cooperare şi colaborare în rezolvarea 

problemelor vieţii, se realizează în școală. O mare importanță pentru reușita elevilor cu C.E.S., și nu numai, o 

are sprijinul acordat în timpul orelor de curs atât de către profesor cât și de ceilalți participanți la activitatea de 

învățare. Atenția profesorului va fi îndreptată către unele cerințe speciale cum ar fi: 

-așezarea în bancă, el va vedea și auzi mai bine, iar profesorului îi va fi mai ușor să-l urmărească pe 

tot parcursul activității; 

 -captarea atenției și asigurarea înțelegerii în totalitate a mesajului transmis; 

 -sprijin și ajutor în rezolvarea cerințelor, indicații suplimentare, respectarea ritmului propriu; 

 -activități adaptate posibilităților copiilor, pentru ca aceștia la rândul lor să fie participanți activi la 

propria formare; 

 -tipurile de activități să alterneze pentru a nu facilita pierderea motivației și chiar a atenției; 

 -profesorul să fie un partener în învățare, înarmat cu multă răbdare, care formulează cerințe  unice, dar 

realizabile și de către elevul cu C.E.S.. 

 Strategia care are la bază relații de colaborare între elevi în timpul actului didactic este învățarea prin 

cooperare. Aceasta se realizează atunci când elevii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri 

mici, pentru realizarea unui obiectiv comun: rezolvarea unei probleme, explorarea unei teme, 

producerea/crearea unor idei şi soluţii noi într-o situaţie dată. Elevii cooperează şi colaborează în învăţarea 

unor conţinuturi, acordându-şi ajutor şi sprijin reciproc şi asumându-şi răspunderea pentru ceea ce fac. Ei 

conduc activitatea, iau decizii, au încredere reciprocă, comunică deschis şi cinstit, se ocupă de soluţionarea 

conflictelor, de analiză şi evaluarea eficienţei activităţii grupului, iau măsuri necesare pentru îmbunătăţirea 

muncii în grup. Prin aceasta se dezvoltă ataşamentul faţă de grup, grija faţă de celălalt, indiferent de nivelul 

intelectual, clasă socială, apartenenţă etnică sau religioasă, eventual handicap. 

 Deşi învăţarea prin cooperare pare simplu de definit şi descris, totuşi aceasta nu se realizează  deloc 

uşor. Această strategie educaţională, a cărei eficienţă este tot mai mult apreciată astăzi, se dovedeşte a fi un 

sprijin real în integrarea elevilor cu C.E.S. în colectivul clasei, fiind un bun stimulent motivaţional. Acest tip 

de învăţare îşi dovedeşte eficienţa la majoritatea obiectelor de învăţământ, punând accent pe competiţia 

interindividuală. 

 În acest sens am desfăşurat la obiectul Limba română o serie de activităţi bazate pe metode ale 

gândirii critice. 

 O primă metodă utilizată a fost Brainstorming-ul, metodă care stimulează creativitatea. Pentru 

reactualizarea cunoştinţelor despre primăvară am solicitat elevilor să numească cel puţin o caracteristică a 

acestui anotimp, desprinsă din textul studiat, şi să exprime printr-un cuvânt, sentimentul sugerat de acest 

anotimp. Am încurajat redarea a cât mai multor caracteristici şi am apreciat abundenţa de idei.                                               

                               bucurii                                          pomi înfloriţi  

 ziua lungă                                                                                                         joacă 

                      noapte mai scurtă 

 vreme caldă 

   primii ghiocei     iarbă înverzită 

    păsări călătoare lalele, narcise, lăcrămioare 

Primăvara 
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Prin observare sistematică, am constatat participarea activă şi a copiilor cu C.E.S., fiind chiar 

impresionată de aportul lor în redarea a cât mai multor elemente caracteristice primăverii (vreme caldă, iarbă 

înverzită, joacă, păsări). Faptul că se acceptă toate ideile, chiar trăznite, neobişnuite, abundente, fanteziste, aşa 

cum le vin în minte nu fac altceva decât să-i încurajeze, să le dea încredere că şi ideile lor sunt bune şi că 

contează şi părerea lor. 

 Deşi este o variantă mai simplă a Brainstorming-ului, Ciorchinele presupune identificarea unor 

conexiuni logice între idei. Această metodă am folosit-o, atât la începutul lecţiei, pentru reactualizarea de 

cunoştinţe, cât şi în cadrul lecţiilor de sinteză, de recapitulare, sistematizarea cunoştinţelor. Rămânând la 

aceeaşi temă, elevii au primit un set de jetoane ce cuprind următoarele propoziţii: 

 Plapuma de nea e tot mai groasă.    Oamenii seamănă pământul. 

 Păsările se întorc din ţările calde.    Vântul bate cu putere. 

 Un vânticel călduţ adie.      Au apărut primele flori. 

      Ţurţurii atârnă la streşini.         În curând sărbătorim Crăciunul. 

 Ei trebuie să selecteze jetoanele care fac refere la primăvară şi să le lipească pe ciorchine. 

În evaluare, elevii citesc , fiecare câte o propoziţie, analizându-se valoarea lor de adevăr. 

Impulsionaţi de activitatea grupului, am constatat implicarea necondiţionată a elevilor cu C.E.S. în 

rezolvarea întregii munci primite, receptivitatea lor la ajutorul dat de cei din grup, precum şi satisfacţia că pot 

fi utili grupului din care fac parte. 

Un schimb reciproc şi organizat de informaţii şi de idei, de impresii şi de păreri, de critici şi de 

propuneri în jurul unei teme este Discuţia. Aceasta vine să creeze un mediu în care toţi să  se simtă în 

siguranţă şi capabili să participe la o confruntare de idei, nu înainte de a fi stabilită o listă scurtă de reguli pe 

care elevii să le înţeleagă şi să le respecte.   

În lecţia „Cheile”, elevii au fost solicitaţi să-şi exprime propriile păreri cu privire la situaţia creată, să 

argumenteze pro sau contra hotărârea familiei şi să găsescă un alt sfârşit întâmplării. Am pornit în discuţie de 

la întrebarea „De ce credeţi că erau curioşi copiii?”.  

Răspunsurile au fost: 

              -voiau să vadă ce este în dulap;  

-doreau să se simtă stăpâni ai casei, etc. 

Răspunsul elevului cu C.E.S. a fost: 

                 -„căutau jucăria pe care părinţii au ascuns-o”. 

La întrebarea „De ce s-a întâmplat acest lucru?” s-au primit răspunsuri de genul: 

-din cauza părinţilor exigenţi; 

-din cauza faptului că erau prea mici să înţeleagă anumite lucruri;  

Elevul cu C.E.S. a răspuns:  

-„din cauză că rupeau şi stricau lucrurile”. 

La întrebarea „Ce aţi fi făcut în locul părinţilor?” răspunsul elevilor a fost: 

  -le-aş fi satisfăcut curiozitatea şi atunci nu se întâmpla nici un accident; 

  -nu aş fi închis dulapurile, iar copiii nu s-ar fi accidentat; 

 Elevul cu C.E.S. a răspuns: 

      Un vânticel călduţ adie. 

Oamenii seamănă pământul. 
Păsările se întorc din ţările 

calde. 

Au apărut primele flori. 

Primăvara 
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-„nu i-aş fi pedepsit fiindcă nu s-ar mai fi întâmplat nimic”. 

 Acest răspuns a fost povestit şi atunci când li s-a cerut să modifice finalul povestirii. 

 Elevii au fost mult mai liberi în exprimare, au venit cu multe soluţii. 

 Interesantă a fost intervenţia elevului cu C.E.S., care a susţinut o singură soluţie „evitarea accidentării 

copiilor”. 

 Folositoare, în special în cadrul disciplinelor umaniste, metoda Cvintetului presupune rezumarea unui 

fragment analizat prin constituirea unei poezii în cinci versuri. În finalul lecţiei „Buburuza” am propus 

elevilor realizarea unui  cvintet cu această temă. 

 Am constatat respectarea structurii lui şi multitudinea de forme, unele reale, altele imaginare. 

 Exemplific cvintetul realizat de elevul cu C.E.S.: 

  Buburuza 

  Mică, roşie 

  Ieşind, zicând, vestind   

  Este gâza ce aduce 

   Bucurie. 

 Utilizând această metodă, elevii îşi vor însuşi cunoştinţe elementare de gramatică, fără ca ei să 

cunoască noţiunea ca atare. Această metodă vine în sprijinul pregătirii pentru perioada gramaticală şi nu 

numai. 

 În funcţie de scopul urmărit, ne permitem să tragem următoarele concluzii referitoare la activitatea 

elevilor cu C.E.S.: 

➢ o mai bună calitate a învăţării, cu o capacitate de reţinere sporită; 

➢ comportament indisciplinat mai redus; 

➢ relaţii mai bune, mai tolerante cu colegii; 

➢ mai bună capacitate de integrare în grup; 

➢ motivaţie sporită pentru învăţare; 

➢ atitudine pozitivă faţă de şcoală; 

➢ încredere în sine, bazată pe acceptarea de sine; 

➢ sănătate psihologică sporită, senzaţie de bine. 

 Vom urmări pe tot parcursul activităţilor noastre valorificarea plenară a potenţialului uman, prin 

antrenarea pe toate planurile (cognitiv, afectiv, senzorio-motor) a forţelor energetice ale elevului, declanşarea 

şi dirijarea învăţării cu acordarea treptată a unei libertăţi crescânde, până la autoinstruire şi autoînvăţare.  
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Lectura – calea spre cunoaștere 

 

                                                                   Prof. Cirimpei Olimpia Doina 

 Uscatu Maria Alexia 

                                                       Colegiul Național Pedagogic ,,CarmenSylva”Timișoara, Timiș 

 

 

Vorbind despre educație trebuie să înțelegem, în primul rând, scopul pe care ni l-am propus 

în calitate de educatori. Dacă acesta este acela de a-i face pe copii să se dezvolte armonios, să-și 

descopere abilitățile, pasiunile și starea de bine existențial, atunci vei fi aproape de ei, un adevărat 

mentor spiritual și cultural. Adică, un părinte! Cu cât dragostea, încurajarea, susținerea morală sunt 

mai mari, cu atât încrederea copilului creste. 

 Scriitorul român Ion Codru Drăgușianu a spus: “Învățătorul și profesorul sunt locțiitorii 

statului; au deci o responsabilitate în fața societății; ca locțiitori ai părinților au o responsabilitate și 

mai grea, în fața lui Dumnezeu”. Ca atare, munca dascălului nu se rezumă doar la a transmite 

informații și a dezvolta competențe, acesta cultivă suflete...Dascălul trebuie să transmită copilului 

valori morale, spirituale, culturale, să-l încurajeze să se descopere pe sine și pe ceilalți, să 

relaționeze, să respecte și să iubească. Clasa de gimnaziu B, care a început clasa a V-a în anul 2016, 

a Colegiului Național Pedagogic Carmen Sylva Timișoara, s-a remarcat nu doar prin rezultatele 

excelente la învățătură și purtare, precum și la olimpiadele și concursurile școlare, ci și prin dragoste 

față de lectură, dans, joc. Am descoperit împreună librăria timișoreană ”La două bufnițe”, un loc care 

a devenit,  pentru clasa noastră, a două casă, un loc de învățare, de întâlnire cu scriitori, cu editori de 

carte și cu marea literatură! 

 Am primit cu mare bucurie invitația de a citi și, ulterior, de a scrie despre cărți și a le prezenta 

publicului. An de an am descoperit cărți minunate, am învățat responsabilitatea celui care vorbește în 

public și curajul de a avea o opinie! Aceste prezentări de carte au fost adevărate spectacole: ne-am 

costumat, în funcție de subiectul cărții, am dansat, am cântat, unele colege au interpretat piese la pian 

și la chitară, am colorat și am făcut daruri părinților și invitaților. Astfel, am aflat cine vrem să fim! 

 Ne-am bucurat când scriitoarea Veronica D. Niculescu a acceptat invitația noastră de a veni 

acasă la noi, adică la școală. S-a vorbit despre romanul dumneaei: O vară cu Isidor şi am lucrat pe 

ateliere: grupa care a făcut afișe pentru lansarea romanului în Timișoara; grupa celor care au făcut 

ilustrații ale cărții şi, interesant, o grupă a dorit să realizeze machete ale celor două personaje, care au 

ieșit minunat Am lucrat toți cu mare bucurie. Am fost bucuroși că doamna Veronica D. Niculescu a 

fost impresionată atât de farmecul arhitectural al școlii, cât și de noi, de creațiile noastre și de dascălii 

noștri! 

 Am fost onorați când am fost invitați de către Fundația “Povestașii” să participăm la proiectul 

lor ” Cartea cu cei mai mulți autori”, doi ani la rând, rezultând două cărți,  una fiind dedicată 

centenarului României mari, țara noastră dragă! Proiectul a fost deosebit de interesant, fiecare județ, 

reprezentat de către o școală, trebuia să continue o poveste, se primeau foi tipizate, iar, noi, elevii, 

scriam cu mâna pe acestea, dând foaia de la unul la altul. Atenția şi responsabilitatea erau foarte 

mari, dar am reușit! 

 Ce provocări a adus învățarea on-line? În 15 martie 2020, un celebru târg de carte trebuia să 

aibă loc în Timișoara, iar noi, entuziaști, am acceptat invitația editurilor de a scrie și a vorbi despre 

cărți, de a fi voluntari în cadrul acestuia. Desigur, nu s-a desfășurat, iar, ulterior, ne-am întâlnit, însă 
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doar virtual! Aplicațiile, platformele și gatgeturile au devenit spatii de comunicare! Librăria ne 

așteaptă, de asemenea, la programe on-line, iar podcasturile sunt noua forma de întâlnire cu scriitori! 

Muzee, biblioteci, locuri din lume ne așteaptă în mediul virtual! Am pierdut ceva în aceasta 

pandemie? Da, foarte multe! Am câștigat ceva? Da, foarte multe! Am învățat sa nu ne temem de 

comunicarea virtuala, am învins timpul, spațial, rigiditatea unor lucruri cu care eram familiari. 

Lecțiile sunt mai dinamice, mai interesante, mai diversificate! Universul, în complexitatea sa, este 

mai aproape de noi, la un clic distanta! 

Anii de gimnaziu au reprezentat pentru clasa B, nu doar autocunoaștere ci și cunoașterea 

istoriei orașului nostru,  înseamnă și respectul pentru cei care au construit o clădire atât de frumoasă, 

înseamnă respectare tradițiilor religioase ale poporului nostru, înseamnă ajutarea aproapelui și 

cultivarea binelui! Traversând pandemia chiar în ultimul am de gimnaziu, ne-am exersat și format 

competente noi, ne-am adaptat învățării on-line și am reușit! Viitorul ne va dezvălui, treptat, noi 

provocări. 
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COPILUL DISLEXIC ȊN MEDIUL ŞCOLAR 

Trucă Maria-Loredana 

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” 

Dislexia – noţiuni introductive 

Dislexia reprezintă dificultatea de a ȋnvăţa scrisul și cititul.Ea are la bază o afectare a procesului de 

ȋnvăţare care apare la copii și care persistă toată viaţa. Mecanismul de producere este legat de imposibilitatea 

creierului de a transpune ȋn cuvinte informaţiile primite pe cale auditivă și vizuală. 

Dislexia are la bază o disfuncţie neurologică, dar este influenţată şi de ereditate. 

Disfuncţia neurologică poate fi cauzată de factorii nocivi din timpul sarcinii, naşterea prematură, complicaţiile 

în timpul naşterii sau diferite traume şi boli care afectează sistemul nervos central în perioada copilăriei mici. 

Aceste afecţiuni minime ale creierului pot provoca tulburări la nivelul limbajului, motricităţii, echilibrului, 

schemei corporale, orientării în spaţiu şi timp, atenţiei, percepţiei vizuale, auditive şi tactile, memoriei precum 

şi în prelucrarea secvenţială a informaţiei. Dezvoltarea deficitară a acestor capacităţi poate apărea în diferite 

stadii de gravitate sau combinaţii şi constituie baza formării tulburărilor de învăţare, perturbând procesul de 

însuşire a abilităţilor de scris-citit şi a celor matematice. Fiecare dislexic este diferit, cu simptome diferite şi 

trebuie susţinut să se dezvolte într-un mod personalizat. 

Ȋn limbaj comun, se folosesc pentru dislexie o serie de termeni cum ar fi: deficienţa de citire sau 

nedezvoltarea capacităţii de a citi. 

Copii dislexici au probleme ȋn a decoda fonemele și de aici apar probleme ȋn ȋnvăţarea scris-cititului 

și a scrisului ortografic. Mai pot avea probleme ȋn reţinerea fonemelor și a cuvintelor, cititul fiind ȋncetinit și 

inexact. Copiii cu dislexie dezvoltă și probleme legate de pronunţarea corectă a cuvintelor, scrierea de mână, 

planificarea și organizarea, operaţiile matematice. Copilul dislexic poate dezvolta și alte tulburări asociate 

dislexiei ca disgrafia și discalculia, acestea afectând și mai mult capacitatea de comunicare a copilului. 

Tipuri de dislexie 

Există trei tipuri principale de dislexie: 

a) Dislexia primară este cauzată de o disfuncţie a unei zone specifice de scoarţa cerebrală din emisfera stângă, 

astfel ȋncât persistă toată viaţa. Persoanele care manifestă acest tip de dislexie au de obicei probleme destul de 

serioase de  vorbire/scriere/citit, astfel ȋncât, de obicei, nu depășesc nivelul clasei a patra. Acest tip de dislexie 

se transmite ereditar. 

b) Dislexia secundară este una dobândită din timpul dezvoltării intrauterine, neavând cauză genetică. Se pare 

că fluctuaţiile hormonale ale mamei din timpul sarcinii ar putea influenţa dezvoltarea cerebrală a copilului ȋn 

dezvoltarea fetală. Acest tip de dislexie se tratează și dacă este depistată din timp și atitudinea faţă de copil 

este una adecvată, la vârsta adultă poate trece peste aceste manifestări. 

c) Dislexia traumatică este cauzată de diverse traume care au loc la nivelul capului, având ca efecte afectarea 

unor arii cerebrale din emisfera stângă responsabile de citit/vorbire/scris. Tratamentul acestui tip de dislexie 

depinde de la un om la altul și de ariile cerebrale implicate ȋn traumă, precum și de gravitatea efectelor traume.  
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Copiii dislexici ȋn mediul școlar 

Copiii care suferă de tulburări de învăţare sunt dezavantajaţi în şcoală, deoarece învăţământul 

tradiţional nu se potriveşte cu capacităţile lor, cu modul lor specific de prelucrare a informaţiei. 

Metodele clasice de învăţământ se bazează tocmai pe punctele slabe ale copiilor dislexici, astfel eşecul este de 

înţeles. Dacă ei nu pot învăţa aşa cum noi le învăţăm, atunci noi ar trebui să le învăţăm în felul în care învaţă 

ei. Acest lucru este o provocare pentru toate sistemele de învăţământ. 

Un climat cald, înţelegător, creat de familie şi de şcoală, împreună cu o terapie şi educaţie 

personalizată, îi creează micului copil dislexic o bază solidă de dezvoltare, putându-se preveni, în acest mod, 

tulburările emoţionale şi de comportament. 

În cazul copiilor dislexici trebuie înţeles şi acceptat faptul că performanţa scăzută a copilului nu se 

explică prin lene, prostie, neatenţie sau lipsă de caracter, ci este cauzată de dislexie. 

Empatia faţă de copilul dislexic presupune capacitatea de a ne pune în pielea copilului, de a rezona cu 

ceea ce simte şi de a înţelege acele trăiri chinuitoare prin care trece. 

Copilul dislexic îşi dă seama că el este diferit de ceilalţi, că nu poate face faţă cerinţelor şi rămâne în 

urma celorlalţi, că alţi copii, mai mici, ştiu lucruri pe care el nu le ştie. Simte că pentru el este imposibil, 

inaccesibil, ceea ce pentru alţii este natural. Copiii dislexici conştientizează că realizările lor nu satisfac 

aşteptările părinţilor, pedagogilor şi nu sunt în concordanţă nici cu străduinţele proprii. Deoarece nu ştiu să 

scrie şi să citească bine, li se poate crea convingerea că nu pot face nimic bine, insuccesele repetate îi pot 

conduce la convingerea că nu se pricep la nimic.Aceşti copii se simt incapabili, nefolositori, inutili, inferiori 

celorlalţi. Devin din ce în ce mai pasivi, îşi pierd spiritul de iniţiativă, nu au încredere în capacităţile proprii, 

nu-şi mai asumă riscuri, se aşteaptă la insuccese. Aprecierea de sine devine instabilă. 

Învaţă cu din ce în ce cu mai puţină plăcere şi treptat se instalează pierderea durabilă a motivaţiei. 

Mulţi dintre ei reacţionează la eşecurile de învăţare prin tulburări de comportament, care deseori nu sunt 

înţelese de familie sau şcoală. Părinţii devin îngrijoraţi, se neliniştesc din cauza evoluţiei şcolare a copilului, a 

realizărilor sale, a adaptării şcolare şi a viitorului. În aceste familii, învăţatul prelungit până seara târziu devine 

obişnuinţă. Copilul trebuie să înveţe peste puteri pentru a corespunde aşteptărilor şcolare, dar în ciuda 

exersărilor nenumărate, în majoritatea cazurilor realizările nu sunt cele aşteptate. De multe ori copilul 

inventează orice altceva ca să amâne pregătirea lecţiilor. Tensiunea permanentizată datorată învăţatului de 

acasă îşi pune amprenta şi pe relaţia părinte – copil. Dacă se ocupă altcineva de procesul corepetării, părintele 

poate să rămână părinte, oferind sprijin emoţional copilului şi nu se schimbă în învăţător sau profesor în ochii 

copilului. 

Copilul trebuie ajutat să devină un adult echilibrat, cu forţă de viaţă, integrat în societate, o persoană 

capabilă să-şi accepte problemele sale cauzate de dislexie. Trebuie găsite şi dezvoltate capacităţile forte ale 

copilului, ca să se simtă valoros în ciuda greutăţilor şcolare. Creşterea stimei de sine a copilului poate fi 

asigurată prin aprecierea acelor rezultate mici sau mari pe care le are la învăţătură şi prin diverse activităţi: 

sport, muzică, arte, hobbyuri, muncă voluntară etc. 
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Relaţiile (inter)umane sunt foarte importante. Grupurile de sprijin pentru părinţi, consilierea parentală 

pot ajuta părinţii în acest drum greu şi lung.Cunoaşterea unor adulţi dislexici redă speranţa părinţilor. 

Relaţionarea cu un logoped, psiholog sau un pedagog empatic poate oferi sprijin real, împărţirea 

responsabilităţilor şi ajutor în prelucrarea situaţiilor de criză. Colaborând cu logopedul, părintele poate să se 

implice şi în procesul de dezvoltare al copilului, cu ajutorul diferitelor exerciţii sau jocuri logopedice. 

Părintele trebuie să comunice permanent cu educatorii/pedagogii de la clasă.Trebuie să știe care sunt 

structurile de sprijin care ȋl pot ajuta pe copilul  dislexic să se adapteze eficient ȋn ȋnvăţămantul public, 

desigur,  ȋn concordanţă cu legislaţia ȋn vigoare. 

Ȋn Romania, copii cu dislexie pot beneficia de asistenţă psihopedagogică ȋn ȋnvăţământul de masă, 

adică de ajutorul unui logoped și, uneori, a unui profesor itinerant, dacă prezintă și probleme de dezvoltare 

cognitivă asociate dislexiei. Din păcate numărul acestor specialiști care pot ajuta la o bună adaptare a 

dislexicului ȋn ȋnvăţământul public nu este sufficient. 

Copiii care prezintă tulburări de învăţare au rezultate mult inferioare capacităţilor lor. Este vorba de 

un dublu dezavantaj: o slabă dezvoltare a deprinderilor şcolare (vorbire, citire, scriere, calcul) şi, din cauza 

gândirii lor diferite, materiile şcolare şi învăţatul sunt mai greu accesibile pentru ei. Deficienţele nasc noi 

deficienţe. Scopul pedagogilor este să prevină acumularea rămânerilor în urmă, să caute noi metode de 

predare, altele decât cele tradiţionale. 

Un bun pedagog/profesor poate ȋnţelege problemele cu care se confruntă copilul dilsexic și ȋși poate 

adapta stilul de predare la resursele copilului, pentru ca acesta să poată ȋnvăţa. Un ȋnvăţător bun poate utiliza 

eficient o serie de metode simple, pe care le pot prelua și părinţii, folosindu-le eficient acasă. 

 Câteva dintre aceste metode sunt: folosirea a cât mai multor imagini, planşe viu colorate cu rol stimulativ; 

folosirea unor metode variate, multisenzoriale, mai ales jocuri didactice ȋn procesul educative; utilizarea 

observaţiei; explorarea activă a mediului ȋnconjurător ȋmpreună cu elevii prin acţiuni, mişcare şi nu doar 

discuţii; valorificarea un limbaj accesibil; clarificarea ȋncă de la începutul orei a ce se aşteaptă de la el 

(definirea nivelului de așteptări); formularea unei singure cerinţe deodată; alocarea unui timp suficient pentru 

rezolvarea sarcinii; acordarea de suport ȋn situaţia ȋn care se blochează. Pedagogul trebuie să fie empatic cu 

dislexicul și să aibă multă răbdare, să creeze o atmosferă plăcută la oră, fără tensiuni care să genereze 

sentimente de frustrare. 

Dacă copilul dislexic este preșcolar, educatorul trebuie să utilizeze ȋn procesul educativ o serie de 

metode, ca de exemplu: observaţia activă – prin care să constate dacă anumite capacităţi ale copilului sunt la 

un nivel scăzut faţă de cele ale colegilor săi; comunicarea eficientă cu părinţii copilului; colaborare eficientă 

cu logopedul grădiniţei; dezvoltarea mişcărilor elementare care formează baza motricităţii fine; derularea cu 

precădere a unor activităţi care dezvoltă creativitatea şi simţul estetic al copilului de pildă: lucrul manual, 

educaţia plastică, muzica; interacţiunea activă cu copilul , exerciţii kinetoterapeutice, jocuri didactice, jocurile 

dramatice,jocul de rol. Atmosfera orelor trebuie să fie agreabilă, copiii sunt atraşi de instrumentele de lucru 

folosite, dezvoltarea copiilor se face într-un cadru plăcut, prin jocuri atrăgătoare. 
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Ambianţa ȋnvăţării, ȋn sala de clasă ar trebui să fie următoarea: copilul dislexic ar trebui să stea în 

prima bancă, cu un coleg amabil, care să îl ajute la nevoie și cu care să poata comunica; să nu fie agitaţie în 

jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia; materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui (in 

zona de proximitate); tabla să fie alba; să facem o copie xerox a informaţiilor de pe tablă pe care copilul 

dislexic să o aibă la îndemână, de preferinţă pe hârtie color (culoarea crem); băncile să aibă o inclinaţie de 45 

grade (este mai aproape de verticalitatea tablei); să utilizeze, cu acordul profesorului, computerul pentru a-și 

ușura activitatea de scriere și pentru a-și dezvolta abilităţile de coordonare corpsegmente și oculo-motorii. 

Ȋn România,  din nefericire, mediul școlar nu este foarte prietenos cu copii cu cerinţe educative 

speciale, nu există școli destinate copiilor dislexici. Părinţii nu se pot folosi de prevederile legale pentru a cere 

anumite drepturi pentru copiii lor bolnavi, pentru că nu există legislaţie ȋn ceea ce privește dislexia. 
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DREPTURILE COPIILOR 

~activitate extracurriculară~ 

 

prof.Ioana Jenica-Mihaela, Liceul Tehnologic Stoina, județul Gorj 

        prof.Ioana Dana-Mihaela, Grădinița cu Program Prelungit″Phoenix″Craiova, județul Dolj 

 

 

REZUMAT 

Despre educație se vorbește foarte mult în toate mediile și situațiile sociale. 

Instituțiile, organizațiile sociale, comunitățile umane, dar și fiecare om, în numeroase contexte de viață, 

individuale și colective, evocă puterea sau slăbiciunea educației în fața unor rezultate în activități care duc la 

satisfacții sau insatisfacții, la succes sau insucces. 

În ultimii ani, școala românească se confruntă cu o problemă complexă-educarea inteligenței 

emoționale, înţeleasă ca o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi emoţiilor negative, având ca scop, 

accelerarea unui comportament dezirabil sau decelerarea unui comportament indezirabil. 

Discrepanţa dintre situaţiile negative de viaţă şi aşteptările noastre duce frecvent la 

emoţii negative pe care este bine să învăţăm să le gestionăm eficient.  

Intervenţiile cognitiv-comportamentale prin educaţie rațional-emotivă şi comportamentală sunt cele 

mai eficiente intervenţii de dezvoltare a inteligenţei emoţionale. 

 

CONȚINUT 

Eșecul în încercarea de control a emoțiilor negative disfuncționale se soldează frecvent cu dificultăți 

adaptative:comportamente agresive, dificultăți de concentrare a atenției, reacții fiziologice invalidante, 

tendința de a evita activitățile care presupun efort fizic sau intelectual. Intervențiile cognitiv-comportamentale 

prin educație rațional-emotivă și comportamentală sunt cele mai eficiente intervenții de dezvoltare a 

inteligenței emoționale. 

Derularea activităților acestui proiect a urmărit activități de integrare în învățământul de masă a 

preșcolarilor proveniți din categării dezavantajate(preșcolari cu cerințe educaționale speciale integrați în 

învățământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii crescuți de rude, copii din 

comunități sărace, comunități izolate, părinți plecați în străinătate, copii școlarizați la domiciliu etc.). 

Exemplu, am desfășurat activitatea  extracurriculară: Cea mai mare lecție din lume, cu ocazia Zilei 

internaționale a Drepturilor Copilului. 

Obiectivele lecției au fost inițierea elevilor în înțelegerea Convenției cu privire la Drepturile 

Copilului, a legăturii dintre Convenție și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, discutarea unei lumi în care 

toate drepturile copiilor sunt respectate, reafirmarea drepturilor celor mici și organizarea de acțiuni  

În acest an, în cadrul celei mai mari lecții din lume, copiii au fost încurajați să își imagineze o lume în 

care toate drepturile lor sunt respectate și în care le este asigurat un viitor sustenabil. Prin intermediul 

discuțiilor și activităților, copiii au  înțeles mai bine  drepturile, fiind încurajați să identifice acțiuni concrete 

pe care le pot implementa pentru ca drepturile copilului să devină o realitate în viețile lor și în comunitățile în 

care trăiesc. 

Rezultatele învățării: 

1. Să începem să înțelegem Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (CRC)  

2.  Să înțelegem legătura dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Convenție 

3.  Să gândim un viitor al copilăriei unde toate drepturile copiilor sunt respectate  

4. Să vorbim deschis despre drepturile lor și să luăm măsuri pentru Ziua Internațională a    Drepturilor Copilului 

 

Desfășurarea activității: 
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Pasul I: Crearea contextului copilăriei  

Acest prim pas este o discuție cu elevii despre ce înseamnă copilăria pentru ei.  

Întrebare: Ce înseamnă cuvântul ″copilărie″ pentru tine? 

Alte întrebări pentru a deschide discuția: • Când începe și când se termină copilăria? • Credeți că 

copilăria este la fel pentru copiii de pretutindeni? • Cum ar putea copilăria din România) să fie diferită și/sau 

asemănătoare cu copilăria din (Siria)? • Ce este important pentru o copilărie ‘bună’?  

Vor fi selectate câteva imagini sugestive, apoi se realizează un Ciorchine. 

 

Pasul II: Prezentarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului  

În continuare,li se va explica preșcolarilor faptul că nu sunt singurii care se gândesc la copilărie și la 

ce înseamnă să fii copil. În urmă cu treizeci de ani, Națiunile Unite (aproape toate guvernenle din lume) au 

convenit asupra unui document juridic numit Convenția cu privire la Drepturile Copilului. Acesta cuprinde 54 

de articole care descriu drepturile copiilor și modul în care guvernele ar trebui să colaboreze pentru a le 

asigura tuturor copiilor. 

 În 2019 sărbătorim a 30-a aniversare a Convenției.  

Voi solicita copiii să se gândească la ideile lor inițiale despre copilărie de la începutul lecției. Pot să vadă cum 

se leagă discuțiile lor inițiale de Convenția cu privire la Drepturile Copilului? Vom petrece un timp citind cu 

voce tare și discutând mai multe articole cu clasa.  

Explic copiilor că, deși toate drepturile sunt la fel de importante și toate au legătură între ele, vom începe prin 

a analiza 5 teme.  

• Dreptul de a fi ascultat și luat în serios - (Articolul 12, Articolul 13 Dreptul Copilului de a Căuta, Primi și 

Transmite Informații, Articolul 14 Libertatea de Gândire, Coștiință și Religie, și Articolul 15 Libertatea de 

Asociere) 

 • Dreptul de a fi tratat corect - (Articolul 2 Principiul Nediscriminării)  

• Dreptul la educație - (Articolul 28 și Articolul 29 Obiectivele Educației) 

 • Dreptul de a trăi și a se dezvolta sănătos - (Articolul 6 și Articolul 24 Dreptul la Asistență de Sănătate de 

Bună Calitate)  

• Dreptul la joacă - (Articolul 31 Dreptul la Relaxare, Joacă și Cultură) 

 

 Pasul III: Înțelegerea evoluției și a provocărilor 

Voi explica preșcolarilor că, deși s-au înregistrat mari progrese în ultimii 30 de ani pentru 

îmbunătățirea copilăriei pentru toți copiii de pretutindeni, încă mai sunt multe provocări cu care se confruntă 

copiii.  

Lumea este în continuă schimbare: copilăria s-a schimbat în timp? Există noi provocări cu care se 

confruntă acum copiii în copilărie față de acum 30 de ani? Sunt drepturi ale copilului pe care elevii consideră 

că lipsesc?  

DISCUȚII/EXERCIȚII DE REFLECȚIE: 

Voi prezenta câteva versuri: 

″Sunt copil ca fiecare/Și mă joc mereu?Jucăria cea mai mare /Este tatăl meu./Și când tata nu-i acasă/Că-i 

altundeva/Jucăria cea aleasă/Este mama mea./Si când mama și cu tata/ Sunt plecați de-aici/Pentru joc să 

țineți seama/Am niște bunici.″ 

Apoi, voi solicita copiii să găseacă și alte povești(cunoscute de ei), în care să găsească ce drepturi ale copiilor 

lipsesc. 

Întrebare de reflecție: În ce fel s-a schimbat copilăria? 

Împreună cu copiii voi evidenția aspectele pozitive/ negative. 

 

Pasul IV: Exprimarea Viitorului Copilăriei 
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  Desenarea/pictarea unui tablou care să reprezinte lumea în care toți copiii au ocazia să trăiască o 

copilărie cu respectarea drepturilor lor. 

Pasul V: Sărbătoriți-vă drepturile! 

Joc de rol/dezbatere: 

Tema-Drepturilecopilului:Scriem Viitorul Copilăriei: Pentru fiecare copil, toate drepturile 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ – UN PAS SPRE VIITOR 

 

Prof. Dăscălița Daniela 

Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” Roman 

 

„A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de 

ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.” 

                      Eugen Pora    

            Natura, cu farmecul şi tainele ei, cu dulceaţa şi mireasma ei inconfundabilă, a atras dintotdeauna micii 

şcolari, determinându-i să descopere acest univers minunat, angajându-i în acţiuni de explorare pentru a-şi 

satisface curiozitatea ştiinţifică, pentru a înţelege unele fapte şi le face prin activităţile sale influenţează direct 

sau indirect natura. Datorită faptului că omul este singura „vieţuitoare” care-şi poluează în mod deliberat, 

conştient mediul, termenul de „ecologie” a luat o tentă spre protecţia mediului.  

             Educaţia ecologică înseamnă formarea unor mentalităţi şi modelarea acestora pentru promovarea 

valorilor societăţii şi a importanţei protecţiei mediului. Este un proces care se desfăşoară în timp. Acţiunile 

practice, de ecologizare şi igienizare îşi au rostul lor atâta timp cât reuşesc să insufle mentalitatea şi atitudinea 

corectă atât faţă de mediu cât şi faţă de cei care nu-i respectă curăţenia. 

            Elevii trebuie să cunoască faptul că protecţia mediului înconjurător, conservarea naturii şi reconstrucţia 

ecologică a mediului degradat constituie una din problemele majore ale lumii contemporane. Menţinerea 

echilibrului ecologic pe Terra este confruntată cu situaţii majore de care depinde însuşi viitorul omenirii. De-a 

lungul timpului omul a intervenit în mediul său de viaţă, modificând şi transformând natura prin construcţia de 

fabrici şi uzine ce elimină în atmosferă substanţe nocive, construcţia de autovehicule, utilizarea e substanţe 

(insecticide, pesticide) pentru a combate dăunătorii plantelor, tăierea pădurilor pentru a mări suprafaţa 

locuibilă ducând la apariţia alunecărilor de teren, a avalanşelor, depozitarea de deşeuri în locuri nepotrivite. 

Echilibrul ecologic este fragil faţă de amenajări şi intervenţii nechibzuite, provocând degradări ireversibile în 

mediu. Rezolvare problemelor ecologice depinde într-o mare măsură de antrenarea constructivă în activităţile 

de ocrotire a naturii, ca şi de protecţie a mediului înconjurător, a tuturor factorilor. Ocrotind natura ne păstrăm 

propriul nostru leagăn în care ne-am născut şi am crescut, ne conservăm propria noastră matrice stilistică în 

care va dăinui specificul nostru românesc.  

 Educaţia în spiritul ocrotirii şi conservării naturii este concepută ca una din componentele cheie ale 

educaţiei copilului, pe care trebuie să-l învăţăm să ştie să beneficieze, pe lângă binefacerile civilizaţiei şi de 

cele ale naturii, care să-l ajute să-şi păstreze sănătatea şi capacităţile creatoare. Va trebui astfel să educăm 

elevii în spiritul unei noi atitudini, bazată pe o nouă concepţie a oamenilor despre natură, ca un prieten ce 

trebuie protejat şi ale cărui resurse trebuie utilizare în necesitatea prezentului, dar şi în perspectiva viitorului, 

care defineşte „conştiinţa ecologică”. 

 Creaţia literară românească reflectă în modul cel mai concludent sentimentul organic de solidaritate al 

poporului nostru cu natura. Multe dintre lecturile literare au marele merit de a fi călăuză sigură care descrie 

drumurile către frumuseţile deosebite ale naturii pământului românesc. 

  Lecturile pe care le prezentăm şi le recomandăm elevilor trebuie să constituie arzătoare invitaţii adresate 

tuturor, de a se apropia de natură, de a o cunoaşte profund şi de a o iubi. Parcurgând rândurile şi gândurile 

marilor scriitori Vlahuţă, Eminescu, Sadoveanu, Coşbuc,Goga, Alecsandri, alături de mulţi alţii, poţi să 

pluteşti pe firul apelor, să urci munţii, să te pătrunzi de dogoarea câmpiilor, să te îmbeţi de aroma roadelor 

ţării tale. Deci îndrumând paşii elevilor pe urmele scriitorilor le oferim posibilitatea de a drumeţi pe cărările ce 

vin din istorie şi de a se adânci în admiraţia naturii.  

 Pe lângă mijloacele imaginare de a călători, drumeţia rămâne pe primul plan în privinţa rolului său 

educativ. Şcolarii vin în contact direct cu natura, sunt învăluiţi de farmecul ei, sunt încântaţi să străbată cu 

piciorul câmpii, dealuri şi munţi, să simtă prospeţimea aerului din păduri şi să audă glasurile pământului.  
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 Practicarea turismului de către copii, sub îndrumarea unui cadru didactic deschide elevilor paginile 

marii cărţi a naturii şi-i învaţă să o „citească”, să o interogheze, să o exploreze, să-i sesizeze contextul şi să-i 

prevadă efectele, să înţeleagă locul şi rolul omului în menţinerea echilibrului naturii.  

 Tot pentru a îndruma paşii copiilor în universul ecologiei putem să alegem opţionalul din aria 

curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale Naturii”. Personal, am ales opţionalul „Din tainele naturii”, în cadrul 

căruia am desfăşurat diverse activităţi atractive: observări în natură, explorări ale mediului natural, vizite, 

drumeţii, excursii; am îndrumat copiii în realizarea unor desene după natură, a unor colecţii de ilustraţii, roci, 

frunze, seminţe, etc; am organizat dramatizări vizând poluarea, acţiuni de îngrijire a spaţiilor verzi, de 

colectarea a unor deşeuri. 

  Punctul forte al opţionalului a fost realizarea, prin cooperare a revistei „Prietenii naturii”. Elevii au fost 

încântaţi să adune materiale, să scrie articole, să realizeze ilustraţii şi să redacteze revista. „Prietenii naturii” 

conţine gânduri despre natură ale micilor şcolari, creaţii în versuri şi în proză, curiozităţi, ghicitori, jocuri. 

 

 <<Gânduri despre natură>> 

• În mijlocul naturii mă simt liber ca un fluture printre flori, ca o pasăre a cerului, ca o adiere de 

vânt primăvăratic, ca o picătură de rouă pe o frunză de stejar. 

            

• Pentru mine natura este asemenea unui leagăn de flori, asemenea unui uriaş balansoar de verdeaţă 

care mă primeşte între braţele sale parfumate şi pure şi mă ajută să mă eliberez de griji. 

            

• Natura ne oferă ce are ea mai bun şi mai curat. Noi de ce nu ştim să o preţuim ? De ce pătăm 

puritatea ei cu deşeuri şi fum, de ce îi lovim sufletul, tăindu-i  pădurile ? Ar trebui să iubim 

natura, să o ocrotim şi să încercăm să o păstrăm nepoluată. 

         

           

      Putem intra alături de micii şcolari din ciclul primar în universul ecologiei prin lecţiile de ştiinţe ale 

naturii, prin activităţile extracurriculare (vizite, drumeţii, excursii),  prin acţiuni de colectare a deşeurilor, de 

îngrijire a spaţiilor verzi, de plantare a pomilor, prin realizarea unor activităţi atractive care să le incite 

curiozitatea, să-i determine să iubească natura, să o protejeze şi să devină prietenii ei. 

 „Căci dacă generaţia actuală de oameni este trecătoare, nu este iertat să dispară cu ea deodată şi bogăţia 

naturii exploatată fără prevedere, nu-i voie să se prăpădească pentru totdeauna specii rare de animale şi plante, 

de interes pentru ştiinţă şi medii de viaţă caracteristice, pe care natura numai cu trudă le-a creat…” 

            Al. Borza 
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De ce se produce abandonul şcolar? 

 

Prof. ȋnv. primar Alexandra Licuță – Gafton 

Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu”, Timişoara 

 

Indiferent dacă privim dintr-o perspectivă economică sau socială, cauzele care determină renunțarea la 

educație sunt multiple iar factorii principali care favorizează această situație se găsesc plasați la mai multe 

nivele, astfel: 

1. La nivelul copilului și al familiei se găsesc principalii factori ce pot determina/determină un copil să nu mai 

meargă la școală. Acești factori sunt: 

• Sărăcia (dificultățile materiale) care limitează posibilităţile părinţilor de a le oferi copiilor resursele și accesul 

necesare educaţiei. Din acest motiv, numeroase familii au probleme atât în asigurarea hranei necesare 

copilului cât și în asigurarea îmbrăcămintei adecvate de care acesta are nevoie (în special pe timp de iarnă). 

Mai mult decât atât, dificultățile materiale sunt atrase și de dezorganizarea familiei – violența, alcoolismul și 

divorțul fiind situații care preced uneori decizia de abandon școlar 

• Modelul educațional oferit de familie (părinți, frați) joacă un rol foarte important în felul în care copii gândesc 

și iau decizii. 

• Emigrarea masiva a forței de muncă – adică acele situații în care unul sau ambii părinți aleg să plece la 

muncă într-o altă țară pentru a putea să își întrețină familia și care creează goluri emoționale puternice în 

sufletele copiilor mai ales dacă aceștia se află la o vârstă fragedă. Ei sunt lăsaţi în grija unor rude sau 

cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară și pot sfârși prin a abandona școala 

• Intrarea pe piața muncii (exploatarea copiilor prin muncă) – sunt multe situațiile în care elevul se angrenează 

în lucrul ca zilier sau în alte activități regulate aducătoare de venit (ex: cerșetoria) care, pe termen mediu și 

lung, conduc la abandonul școlar sau implică în activități care sunt la limita legii precum prostituția sau 

integrarea în adevărate rețele de cerșetorie cu același final. 

• Lipsa motivației cauzată de izolare și lipsa oportunităților –  sunt adulți și copii în România care locuiesc în 

zone izolate, fără drum de acces, extrem de greu accesibile care abandonează școală pentru că nu reușesc să 

ajungă la ore. Sunt copii care poate dacă s-ar fi născut la oraș ar fi avut mai multe oportunități de a învăța și 

alta ar fi fost poate povestea lor. 

• Etnia – sunt cazuri numeroase în care elevi de etnie romă aleg să abandoneze școala tot din motivele 

menționate mai sus. 

1. La nivelul comunității – la fel ca în cazul familiilor, se creează și se stabilesc norme sociale și cai de urmat 

care devin, în timp, reguli comportamentale urmate de membrii comunității. Mai mult, parte dintre ele devin 

factori de risc care contribuie la abandonul școlar printre care: 

• Apariția unui copil – în cazul fetelor, ce provin de multe ori dintr-un mediu ostil , din familii sărace și/sau 

dezorganizate ajung sa devină mame la vârste foarte fragede și să abandoneze școala pentru a crește copilul 

nou-născut. Această situație, este dificilă pentru o mama foarte tânără care poate abia înțelege ce i se 

întâmplă; în comunitate, însă, cu siguranță nu este singurul caz 

• Norma mariajului timpuriu – adesea întâlnită în cazul comunităților rurale, căsătoria la vârste mici este un alt 

factor care determină renunțarea la educație.  

• Anturajul – de la vârste foarte fragede copii pot cădea, din motive diverse (ex: dorința de a ieși în evidență 

etc.) în capcana anturajului și ajung să ia decizii în funcție de puterea de influență a anturajului una dintre 

acestea fiind chiar renunțarea la educație. 

2. La nivelul școlii există, de asemenea, cauze care contribuie la abandonul școlar, precum: 

• Atitudinea cadrelor didactice – Neimplicarea cadrelor didactice, într-o manieră proactivă, pentru a împiedica 

acest lucru să se întâmple este o cauză importantă a abandonului școlar. Din păcate, foarte mulți profesori 
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ajung să comunice cu părinții sau copii când situația elevilor este deja foarte gravă în loc să comunice periodic 

cu aceștia pentru a evita ca aceste situații să se întâmple. 
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• ÎNDRUMAR PENTRU PREDAREA CONVENȚIEI NAȚIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA 

DREPTURILE COPILULUI 
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DREPTUL LA VIITOR 

Prof. Ungureanu Oana-Mihaela 

Școala Gimnazială “EPISCOP Iacov Antonovici”, Bârlad, jud. Vaslui 

 

 

    Programul educaţional destinat incluziunii şcolare nondiscriminatorii, ce vine în întâmpinarea 

recunoaşterii dreptului la educaţie al tuturor copiilor, vizându-i direct pe cei cu CES trebuie să fie în atenția 

oricărui dascăl. În acest scop, este imperios necesară colaborarea  şcolilor de masă cu instituţiile de ocrotire şi 

recuperare care presupune, mai întâi, colaborarea dintre dascălii din învăţământul de masă şi specialiştii în 

recuperare în scopul găsirii metodelor educative eficiente, necesare atingerii obiectivelor propuse.  

  Educarea, instruirea, în scopul creşterii şanselor de integrare/reintegrare socială a elevilor cu 

deficienţe psihomotorii este o întreprindere dificilă şi complexă, iar cadrele didactice din învăţământul de 

masă, nu sunt pregătite specializat pentru a aborda acest proces pe cont propriu, învăţământul de masă 

operând cu noţiuni ale psihopedegogiei generale. De asemenea, specialiştilor în recuperare şi integrare socială  

le lipseşte adesea abordarea pedagogică clasică în exerciţiile educaţionale. 

  Metodele specifice de lucru cu astfel de elevi, puţine în literatura de specialitate, nu stau, de cele mai 

multe ori,  la îndemâna dascălilor sau, mai mult, apar în urma unor experimente didactice de adaptare a unor 

metode cunoscute, consacrate, la condiţiile clasei. Esenţială este cunoaşterea problematicii pe care această 

categorie de elevi o dezvoltă, iar abordarea educaţională prin punerea în comun a experienţelor didactice şi din 

planuri diferite contribuie la succesul instruirii.   

  Pentru ca şcoala să devină incluzivă, în adevăratul sens al expresiei, trebuie să folosească metode 

specializate şi particularizate cazuistic, prin care să restrângă diferenţele dintre elevi şi care să contribuie la 

dezinstituţionalizarea celor cu CES.  

  Astfel, pentru a asigura succesul scontat, profesorii din învățământul de masă trebuie să realizeze un 

Program de intervenție personalizat, să conceapă și să aplice strategii didactice adaptate fiecărui elev cu CES, 

să transmită informații accesibilizate, să realizeze fișe de lucru atractive, prin rezolvarea cărora să se obțină 

progresul acestuia. În acest sens, propun în continuare o fișă de lucru pe care am utilizat-o la limba și literatura 

română în vederea însușirii cunoștințelor despre verb de către o elevă cu CES de clasa a V-a. 
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Fișă de lucru pentru elevi cu CES 

 

1. Alege doar verbele din seria de cuvinte de mai jos și scrie-le în petalele florii: 

 

Minge, scrie, frumos, alergi, stilou, intrăm, casă, voi citi, albastru, vorbește. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

2. Construiește propoziții cu verbele pe care le-ai scris în petalele florii. 

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

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

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

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

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

3. Transformă verbele după modelul de mai jos: 

 

Trecut                                          prezent                                     viitor 

 

(eu) am fugit                            (eu)  fug                              (eu)   voi fugi 

 

 

Trecut                                          prezent                                     viitor 

 

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

Trecut                                          prezent                                     viitor 

 

  .....                                             (voi)   scrieți                                                 

 

 

 

4. Subliniază  verbele din enunțurile de mai jos și grupează-le după ceea ce exprimă. 

a) Cenușăreasa spăla vase, freca podelele din camerele doamnei și domnișoarelor, dormea într-un pod pe 

un braț de paie. 

b) Surorile mai mari o întreabă dacă ar merge și ea la bal. 

c) -Să văd dacă nu e vreun șobolan în capcană, spuse Cenușăreasa. 

d) -Mergi în grădină și adu-mi șase șopârle din cele pitite după stropitoare! mai spuse zâna fetei. 

     Acțiune sigură:                                                                                      Acțiune dorită:          
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Acțiune posibilă, realizabilă:                                                             Ordin, îndemn, sfat: 

                                                                                   
5. Alege varianta corectă a verbelor: 

Ea crează/creează o compunere pe tema iernii. 

Eu nu copii/copiez niciodată la teste.  

            Însă progresul real al unui elev cu CES depinde nu doar de interesul demonstrat de un profesor, ci  de 

mai mulți factori: sprijinul familiei, al întregului colectiv de cadre didactice, al dirigintelui , al colegilor de 

clasă, întrucât doar eforturile convergente ale tuturor celor implicați vor face posibile integrarea și recuperarea 

acestor copii defavorizați și, implicit, le vor deschide o poartă către  viitor, către o viață socială de care oricare 

dintre noi are nevoie, dar mai cu seamă ei, căci și ei au dreptul la viitor. 
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O lume desincronizatã senzorial 
Prof. Istrãtescu Florentina 

                                                          Prof.  Olteanu Oana 

              Şcoala Gimnazialã nr 195, Bucureşti  

 

Despre autism se scrie mult în ultimii ani. Citim, ne informăm, vrem să ȋnţelegem că nu e contagios, dar la 

nivel de acceptare mai avem mult de ȋnvăţat. Dacă nu avem ȋn jurul nostru astfel de  copii, dacă nu vedem cȃt 

de inteligenţi  pot fi ȋn felul lor diferit, nu putem să-i tratăm egal. Ȋi condamnăm să trăiască avȃnd o etichetă 

mare pe frunte: autist. O etichetă ȋn spatele căreia se ascunde suferinţa unei familii care luptă ȋn fiecare zi cu 

sistemul și mentalitatea, o etichetă care nu ne lasă să vedem și cealaltă parte. Ne sperie ideea că ar putea 

deranja orele, că ar putea fi agitaţi și nu i-ar lăsa pe ceilalţi să se concentreze. Nici nu mai contează dacă e 

adevărat sau nu. E mai simplu să ȋi evităm. 

Autismul este definit ca “ o tulburare care afectează indivizii începând de la naștere sau din copilărie și este 

diagnosticat în funcție de prezența a trei simptome: deficite sociale, limbaj afectat, comportamente repetitive 

sau stereotipice.” 

Deși afectează cogniția și interacțiunea socială, autiștii dezvoltă un tip aparte de inteligență practică ce 

facilitează subzistența solitară, precum și o adaptare specifică (denumită de cercetătorul Simon Baron-Cohen 

„sistematizare”) care reprezintă „abilitatea de a observa sisteme fizice și de a face inferențe sau de a trage 

concluzii despre cum funcționează și care sunt cauzele”. Cu alte cuvinte, într-un mediu în care nu sunt obligați 

să socializeze și în care trebuie să se descurce singure, persoanele autiste se pot adapta la realitate într-un mod 

propriu, iar particularitățile cu care se nasc nu doar că nu-i împiedică să supraviețuiască, ci pot chiar să 

constituie un avantaj. Însă aceleași particularități sunt cele care îi inhibă și îi cataloghează ca inadaptați în 

societatea actuală care presupune conviețuirea în grupuri sociale extinse și adaptarea la un set de reguli 

„artificiale” pe care persoanele cu TSA (tulburare de spectru autist) nu le pot înțelege și nici asimila.” 

Existã un proverb englezesc care spune cã nu poƫi cunoaşte cu adevãrat pe cineva pânã nu ai mers încãlƫat cu 

papucii lui un kilometru. Prin urmare ca sã putem înƫelege ce înseamnã un copil desincronizat senzorial ar 

trebui sa vedem lumea prin ochii lui .Beth Hiatt, în vârstã de 13 ani, diagnosticatã cu autism, ne învaƫã o lecƫie 

despre toleranƫã şi înƫelepciune adresându-ne o scrisoare pentru a ne invita sã pãtrundem în lumea ei specialã: 

“Imaginează-ți cum ar fi să ai toate cele cinci simțuri multiplicate de o sută de ori. Multe persoane cu autism, 

inclusiv eu, nu am experimentat niciodată liniștea deplină. Noi auzim mereu sunetul produs de bec sau neon 

sau al păsărilor de afară, sau chiar și sunetul propriei respirații. Sunetul este ridicat și clar și îl auzim chiar și 

atunci când suntem în camere aglomerate și zgomotoase. Simțim etichetele propriilor haine pe durata întregii 

zile, dacă nu sunt tăiate, iar unele mirosuri sau gusturi ne fac practic incapabili să respirăm. Când toate astea 

se adună și devin prea mult, apare ceea ce se numește suprastimularea. Dacă este vizibil în exterior, aceasta 

apare ca un tantrum (acces de furie). Dacă te întrebi, eu personal nu am mai experimentat o suprasolicitare 

senzorială de mare intensitate de ani de zile, dar totuși se poate întâmpla. Doar trebuie să înveți să o reprimi. 

Oricum, noi nu așteptăm răspunsul celor din jur, ci vrem să scăpăm cât mai repede posibil din situație, și cu 

siguranță nu avem nevoie de hotărârea celorlalți. Comportamentul nostru poate părea auto-distructiv pentru 

cei din jur, dar poate fi și amuzant. Dar cine suntem noi să judecăm? Nu ai nicio idee despre cum e autismul. 

Imaginează-ți cum e să fii calificat ca nepoliticos când tu nu cunoști normele sociale de bază. Majoritatea 

oamenilor se nasc cu o capacitate generală de înțelegere, dar au nevoie să le fie reamintite bunele maniere din 

când în când. De obicei ei au bune maniere de pe la vârsta de patru ani. Bine…noi cu toții învățăm, fie că 

avem opt ani sau optzeci. Noi încercăm din răsputeri să gândim înainte să vorbim, dar în mare măsură nu 

reușim. Desigur, e amuzant și drăguț când un copil de trei ani spune ceva ce nu ar trebui, dar e văzut ca 

nepoliticos când un copil de 9 ani declanșează accidental o ceartă în familie după ce ei repetă ceva ce părinții 

lor se șușotesc: Ghici cine a făcut asta, copii! 

Imaginează-ți cum e să te chinui să prinzi o minge, să ții un pix sau să faci orice lucru implică abilități motorii 

fine sau grosiere. Noi suntem copiii care alergăm prin mers, suntem cei aleși întotdeauna ultimii într-o echipă, 
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copiii care fie au scrisul cu liniuțe, fie este indescifrabil. Cel mai grav lucru este că de cele mai mult ori nu ne 

este acordat ajutor pentru asta. Autismul este cunoscut ca fiind o dizabilitate invizibilă, oamenii cred că noi nu 

ne străduim suficient, copiii râd de ghinioanele noastre, ne simțim marginalizați și în cele mai multe situații 

suntem tratați ca oameni ce merg din eșec în eșec.” 

C.S Kranowitz în cartea sa “Copilul desincronizat senzorial” încearcã sã vinã în sprijinul acceptãrii, 

cunoaşterii şi integrãrii unor astfel de copii.Veƫi gãsi aici un ghid al dezvoltãrii neurologice tipice ,descrierea 

modului în care funcƫioneazã simƫurile, a modului în care ne influenƫeazã viaƫa de zi cu zi şi a ceea ce se 

întâmplã când funcƫionarea lor este inficientã; povestiri care pun în opoziƫie reacƫiile copiilor care au  o 

procesare senzorialã eficientã cu reacƫiile celor care au o procesare ineficientã şi speranƫa cã existã o soluƫie. 

De asemenea autoarea Ana Dragu,mama unui copil autist încearcã sã facã luminã în  cartea sa “ Mâini 

cuminƫi” prezentând autismul din două perspective: una familiară ce urmărește schimbările pe care le aduce 

boala în existența unei familii, precum și felul în care este văzută lumea din perspectiva unui autist, și una 

științifică, în care autoarea încearcă să explice ce este autismul, cum trebuie interacționat cu un copil autist, 

care sunt ultimele cercetări în domeniile care se ocupă de această boală (de la genetică și biologie moleculară, 

până la psihoterapie și neuroștiințe), trecând, în același timp, în revistă și câteva dintre tratamentele propuse în 

prezent (unele doar amăgitoare, altele extrem de nocive). Efortul ei este cu atât mai binevenit cu cât în 

România terapia persoanelor cu autism este, pe de o parte, foarte scumpă, și, pe de altă parte, aflată într-o fază 

de început. 

Demersul Anei Dragu vizează deopotrivă conștientizarea bolii, cât și invitația la acceptarea diferenței, o 

invitație pentru toți părinții (în special părinții copiilor autiști, dar nu numai) de a-și accepta copiii pentru ceea 

ce sunt, de a renunța la pretenția de a avea copii perfecți (fizic și psihic). 

Nevoită să-și studieze neîncetat copilul pentru a afla cum îl poate ajuta, ea încearcă să privească lumea cu 

ochii săi, încearcă să înțeleagă ce îl deranjează, de ce îl deranjează, de ce reacționează într-un anumit fel, cum 

îi apare lui realitatea („Totul, inclusiv el, pare a fi conceptual format din entități separate, fără legătură între 

ele. Are mari dificultăți de relaționare cu ceilalți deoarece nu doar că par să fie alcătuiți din multe piese 

neconectate, dar nici mișcările acestor părți nu pot fi anticipate. E incapabil să proceseze sensul unei 

persoane întregi, dar o procesează pe rând, bucățică cu bucățică”) și se trezește, în cele din urmă, plină nu de 

milă și de teamă, ci de admirație. Una dintre marile sale descoperiri este, , că „diferit poate fi și foarte, foarte 

frumos”. 

Mâini cuminți poate fi apropiată și de o altă carte asemănătoare pe tema autismului Scânteia: Povestea unei 

mame care a crescut un geniu, de Kristine Barnett. Poveștile paralele a două mame care luptă pentru a nu-și 

pierde copii, ambele confruntându-se cu o situație în care trebuiau să accepte faptul că fiul lor avea o boală 

incurabilă și că nu puteau face mai nimic să-l ajute și cu revolta fiecăreia în fața acestei perspective, ceea ce a 

dus la decizia de a face tot ce le stă în putință pentru a-și ajuta copiii (ajungând până la a crea centre de 

ajutoare pentru ceilalți părinți cu copii autiști). Diferențele apar, însă, în momentul în care compari sistemele 

sociale din cele două țări în care locuiește fiecare: dacă prima a beneficiat, încă de la aflarea diagnosticului, de 

ajutor din partea statului (terapeuți care veneau în fiecare zi acasă pentru a lucra cu fiul său, centre de 

recuperare și educare), nu același lucru se poate spune și despre Ana Dragu (care și menționează : Suntem încă 

în preistoria serviciilor din Statele Unite ale Americii, de pildă, însă mergem înainte. Sper să ne țină nervii.) 

Plimbări istovitoare în fiecare seară pentru ca Sașa (numele fictiv al fiului său) să obosească și să poată 

adormi, momente de isterie în public pentru că l-a atins când nu trebuia sau a făcut un lucru nepermis, condus 

în viteză la Urgențe pentru că s-a rănit cu o  jucărie pe care nimeni n-ar fi bănuit-o periculoasă, discuții 

interminabile cu educatorii și învățătorii sau cu părinții altor copii prin care încearcă să le explice nevoile lui și 

de ce e diferit, încercarea de a nu o ignora pe Aria, fiica sa, și scrisoarea ei către Moș Crăciun care mi-a rupt 

sufletul („Mama mea îl iubește mai mult pe Sașa. /…/ Anul ăsta vreau să îmi aduci autism”), sute de articole 

și cărți citite, sute de mailuri trimise, supă de tăiței în fiecare zi pentru că numai asta mănâncă Sașa, nopți 

nedormite și zile extenuante și, într-o zi, glasul fiului tău autist care-ți spune „Hai, mama, că nu-mi place. Mai 

http://www.bookaholic.ro/autismul-o-noua-abordare-kristine-barnett-scanteia.html
http://www.bookaholic.ro/autismul-o-noua-abordare-kristine-barnett-scanteia.html


“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

970 
 

bine glumă-te ceva!” sau „Ies de la doctor cu el agățat de braț și cu o rețetă nouă de medicamente. În maxim 

50 de metri, cât e până la mașină, călcăm fiecare într-un rahat. El de om, eu de câine. Trecem pe sub un stol 

de ciori și Sașa zice: – Auzi, stele cântătoare! – Ba nu sunt stele, sunt ciori! – Greșești! îmi răspunde 

zâmbind” 

Ţinând cont de apectele prezentate mai sus, observãm cã ai nevoie de multã iubire,rãbdare şi  nervi de oƫel  sã 

îngrijeşti un astfel de copil.Cu toate acestea marginalizarea lor nu e o soluƫie. Deşi pentru unii poate pãrea un 

act de curaj sã încerci integrarea acestor copii în sistemul educaƫional de masa,consider cã este necesarã 

implicarea noastrã a dascãlilor în acest proces. Un studiu realizat în 2011 de Gallup și D&D Research, pentru 

Fundația RAA, și intitulat “Atitudinea publicului din România față de autism” arată faptul că profesorii nu 

cunosc terapii de recuperare specifice nevoilor elevilor cu autism și nu sunt instruiți să gestioneze episoadele 

de tantrum ale acestora. De asemenea, resursa umană este mult prea puțin numeroasă pentru a răspunde 

nevoilor elevilor cu autism,  numărul profesorilor de sprijin este foarte mic raportat la numărul de copii cu 

cerințe educaționale speciale (CES) iar norma de lucru este insuficientă pentru a putea lucra individual cu 

copiii cu autism. O altă problemă semnificativă o reprezintă și atitudinea discriminatorie a cadrelor didactice 

și a părinților copiilor tipici față de copiii cu dizabilități. 

Cu toate acestea, însă, există și exemple pozitive în ceea ce privește integrarea copiilor cu CES în școli de 

masă. În urma eforturilor constante din ultimii ani, realizate de părinți și asociațiile de părinți dar și a 

deschiderii din ce în ce mai mari a factorilor de decizie din educatie (Inspectoratele Școlare Județene, 

CJRAE), un număr din ce în ce mai mare de copii cu TSA este pregătit să facă față cadrului școlar de masă. 

Prin parteneriat public-privat, au fost înființate primele clase speciale pentru copii cu autism, afiliate școlilor 

speciale (ex. Cluj Napoca). Acestea au fost create cu sprijinul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă. 

Cele mai multe dintre aceste inițiative aparțin organizațiilor membre ale FEDRA. În aceste cazuri 

Inspectoratele Scolare Județene și Consiliul Local pun la dispoziție cadre didactice, personal auxiliar, iar 

părinții, prin intermediul unor ONG-uri sau nu, contribuie financiar la organizarea, dotarea spațiului, 

consumabilelor și altor cheltuieli, iar uneori pun la dispoziție chiar terapeuți special instruiți să lucreze cu 

copiii. 

Aşadar e nevoie doar de dorinƫã pentru a ne alãtura acestor demersuri. Sã fim buni unii cu alƫii, sã nu ne 

judecãm şi sã oferim ajutorul tuturor celor care au nevoie de el, nu ar trebui sã fie desuet sau ceva excepƫional. 

Copiii cu autism ne pot învãƫa lecƫii valoroase, asa cã ar trebui sã îi ƫinem aproape! 
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Copiii cu cerințe educative speciale în școala românească 

 

prof.înv. primar Sacaliuc Alina 

Școala Gimnazială "Episcop Iacov Antonovici" Bârlad 

 

 Peste tot în jurul nostru întâlnim persoane cu deficiențe. De regulă aceste persoane sunt privite cu 

curiozitate de ceilalți, uneori cu teamă, mulți dintre noi având o concepție greșită despre persoanele cu 

deficiențe. Dizabilitatea poate fi una ereditară, dar poate fi și una dobândită în urma unui tratament, a unei 

boli, a unui accident. La rândul lor persoanele cu deficiențe se pot încadra în două categorii: persoane care își 

acceptă defiența și care consideră că aceasta nu este un impediment  pentru a își atinge fiecare țel pe care și-l 

propun, dar și persoane care cred că deficiența este un dezastru. 

Elevii cu deficiențe au anumite caractetistici. Ceea ce îi deosebește pe elevii cu dificultăți de învățare 

este caracterul unic al deficienței. Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul 

de masă, pentru a le oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De 

asemenea, educația integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei 

normali prin  dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter 

recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții 

care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv 

propice în vederea formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se creeze 

oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

✓ trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii; 

✓  să li se recunoască dreptul  la educație;  

✓ să se asigure integrarea lor în cadrul învățământului de masă.  

Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în diverse situații din lumea 

înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie 

să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul 

clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun 

acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de 

sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și 

dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și 

asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor 

,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând 

doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în 

cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul 

disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților 

suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare 

elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. 
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Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se 

după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate 

permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar 

trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în 

contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar 

al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin 

sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind 

la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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EDUCAREA COPIILOR CU CES NECESITĂ IMPLICAREA PROFESORILOR, PĂRINȚILOR, 

COLEGILOR 

 

prof. înv. pr. Pescaru Irina 

 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“, București 

 

 Examinând câteva din situațiile întâlnite, direct sau indirect și studiind  problemele legate de 

integrarea copiilor cu nevoi speciale în sălile de clasă obișnuite, se conturează o definiție clară a integrării pe 

care o consider crucială înainte de a putea fi luată în considerare orice situație și deciziona  la nivel de sistem, 

școală sau individual. Aceasta are patru idei distincte, astfel încât toate părțile interesate să poată funcționa 

într-un cadru comun de referință: (1) principii și practici clare pentru identificarea nevoilor speciale ale 

copiilor și determinarea celor mai bune medii de predare pentru întâlnirea acestor nevoi individuale; (2) 

cercetarea sistematică a modelelor de furnizare a serviciilor și a schimbărilor educaționale bazate pe 

eficacitatea demonstrată a oricărui program; (3) pregătirea adecvată a tuturor cadrelor didactice din clasă 

pentru individualizarea programelor educaționale pentru elevi și (4) dezvoltarea unor sisteme adecvate de 

sprijin școlar și comunitar pentru copiii cu nevoi speciale și familiile acestora. 

 Mi-am concentrat atenția asupra celei de-a treia și pot să afirm că majoritatea cadrelor didactice 

colege cu care amluat legătura, au aprobat integrarea copiilor cu tulburări psihice, de vorbire și de comunicare 

în școli cuprinzătoare în clase comune. Cu toată deschiderea de care au dat dovadă, profesorii au observat și 

subliniat mai multe probleme legate de integrarea copiilor cu dizabilități în comunitatea școlară: au indicat 

lipsa aptitudinilor și cunoștințelor de comunicare cu copiii  cu dizabilități din partea adulților implicați în 

viețile lor, selectarea dificilă a criteriilor adecvate de evaluare a activității lor, alegerea improprie a metodelor 

de predare adecvate, precum și aranjarea programelor educaționale pentru ei. Ca urmare a obținerii mai multor 

cunoștințe despre educația și integrarea copiilor cu dizabilități în comunitatea școlară, profesorii și-au 

îmbunătățit cel mai adesea calificarea, au consultat pedagogii educației speciale și au citit literatura științifică 

în mod independent. Este demn de remarcat faptul că, în pofida aplicării unor mijloace eficiente de integrare a 

copiilor cu dizabilități, mediul fizic al școlii tradiționale  nu a corespuns nevoilor lor. Integrarea copiilor cu 

dizabilități în comunitatea școlară a sporit posibilitățile de comunicare, a creat condiții favorabile educației lor 

holistice și a satisfăcut nevoile lor de bază. Cu toate acestea, profesorii constată că  activitățile părinților în 

ceea ce privește participarea la viața comunității școlare sunt reduse, cadrele didactice oferind propuneri 

privind îmbunătățirea procesului de educație și integrare a copiilor cu dizabilități. Cei care au participat la 

procesul de integrare a unor copii cu dizabilități în comunitatea școlară, s-au confruntat cu probleme cum ar fi 

imposibilitatea implicării  părinților  în procesul de educație, indiferența predominantă în comunitatea școlară 

precum și atitudinea negativă a membrilor săi. S-a observat că părinții cresc așteptările și cerințele nerealiste, 

sunt reticenți  să coopereze și să împărtășească  informații, percep handicapul copilului în mod 

necorespunzător, precum și sunt mai degrabă pasivi în participarea la activitatea comunității școlare, neoferind 

propuneri privind modalitățile de îmbunătățire a integrării și educației copiilor cu dizabilități. Problemele cu 

care se confruntă profesorii, de cele mai multe ori, includ lipsa de cunoștințe și abilități legate de comunicare 

cu persoanele cu handicap, alegerea criteriilor pentru a evalua realizările acestora, precum și proiectarea 

programelor educaționale pentru persoanele cu dizabilități, cum am precizat anterior, dar și condițiile impuse  

în urma mai multor programe de învățământ adaptate și periodice, precum și a deficitului de timp pentru a 

lucra individual cu copiii cu dizabilități. Mai mult decât atât, majoritatea profesorilor  au observat copiii 

sănătoși ce  tind să refacă mediul și să imite persoanele cu dizabilități, 

să înregistreze comportamentul și atitudinile adulților și colegilor pentru a-l reproduce ulterior, precum și să-și 

dezvolte individual abordarea față de handicap, care se reflectă de cele mai multe ori în compasiune, toleranță 

și susținere. Din acest punct de vedere integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitatea școlară contribuie 

la schimbarea acestora, la diminuarea atitudinii negative promovată  în mass media și societate, precum și 
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dezvoltarea toleranței și înțelegerii. Relațiile  interpersonale dintre copii au fost diferite, de la  exprimarea  

explicită a sentimentelor  și observațiilor pozitive; toleranţă, dorința de a ajuta și evaluarea pozitivă, la 

recunoașterea copilului cu dizabilități fără acordarea de asistență, până la exprimarea nemulțumirii, fricii  și 

disconfortului resimțit în diferitele relații individuale ale elevilor cu persoane cu dizabilități.  

 Iată că se conturează cel puțin două trasee directoare, al conștientizării părinților, dar și a elevilor, căi 

pe care să ascensioneze măsuri vitale dezvoltării acestor copii și nu numai! Nu e nevoie de explicitări savante 

de termeni, de comparaţii cu ţări mai fericite din acest punct de vedere, de argumentări moralizatoare privind 

necesitatea continuării creșterii calitative a educației. Este vorba cu certitudine de un fenomen care – prin 

consecinţele sale semnificative şi prin dimensiunile sale îngrijorătoare – trebuie să fie prezent în agenda de 

priorităţi a decidenţilor, a practicienilor şi a beneficiarilor din sistemul educaţional. 
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Articol de specialitate –INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

prof.înv.primar Drugescu Adriana                                                                                                                                              

                                                                               Școala Gimnazială MirceaVodă,Judeţul Brăila 

 

Educația integrată se referă la şcolarizarea elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a 

le da şansa acestora la un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. Totodată, 

educația integrată a copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de ceilalţi 

prin  dezvoltarea capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter 

recuperator, dar și stimularea potențialului lor care să permită dezvoltarea compensatorie a unor 

funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. Este necesar şi un climat 

afectiv. 

Toţi copiii cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor elevi trebuie să vizeze valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze posibilități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în şcoala normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor 

integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor 

cu diverși indivizi. 

           Pentru elevii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă 

în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, 

care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele 

folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie 

parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De 

fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, 

părinti.  

Profesorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria 

pregătire și dezvoltare în această direcţie pentru a-și însuși elemente care să-i uşureze includerea 

optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea 

cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult 

activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de observatori. 

            În ceea ce priveşte planul  dezvoltării curriculare, pentru elevii cu CES are loc o mișcare în 

sensuri diferite față de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  

parte se introduc activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze 

starea  de deficiență. De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore 

din planul de învațământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a 

fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu 

deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și 

participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să 

găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  
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           Colaborarea cu familia copiilor cu dizabilitati şi consilierea acestora  ajută la reducerea 

stresului pe care-l resimt familiile şi  iminuează riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului ,oricât de mică ar fi  

aceasta  ,nici un specialist sau cadru didactic nu trebuie să desurajeze . Programele de intervenție  ar 

trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile 

copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile 

educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot 

supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă o să fie  astfel o școală deschisă pentru toţi, o școală iubitoare, flexibilă, o 

școală care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o 

școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al 

incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu 

și la stingerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Excursiile virtuale – activități extrașcolare 

 

Prof. Înv. Primar Văduva Natalia 

Școala Gimnazială,, Nicolae Bălcescu”,Mun. Drăgășani, Jud. Vâlcea 

 

În anul școlar 2020-2021, excursiile s-au mutat în mediul online. Pentru toate clasele au fost 

realizate prezențări care conțin atât informații referitoare la traseu, obiective, activități ce pot fi 

derulate, precum și imagini sau filmări care să îi aducă pe elevi cât mai aproape de experiența unei 

vizite într-un anumit loc, stabilit anterior calendarul programului. Excursiile virtuale vor fi prezentate 

în cadrul activităților care se desfășoară după -amiaza în alternativa Step by Step.Acestea s-au 

desfășurat pe durata a aproximativ 2 ore de curs. Elevilor le-a fost prezentate traseul excursiei și 

obiectivele turistice pe care le vom vizita. A fost o lecție altfel, a reprezentat o pauză binemeritată, 

chiar dacă este departe de ceea ce înseamnă o astfel de experiență în adevăratul sens al cuvântului. 

Copiilor le-a plăcut și acest mod de prezentare pentru că a presupus altceva decât știau ei că 

înseamnă o excursie tradițională. Au apreciat dorința de a continua programul,, La pas prin țara 

mea”, chiar și în maniera aceasta, virtuală. 

Unii dintre ei erau deja cunoscători ai locurilor prezentate, participând și prin împărtășirea 

experiențelor profesionale. La rândul lor, elevilor li s-a acordat un moment al lor, în care au avut de 

pregătit prezentări cu imagini realizate chiar de ei, în cazul în care au vizitat acele locuri. La finalul 

lecției, au avut de completat o fișă de lucru interdisciplinară, care valorifică toate cele descoperite pe 

parcursul excursiei virtuale. Dacă vorbim de atmosferă, a fost bineînțeles diferită față de excursia 

fizică, a lipsit frenezia pregătirii pentru excursie, au lipsit momentele de început, cu venirea 

autocarului, numărarea elevilor, prezența elevilor, opririle, vizitele și toată agitația frumoasă de la 

masă sau din timpul cazării. 

Suntem însă optimiști și sperăm ca până la finalul anului școlar să putem avea cel puțin o 

excursie, o adevărată lecție interdisciplinară din viață, pe  anul școlar 2020-2021. 

Această alegere de a continua programul de educație nonformală ,, La pas prin țara mea” este 

una neobișnuită, însă argumentele pe care ne-am bazat sunt de ordin pedagogic, în semnul 

continuării școlare cât mai aproape de cea pe care o știm înainte de pandemie. 

În primul rând am plecat de la motivația că că elevii clasei mele clasa a IV-a, Step by Step 

trebuie să beneficieze de toate privilegiile pe care le aveau atunci când mergeam în excursii fizic, 

unul dintre ele fiind și dezvoltatea lor în cadrul activităților propuse prin aceste lecții interdisciplinare 

derulate în afara școlii. 

În al doilea rând, așa cum întreaga activitate școlară s-a mutat în online încă din luna martie 

2020, firesc că și programele de educație nonformală au fost adaptate, asfel încât să găsim cea mai 

bună cale pentru a le desfășura.De exemlu, în cadrul proiectului,, Prietenii noștri de peste 

Prut”,mentorii au fost alături online, ne-au oferit activitități cu efective de elevi online, am desfășurat 

diverse ateliere împreună prin acest mod.Așa a fost și în cazul programului,, La pas prin țara mea, 

am regândit întreaga planificare a excursiilor prin mutarea lor online, folosindu-ne de toate resursele 

de care dispunem, atât umane cât și materiale sau de timp.Am implicat în cadrul activităților noastre 

atât colegi  în realizarea unor materiale digitale complete, interdisciplinare, am ales să prezentăm 

elevilor aceste excursii virtuale alături de oameni de seamă cât și părinți. 
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Ne dorim să le oferim elevilor experiențe frumoase, din care au ce învăța, făcând astfel un pas 

în ceea ce înseamnă,, Școala pentru viață. Indiferent de vremuri, de rigorile impuse de lege sau de 

pandemie, învățarea la ,, Școală pentru viață, nu se oprește, ci doar se adaptează la cerințele societății 

cunoașterii.  

La cunoştinţele acumulate , observaţiile făcute în excursie fac apel ori de câte ori este nevoie în  

predarea noţiunilor de geografie, ştiinţe, istorie, în acest an şcolar, când elevii mei sunt clasa a-IV-a. 

     Excursiile şi drumeţiile sunt deci un mijloc prin care copiii intuiesc şi preţuiesc valorile culturale, 

folclorice şi istorice ale poporului nostru, formează conduite şi norme eco-civice. 

     Intrând în contact direct şi nemijlocit cu natura, simţindu-i pulsul şi observându-i frumuseţile, dar 

şi neajunsurile create uneori chiar de om, copiii devin prieteni ai naturii, iar mai târziu, adulţi fiind, 

se transformă în protectorii ei.  

Organizând cu elevii asemenea activităţi extraşcolare, avem posibilitatea de a contribui la 

dezvoltarea personalităţii armonioase a acestora, la dezvoltarea şi valorificarea intereselor şi 

aptitudinilor copiilor.   

Activităţile turistice sunt apreciate de către copii, dar şi de către cadre didactice, deoarece 

sunt caracterizate de optimism şi umor şi urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în 

procesul de învăţământ.  De asemenea, toate aceste activităţi au un caracter colectiv, care conduce la 

strângerea legăturii între copii şi îi învaţă să trăiască în grup, oferindu-ne o viitoare generaţie 

sociabilă, deschisă, comunicativă. 
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VOLUNTARIATUL 

Prof. Șimonca Anca Mariana 

Școala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare 

 

     Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

     Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât și 

informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ 

spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul 

organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. 

Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat 

(ONG, sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală 

explictă între voluntar și organizația gazdă. 

     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta 

abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să 

activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru 

cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 
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voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 
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 ROLUL ȘI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

Prof. Învăţământ Primar-Totoian Monica Iulia 

Școala Gimnazială Ciugud-Ciugud Jud.Alba 

 

În dicționarul limbii române, termenul de parteneriat este „definit ca asocierea a doi sau mai mulţi 

parteneri, iar în literatura de specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care 

două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.” 

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi derularea 

programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită.  

Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de 

grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre instituţiile 

educative şi familie putem aminti:  

- înlăturarea factorilor perturbatori în cadrul comunicării şcoală –familie;   

-creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare; 

-schimbarea mentalităţii neadecvate a unor părinţi faţă de şcoală; cunoaşterea de către părinţi a 

posibilităţilor şi nevoilor psiho-fizice ale copiilor; 

-învăţarea unor deprinderi şi tehnici de muncă intelectulală sub formă de activităţi comune elevi – 

părinţi – cadre didactice.  

 Majoritatea părinţilor au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei vor să fie informaţi 

despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 

deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. 

            Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, 

care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor;  să se recunoască şi să se valorifice 

informaţiile date de părinţi referitor la copii; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor referitoare la copiii lor;  

responsabilitatea să fie împărţită între părinţi si cadre didactice; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; 

să ajute la continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul copiilor lor; să ia 

parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreuna cu educatoare. 

            Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, de 

foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi cadrele didactice ce pot fi 

determinate de: o slabă colaborare; lipsa de informaţii; intoleranţa la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile sau 

chiar la prezenţa fizică; neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţii sociale, morale, religie, nationalitate; 

lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; numărul limitat al întâlnirilor dintre 

educatoare şi părinti; neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin; disponibilitatea redusă 

a părinţilor de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi evoluţia 

copilului.  

De aceea, cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; comunicarea 

periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe; 

evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea şi educarea 

copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; Învățătoarea trebuie să fie 

pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt că ideile le sunt luate 

în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a școlii .  

În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are cadrul didactic. El poate să orienteze, să ajute 

familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între școală şi familie, în sprijinul 

educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului  în adaptarea şi integrarea şcolară. Relaţiile de 
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colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul lor constituie primul pas către 

o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. Procesul de colaborare cu părinţii asigură 

atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea 

părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 

 O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. Pe de 

altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în  cadrul școlii pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care 

părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul unității de învățământ. Toate 

aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi școală, în care spre 

beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa școlii să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii 

acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a școlarilor în activităţi. Teme precum: 

“Toamna, mândră darnică! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, “1 Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie-Ziua 

Națională a României”, “Vizită la Muzeul Unirii din Alba Iulia”sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de 

elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv şi efectiv în realizarea sarcinilor, în căutarea şi 

sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă. 

  Am considerat că implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai atractive 

pentru şcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul didactic, de importanța școlii în viața 

copilului, realizând, astfel progres în activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului școală-familie am constatat un progres în ceea ce priveşte antrenarea 

școlarilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii diverse, iar în alegerea 

strategiilor de abordare am avut în vedere compararea obiectivelor din taxonomiile cognitive, afective şi 

psihomotrice, cu tipurile de inteligenţă sau cu diverse metode şi tehnici, în funcție de nivelul grupei pe care o 

conduc.  

În asemenea situaţii, măiestria profesorului trebuie susţinută de diagnoza psihologică, fiind necesară în 

acelaşi timp şi o colaborare directă, permanentă între profesor, părinte şi copil. 

Serbările şcolare reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa 

familiilor acestora-atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând ocazia elevilor de a prezenta, într-o 

manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui semestru sau an şcolar. Acest tip de 

activităţi extracurriculare au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare inedită al talentului nativ al 

copilului. Este o ocazie în care copilul îşi poate pune în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi 

valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 

formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în propriul 

potenţial artistic şi cognitiv. De aceea o sărbătoare şcolară reprezintă un mijloc eficient de educare, de 

influenţare formativă a copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte educaţionale  în care 

relaţionările se produc în condiţii inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a aptitudinilor şi de 

stimulare a copiilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte indicat ca pe parcursul serbării să iniţiem 

momente interactive părinţi-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe care părinţii fie le 

cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, 

atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 

Excursiile tematice sunt deasemenea evenimente cu o importanță deosebită în activitatea elevilor și a 

familiilor acestora.Elevii interacționează unii cu alții și dezvoltă prietenii, socializează și impart experiențe de 

viață.Imi place să organizez excursii si să îi implic pe părinți în alegerea destinațiilor și a potențialului turistic 

al acestora. 

Am organizat excursii la Sibiu, am vizitat Dumbrava cu grădina zoologică, Muzeul Brukental, Astra, 

Centrul Vechi, Târgul de Craciun etc. 
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O altă excursie a fost la Deva-Hunedoara-Prislop, o destinație cu multe obiective de o rară frumusețe 

:Cetatea Devei, Muzeul Aurului,Castelul Huniazilor, Centrul Spiritual Prislop etc.Toate aceste excursii au 

închegat prietenii între elevii clasei și alți elevi, au creat amintiri de neuitat! 

În concluzie, parteneriatele cu părinții, activitățile extracurriculare și alte asemenea activități școlare 

contribuie în mare măsură la creșterea gradului de implicare al părinților și la realizarea obiectivelor propuse 

între principalii factori din educație: școala și familia. 
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VOLUNTARIATUL ÎNTRE OMENIE ȘI DATORIE  

 

Prof. Nanu Violeta 

Liceul Pedagogic” Nicolae Iorga” Botoșani 

 

În ultimul timp este  la modă să faci voluntariat fiindcă așa îți spune inima, așa fac colegii tăi, vrei să 

socializezi, să ajuti, să te dezvolți sau știi că la un interviu de angajare contează dacă ai avut o astfel de 

activitate. 

Voluntariatul este un act de a desfășura în mod liber o activitate pentru o organizație sau comunitate fără a fi 

plătit. Înseamnă, de asemenea, să vă dedicați voluntar timpul și inima pentru îmbunătățirea societății.  

Din experiența cu elevii, foarte multi și-au dorit să ajute semeni de-ai lor, copii aflați în dificultate. Am inițiat 

diverse proiecte în care elevii erau bucuroși să ofere copiilor defavorizați, cu prilejul unor sărbători, cadouri 

care constau în jucării, alimente, haine, dând dovadă de omenie și empatie față de aceștia. 

Una din valorile românești care s-a promovat în conștiința poporului nostru din timpuri îndepărtate a fost 

omenia, din care au răsărit diverse personaje cu chipuri frumoase și fapte pe măsură, din basmele românești. 

La români fiecare ins este prețuit pentru farmecul lui unic și relațiile dintre oameni nu s-au mișcat spre 

individualism. Românul este străin de indiferența în raporturile cu oamenii și mai ales cu cei care suferă. 

De aceea românilor le-a fost ușor să ajute pe alții care se aflau în suferință fără să aștepte vreo plată sau 

recompensă. 

Elevii de azi trebuie învățați ce este omenia și mai ales s-o exerseze cu diferite ocazii când pot deveni 

voluntari și pot face fericiți alți copii de vârsta lor, care au fost mai puțin norocoși. 

Dumitru Stăniloae spunea că ”ar fi recomandabil de făcut, în primul rând, educația mai insistentă pe linia 

omeniei noastre, pentru a o face să se activeze nu numai prin natura ei ci și într-un mod conștient și voluntar”. 

Omenia nu este ușor de definit și s-ar părea că are multe sensuri și cu toate că azi pare puțin depășit termenul, 

să învățăm totuși copii să fie oameni de omenie. 

 Voluntariatul poate fi determinat și de dorința de a întoarce societății  ceea ce ți-a oferit la un moment dat, 

sprijin, ajutor prin diferite persoane care și-au dedicat o parte din timpul lor pentru dezvoltarea ta personală si 

nu numai atât. 

Unii tineri conștientizează importanța socială a voluntariatului și au o satisfacție deosebită atunci când văd că 

munca lor aduce beneficii pentru alții. 

Tinerii voluntari văd voluntariatul și ca o oportunitate de a găsi un loc de muncă de a se descoperi pe ei și 

abilitățile pe care le au. 

De-a lungul anilor am antrenat elevii în diferite proiecte care au avut drept scop voluntariatul. 

Dintre activitățile pe care le-am inițiat și care au avut un efect deosebit asupra copiilor care au participat la 

proiecte se număra: 

- donarea de jucării, dulciuri, haine și alimente copiilor defavorizați, din centrele de plasament sau alți copii; 
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- plantarea de copaci; 

- participarea la activități de ecologizare; 

- realizarea de către copii de felicitări, prin diferite tehnici, cu ocazia zilei de 1 si 8 martie care au fost vândute 

și din  banii obținuți au fost cumparate cadouri pentru copii defavorizați; 

- realizarea de mărțisoare din ceramică și din mărgele, care  au fost vândute, banii au fost folosiți tot în scop 

caritabil. 

La aceste activități elevii s-au simțit foarte bine, în timp ce au lucrat în echipă pentru a atinge scopul propus și 

au avut o satisfacție deosebită când au văzut rezultatul muncii lor, bucuria copiilor care au primit cadouri. 

Cu prilejul activităților de voluntariat elevii au acumulat o serie de competențe precum competențe sociale și 

civice, spirit de initiativă și antreprenoriat, artistice.  

"Cea dintâi și singura datorie esențială a omului este caritatea, adică o neobosită justificare a bucuriei 

existenței." Mircea Eliade 
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STRATEGII MODERNE PENTRU RECUPERAREA ȘI 

INTEGRAREA ELEVULUI CU CES 

        Prof. Gavrilă Ana-Maria 

        Şcoala Gimnazială Nr.189, Bucureşti 

         

 

 Educaţia integrată  permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi colegi, să desfăşoare activităţi 

comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. Pentru integrarea și 

recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară tratarea demersului educativ ȋntr-o manieră 

interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn care trăiesc și să aplice ceea ce au ȋnvăţat ȋn 

diferite situaţii de viaţă. 

  Termenul de cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și specializată 

a elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice. Este o provocare să lucrezi cu elevii cu 

CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar nu este imposibil, 

deoarece și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin 

care să fie activat. 

  În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative speciale şi, 

în astfel de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-i determina să se 

implice conştient în activităţile derulate. 

Profesorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și 

dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și 

asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. 

  În proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai bune modalităţi de 

lucru, combinând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, 

obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

 Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are 

aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru ȋnvăţare, 

crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, facilitarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea 

cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, 

respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii.  

 Alois Gherguţ descrie câteva metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn cazul copiilor cu cerinţe 

educative speciale. Printre acestea se numără: brainstormingul, turul galeriei activitatea dirijată de citire – 

gândire. 

 Alte metode activ-participative mai sunt: interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă și trei 

circulă, linia valorilor, masa rotundă. 

 Autorul precizeză faptul că există o multitudine de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea prin 

interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar ȋmbogăţite cu alte variante 

ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta și nivelul de dezvoltare al elevului . 

 Am putut observa că scenariile didactice care cuprind metode și tehnici interactive sunt eficiente, mai 

ales ȋn cazul elevilor cu CES care sunt integraţi ȋn școlile de masă alături de colegi cu o dezvoltare tipică, 

deoarece ȋncurajează socializarea, spiritual de toleranţă și suport. 

 Acestor elevi, se recomandă să li se ofere instrucțiuni clare și precise, pregătiri preliminare pentru 

schimbări, consecvență în aplicarea regulilor, un program bine stabilit, utilizarea jocurilor de rol pentru 

dezvoltarea abilităților sociale și a softurilor destinate acestor elevi. Adaptarea și integrarea școlară a elevilor cu 

tulburări cognitive și de învățare prezintă și ea câteva aspecte specifice care trebuie luate în considerare de 
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profesori. Se recomandă evaluarea punctelor tari ale elevilor, precum și a nevoilor lor, cunoașterea modului lor 

de învățare și utilizarea aprecierii rezultatelor obținute de aceștia, colaborarea permanentă cu ceilalți factori 

educaționali. 

 La elevul cu autism, pentru optimizarea intervenţiilor nu trebuie neglijată nici utilitatea mijloacelor și 

materialelor didactice variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea și integrarea acestui elev 

ȋl au și activităţile de terapie, scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă cotidiană, cultivarea capacităţilor 

și aptitudinilor pentru muncă și educarea abilităţilor pentru petrecerea timpului liber. 

 Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea deosebită pe care o poate avea jocul ȋn procesul educativ 

al elevilor cu CES, făcând mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai sunt văzute ca un efort prea mare de 

concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. Jocul poate stimula copilul pe mai multe 

planuri: senzorial, intelectual, social, creativ, al conştiinţei de sine şi chiar terapeutic. 

 Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin 

activităţi extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de 

activităţi în relaţie direct cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care 

elevii respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. 

  Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor 

socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi 

abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al 

sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

  Referitor la educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat 

tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact pot fi 

incluși ȋn școlile de masă, la activităţile formale sau nonformale, li se asigură o adapatare a curriculumului, iar 

resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt valorificate și ȋmbunătăţite pentru a 

răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 

 Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, prietenoasă, flexibilă, care abordează procesul 

de predare– învățare– evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe care îl oferă 

tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților 

legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul 

unei comunități. 
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Integrarea copiilor cu CES în școala de masa 

Inst. Iacob Mirela  

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu ”Huși 

 

  A fi diferit înseamnă a nu fi în conformitate cu majoritatea, cu norma, cu regula, ceea ce a dus 

implicit la un tip sau altul de sancţiune simbolică la nivel social. În timp, diferenţa a devenit o temă centrală în 

domeniul educaţiei, au fost lansate mai multe campanii împotriva rasismului, xenofobiei, comunicării, 

acceptării, cu slogane ca „Toţi diferiţi, toţi egali!”, „Unitate şi comunicare”, etc. În societatea modernă, 

acceptarea diferenţei devine un obiectiv important al educaţiei, punându-se accent deosebit pe personalizarea 

acesteia, ca demers de valorificare a diferenţei, a caracteristicilor individuale prin sprijin specific şi promovare 

a individualităţii în contextul comunităţii. Din perspectiva acceptării diferenţei şi a promovării drepturilor 

egale, integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă a devenit o politică educaţională explicită, solicitată 

şi justificată de diferite „grupuri de interese” din care amintim decidenţii politici, societatea în sine, părinţii şi 

şcoala, care consideră această integrare necesară ca mod de promovare a abordării globale a dezvoltării 

personalităţii copilului, un drept egal pentru o educaţie de calitate, ca deschidere către comunitate şi ca 

dezvoltare a respectului pentru diversitate. Chiar dacă au fost şi păreri contra, majoritatea a decis că integrarea 

copiilor cu CES este imperativ necesară pentru integrarea acestora în societate şi pentru „şansa de a fi egali cu 

ceilalţi”. 

Cerinţele educative speciale constituie un concept apărut recent care defineşte cerinţele specifice 

faţă de educaţie ale copilului, derivate sau nu dintr-o deficienţă. Aceste cerinţe reies din particularităţile 

individuale de dezvoltare, învăţare, relaţionare cu mediul, din experienţele anterioare ale copiilor, din 

problemele sociale şi de existenţă ale lor, pot fi temporare sau se pot instala pentru totdeauna, apărând la 

etapele cele mai timpurii ale dezvoltării şi la toate nivelurile sistemului de educaţie. Şcoala începe să capete 

tradiţie şi experienţă în lucrul cu copiii cu CES. S-a impus astfel dezvoltarea unor competenţe de lucru 

diferenţiate şi personalizate la cadrele didactice, ajungându-se ca după o minimă documentare să se confirme 

de cele mai multe ori necesitatea stabilirii clare a unor condiţii de lucru şi a unei evaluări de obiective a 

acestor copii. 

Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi comunitate, în vederea integrării copiilor cu 

nevoi speciale sunt:  

• informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării  educaţiei chiar şi pentru 

copiii ce au abandonat şcoala;  

• sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii într-o 

şcoală integrativă;  

• schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale; 

• dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicată în procesul de integrare (ex.: poliţia, 

serviciile sociale, spitale, etc.);  

•  implicarea părinţilor copiilor din clasă în vederea reacţionării mai rapide la probleme şi acordarea sprijinului 

suplimentar copiilor cu nevoi speciale; 

•  implicarea comunităţii în sprijinul acordat copiilor cu nevoi speciale; 

• elaborarea programelor şcolare de informare şi pregătire a comunităţii locale pentru educaţia incluzivă, prin 

aceasta înţelegând adaptarea şcolii la cerinţele speciale ale fiecărui copil, indiferent de problemele acestuia, şi 

nu a copilului la cerinţele şcolii, găsirea unor strategii didactice adecvate, a unor metode şi tehnici de lucru 

specifice: planificare, instruire, evaluare.  

Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învatamântul de masă presupune:  

• a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali;  

• a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă medicală şi 

socială etc.) în şcoala respectivă;  
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• a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a 

programelor de integrare;  

• a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (biblioteca, 

terenuri de sport etc);  

• a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;  

• a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;  

• a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii;  

• a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;  

•  a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

              Măsura de integrare a copiilor cu CES în învăţământul de masă este considerată de cadrele didactice 

benefică pentru astfel de copii, dar perturbatoare pentru ceilalţi. Unele cadre didactice consideră că această 

integrare ar trebui făcută în urma unei evaluări obiective şi responsabile, copiii dovedind că pot face faţă 

cerinţelor şcolii de masă, iar recomandarea pentru şcolile speciale să fie făcută doar dacă nu se îndeplinesc o 

serie de condiţii minimale de integrare şi participare la viaţa şcolară. Măsura de integrare a copiilor cu CES în 

învăţământul de masă este în asentimentul părinţilor care de cele mai multe ori insistă să-şi înscrie copiii în 

şcoli de masă, chiar dacă recomandarea specialiştilor se îndreaptă către cele speciale. Părinţii justifică această 

opţiune prin afirmaţia că şcoala de masă ajută copilul pentru integrarea în societate şi că o şcoală specială l-ar 

afecta din prisma contactului cu problemele altor copii. De aceea este bine ca familia să consulte, înainte de 

înscrierea la şcoală, un medic specialist în vederea stabilirii unui diagnostic concret dar şi să prezinte ulterior 

cadrului didactic detalii clare despre starea de sănătate a copilului. Familia trebuie să fie conştientă de 

necesităţile copilului şi să-şi păstreze realismul acceptând un diagnostic posibil şi să urmeze indicaţiile 

specialiştilor, pentru binele copilului. Odată efectuată informarea părinţilor, diagnosticarea clară şi 

recomandarea de specialitate, următorul pas constă în înscrierea la şcoală, fie ea de masă sau specială, in 

funcţie de necesităţile de dezvoltare ale micuţului. Cadrul didactic, urmărind etapele adaptării curriculumului 

(documentarea, evaluarea iniţială, adaptarea propriu-zisă, monitorizarea elevului cu C.E.S., evaluarea finală) 

întocmeşte un plan personalizat de recuperare, consultându-se periodic cu psihologul copilului pentru 

înregistrarea progreselor sau regreselor acestuia. Aceasta este situaţia ideală, care oferă beneficii reale 

copilului cu nevoi speciale. Există însă situaţii în care copiii nu sunt diagnosticaţi şi incluşi într-un program de 

recuperare din ignoranţa familiei sau din lipsa de interes, educaţie sau dezinformare. În acest sens, este 

esenţială colaborarea părinţilor cu şcoala, respectarea recomandărilor venite din partea cadrelor didactice, a 

consilierului, a medicului, deoarece sunt benefice pentru întreaga dezvoltare a copilului cu nevoi speciale, 

pentru integrarea lui cât mai bună în colectiv, dar şi pentru „modelarea” percepţiei şi atitudinii celorlalţi colegi 

faţă de persoanele cu nevoi speciale. Atunci când părinţii se implică în dezvoltarea copilului şi ţin legătura cu 

şcoala, copilul are numai de câştigat, recuperarea şi integrarea au mai multe şanse de reuşită datorită 

convergenţei acţiunilor întreprinse şi scopului comun de a forma şi integra în şcoală şi societate copilul.  

                   Copiii cu nevoi speciale nu sunt implicaţi în prea multe activităţi extraşcolare. Timpul liber este 

petrecut parţial alături de rude şi prieteni de vârste apropiate sau prin desfăşurarea unor activităţi individuale 

(jocuri pe calculator, comunicare prin noile tehnologii, lectură, etc.). Unii copii lucrează cu logopezi sau 

profesori de sprijin din centre de zi în vederea recuperării dizabilităţilor, ceea ce le reduce timpul liber. 

Preocuparea pentru lucrul cu specialiştii în vederea recuperării deficienţelor, trebuie alternată cu preocuparea 

includerii copiilor în diverse tipuri de activităţi în contexe mai mult sau mai puţin formale care să-i dezvolte şi 

să-i integreze în societate (înscrierea în asociaţii, cluburi, participarea la jocuri, concursuri).  

                 În școală elevilor cu C.E.S. au  un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul. Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de 

stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. 

Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă 
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care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. De asemenea copiii au 

nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea 

şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

               Elevii cu tulburări de auz, necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor 

educative, programe de terapie, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică.Din experienţa 

personală pot afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, evaluare diverse strategii şi 

intervenţii utile: 

• Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

• Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

• Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare;  

•  Încurajarea eforturilor; 

•  Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

• Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

•  Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

• Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

• Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, 

excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

•  Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui deînţelegere; 

• Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

•  Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a manifestării 

agresive a elevului; 

            Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. Copiii cu C.E.S. 

pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea în care 

trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi 

timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu deficiențe auditive, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având 

nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de 

deficienţa copilului.  

             Deoarece măsura de integrare a copiilor cu CES în învăţământul de masă este susţinută de şcoală, 

există, însă, situaţii în care unii copii cu nevoi speciale nu pot face faţă cerinţelor şcolii de masă, iar pentru 

aceştia, în urma unei evaluări amănunţite şi obiective, fie se optează pentru cuprinderea lor în şcoli speciale, 

fie se elaborează alte planuri şi programe şcolare diferenţiate, cu obiective şi competenţe adaptate nevoilor şi 

posibilităţilor lor de învăţare. Până în prezent, integrarea realizată prin intermediul adaptării curriculare a dat 

rezultate, cu precădere la elevii cu deficienţe uşoare şi moderate. Rezultate notabile s-au obţinut, în acest sens, 

în realizarea unui curriculum individualizat şi simplificat, pentru elevii cu uşoare dizabilităţi mentale integraţi 

în şcoala obişnuită. Elevii cu CES au aceleaşi nevoi ca şi ceilalţi elevi (înţelegere, respect, afirmare de sine, 

etc.) cât şi nevoi specifice (funcţie de problemă: hipoacuzie, deficienţă vizuală, fizică, psihomotrică, 

intelectuală, tulburare de învăţare, tulburări de comunicare sau comportament etc.). Ei participă la procesul de 

învăţământ după posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în 

consecinţă. Consilierea elevilor cu CES se face de către profesor, diriginte, consilier şcolar la nivele distincte, 

specifice, de competenţă, iar adaptarea curriculară se realizează de către profesorul de la clasă (împreună cu 

profesorul de sprijin acolo unde există), punându-se accent pe un raport optim între nivelul de competenţă 

cerut prin programa şcolară şi valorificarea “punctelor tari” ale elevului cu CES. Pornind de la ideea că 

persoanele cu dizabilităţi au o satisfacţie în viaţă mai scăzută decât persoanele fără dizabilităţi şi că starea lor 

subiectivă de bine este afectată de sănătate, de circumstanţele de viaţă, atitudinea celor din jur, în special a 
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apropiaţilor: membrii familiilor, unele cadre didactice, colegi, prejudecăţile la care sunt supusi, segregarea şi 

în cele din urmă autosegregarea, am putea spune că toţi aceşti factori nu fac decât să scadă si mai mult şansele 

la o viaţă împlinită. Este de datoria morală a fiecăruia dintre noi să intervenim şi să îmbunătăţim 

circumstanţele de viaţă ale copiilor care, prin schimbarea atitudinii celor din jur, pentru ca aceştia să aibă 

şansa să crească într-o lume cu mai puţine prejudecăţi, o lume a şanselor egale la o viaţă normală.  

                  Ca și concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care toți oamenii să fie și să se simtă egali, 

este necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu brațele deschise orice persoană, indiferent de cât de diferită 

este, iar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare și o dorință de a acumula cât mai 

multe metode pentru a integra persoanele cu CES. 
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DREPTUL LA EDUCAȚIE ȘI ROLUL EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATE 

 

Profesor înv. primar: Podar Claudia 

Școala Gimnazială Iernut 

 

Peste tot se vorbește despre dreptul tuturor copiilor de a avea parte de educație, dar puțini știu exact ce 

presupune acest lucru și mai ales, cât de des este încălcat.Mai întâi însă, să ne întoarcem puțin în timp pentru o 

lecție de istorie. În România, dreptul la educaţie, în sensul învăţământului organizat de stat, a fost consfințit 

oficial, prin primul act constituţional care a impus acest drept la scara întregului spaţiu locuit de români, 

respectiv Constituția din 1923.   

Acolo se menționa că „învăţământul este liber în condiţiunile stabilite prin legile speciale şi întrucât 

nu va fi contrar bunelor moravuri şi ordinei publice. Învăţământul primar este obligator. În şcolile Statului 

acest învăţământ se va da gratuit. Statul, judeţele şi comunele vor da ajutoare şi înlesniri elevilor lipsiţi de 

mijloace, în toate gradele învăţământului, în măsura şi modalităţile prevăzute de lege”.Cu toate acestea, în 

condițiile actuale, dreptul la educație al copilului nu este respectat de multe ori. Spre exemplu, un copil bolnav 

şi sărac, deși are același drept cu unul sănătos și cu o situația financiară bună, nu va avea parte de aceleași 

beneficii.  

Dacă este să vorbim despre dreptul la educație și modalitatea în care acesta poate fi aplicat, fără 

discriminare de niciun fel, atunci educația incluzivă este cea care se mulează cel mai bine pe nevoile tuturor 

elevilor. Aceasta este caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza 

egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, 

religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor; diferenţele individuale 

între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 

Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului poate fi făcută prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale 

într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea unor metode şi 

procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor 

predate la clasă.  

Din păcate, în România, dreptul la educație este înțeles de multe ori, greșit, iar discriminările încă mai 

ucid vise în școli. Copiii proveniţi din familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi 

nu au serviciu, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, copiii care locuiesc în zone izolate 

sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport şi copiii de etnie rromă care 

se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. Din acest motiv, mulți dintre ei abandonează școala.  

Cu aceeași problemă, a respectării dreptului la educație se confruntă și părinții ai căror elevi au unele 

cerințe educative speciale.Tipurile de deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, 

deficienţe de auz sau vedere, deficienţe fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi 

relaţionare, tulburări de atenţie şi hiperactivitate – ADHD. Este adevărat, și aceştia au dreptul fundamental la 

educaţie, iar  procesul instructiv-educativ trebuie să asigure şanse egale pentru toți, prin implicarea tuturor 

cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. De multe ori însă, realitatea este mai dură. 

Pentru ca și copiii cu cerințe educative speciale să beneficieze de dreptul lor la educație, este nevoie 

de o colaborare permanentă între cadrele didactice – școala în general și familiile elevilor (pentru a discuta 

eventualele probleme de natură comportamentală, materială sau socială şi pentru a se găsi soluţii care să ducă 

la rezolvarea acestor probleme). 

De asemenea, tot pentru ca dreptul la educație al copiilor să fie respectat, dacă există cazuri în care 

aceștia locuiesc în zone izolate sau departe de respectiva unitate de învăţământ, este necesar să se asigure 

transportul zilnic al acestora spre școală și înapoi acasă. 

https://roluleducatiei.ro/
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Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi 

integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare 

obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei 

pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. 

Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate 

bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi.  

Dreptul copiilor de a avea parte la educaţie preşcolară, primară şi secundară este ”uitat” de multe ori 

în cazul copiilor ce provin din comunităţi dezavantajate. Aceștia au nevoie de mult sprijin pentru a depăşi 

situaţia în care se află, pentru că sărăcia şi lipsurile cu care se confruntă, ba chiar și nepăsarea multora dintre 

părinții acestora faţă de perspectivele pe care educaţia le oferă copilului şcolarizat, toate acestea contribuie la 

limitarea accesului la şansele egale la care au dreptul toţi copiii. 

Din păcate, discriminarea este uneori încurajată chiar și de cadrele didactice, așa că nu ar trebui să ne 

mire și faptul că mulți elevi renunță la dreptul lor la educație și decid să abandoneze școala. Rolul şcolii este 

de a-i învăţa pe tineri cum să trăiască într-o lume marcată de diferenţe lingvistice, culturale sau sociale, prin 

acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor care îi unesc. Pentru ca această discriminare 

să nu mai existe, iar dreptul la educație al tuturor copiilor să fie respectate, cadrele didactice trebuie să 

realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, deoarece prejudecăţile pot 

genera un comportament discriminatoriu. 

Pentru ca dreptul la educație să fie valabil pentru toți copiii, acest lucru ar presupune școli moderne, 

cadre didactice motivate și corespunzător pregătite, curriculum și dotări adecvate fără costuri suplimentare din 

partea părinților. Din păcate, mult prea greu de realizat în societatea românească actuală.  

Pentru ca dreptul la educație să nu mai fie condiționat de atâtea discriminări, primii care ar trebui să ia 

atitudine ar fi profesorii. Prin exemplul lor, și comunitatea locală va putea fi educată pentru a nu se mai 

împiedica de prejudecăți. Școala, în general, ar trebui să educe elevii în ideea ca nu există valori superioare 

sau valori inferioare, iar toleranţa, respectarea drepturilor omului – printre care și cel la educație al tuturor 

copiilor, ar trebui să nu fie doar un simplu deziderat. În acest scop, în cadrul activităţilor extracurriculare, se 

pot organiza acțiuni care să implice comunitatea, activităţi în cadrul cărora participanţii să se cunoască mai 

bine, să coopereze şi să se implice împreună diferite evenimente (activităţi muzicale şi sportive, evenimente 

culturale şi sărbători locale). Egalitatea de şanse este un lucru la care cadrele didactice și nu numai, poate ar 

trebui să reflecte mai mult. 

În vederea respectării dreptului la educație al copiilor, în școlile din România ar trebui să se marșeze 

mai mult pe asigurarea accesului copiilor din comunităţi vulnerabile la educaţie preşcolară şi şcolară. Aceasta 

trebuie realizată prin creşterea numărului de grădiniţe cu program normal sau prelungit şi de grădiniţe estivale, 

inclusiv în comune sau localităţi cu număr redus de copii de vârstă preşcolară; cuprinderea în programe de 

genul ”A doua şansă” a mai multor copii, tineri sau adulţi care nu au fost niciodată la şcoală sau care au 

abandonat învăţământul obligatoriu, dar să nu fie neglijată nici  pregătirea cadrelor didactice pentru 

schimbarea atitudinii lor faţă de copiii săraci sau cu cerințe educative speciale. 

 

Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentru o tratare pluralistă a diversităţii 

culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea acestuia pentru a 

ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice pentru producerea unor 

schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între elevi, profesori şi familiile 

elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi eficient la instituţia şcolară; înlăturarea 

prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea unor practici care dezavantajează persoane şi 

grupuri de elevi. 
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Diversitatea culturală a elevilor poate deveni o oportunitate şi o resursă de îmbogăţire pentru copii şi 

cadre didactice, numai dacă şcoala proiectează activităţi de învăţare care să o valorifice şi dacă asigură şanse 

egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor părinţilor, a profesorilor şi a instituţiilor locale 

abilitate. 

Trebuie să înțelegem că toți acei copii cărora le refuzăm din cauza prejudecăților dreptul la educație 

pot deveni adulții analfabeți din viitor. Prea mulți copii nu se bucură de dreptul la educație deoarece apartin 

minorităților etnice, au culturi diferite, pentru că provin din familii cu situație financiară precară sau au 

anumite cerințe educatice speciale.  Este nevoie ca toți cei implicați în acest proces, dar și dumneavoastră 

înșivă să nu vă mai ascundeți după deget, cum se spune și să încercați să apreciați valoarea fiecărui individ în 

parte, fără prejudecăți sau discriminare. Este unul din modurile prin care se poate ca dreptul la educație al 

copiilor să fie respectat.  

Cât despre autorități, aici treaba e ceva mai complicată, pentru că este nevoie de resurse financiare. 

Dar totuși, se pot găsi soluții.  

Nu lăsați ca dreptul tuturor copiilor la educație să fie doar o vorbă în vânt! 
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Comunicarea educațională 

 

Prof. Seimeanu Anca 

Școala Gimnazială Voievod Litovoi Tg-Jiu 

 

 

Procesul de predare-învățare în școală poate fi considerat o comunicare, definită în termenii unei 

interacțiuni sociale. Idealul educativ al școlii constă în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile 

de autodezvoltare, care să posede un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru independență de 

opinie și acțiune. În activitatea didactică, mă preocupă în egală măsură atât îmbogățirea cunoștințelor elevilor, 

dezvoltarea lor intelectuală, cât și formarea unui vocabular activ, 

bogat și expresiv. Ca să obținem o comunicare eficientă, trebuie să fie 

respectate anumite reguli din cultura comunicării, pentru a provoca 

micul școlar în diverse activități de comunicare și creativitate, a-i 

stimula interesul și inițiativa, a-l ajuta să se afirme, să se manifeste, 

ținând cont de ritmul de dezvoltare al fiecăruia. 

Profesorul este cel care poate experimenta metode diverse 

pentru a ajunge la sensibilitatea educabilului şi astfel vocaţia sa 

pedagogică să se realizeze. De aceea, susţin ideea lui Guy Palmade că 

„practic orice profesor trebuie să fie pus în situaţia de a experimenta… metode mai mult sau mai puţin 

diferite, pentru a descoperi formula care să-i permită să-şi realizeze opţional vocaţia sa pedagogică.” 

Copiii nu pot fi țintuiți în metodele trecutului – lucrul cu manualul, expunerea cunoașterii de către 

profesor.  

Elevii trebuie să fie ajutați și ghidați în a cunoaște ei înșiși (prin căutări și eforturi proprii) mijloace, 

tehnici prin care să acceadă la informație (și nu vorbim doar de informație oferită în formă brută, pe un ecran, 

într-o schemă de memorat). Profesorul trebuie să stabilească 

scheme de lucru, să dea sarcini prin care copilul este pus să caute, 

să cerceteze, să observe, să exploreze, să sistematizeze. 

Din toate aceste acțiuni pe care trebuie să le facă pentru a 

ajunge la informație (căutare, observare, cercetare, explorare, 

sistematizare) copilul învață să acționeze, să împărtășească, să se 

dezvolte prin trăirea unor noi experiențe, prin acțiune directă. El 

este solicitat să își folosească toate simțurile în obținerea unui 

rezultat. Trecerea de la simpla solicitare a memoriei la solicitarea mai multor procese psihice înseamnă o 

dezvoltare pe mai multe planuri. Atunci când copilul este solicitat să inițieze diferite acțiuni pentru a ajunge la 

un rezultat, acesta își dezvoltă latura acțională. El va fi pus să facă practic ceva pentru a ajunge la informație. 

Principiul legării teoriei de practică este văzut în sens invers, dar nici direcția tradițională nu este de neglijat. 
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Copilul ce deține o informație trebuie solicitat să o folosească în practică (de exemplu, cunoaștem în teorie 

părțile plantelor, rolul fiecăreia dintre ele, dar atunci când plantăm o floare vom ști ce parte trebuie pusă în 

pământ pentru că plantă să se dezvolte). 

Adultul responsabil de educarea tinerei generații trebuie să se adapteze în acțiunile și influențele 

educative la specificul fiecărei vârste. Dacă, la copilul mic, jocul este principala activitate prin care învață, 

când trecem la vârste mai mari (primar, gimnaziu) este necesar să adaptăm metodele de lucru astfel încât 

copilul să-și structureze și să folosească informația și cunoștințele. Tot ce acumulează copilul este material de 

lucru pentru profesor. Dacă cel educat nu este solicitat să folosească resursele cognitive pe care le are, acestea 

nu vor fi exersate, nu se vor dezvolta și nu vor fi integrate în alte conținuturi pentru a ajunge la structuri noi. 

Doar astfel copilul dobândește competențele necesare trecerii de la un 

stadiu la altul și ajunge la performanțe în domeniile studiate. 

Performanță nu se poate obține fără deținerea unui sistem de 

competențe. Fiecare obiectiv realizat conduce la formarea unei 

competențe. Mai multe competențe, coroborate, utilizate în scop 

creativ, de elaborare a unor structuri noi, prin folosirea mai multor 

procese psihice (superioare și reglatorii) conduc la performanțe. 

Nevoile adolescenților, spre exemplu, sunt strâns legate de 

ideea performanței. Prin natura particularității adolescentului de a se 

face remarcat, de a epata, de a fi în centrul atenției, el își dorește performanță. Atunci când nu poate atinge 

nivelul performanței în învățare, în realizarea sarcinilor pentru școală, în relațiile sociale, de prietenie, de 

apartenența la grup (aproape vitale pentru adolescent) cade în extremă cealaltă… face performanță prin 

rebeliune, prin negativism și opoziție. Riscul ca un adolescent să facă asta este foarte mare, imprevizibilitatea 

fiind caracteristica lui de bază. Rebeliunea vine din nevoia de a face ceva excepțional pentru care să fie vizibil 

într-un grup, acceptat și aprobat de cei din jur. Egocentrismul – nevoia de a se poziționa în centrul atenției 

celor cu care se asociază și de la care așteaptă confirmare – este o pantă alunecoasă pentru el. Este posibil ca, 

din teribilism, să facă lucruri ireparabile, de aici disperarea și exigența unor părinți.   

Profesorul de astăzi, ce se dorește a fi un partener în educație și nu doar subiectul ce transmite 

informație „obiectului educației” (elevul), are nevoie de toate instrumentele pe care tehnica le pune le 

dispoziție. Este nevoie că dascălul să stăpânească foarte bine mecanismul și algoritmul de folosire a acestora. 

Educația și întregul proces de învățare nu mai pot fi desfășurate la parametrii optimi fără aceste instrumente. 

Nevoia de cunoaștere și stăpânirea modului de operare cu aceste instrumente răspund și nevoii de racordare la 

noile mijloace de învățare. In concluzie: „nevoile copiilor le dictează pe ale mele”. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S 

 

Prof. înv. primar  Kysilka Ileana 

 Colegiul Național Bănățean Timișoara 

 

                                 

,,Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi" 

 

           Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor copiilor, 

indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este strâns legată de 

recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. 

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe 

împreună în instituţiile de învăţământ, având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în grupuri de joacă 

sau medii şcolare obişnuite este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată. 

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi. Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. 

Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi 

discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii sunt 

reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea reciprocă. 

Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii de comunicare şi colaborare în 

beneficiul tuturor. 

Câţi suntem pregătiţi (părinţi, cadre didactice, copii) pentru diversitatea existentă în fiecare grupă şi 

cầt de bine sunem pregătiţi să o acceptăm ? 

Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect, deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea 

strategiilor necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde 

procesul de învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. 

În ultimii ani au fost înregistrate tendinţe de a descoperi modalităţi de reacţie noi faţă de copiii care 

întâmpină dificultăţi în clasele obişnuite. Aceste tendinţe pornesc de la premisa că dificultăţile apar datorită 

interacţiunii unei întregi game de factori, dintre care unii sunt inerenţi copiilor, alţii privesc deciziile luate de 

profesori. Recunoaşterea acestui fapt duce la un punct de vedere optimist. Noul mod de gândire ia în 

considerare pericolele asociate cu ideea etichetării. În loc de a grupa copiii consideraţi “speciali” sau “care pot 

fi recuperaţi”, se admite că toţi copiii sunt speciali. 

Școala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să 

ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a 

elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care o bună parte din acţiunile instructiv-

educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice, care susţine efortul copilului în 

munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile 

desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile 

copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate 

normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră 

în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce 

nu-i oferă societatea. 
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Din cauza comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt 

puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. 

Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor 

beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare, pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil numai dacă este cunoscut stilul 

de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi 

ce si cum este necesar să fie învăţat. 

Actul educativ in şcoala incluzivă are şanse de reuşită dacă cei trei factori implicaţi (elevul cu 

deficienţe, familia, echipa de specialişti) cooperează, sunt parteneri care conlucrează în aceeaşi direcţie: 

dezvoltarea copilului cu cerințe educative speciale. Integrarea individuală a copilului cu nevoi speciale în 

școala de masă persupune următoarele implicaţii: 

➢ se oferă sprijin educaţional după nevoile copiilor, aceştia nu sunt excluşi; 

➢ se asigură dezvoltarea personală a fiecăruia; 

➢ adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; 

➢ învaţă în clase omogene; 

➢ creşte motivaţia pentru învăţare, fiindcă este stimulat de mediul competiţional şi de performanţele şcolare ale 

colegilor valizi; 

➢ scade nivelul de izolare al copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii obişnuiţi,sporind nivelul 

de socializare; 

➢ copiii valizi, ca urmare a contactului cu copiii/elevii cu nevoi speciale, îi vor                 înţelege, îi vor accepta 

şi îşi vor forma chiar atitudini de protejare a acestora în grupurile obişnuite. 

               Pornim de la constatarea că părinţii sunt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului cu 

deficienţe sau a copilului sănătos. Viaţa familiei ( sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta, se va plia 

după programul copilului cu deficienţe profunde sau medii. Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate, 

părinţii trebuie să participe la următoarele acţiuni, asigurate de echipa de intervenţie: 

➢ informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze dezvoltarea; 

➢ informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu nevoi 

speciale; 

➢ convingerea părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul deficient; 

➢ învăţarea familiei să traiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale; 

➢ însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrând adecvat cu 

profesioniştii; 

➢ elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare. 

       În activitatea la clasă, cu elevii cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu 

adevărat potenţialul fiecărui copil cu cerinte educative speciale, trebuie să reformulăm toate componentele 

educaţiei: 

 

➢ obiective/scopuri; 

➢ curriculum; 

➢ resurse procedurale, materiale, organizatorice; 

➢ evaluare; 

➢ relaţiile între partenerii educaţiei; 
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➢ resursele umane. 

            Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu cerințe educative 

specialeîn viaţa şcolară şi socială.  

 

Educaţia incluzivă va permite copilului cu c.e.s. să trăiască în familie, să înveţe într-o clasă cu copii 

valizi, să dobândească abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile pe care le are şi cu 

potenţialul pe care-l dezvoltă într-o ambianţă echilibrată. Psihopedagogia şi psihosociologia, dar mai ales 

cercetările-acţiune, vor permite aplicarea principiului normalizării, dacă aplicăm eficient intervenţia timpurie 

şi principiul educaţiei incluzive. Integrarea şcolară ca situaţie particulară a socializării, se poate defini, de 

asemenea, în două feluri: 

➢ într-un sens larg, care se referă la adaptarea oricărui copil la cerinţele şcolare; 

➢ în sens restrâns, legat de problematica unor copii cu cerinţe speciale, în contextul normalizării, cuprinderea 

acestora în instituţii şcolare obişnuite, sau în moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. 

Şcoala şi familia, ca agenţi ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu 

dizabilităţi în învăţământul de masă. Aşadar, în urma deciziei că acel copil se va înscrie în învăţământul 

obişnuit, se iau măsuri pentru integrarea lui reală. 

 Este foarte important ca un copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cât mai independent posibil în 

toate acţiunile pe care le întreprinde. Însă, orice demers în abordarea strategiilor de implementare a 

învăţământului integrativ, sistemul de învăţământ actual trebuie să pornească atât de la analiză la nivelul 

macro-social, cât şi de la analiza la nivelul micro-social a acestei problematici. 

Analiza micro-socială are în vedere: 

➢ Disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice de a susţine învăţământul integrat prin activităţile desfăşurate 

cu colectivul claselor pe care le au în primire; 

➢ Acceptul părinţilor care au copii în clasele unde se practică integrarea - acest fapt evită posibile stări de 

tensiune sau conflict care se pot ivi pe parcurs. 

➢ Actuala structură numerică a claselor din învăţământul de masă permite integrarea ? 

➢ Poate cadrul didactic să facă faţă unei abordări diferenţiate a categoriilor de copii din clasă? 

Însă, orice educator care-şi centrează activitatea pe copil, nu trebuie să uite că: 

➢ Fiecare copil este important pentru societate. 

➢ Fiecare copil are nevoi speciale. 

➢ Fiecare copil are particularităţi specifice. 

➢ Fiecare copil este unic. 

➢ Cu toate că sunt diferiţi , toţi copiii sunt egali în drepturi. 

        Normalizarea societală reprezintă nivelul cel mai înalt de acceptare socială face din iniţiativele de 

valorizare a potenţialului fiecărui individ o practică curentă, obisnuită, care nu mai are nimic spectaculos sau 

inedit în ea. Majoritatea covârşitoare a membrilor unei societăţi cu o mentalitate atât de evoluată consider 

normal ca diferenţele existente între oameni sa fie surse de noi experienţe de viaţă şi de beneficii, şi nicidecum 

pretexte pentru discriminări. O persoană cu 

nevoi speciale, aflată într-o astfel de comunitate, se poate afirma ca cetăţean, ca producător de bunuri si valori, 

ca personalitate. Chiar şi un copil cu handicap multiplu îşi poate găsi locul adecvat într-o astfel de organizare 

socială şi poate afla modalităţi de a-şi împlini măcar unele aspiraţii. Normalizarea societală face ca diversele 

handicapuri să devină irelevante, accentul căzând pe ceea ce poate aduce valoros persoana cu nevoi speciale, 

şi nu pe ceea ce nu poate. 

 

Omul este o fiinţă dependentă în activitatea pe care o desfăşoară de ceilalţi. Are nevoia permanentă de a 

comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, 

perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând 
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semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de 

persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie, însă, să înţelegem că sunt 

oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ- REPER AL FORMĂRII COMPETENȚELOR-CHEIE PENTRU 

TOȚI ELEVII 

prof. Savu Dumitru-Mugurel 

Școala Gimnazială Telești Ludești 
 

 Educaţia şcolară călătoreşte într-o lume a schimbărilor, care de cele mai multe ori o consideră piatra 

de temelie a formării unei societăţi noi, cu viziune pe termen lung, adaptabilă nevoilor actuale pe piaţa muncii. 

 În formarea copilului de astăzi şi a adultului de mâine, educaţia este fundaţia pe care se pot construi 

zidurile schimbării şi turnurile reuşitei. Aşa cum o cetate este puternică în faţa inamicilor prin măiestria celor 

care au construit-o, tot aşa societatea poate deveni spaţiu de dezvoltare umană prin ,,cea mai puternică armă 

care poate schimba lumea” (Nelson Mandela), educaţia. 

 Un rol esenţial pentru formarea elevilor este dat de competenţele-cheie, atât de necesare pentru o 

posibilă schimbare la nivelul procesului educaţional, transpuse în documentele curriculare din România. 

 Cu siguranţă, disciplina limba şi literatura română este considerată a fi cheia care deschide uşa spre 

cunoaşterea celorlalte domenii, deoarece oferă competenţele necesare descifrării mesajului scris sau oral. 

Astfel, putem spune că schimbările pe care le facem au efecte pentru întreagă activitate a persoanei care îşi 

formează şi celelalte competenţe-cheie. 

 Schimbările posibile pentru disciplina pe care o predau, consider că sunt în conformitate cu 

competenţele-cheie pentru piaţă muncii, anul 2030. Acestea nu fac obiectul unui studiu de specialitate, ci pot 

fi încadrate drept propuneri pentru formarea competenţelor elevului din viitor:  

- formarea aptitudinilor şi competenţelor lingvistice; 

- dezvoltarea alfabetizării digitale;   

- abordarea multidisciplinară a conţinuturilor; 

- dezvoltarea gândirii critice pe baza textelor din literatura română; 

- promovarea ideii de muncă în echipă. 

 Prezenta programă şcolară propune competenţe care formează aptitudini şi competenţe lingvistice, 

însă mare problemă este dată de timpul limitat pentru exersarea acestor competenţe. Astfel, competenţa 

generală ,,Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral” propune dezvoltarea aptitudinilor lingvistice, dar timpul necesar formării acesteia este foarte 

scurt în cei patru ani de studiu.  

 În plus, activitatea cadrului didactic se loveşte de bariera care limitează accesul la resurse 

educaţionale deschise. Formarea elevului, în contextul actual, devine o povară pentru profesor, care nu are 

toate instrumentele necesare formării competenţei amintite mai sus. Propunem în acest sens, formarea unui 

grup de lucru care să pregătească materiale didactice pentru formarea unor competenţe reale, nu pentru 

îmbogăţirea unor conţinuturi deja existente. Prin această competenţă ar trebui să se aibă în vedere formarea 

capacităţii de a formula argumente într-o manieră convingătoare şi a lua în consideraţie alte puncte de vedere 

exprimate atât verbal cât şi în scris. De asemenea, elevul va reuşi să distingă informaţia relevantă dintr-un 

text,  faţă de cea care nu este relevantă. 

 Pentru ,,dezvoltarea alfabetizării digitale” este necesară o schimbare a modului tradiţional de lucru cu 

elevii. Trăim timpurile unei pandemii, iar alfabetul digital reprezintă o oportunitate de formare a 

competenţelor digitale pentru că, cel mai probabil, majoritatea copiilor care sunt acum la şcoală vor avea la 

maturitate joburi care încă nu există. Astfel, scopul cursurilor de programare şi robotică este de a obişnui 

copiii cu alfabetul digital care va fi utilizat indiferent de domeniul profesional, tehnic sau creativ. 

 Disciplina limba şi literatura română propune competenţa de ,,redactare a textului scris de diverse 

tipuri”, însă, de cele mai multe ori, profesorii se opresc asupra utilizării condeiului în redactare, fără a propune 

oportunitatea de a scrie un mesaj prin tastare, fie cu telefonul, fie la calculator. De aici reiese soluţia utilizării 
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mijloacelor tehnice în vederea dezvoltării alfabetizării elevilor, într-o lume în care digitalul este validat  pe 

piaţa muncii. 

 Cu privire la ,,abordarea multidisciplinară a conţinuturilor” propunem formarea competenţelor 

specifice unei arii curriculare sau la nivelul mai multor arii curriculare. În acest sens, putem viza competenţa 

numărul 5 ,,exprimarea identităţii lingvistice şi culturale proprii în context naţional şi internaţional”, care 

poate fi formată pe baza unor proiecte comune cu colegii de limbi străine, istorie, educaţie socială, religie. 

Astfel, organizarea unui proiect în care elevul este proiectant şi parte din proiect, îi formează acestuia 

capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi la nivelul unui grup, de a-şi manifesta creativitatea şi de a-şi 

exprima punctele de vedere faţă de problema identificată. 

 O altă propunere pentru formarea competenţelor-cheie are în vedere ,,dezvoltarea gândirii critice pe 

baza textelor din literatura română”. Această propunere poate fi asociată cu competenţa generală ,,receptarea 

textului scris de diverse tipuri”, ceea este atât de important pentru elevul care trebuie să se înveţe cu 

individualizarea activităţii, făcând parte dintr-un mare puzzle social. Astfel, textul va fi înţeles şi interpretat 

într-o variantă care trece prin filtrul propriei minţi, fără a primi informaţii realizate de altcineva. Elevul va 

reuşi să devină promotorul propriei activităţi, fiind gata oricând să fie persuasiv în exprimarea opiniei, cu 

ajutorul argumentelor. 

 În cele din urma, propunerea care vizează  ,,promovarea ideii de muncă în echipă” poate consolida 

statul elevului şi poate ridica stima de sine, prin sentimentul de apartenenţă la un grup. Această propunere 

vizează dezvoltarea leadershipului pentru elev, care va conlucra cu ceilalţi într-un mod eficient, exprimând 

opinii şi adresând întrebări într-un mod asertiv. Astfel, competenţa ,,utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a 

limbii în procesul comunicării orale şi scrise” este dezvoltată prin exprimarea corectă în faţa unui grup 

ascultător, prin transmiterea unui mesaj scris sau oral într-un mod care nu lezează atitudinile pro-gramaticale 

ale celor cu care intră în contact. 

 Prin aceste propuneri, vizez o schimbare a mentalităţii de dezvoltare a unor competenţe pentru trecut 

sau pentru prezent, gândindu-mă că elevul din clasa de acum va activa într-o lume nouă peste 10 ani, iar rolul 

pe care îl au cadrele didactice este de a-l forma pe acesta pentru viitor, nu pentru astăzi sau ieri. 

 Consilierea cadrelor didactice ar trebui să pornească de la viziunea pe care o are fiecare profesor faţă 

de competenţele-cheie. Cu siguranţă, orice profesor doreşte dezvoltarea acestor competenţe, dar de multe ori 

se pierde între zidurile create de conţinuturi, manuale, auxiliare etc. Aici intervine rolul profesorului consilier, 

care trebuie să-şi îndrume novicele în propria creştere, arătându-i modalităţi de dezvoltare a competenţelor la 

elevi şi propunându-i să-şi utilizeze propriile resurse creative în atingerea acestor competenţe. (…) 

 Concluzionez prin a spune că propunerile pe care le-am făcut au în vedere dezvoltarea unor 

competenţe-cheie necesare elevului din viitor, utilizând competenţele generale prevăzute în programa pentru 

disciplina limba şi literatura română. Aceste competenţe, prin viziunea pe care o transmit, sunt utile şi bine 

structurate, iar problema apare la modul în care ele sunt dezvoltate de profesori, de modul cum aceştia îşi arată 

măiestria de a transforma pozitiv procesul de predare-învăţăre-evaluare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ȘI VOLUNTARIATUL 

Prof. Maxim Cristina-Laura 

Unitatea școlară: Colegiul Economic ,, Gheorghe Dragoș” Satu Mare 

 

Activitățile extrașcolare au un rol important în formarea personalității și încrederii unui elev. 

Activităţile extraşcolare au conţinut ştiinţific, cultural-artistic, umanitar, ecologic, moral-civic, 

tehnico-economic-aplicativ, turistic, sportiv, precum şi caracter recreativ. Ca profesor de discipline economice 

, am căutat să îndrept elevul spre abordarea economicului din mai multe puncte de vedere, astfel încât să 

dezvolt elevului  spiritul  antreprenorial, interacţiunea socială, leadershipul și spiritul de echipă.  

Un succes deosebit îl are participarea elevilor la diferite concursuri, abordând domenii diferite de 

activitate. Un factor important  este  petrecerea timpului liber care ar trebui să alterneze cu activități cât mai 

atractive care să îi dezvolte cunoștințele, priceperile și deprinderile acumulate în școală. Aceste activități 

extrașcolare îi deschid elevului calea spre dezvoltarea propriei personalități și  încrederii în forțele proprii. 

Activitățile  extrașcolare au scopul de a dezvolta anumite aptitudini și de a-i face pe elevi să aibă 

preocupări cât mai variate, dezvoltându-le astfel intelectul și descoperind lucruri noi sau interesante. 

Activităţile extraşcolare trebuie să îi ofere elevului posibilitatea de mișcare, de exprimare  liberă și de a face  

lucruri care îi plac. Elevii învață prin joc, prin exercițiu, asimilând cunoștințe, priceperi, abilități și deprinderi. 

Trebuie să fim atenți la ceea ce ne transmit elevii și anume: care sunt  activitățile spre care manifestă 

interes, pe care le fac cu plăcere, în care se simt în largul lor. Ei apreciază   activitățile, se  implică, dar  pot și 

refuza să participe, deoarece li se pare că nu este pe placul lor sau este prea greu. Este bine să cunoaștem 

posibilitățile acestora. Un eșec poate atrage refuzul și chiar o imagine negativă de sine a acestora.  

Datoria noastră este de a-i crea elevului spațiul, situația care să îl ajute să își dezvolte  imaginația, să 

își valorifice înclinațiile până va ajunge la performanță, sprijin, ajutor reciproc, spre un țel al său, implicându-l 

în diverse acvități extrașcolare, chiar și ca voluntar. 

A experimenta și a cunoaște liber își poate permite apoi să simtă ceea ce este potrivit pentru el. 

Activitățile extrașcolare sunt atractive și stârnesc interesul elevului, manifestă bucurie și produc acumulare de 

cunoștințe, iar elevul își dezvoltă spiritul practic, munca în echipă, fiecare având posibilitatea de a se afirma. 

Elevii se pot afirma și prin ceea ce înseamnă voluntariat. O faptă bună este întotdeauna răsplătită. Elevii pot fi  

provocați să găsească definiții inedite care să surprindă profilul moral, social, profesional al voluntarului. Ei 

pot fi încurajați să lucreze în grupe pentru dezvolta identificarea utilității acțiunilor de voluntariat;  să 

promoveze voluntariatul în școală , acasă și în grupurile de prieteni; astfel încât să dezvolte spiritul 

voluntariatului. Un aspect deosebit al activităților extrașcolare  țin de temerile, suspiciunile, dar și despre 

beneficiile care sunt inerente când privește voluntariatul. 

 Oricine poate deveni voluntar, și cu o faptă bună, oricât de mică ar fi ea, aducând o contribuție la tot 

ce ne înconjoară, dar este important să  își dorească. A face o faptă bună nu costă nimic, mai ales atunci când 

vine din suflet.  
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În concluzie cu ajutorul  activităţilor extrașcolare se  urmăreşte identificarea şi cultivarea 

corespondenţei optime dintre  cunoștințe, aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, responsabil, 

dar şi stimularea comportamentului social, în domeniul voluntariatului. 
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Despre teoria lui Haim Ginott 

                                                              Paul Enache  

  C.N. Anastasescu , Roșiorii de Vede , Jud. Teleorman 

                                                                       
  Teoria lui Haim Ginott este o teorie a comunicării concepută în scopul eliminării barierelor ce împiedică 

oamenii să asimileze noi cunoștințe. 

Indiferent dacă cel ce studiază este un copil de grădiniță sau cineva care își propune să ia un doctorat , prezența 

unei bune comunicări  influențează  decisiv nivelul de asimilare a cunoștințelor . 

Gândiți-vă la acei profesori pe care i-ați plăcut în școală . Apoi gândiți-vă la cei care nu vă erau tocmai printre 

favoriți .Pentru cei mai mulți dintre oameni , un profesor favorit este asociat cu un mod de comunicare capabil 

să facă procesul de învățare distractiv și ușor .Barierele din calea învățării se construiesc foarte ușor .Poate că 

profesorul este prea strict și atunci elevul va trebui să se concentreze mai mult pe regulile orei decât pe 

materialele predate .Teori lui Ginott caută să recunoască aceste bariere și să le înlăture . 

 Înainte să devină profesor de psihologie Ginott a lucrat ca profesor de școală  elementară , așa că teoria sa 

conține o sumedenie de experiențe unice .În esență el sugerează  în teoria sa despre comunicarea congruentă 

eliminarea cu orice preț a confruntării în mediul educațional .Deți acest proces este utilizat adesea în mediul 

școlar , această teorie poate fi aplicată în orice situație în care un profesor furnizează informație unui student . 

Ginott sugerează că în locul confruntării , comunicarea trebuie să se bazeze pe validarea sentimentelor .În 

momentul în care oamenii simt că sunt acceptați și că prezența lor este validată , atunci se plasează pe un nivel 

sănătos al stimei de sine . Din momentul în care studentul se simte bine , el este capabil să învețe mai bine . 

                              Trei piloni ai comportamentului  în clasă 

Teoria lui Ginott pornește de la ideea că un student trebuie să se simtă binevenit și valorizat în clasă pentru a 

putea avea o experiență de învățare încununată de succes .Pentru  a crea acest fundament , profesorii trebuie să 

se bazeze pe urmatorii 3 piloni în momentul în care se adresează clasei . 

1) Profesorii trebuie să caute o comunicare armonioasă .Ginott definește comunicarea armonioasă ca fiind aceea 

care setează așteptări comportamentale clare și succinte .Un profesor poate permite elevilor să utilizeze telefonul 

în clasă în cazul unei urgențe , dar le atrage atenția că nu este permisă utilizarea acestuia pentru culegerea de 

informații sau pentru a comunica în exterior .Dacă un elev folosește telefonul fără permisiune  și deranjează 

clasa , atunci profesorul , utilizând comunicarea armonioasă va spune că telefonul e deranjant și nu că elevul 

deranjează ora .  

2) Profesorii trebuie să invite la cooperare . 

 Pentru ca procesul de comunicare să fie efectiv , profesorii trebuie să invite la cooperare în clasă prin propriul 

lor comportament . 

   Profesorii care citesc tare pentru a fi auziți sau cei care cer elevilor să fie atenți sunt sunt exemple de cum nu 

trebuie procedat .Teoria lui Ginott sugerează că pentru invita la cooperare profesorul trebuie să se focalizeze 

asupra sa și nu asupra studenților . Dacă în clasă este prea mult zgomot , atunci el vatrebui să spuna :” Aud prea 

multe zgomote nedorite în acest moment “ și nu  “Trebuie să tăceți și să fiți atenți la lecție “ . 

3) Profesorii trebuie să promoveze disciplina ca o alternativă la pedeapsă . 

Regulile au rolul de a promova un mediu  care să încurajeze învățarea și să descurajeze tot ceea ce distrage 

atenția și perturbă . Pedepsele induc copiilor sentimentul că sunt plătiți pentru comportamentul necorespunzător  

și îi invită să îl repete .De exemplu , dacă în timpul orei profesorul îl ceartă pe elev pentru că a utilizat ilegal 

telefonul , în pauza următoare acel elev va fi o mică vedetă :toți colegii îl vor ruga să îl imite gesturile și cuvintele 

profesorului atunci când îl certa în timpul orei . Acest lucru îl va încuraja pe elev să repete acțiunile care încalcă 

regulile .Regulile disciplinei trebuie subliniate foarte clar  astfel încât fiecare student să învețe ceva din situația 

respectivă și în momentul în care apar perturbări să se utilizeze mai degrabă linii directoare decât critici .  

Relația profesor-elev trebuie să se bazeze pe onestitate .Profesorul trebuie să aibă dorința de a încuraja  elevul 

să își atingă maximul potențialului său .Acest lucru înseamnă că profesorul va lăuda eforturile făcute de elev 
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mai degrabă decât să laude caracterul sau atributele personalității acetuia . Înseamnă de asemenea că profesorul 

trebuie să evite sarcasmul sau critica la adresa trăsăturilor de personalitate . Sarcasmul și critica îl fac pe elev să 

se devalorizeze în proprii ochi , în special dacă este vorba despre un copil și contribuie la întărirea acelor 

caracteristici de personalitate pe care profesorul le-a criticat . Corecțiile sunt necesare , dar ele trebuie făcute 

scurt și concis .Atenția trebuie focalizată asupra învătării , nu asupra comportamentului . Elevii trebuie lăudați 

pentru eforturile lor și nu pentru ceea ce sunt ei .  

  Teoria lui Ginott sugerează că prin crearea acestui tip de structură fiecare elev va avea cea mai bună oprtunitate 

de a învăța .  
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Măsuri preventive pentru reducerea abandonului școlar 

in Uniunea Europeană 

Profesor:Mădălina Enache 

Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” Roșiorii de Vede 

 

   Abandonul școlar este un proces complicat care implică factori individuali de sistem și de context național și 

din acest motiv nu există un anumit tip de măsuri care să resolve singure această problemă intr-o anumită țară 

sau intr-o anumită regiune. Experții recomandă abordări comprehensive, aplicarea unui mix de tipuri de politici 

complementare, care să se adreseze diferitelor  și variatelor cause care stau la baza abandonului școlar. 

   În cele ce urmează ne vom referi la câteva din aceste cauze. 

   Educația timpurie și îngrijirea de calitate și în condiții de accesibilitate au condus la o dezvoltare ulterioară a 

competențelor-cheie ale elevilor și studenților. Ele au un impact pozitiv asupre performanțelor elevilor în 

stadiile ulterioare și conduc la reducerea abandonului școlar. 

   Reducerea repetenției s-a dovedit utilă în creșterea stimei de sine a elevilor. În general repetarea unei clase nu 

rezolvă problemele existente și adesea chiar le accentuează având drept una din consecințe creșterea 

abandonului școlar.Înlocuirea lor cu măsuri preventive s-a dovedit a fi foarte utilă. 

   În țări precum Grecia, Cipru, Portugalia și Lituania au fost implementate începând cu 2014 masuri ce se 

adresează unor grupuri populaționale specific precum minoritățile și aceste măsuri de discriminare pozitivă au 

avut efecte benefice. 

   Dezvoltarea unor activități extracurriculare poate îmbogăți experiența de învățare și poate spori sentimental 

de incluziune și de conectare cu comunitatea școlară. Adesea aceste măsuri nu urmăresc neapărat reducerea 

abandonului școlar, dar s-a dovedit că au efecte positive sub acest aspect. 

   Măsurile de integrare ale copiilor migranților urmăresc să acorde suport specific pentru invățarea limbii și 

pentru atingerea nivelului de cunoștințe necesare pentru a urma cursurile unei noi școli. 

 

Creșterea flexibilității și permeabilității parcursurilor educaționale 

    În unele sisteme de învățamânt elevii și părinții trebuie să ia o decizie cu privire la viitor prin selectarea unui 

parcurs educațional atunci când elevul este încă la o vârstă fragedă. Interesul și atitudinea față de studiu se poate 

schimba odată cu vârsta și e posibil să-și fi dorit  ca la un moment dat să fi făcut alte alegeri. 

   Dacă elevul parcurge un traseu educațional care nu îl interesează (de exemplu consider că este prea greu sau 

prea ușor), motivația se diminuează. Aceste traiectorii educaționale care permit elevilor să își modifice parcursul 

le ușurează modul ăn care își urmeaza aptitudinile și interesele. Astfel de modele educaționale reduc în mod 

semnificativ abandonul școlar. 

   Opțiunile de educație vocațională de calitate îi înzestrează pe beneficiarii sistemului de educație cu competențe 

foarte utile pe piața muncii și le furnizează multe oportunități. Alinierea acestor opțiuni cu cerearea de pe piața 

muncii constituie de asemenea o măsură foarte utilă pentru reducerea abandonului școlar. 

   Politicile de desegregare pot conduce la îmbunătățirea accesului la studio.. Sprijinul și consultanța în alegerea 

carierei, deși nu își propun în mod direct reducerea abandonului școlar, acționează adesea ca o măsură important 

ăn a-I ajuta pe elevi să își completeze educația (incluzând și cazuri în care abandonul este imminent). Se produc 

efecte benefice și în cazul celor care au părăsit școala timpuriu și vor să se reintegreze. 

   O altă modalitate important este bazată pe educația inițială și continuă a educatorilor. Implementarea practică 

a măsurilor preventive prezentate mai sus creează o sarcină dificilă pentru profesori. Se presupune că aceștia au 

o varietate de competențe și că trebuie să fie atenți la toate tipurile de semnale pe care elevul le transmite 

(academic sau personal). Antrenarea profesorilor în recunoașterea acestor semnale și în alegerea celor mai bune 

modalități de răspuns constituie o măsură fundamental de prevenție a abandonului școlar. 
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ROLUL  DASCĂLULUI  ÎN  FORMAREA  ELEVILOR 

                                                                                            Prof. Ioana Claudia Mladin 

Liceul Teoretic Aurel Lazăr, Oradea 

 

                Primele informaţii despre profesor şi rolul său corespund epocii de organizare şi instituţionalizare a 

activităţii de educare a tinerelor generaţii ce are loc în orânduirea sclavagistă. Sub formă de consideraţii şi 

reflecţii asupra necesităţii şi importanţei educaţiei, o parte din ele se referă şi la pregătirea intelectuală, la ţinuta 

morală şi la priceperea educatorului de a-şi desfăşura activitatea pe baza cunoaşterii copiilor. 

            In zilele noastre, problema profesorului cunoaşte două orientări principale, una tradiţionalistă, iar alta 

angajată. Privit de pe poziţiile orientării tradiţionaliste, rolul profesorului este de a păstra cunoştinţele şi a le 

transmite generaţiilor tinere. Cu alte cuvinte, profesorul apare ca un mijlocitor menit a străbate spaţiul spiritual 

dintre generaţii pe acelaşi drum bătătorit, condamnat a rămâne, în acest fel,împreună cu cei pe care îi educă, 

într-o stare continuă de precaritate culturală şi de cunoaştere. In opoziţie cu aceasta, orientarea angajată vede în 

profesor un agent social dinamic, participant activ şi responsabil nu numai la viaţa şcolii, ci şi la cea a 

comunităţii sociale din care face parte, contribuind prin munca sa la toate prefacerile ce au loc în ea. Din datele 

existente rezultă că această orientare se impune azi, tot mai insistent, pentru toate popoarele atente la viitorul 

lor. 

          Definită ca instituţie destinată a realiza instruirea şi educarea tinerelor generaţii, şcoala, funcţionalitatea 

ei, presupune conlucrarea a numeroşi factori, printre care, în prim plan, se situează cuplul professor-elev, ce 

reprezintă, la drept vorbind, însăşi schema simplificată a ceea ce, în esenţă, constituie caracteristica 

fundamentală a procesului instructiv-educativ. Aceasta indică direct atât poziţia pe care o ocupă profesorul în 

învăţământ cât şi perspectiva rolului şi a sarcinilor ce-i revin, relevând, totodată, însemnătatea funcţiei sale 

sociale.Tocmai datorită acestei situaţii, problemei personalităţii profesorului, statutului său social, îi sunt 

consacrate numeroase studii şi lucrări atât în ţară cât şi peste hotare.      Profesiunea de educator, exercitarea ei, 

solicită din partea celor care o practică să răspundă la cerinţe de bază, printre care menţionăm: pregătire 

temeinică de specialitate, pregătire  psihopedagogică corespunzătoare, precum şi priceperi şi deprinderi de 

muncă pedagogică, tact pedagogic şi măiestrie pedagogică, bogat orizont cultural. 

            Cunoaşterea precisă a scopului, claritatea şi puterea lui mobilizatoare, stimulativă şi selectivă, în acelaşi 

timp, trebuie să-l conducă pe profesor, în mod neabătut, la eforturi susţinute şi continue de perfecţionare  şi 

autoperfecţionare a întregii sale activităţi în vederea realizării scopului educativ. Pregătirea temeinică de 

specialitate, constituie o cerinţă a cărei satisfacere asigură afirmarea pozitivă a personalităţii profesorului în 

realizarea sarcinii de a-i înarma pe elevi cu un sistem de cunoştinţe trainice din domeniul specialităţii lui, şi de 

a le forma priceperi şi deprinderi de muncă şi de a folosi inteligent conţinutul lecţiilor în scopul modelării 

personalităţii elevilor nu numai pe latura intelectuală ci şi morală, estetică, fizică, şi tehnico- pedagogică, 

conform cu situaţia dată. Această activitate, desfăşurată zi de zi în mod sistematic, perseverent şi pasionant de 

către profesor, determină atât dezvoltarea  capacităţilor psihice ale copiilor: inteligenţa, memoria, imaginaţia 

etc. cât şi formarea a o seamă de trăsături morale şi chiar fizice, precum şi apariţia şi consolidarea unui stil 

propriu de muncă, favorizând astfel dezvoltarea personalităţii celor ce lucrează. Pregătirea temeinică de 

specialitate a profesorului contribuie cel mai mult la instituirea prestigiului său real în faţa clasei, la consolidarea 

poziţiei lui de lider, situaţie ce sporeşte uimitor posibilitatea sa de influenţare cu urmări pozitive în realizarea 

sarcinilor de instruire şi educare, de afirmare a potenţialului colectivităţii de elevi.  

            Pregătirea psihopedagogică, formarea unor priceperi, deprinderi şi obişnuinţe de muncă pedagogică, 

tactul şi măiestria pedagogică, constituie un ansamblu de cerinţe fără de care nu se poate concepe nici un fel de 

muncă educativă de calitate. Dar nu-i mai puţin adevărat, că, în lipsa pregătirii de specialitate, prezenţa acestui 

ansamblu de cerinţe devine practic inutil. In esenţă, aceste preferinţe obligă profesorul, indiferent de specialitate 

să studieze şi să se familiarizeze cu problemele generale ale pedagogiei, cu cele ale didacticii şi teoriei educaţiei, 
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cu metodica de specialitate, cu psihologia copilului, psihopedagogia, igiena şcolară şi alte obiecte înrudite cu 

pedagogia, urmând ca apoi utilizând cunoştinţele dobândite să desfăşoare o activitate practică complexă ce prin 

eforturi continui îl conduce spre ceea ce se cheamă măiestrie pedagogică, expresie concretă a armonizării la 

nivel optim a teoriei educaţiei cu tactul pedagogic, cu priceperile şi deprinderile pedagogice de a organiza şi 

desfăşura în aşa fel activitatea instructiv-educativă încât să se asigure obţinerea celor mai bune rezultate.  

            Prezenţa unui orizont cultural bogat în pregătirea profesorului, constituie, cerinţa a cărei împlinire îi 

asigură deschidere spre afirmare ce, fie că vine în întâmpinarea unor cerinţe sau a unor nebănuite întrebări, fie 

că reprezintă  răspunsuri la probleme diverse pe care le încearcă curiozitatea sau necesitatea unei rezolvări 

competente şi imediate, dă atmosferei clasei o deosebită vivacitate care se instituie după legile osmozei 

spirituale.  
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Rolul comunicării nonverbale în mediul şcolar 

Prof. Pangu Tanţa 

Colegiul Naţional Economic “Theodor Costescu” 

 

Într-o comunicare cu dominantă verbală, cum este şi cea educaţională, comunicarea nonverbală şi cea 

paraverbală nu se adaugă verbalului, ci formează un întreg bine structurat, complex şi convergent. 

Definiţiile comunicării nonverbale sunt foarte variate şi majoritatea acceptate, diferenţa constând în 

modul de abordare a procesului de transmitere a semnalelor nonlingvistice. În „The Blackwell Encyclopedia of 

Social Psychology”, M.L. Patterson ia în considerare două accepţiuni ale termenului de comunicare nonverbală: 

„în general se referă la transmiterea de informaţii şi la influenţarea prin reacţiile fizice şi comportamentale ale 

indivizilor”. 

Comunicarea nonverbală oferă un cadru deosebit de fertil în dezvoltarea interrelaţionărilor didactice şi, 

de altfel, trebuie observat nu numai că nu poate fi despărţită de comunicarea didactică în general, ci şi că locul 

său tinde să fie unul din ce în ce mai important. 

În calitate de profesor, am prilejul să observ modul în care comunică elevii, atât între ei, cât şi în 

momentele didactice, şi constat că, de multe ori comunicarea verbală nu este de ajuns. Pentru un mesaj complet 

primit de la elevi este absolut necesar să adaug şi informaţiile trimise prin intermediul comportamentului 

nonverbal. În egală măsură, şi comunicarea mea trebuie să fie una completă: nu este suficient să reproduc 

informaţii verbale, ci trebuie să le anim, să le dau profunzime, ajutându-mă de gesturi, de mimică, de tonul vocii 

şi de toate celelalte modalităţi de comunicare nonverbală. 

Gesturile includ mult mai mult decât simplele mişcări al mâinilor sau altor părţi vizibile ale 

organismului. Intonaţiile vocii pot înregistra atitudini şi sentimente la fel de semnificativ ca încleştarea 

pumnului, agitarea mâinii, datul din umeri sau ridicarea sprâncenelor. Răspundem la gesturi cu o mare vioiciune 

şi chiar s-ar putea spune că o facem potrivit unui cod elaborat şi secret care nu este scris nicăieri, nu este cunoscut 

de nimeni şi este înţeles de toţi. 

Faţa defineşte identitatea, exprimă atitudini, opinii şi stări de spirit, arată modul de înrudire cu alţii, este 

marca vizuală a fiecărei fiinţe umane. Extrem de expresivă, faţa umană are trăsăturile foarte mobile şi deoarece 

„vorbeşte pentru ea însăşi” cu elocinţă şi candoare, vocabularul are doar câteva cuvinte care să exprime 

multitudinea şi diversitatea gesturilor sale. Din punct de vedere emoţional, faţa este mai puternică decât 

cuvântul. Înroşirea feţei, ca urmare a exerciţiului fizic, jenei, timidităţii, furiei sau ruşinii – formă de manifestare 

specific umană – este determinată de stimuli sociali, ca atunci când devenim centrul atenţiei unui grup, suntem 

rugaţi să luăm cuvântul sau încercăm un sentiment de panică. 

Printre mişcările profesorului se pot înscrie: indicarea tablei şi fixarea privirii spre un anumit elev, 

îndreptarea intenţionată a privirii asupra clasei, aruncarea privirii spre o priză şi înmânarea prelungitorului unui 

elev, în mod ostentativ, mişcarea capului în sens afirmativ sau negativ în timp ce un elev răspunde, etc. La 

rândul lor, şi elevii recurg la nonverbal în reacţia lor la clasă. Printre gesturile concrete observabile de către 

elevi se înscriu: strângerea pumnilor, ce echivalează cu ostilitate, mânie sau stress, capul sprijinit în palmă 

semnifică plictiseală, dar palma (degetele) pe obraz, dimpotrivă, denotă interes. Încruntarea, pe de o parte, 

semnifică mânie, dar, pe de altă parte este şi un gest făcut în momentul concentrării, „o adunare a gândurilor” 

în zona centrală a frunţii. Când un elev îşi încrucişează membrele superioare este un gest de apărare, de protecţie, 

simbolizând şi timiditatea; din contră, membrele degajate, braţele deschise denotă relaxare, disponibilitate spre 

comunicare, siguranţă de sine. Aceste mişcări ale elevilor au valoare de feed–back pentru profesor, dar numai 

în condiţiile în care profesorul le interpretează corect. 

Privirea, în concepţia lui John Heron, este „cea mai profundă şi intensă, dar în acelaşi timp şi cea mai 

simplă metodă de comunicare în lumea umană”. Atât calitatea de dezvăluitori ai stărilor interioare, cât şi puterea 

de influenţare a sentimentelor şi voinţei asigură ochilor o poziţie privilegiată de emiţători şi de receptori de 
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semnale interpersonale. Orice mişcare a ochilor sau a pleoapelor, precum şi orice dilatare a pupilei conţin 

elemente importante de informaţie. Privirea furnizează expresiile cele mai nuanţate şi emoţiile cele mai reale. 

Intenţiile cele mai ascunse nu pot fi controlate decât cu mare greutate. Preferăm, mai degrabă, să evităm 

contactul cu privirea celuilalt decât să-i furnizăm informaţii pe care le percepem ca fiind prea intime. Când 

profesorul adresează o întrebare elevilor săi la ora de curs, acesta nu trebuie să numească o anumită persoană, 

chiar dacă el cunoaşte numele tuturor elevilor din sală, ci le observă expresivitatea ochilor. Printr-un astfel de 

comportament el vede cine ştie, doreşte şi vrea să răspundă, dar şi pe cei care nu cunosc răspunsul la întrebarea 

sa. 

Paralimbajul reprezintă modul prin care mesajul oral este transmis, fiind inclus fie în aria comunicării 

verbale, fie în câmpul comunicării nonverbale. Acesta include viteza de vorbire, ridicarea sau scăderea tonului, 

volumul, folosirea pauzelor, calitatea vorbirii. Când toţi aceşti factori sunt adiţionaţi cuvintelor, ei pot schimba 

înţelesul a ceea ce dorim să transmitem. În privinţa intonaţiei, aceasta poate modifica total conţinutul unei fraze, 

putând să introducă un subînţeles sau o ironie. Intonaţia devine o formă a modulării conţinutului lingvistic al 

mesajului. În cadrul comunicării didactice, tonul este unul din factorii care influenţează mesajul transmis, 

atrăgându-i pe elevi sau, din contră, făcându-i dezinteresaţi. Un ton călduros în voce va spori randamentul 

elevilor, va determina creşterea performanţei în achiziţionarea cunoştinţelor. Ritmul, debitul şi intensitatea 

depind de controlul emotiv: vocea este sigură, anxioasă, energică etc. Este de la sine înţeles că cel ce vrea să se 

impună atenţiei va ridica vocea. În sala de clasă profesorul foloseşte o intensitate ridicată a vocii în explicaţiile 

deosebite, la care adaugă şi un ritm mai lent al vorbirii, vorbesc mai rar şi mai tare decât în mod curent. Aceeaşi 

voce o va folosi şi în cazurile în care în clasă există o rumoare care perturbă procesul educaţional. Pe de altă 

parte, elevii vor vorbi clar şi tare atunci când sunt siguri pe informaţiile deţinute şi, din contră, vor şovăi şi vor 

vorbi aproape şoptit în momentul în care nu stăpânesc informaţiile. 

Astfel de aserţiuni generale pot fi nelimitate. În ceea ce priveşte comunicarea nonverbală în mediul 

şcolar, aceasta are semnificaţia ei. Unanim, relaţiile afective pozitive stimulează învăţarea. Predarea şi învăţarea 

sunt influenţate de moralul grupului şi de natura relaţiilor întreţinute cu membrii grupului. Susţinând acestea, 

argumentez necesitatea utilizării de către profesor şi a unei comunicări nonverbale eficace. Dar, din moment ce 

procesul educaţional se bazează pe doi membri – educator şi educat –, atunci, pentru un dascăl nu este suficient 

ca el să întrebuinţeze elemente ale limbajului nonverbal, ci trebuie să distingă şi modalitatea de comunicare 

nonverbală a celor pe care îi îndrumă, pentru a le înţelege nedumeririle, pentru a le intui întrebările, pentru a le 

descoperi emoţiile şi sentimentele, pentru a asigura un proces educaţional constructiv. 

Observarea conştientă a propriilor noastre acţiuni precum şi ale altora este calea cea mai potrivită pentru 

a înţelege mai bine metodele de comunicare ale celei mai complexe şi mai interesante fiinţe de pe glob – omul. 

 

 

 

 

Bibliografie 

1. Chelcea, Septimiu, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura, Bucureşti, Ed. Comunicare.ro, 2005 

2. Ezechil, Liliana, Comunicarea educaţională în context şcolar, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 

2002 

3. Pânişoară., Ion Ovidiu, Comunicarea eficientă, Bucureşti, Polirom, 2004 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1012 
 

Metode inovative utilizate în educaţia elevilor cu C.E.S  

 

Prof. Căpruciu Marinela Mioara  

Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan, Craiova 

 

Tabla interactivă sau „tabla inteligentă” este un ecran tactil de dimensiuni mari, care poate transforma 

o sală de clasă într-un mediu interactiv, modern.  

Prin conectarea la un computer, tabla inteligentă preia semnalul și, prin intermediul unui videoproiector, 

afișează imaginea de pe monitor. Multă vreme aportul tablei interactive în clasă a fost limitat din cauza 

necesității conectării celor trei componente: tabla, videoproiectorul și computerul. Ca urmare a dezvoltării 

tehnologiei din ultimii ani, a fost posibilă utilizarea pe scară mai largă a tablelor inteligente la nivelul clasei.  

Tabla interactivă oferă avantajul scrierii pe suprafața de lucru cu ajutorul oricărui element care exercită 

presiune, dar păstrează și celelalte caracteristici definitorii: softul adaptat pentru procesul educativ, 

manevrabilitatea, comunicarea rapidă, interactivitatea. 

Utilizări ale tablei inteligente Tabla inteligentă poate fi utilizată ca un simplu ecran de proiecție, dar 

atunci nu este justificată o investiție atât de costisitoare. O altă utilizare a tablei inteligente poate să țină cont de 

ecranul tactil de dimensiuni mari, putând fi astfel utilizată asemănător ecranului unei tablete. Astfel, aplicațiile 

interactive online sau offline pot fi utilizate la clasă. Cea mai eficientă utilizare a tablei inteligente se face prin 

instalarea unei aplicații dedicată acestor tipuri de dispozitive. În funcție de tipul de tablă deținut, fiecare poate 

să aibă gratuit sau să achiziționeze un software dedicat, dar există și softuri gratuite care pot fi utilizate și cu 

alte tipuri de table inteligente. 

 

Analiza comparativă atablei interactive cu alte tipuri de table 

 În instituţiile de învăţămînt este utilizată pe larg tabla clasică, pe care se scrie cu creta. De rînd cu 

aceasta, se folosesc şi table albe, pe care se scrie cu markerul.  

1. Tabla clasică: se scrie cu creta şi se şterge cu buretele (mai bine umed), se utilizează cretă de diferite 

culori.  

2. Tabla albă: se scrie cu markere de diverse culori şi grosimi, se şterge cu radieră specială.  

3. Tabla interactivă cu marker electronic: se lucrează cu un set de echipamente (proiector video, 

calculator, markere speciale, sistem audio etc.). Proiectează orice model interactiv, animaţie, desen, secvenţă 

video etc.  

Tabla interactivă este o tehnologie modernă care îmbină proprietăţile specifice ale tablei obişnuite, ale 

tablei albe, precum şi cele ale plăcilor, marcatorului, proiectorului şi calculatorului. Tot ce se scrie pe ea apare 

instantaneu pe ecranul calculatorului, şi invers. Aceasta ne deschide posibilităţi deosebite, reprezentînd o 

tehnologie performantă de prezentare, modificare şi salvare a informaţiei. Are o componentă Hardware (tablă, 

markere electronice, burete electronic) şi una Software (un driver şi un set de utilitare pentru lucrul cu tabla, 

SMART Board Service, parte integrată din driver ce rulează ca un serviciu în Windows, şi SMART Notebook). 

În tabelele de mai jos sunt prezentate caracteristicile ergonomice şi didactice ale tablei interactive 

 

Tabelul 1. Caracteristici ergonomice  

Nr. Tabla clasică/tabla albă Tabla interactivă 

1. Creta face praf, incomodând atât profesorul, cât 

şi educații. 

Informaţia se şterge fără să lase urme.  

 

2. Informaţia se şterge cu buretele umed, 

producând disconfort profesorului şi împiedicând 

scrierea imediată a datelor pe tablă. 

Informaţia se şterge printr-o comandă, ceea ce 

permite continuarea imediată a activităţii de 

predare. 
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Tabelul 2. Caracteristici didactice  

Nr. Tabla clasică/tabla albă Tabla interactivă 

1. La un moment dat, materia notată este ştearsă, 

pentru a continua predarea temei, fără posibilitatea 

de a reveni la ea. 

Informaţia poate fi păstrată, ceea ce ne permite 

reactualizarea acesteia în orice moment. 

2. Informaţia poate fi scrisă pe tablă doar în timpul 

lecţiei. 

Materialele sunt pregătite în prealabil şi, la 

moment, doar se accesează pagina necesară. 

3. Desenele geometrice sunt realizate manual. Schiţele geometrice se realizează cu ajutorul 

meniului sau al instrumentului respectiv. 

4. Textul este prezentat, de obicei, cu scris obişnuit. Textul se introduce utilizînd tastatura virtuală sau 

manual, fiind scris cu litere de tipar. 

5. Efortul depus la scriere este mai mare. Efortul fizic depus este mai mic, deoarece tabla 

reacţionează chiar şi la 1 mm de la suprafaţa ei. 

6. Se pierde timp preţios pentru a şterge informaţia, 

operație ce se poate repeta de mai multe ori. 

Toată informaţia de pe tablă se şterge printr-o 

singură manevră. 

 

Aspecte didactice în utilizarea tablei interactive  

Din cele descrise mai sus, putem constata că utilizarea tablei interactive permite trecerea de la o metodă 

tradiţională de predare la una modernă, presupunînd numeroase posibilităţi de prezentare şi diversificare a 

informaţiei.  

Dacă vorbim despre activitatea de instruire, atunci sarcinile propuse prin intermediul tablei interactive 

trebuie să fie nişte sarcini de învăţare. Orice activitate se soldează cu un rezultat, cu un produs care poate sau 

nu să coincidă cu finalităţile stabilite. Procesul de predare-învăţare cu utilizarea tablei interactive este similar 

celui obişnuit: se determină tema, tipul şi scopul lecţiei; se selectează metodele adecvate; se elaborează sarcini 

interactive.  

La etapa de pregătire, pentru a economisi ulterior timp, pot fi ataşate fişiere de diferite formate, care, 

în timpul lecţiei, să fie accesate direct din SMART Notebook. De asemenea, putem insera în fila Ataşament 

diverse legături, cât şi un obiect din pagină. 

 Softul SMART Notebook este foarte simplu în utilizare, având următoarele posibilităţi:  

• crearea de activităţi – operație în care obiectele reacţionează prin acceptare sau respingere, prin 

declanşarea de animaţii şi sunete;  

• înregistrarea sunetelor – facilitează înregistrarea sunetului direct în lecţia realizată cu SMART 

Notebook, fără a mai fi nevoie de comutare între programe şi fişiere;  

• utilizarea creionului – realizarea unor desene cu textură identică celei produse de un creion;  

• umplerea unei forme regulate – desenarea formelor regulate închise şi umplerea lor;  

• browser de Internet – inserarea unui browser direct pe o pagină din fişier etc.  

Softul educaţional SMART Notebook oferă soluţii avansate, care pot influenţa vizibil mediul de lucru, 

transformându-l într-unul modern, eficient, bazat pe interactivitate şi creativitate.  

Astăzi, tabla interactivă devine centrul de greutate şi piatra unghiulară a procesului de instruire, fiind, 

în egală măsură, mijloc şi metodă de suscitare a curiozităţii şi de cultivare a interesului. Este una din principalele 

surse de informare, dar şi spaţiu de aplicare a cunoştinţelor, fiind utilizată cu aceeaşi eficienţă atât de profesori, 

cât şi de audienţi/studenţi la toate disciplinele. Tabla interactivă este asistentul perfect al unui profesor pentru 

transferul informației sau rularea programelor software, înglobând următoarele avantaje: adaptarea stilului de 

predare; modernizarea instrumentelor de predare; creşterea prestigiului unităţii de învăţământ; pregătirea şi 

organizarea de activităţi demonstrative; vizualizarea, adăugarea şi manipularea uşoară a resurselor digitale; 

flexibilizarea predării etc 

Concluzii 
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 Pregătirea profesorilor pentru utilizarea tablei interactive este un aspect important, care necesită a fi 

studiat în profunzime. Un prim pas în acest sens ar fi schimbarea modalităţii de organizare a procesului de 

învățământ, trecerea de la metodele tradiţionale de predare-învăţare-evaluare la cele moderne, valorificarea 

plenară a interactivității în demersurile la clasă. Practic, orice curs poate fi susţinut de acest instrument didactic, 

în scopul creşterii profesionale atât a cadrului didactic, cât şi a audientului/studentului. Astfel, putem enumera 

mai multe avantaje şi dezavantaje ale utilizării tablei interactive.  

Avantajele tablei interactive:  

• este un instrument valoros, cu multiple valențe formative, care contribuie la sporirea calității 

procesului instructiv-educativ;  

• permite realizarea de către profesor a unor adnotări în aplicaţiile studiate în momentul prezentării 

informației noi;  

• materialul predat cu ajutorul tablei interactive se asimilează mai uşor şi mai rapid;  

• contribuie la dezvoltarea creativității atât a cadrului didactic, cât și a celor educați;  

• exemplele proiectate pe tabla interactivă sunt mai convingătoare decât cele expuse pe tabla obişnuită;  

• materialele didactice utilizate pot fi vizualizate mai ușor, sunt mai clare;  

• face posibilă predarea şi învăţarea cu aplicarea jocurilor interactive;  

• materialele realizate în cadrul unei ore pot fi utilizate cu succes şi ulterior;  

• audienţii/studenţii sunt implicaţi mai activ în demersurile desfășurate pe parcursul lecției etc.  

Dezavantajele tablei interactive:  

• lumina emanată de proiectorul video îl poate incomoda pe cel ce prezintă informația la tablă (ar putea 

să-i deranjeze şi pe cei din sală, în cazul în care aparatul nu este corect instalat (considerăm acest dezavantaj 

mai puţin dăunător sănătăţii decât alergia produsă de praful de cretă);  

• sistemul de Răspuns interactiv, inclus în SMART Notebook, este gratuit doar 30 de zile, la fel şi soft-

urile SMART Notebook Math şi SMART Notebook 3D Tools (licenţa procurată pentru ultimele două aplicaţii 

este valabilă numai pentru un calculator, iar la SMART Notebook – pentru un număr nelimitat). 
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Integrarea școlară vs incluziunea școlară 

 

PÎ.P.Niță Marilena 

Școala Gimnazială Al.Ciucurencu Tulcea 

 

 

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor 

copiilor, indiferent de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este strâns 

legată de recunoaşterea şi acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. 

     Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe 

împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător . Un început timpuriu în grupuri 

de joacă sau medii şcolare obişnuite este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată. 

Incluziunea este o invitație la schimbarea atitudinii și mentalității, o invitație la comunicare 

asertivă și transformare. 

Atât copilul cu TSA, cât și copilul cu ADHD, au moduri diferite de a percepe lumea și de a 

procesa informațiile.Pentru a înțelege lumea din jur, aceștia au nevoie din partea noastră de un mod 

diferit de a ne raporta la felul lor de a percepe lumea. Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar 

o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine 

şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii sunt reciproce, dar majoritatea dintre noi n-am simţit 

încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea reciprocă. Familiaritatea şi toleranţa reduc frica şi 

respingerea favorizầnd relaţii de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor. 

Incluziunea școlară este pentru copiii cu TSA și copiii cu ADHD oportunitatea de a deveni adulți 

independenți(în măsura în care tulburarea o permite) și de a fi inserați profesional. Efortul pe care 

copiii și părinții acestora îl depun de la vârste fragede pentru recuperarea deficitelor de dezvoltare 

poate fi valorificat printr-un sistem de învățământ incluziv. 

Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de 

domeniul educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea 

contribuie la transmiterea moştenirii culturale  şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă .În 

activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu 

adevărat potenţialul fiecărui copil cu cerinte educative speciale., trebuie să reformulăm toate 

componentele educaţiei: obiective/scopuri; curriculum; resurse procedurale, materiale, organizatorice; 

evaluare; relaţiile între partenerii educaţiei; resursele mane. 

     Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu cerinte 

educative speciale. în viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cât 

mai rapidă a copiilor cu nevoi speciale, am valorificat sensibilitatea deosebită a acestora şi 

disponibilitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea celor din jur. 

 Fiecare şcoală care doreşte să fie deschisă şi flexibilă, abordând maniera incluzivităţii, trebuie 

să asigure, prin managementul pe care îl propune : 

- o înţelegere reală a ceea ce este incluziunea, definirea procesului ca atare, nu numai o simplă plasare 

a copiilor împreună ; 

- să recunoască legăturile dintre educaţia incluzivă şi valorizarea diversităţii umane. Această manieră 

asigură promovarea ethosului şcolar care valorizează toţi copiii şi familiile lor . 
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- să favorizeze un climat de sprijin flexibil si raspunsuri creative la nevoile / cerintele individuale. 

Lipsa de succes la răspunsurile iniţiale nu trebuie să constituie un motiv pentru a abandona incluziunea 

ci să devină un punct de plecare ; 

- recunoaşterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a şanselor cu aranjamentele clare pentru 

implementare, fundamentare şi monotirizare ; 

- să asigure ca toate dezvoltarile şcolilor si politicilor şcolare să ţină cont de principiile incluzivităţii ; 

- să asigure ca admiterea copiilor cu cerinţe educateive speciale în structuri educative este orientată 

pozitiv şi cu sensibilitate. În unele cazuri trebuie să se ia în calcul prezenţa unui sprijin adecvat, a unui 

sfat potrivit si a unei orientări cât mai eficiente pentru a se asigura că toate nevoile copiilor sunt 

rezolvate pozitiv, că toţi copiii si părinţii trebuie să se simtă acceptaţi ; 

- să lucreze în colaborare cu autorităţile locale si agenţiile pentru a identifica barierele posibile şi să ia 

în considerare cum pot fi mai bine depăşite ; 

- să recunoască că schimbările în practicile educative vor necesita sprijinul întregului personal al scolii 

şi al comunităţii locale. Toţi trebuie implicaţi şi consultaţi în dezvoltarea incluzivă a şcolii ; 

- să susţină accesul personalului la ocazii de dezvoltare profesională care să susţină / sprijine 

dezvoltarea unor practici incluzive. 

În perspectiva şcolii incluzive înţeleasă ca şcoală care se deschide flexibil tuturor copiilor, 

dificultăţiile de învăţare sunt considerate probleme normale in activitatea didactică. Rezolvarea lor este 

un prilej şi o provocare pentru profesori, elevi. Managerii şcolii si ceilalti factori implicaţi. Fiecare act 

didactic este o presiune asupra copilului si trebuie completat cu un sprijin corespunzător. 

 Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția 

acțiuni care presupun: colaborarea cu parinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant 

activ) în lucrul efectiv cu copiii, și nu în calitate de observator. Relația dintre părinți, cadre didactice 

și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este nevoie de respectarea următorelor 

reguli: 

       -  parintii si copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie 

alese situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei 

mai mari le acceptă; problemele trebuie discutate până cand se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar 

dacă nu se ia o decizie; 

      -   să existe un parteneriat cât mai strans între părințiuu copiilor cu CES și cadrele didactice bine 

pregatite și informate în legatură cu modul in care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie 

redusă izolarea părinților, punându-i în legatură cu alți parinți aflați în situații similare, promovând o 

abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; 

       -  trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor 

părinților, a cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 
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Măsuri de prevenire a abandonului școlar 

Prof. Mihai Cristina 

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”, Bălcești, Vâlcea 

 

Abandonul școlar este ultima faza a insuccesului școlar, acestui termen nefiindu-i necesară o definiție complexă. 

Insuccesul școlar se definește prin rămânerea în urmă la invățătură a unor elevi. Aceștia nu reușesc să obțină un 

randament școlar la nivelul cerințelor programelor. Din această cauză, ei nu vor reuși să se adapteze la mediul 

socio-profesional, la nivelul cerințelor acestuia. 

1. Cauzele abandonului școlar 

Cauzele generale ale abandonului școlar sunt de trei tipuri: 

2. cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice și psihice) – rar întâlnite în școala noastră; 

3. cauze pedagogice 

o relația profesor-elev, 

o relațiile dintre elevi, 

o ritmul muncii școlare, 

o atitudinea elevilor față de învățătuă și muncă, 

o lipsa de motivație a învățăturii, 

o orientarea școlară și profesională defectuoasă, 

o atmosfera nefavorabilă din școală și societate față de învățătură și față de muncă etc. 

4. cauze socio-familiale 

o climatul cultural-educativ, 

o familii dezorganizate, 

o dezinteresul părinților, 

o conflicte familiale, 

o atitudinea familiei față de școală, 

o comportamentul prea liberal al părinților, 

o cerințe ce depășesc posibilitățile elevului. 

Referindu-ne la cauzele pedagogice, în situația școlii noastre, le putem elimina 

• pe cele care se referă la competența cadrelor didactice și 

• pe cele referitoare la atmosfera din școala. Aceasta este favorabilă procesului de învățământ și 

dezvoltării armonioase a personalității elevilor, în concordanță cu nevoile și cu posibilitățile fiecăruia. 

Personal, consider că vina aparține în exclusivitate contextului social în care ne aflăm. Atitudinea negativă a 

unor elevi față de învățătură și muncă este urmarea lipsei motivație. Aceasta este cauzată de problemele familiei 

care nu întrezăresc o rezolvare: 

• lipsa unui loc de muncă, 

• lipsa banilor, 

• conflictele generate de aceastea, 

• atitudinea familiei față de școala etc. 

5. Măsuri de prevenire a abandonului școlar 

https://www.euroed.ro/
https://www.dascalidedicati.ro/prevenirea-abandonului-scolar/
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• psiho-pedagogice și psihosociologice 

(urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei  inserții socio-

familiale pozitive); 

• socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-

pedagogice și psihosociale, urmărind prevenirea riscurilor de abandon; 

• psihiatrice (depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, emoțio

nale, tendințe agresive); 

• juridico-sociale – aceste măsuri permit creșterea gradului 

de influențare socială prin popularizarea legilor și prin  propagandă juridică, în general. 

6. Demersuri și acțiuni 

Comunitățile școlare analizate din perspectiva absenteismului și abandonului școlar propun o serie de 

demersuri/acțiuni pe care le-au aplicat și au dat roade sau consideră că ar putea fi utile în lupta împotriva acestor 

două fenomene din educație: 

• activități de identificare a copiilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar, urmate de măsuri de 

implicare a familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

• informarea imediată a părinților cu privire instalarea fenomenului de absenteism școlar; 

• discuții purtate, atât cu părinții, cât și cu copiii acestora de către psihologul/consilierul școlar; 

• înștiințări privind absențele înregistrate transmise către părinți, la fiecare sfârșit de semestru școlar; 

• organizarea semestrială a lectoratelor cu părinții cu implicarea 

o mediatorului școlar, 

o a psihologului școlii, 

o a preotului, 

o a polițiștilor, 

o a reprezentanților autorităților locale; 

• activități pentru îmbunătăţirea modului de relaţionare şi a comunicării părinţi – copii 

o ex: cu privire la consecințele în plan emoțional ale violenței asupra copiilor; 

• activități cu părinții, la nivelul școlii, sau în cadrul orelor de dirigenție 

o ex: cu tema ,,De ce chiulesc de la scoală?”; 

• activități de sprijinirea copiilor pentru a face faţă dificultăţilor şcolare; 

• menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru 

toţi elevii; 

• metode de predare – învăţare atractive; 

• promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze 

succesul. De aasemenea, se urmărește evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, 

marginalizarea, celor care nu aparţin elitei; 

• comunicarea eficientă 

o să folosească ascultarea activă, 

o să evite etichetarea elevilor, 

o să critice constructiv, 

o să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor; 

• notarea riguroasă a absenţelor la fiecare oră de curs. 

7. Concluzii 

Comunitățile școlare analizate concluzionează următoarele: 
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1. Absenteismul și abandonul şcolar sunt fenomene cu cauze multiple, dar cele mai multe cauze sunt legate 

de problemele familiilor. 

2. Datorită abandonului școlar tinerii și adulții de astăzi sunt obligați să muncească la negru sau „cu ziua”, 

fără a se putea angaja cu carte de muncă pe termen lung. Astfel se propagă mai departe starea de sărăcie 

în propriile familii și modelul părinților fără educație și fără perspectivă. 

3. Eforturile școlii și ale asistentului social din comunitate sunt zadarnice fără colaborarea familiei. 

4. O primă condiţie a prevenirii absenteismului şcolar este aceea a sesizării din timp a primelor semne de 

manifestare ale fenomenului, urmate de foarte bună colaborare între cadrele didactice de la clasă 

(consiliul clasei) și părinţii elevilor. 

5. În tot acest proces continuu și consecvent de prevenire și combatere a abandonului școlar, cei trei poli 

de acțiune ȘCOALA – FAMILIA – COMUNITATEA trebuie să-și unească forțele pentru binele, 

dezvoltarea și bunăstarea generațiilor prezente și viitoare de elevi. 
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VOLUNTARIATUL ÎN ÎNVĂȚARE 

 

prof. Mihaela IANCU 

Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzău 

 

Voluntariatul, definit ca activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a 

urmări un câștig material1, a demonstrat de-a lungul timpului că aduce numeroase beneficii de ordin social, 

psihologic, spiritual etc. Implicarea de la vârste fragede în astfel de activități contribuie cu siguranță la 

dezvoltarea capacității de empatie și a abilităților sociale. Acesta este unul dintre motivele care justifică 

organizarea de activități de voluntariat cu și pentru elevi, prin intermediul instituțiilor de învățământ.  

Voluntariatul are ca punct de start, de cele mai multe ori, o întrebare simplă: „Cine dorește să...?”. 

Dacă întrebarea este puțin nuanțată: „Dintre cei care …(știu, stăpânesc cunoștințe specifice unui anumit 

domeniu etc.) cine ar dori să ajute…?” poate oare reprezenta voluntariatul o metodă de învățare în sensul 

de bază al cuvântului?  

Pentru a răspunde acestei întrebări vă voi relata câteva aspecte constatate în activitatea  mea 

didactică, curriculară și extracurriculară. 

În multe instituții de învățământ din România se derulează proiecte ce au ca scop creșterea 

promovabilității la examenele naționale, având drept grup țintă elevi ce provin din categorii dezavantajate. 

Am constatat că organizarea de activități remediale, de sprijin și extracurriculare exclusiv pentru a acești 

elevi nu este întrutotul benefică deoarece poate accentua diferențe care conduc la marginalizare sau poate 

induce această teamă, în acest caz elevii ce sunt vizați refuzând participarea. Pe de altă parte, dacă 

activitățile organizate sunt suficient de interesante, vor fi atrași de acestea și elevii care nu pot fi încadrați 

în grupul țintă. Le refuzăm acestora participarea sau putem apela cu succes la voluntariat? Cred cu tărie că 

cea de-a doua soluție este cea potrivită, fiind totodată și constructivă.   

Așadar, integrând în astfel de proiecte, ca voluntari, elevi care nu fac parte din categorii 

dezavantajate vom avea efecte pozitive în planuri diverse. Pe de o parte elevii pot beneficia de aceleași 

tipuri de activități suplimentare care să îi sprijine în pregătirea examenelor putând fi evitată scindarea 

colectivelor de elevi pe criterii de participare la proiect. Pe de altă parte elevii cu dificultăți de învățare pot 

fi sprijiniți de elevii voluntari, în multe dintre cazuri aceștia fiind avansați din punct de vedere al studiului. 

Una activitățile  remediale și de sprijin, derulate cu implicarea elevilor voluntari la care am 

participat a avut drept scop consolidarea tehnicilor de învățare și formarea deprin derilor de studiu 

individual. S-au folosit strategii de tipul a învăța să înveți, luare de notițe, tehnici de memorare și de 

prezentare, strategii de manageriere a timpului. Elevii avansați de liceu, voluntari, au coordonat elevi din 

grupul țintă în procesul de aplicare a tehnicilor de învățare pe diverse discipline, monitorizați de profesori. 

Elevii avansați au prezentat modalitățile prin care ei își însușesc cu ușurință noile cunoștințe, 

explicându-le și exemplificându-le tehnici de luare a notițelor, de extragere a esențialului dintr-un text dat, 

metode de memorare a acestuia în funcție de stilul de învățare. Au fost folosite următoarele materiale: 

flipchart, fișe de lucru, markere, videoproiector, tabla magnetică, hârtie colorată, evidențiatoare și suporturi 

de curs, iar atunci când condițiile epidemiologice și scenariile adoptate de unitatea de învățământ  au impus, 

platforme de videoconferințe. Grupurile au fost realizate din elevi cu nevoi de învățare eterogene, iar acest 

lucru a stimulat dezbaterea și a creat un mediu familiar care i-a încurajat într-o mai mare măsură pe elevi 

să comunice și să împărtășească experiențele proprii.  

Fiecare elev din grupul țintă a identificat metodele de învățare ce i se potrivesc cel mai bine  și a 

realizat un portofoliu de metode de învățare personalizat. Implicarea elevilor în aceste discuții și dezbateri, 
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O altă modalitate de implicare a voluntarilor – elevi cu rezultate bune – este aceea cunoscută în 

alte țări sub numele de peer-to-peer tutoring, cu influențe pozitive atât asupra învățării cât și a motivației 

tuturor elevilor. Această metodă are la bază parteneriatul între elevi cu performanțe ridicate și elevi cu 

performanțe mai slabe în cadrul unor întâlniri în care primii îi ghidează pe ceilalți în studiul unor discipline 

sau între elevi cu același nivel de performanță, în acest caz tutoratul fiind bidirecțional.  Granița dintre 

această modalitate de implicare a elevilor voluntari și învățarea prin colaborare este foarte sensibilă ceea ce 

o face să fie acceptată foarte repede de elevii de toate vârstele. 

Metoda descrisă mai sus poate fi implementată cu succes și în activitățile instructiv -educative 

curente. Astfel, dintre elevii mai bine pregătiți, se aleg pe baza voluntariatului, „consultanți”. Aceștia vor 

îndruma, alături de profesor, rezolvarea unor sarcini de lucru specifice  disciplinei sau ariei curriculare. 

Metoda este eficientă având în vedere faptul că de multe ori elevii mai timizi, precum și cei care nu 

stăpânesc terminologia specifică evită să adreseze întrebări profesorului. În aceste cazuri ei vor interacționa 

mai repede cu unul dintre colegi. Printre beneficiile identificate se numără: remedierea lacunelor, abordare 

individualizată mai ales în cazul claselor foarte numeroase, posibilitatea de clarificare a conceptelor mai 

dificile prin întrebări și exerciții suplimentare , atingerea performanței prin înțelegerea mai profundă a 

subiectelor explicate altora de către elevii voluntari conform unui principiu bine-cunoscut în pedagogie - 

învățând pe alții ne învățăm pe noi înșine.1, valorizarea cunoștințelor elevilor capabili de performanță, 

dezvoltarea spiritului colaborativ și a abilităților de comunicare, creșterea stimei de sine atât în cazul 

voluntarilor cât și al elevilor din grupul țintă. 

În urma activității de reflecție după desfășurarea activități, elevii au declarat că: au învățat  și 

descoperit lucruri noi despre ei înșiși, sarcinile primite i-a ajutat să își dezvolte abilitățile de comunicare, 

le-a plăcut forma de învățare prin cooperare, în plus s-au declarat extrem de motivați să se implice în 

activități de voluntariat pentru a-i ajuta pe ceilalți, 88% simțindu-se excelent în acest rol. 

Se cunoaște faptul că pentru o învățare eficientă este necesară utilizarea unor metode cât mai 

atractive, agreate de către elevi. Voluntariatul în învățare, înțeles ca în situațiile descrise mai sus, se 

dovedește a fi o metodă plăcută și cu numeroase beneficii. Profesorul trebuie să managerieze cu artă crearea 

parteneriatelor, alegerea și îndrumarea voluntarilor  astfel încât fiecare dintre elevii implicați să înregistreze 

progres școlar și să își dezvolte abilități de viață. 

Una dintre cele mai frumoase compensații din viață este ca nimeni nu încearcă cu adevărat 

sa ajute pe cineva fără sa se ajute, de fapt, pe sine însuși. (Ralph Waldo Emerson) 
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Activități cu rol în dezvoltarea rezilienței la elevi 

 

                                                    Prof. Niculae Alina-Elena 

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Piteşti 

 

          Reziliența este o caracteristică psihologică dorită în situații de vulnerabilitate reală sau potențială, în 

familii care se confruntă cu fenomene adverse sociale sau cu evenimente adverse ale copilăriei, în medii sărace, 

defavorizate, teatre de război, etc. 

           Ȋn ceea ce privește modalitatea de dezvoltare a rezilienței, pe lângă sentimentul de siguranță şi de 

apartenență pe care școala îl generează în mintea elevului, alături de emoții pozitive şi de comportamente 

sociale, se recomandă dezvoltarea acestei abilități prin metode specifice copilăriei: joc, activități ludice. 

          La şcoală pot fi realizate o serie de activităţi în cadrul orelor de Consiliere şi orientare.   Copiii pot fi 

implicaţi direct în activităţi, grupul de elevi coagulându-se foarte repede. Tehnicile de lucru care pot fi 

utilizate sunt: 

 - jocul şi jocul de rol, 

 - brainstorming, 

 - demonstraţia, 

 - discuţia în grupul mare pe studii de caz, 

 - problematizarea pe grupe mici, 

 - expunerea prin power point, flipchart, fişe de lucru. 

          Se pot folosi o serie de exerciţii pentru a realiza paşii menţionaţi mai sus: 

“Ghemul şi ploaia” 

„Cine sunt eu?” 

„Ghiceşte emoţia” 

„Cum ne ajută şi cum ne încurcă emoţiile?” 

“Afişul pe spate” 

“Despre mine vă spun că...” 

“Ce este o relaţie?” 

“Cum ai reacţiona dacă ţi-aş spune...?” 

“Eu şi conflictul” 

“Ai o problemă-caută ajutor!” 

          O activitate de tip joc denumit Piki – Zali – Bufta – Rafta, joc  are o legătură directă cu protecția copilului 

prin aceea ca permite jucătorilor sa exploreze noțiunea de atingere, sau aceea de invadare a spațiului personal 

al cuiva, le permite copiilor să afle - pornind de la acest joc şi continuând cu discuțiile de feedback de la finalul 

jocului - pe cine ar trebui să contacteze sau ce ar trebui să facă daca cineva invadează spațiul lor personal, fără 

acordul lor. 

          Se pot continua discuții cu copiii despre aspecte cum ar fi: ce fel de contact fizic îi poate face să se simtă 

agitați, răniți sau invadați, dacă se confruntă cu violența fizică, violență sau lovire, a fi atins pe părțile intime 

ale corpului, fără a-şi da acordul, adică cele părți care in mod normal, sunt acoperite de un costum de baie. Ȋn 

cadrul discuțiilor cu copiii, se poate continua în direcția desemnării posibilităților sau a persoanelor pe care 

poate să le contacteze sau de la care să ceară ajutor în cazul în care cineva i-a atins într-un mod care i-a deranjat, 

etc. 

           Jocul este scurt ca întindere în timp însă foarte dinamic, pentru a crea ritm şi o stare de bine în cadrul 

grupului, sau într-un mod lent, astfel încât copiii să se relaxeze, în perechi, prin mesaje jucăușe, care ajută la 
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dezvoltarea relațiilor şi a încrederii în ceilalți. Noțiunea de atingere ,,bună” sau ,,rea” poate fi abordată în 

legătură cu protecția copilului. 

          Tipul de abilități pe care acest joc le dezvoltă: 

-         abilități mentale: dezvoltă concentrarea şi relaxarea, precum şi memoria numelor în relație cu 

gesturile. 

-         abilități emoționale: dezvoltă abilitățile de comunicare, încredere şi respect pentru ceilalți 

-         abilități fizice: dezvoltă viteza şi capacitatea de reactive în versiunea mai alertă şi sensibilitatea 

atingerii, în versiunea lentă 

          Materiale necesare: câte un scaun pentru fiecare copil 

           Modul de organizare al jocului: copiii sunt așezați pe scaune plasate într-un cerc, unul lângă celalalt şi 

întoarse spre exterior. Persoana care animă grupul (cadru didactic, animator sau consilier școlar) explică cele 

patru poziții ale mâinilor pentru a face masaj pe spate vecinului: 

Poziția 1: Piki = vârful ambelor degete arătătoare, ca şi picăturile de ploaie 

Poziția 2: Zali = ambele mâini, folosind laterala mâinii (pe partea unde se află degetul mic), ținând degetele 

drepte şi apropiate 

Poziția 3: Bufta = ambele mâini, cu laterala mâinii (pe partea unde se află degetul mic), ținând pumnii închiși 

Poziția 4: Rafta = degetele despărțite şi îndoite de la jumătate, ca o grebla. 

          Toți copii încearcă cele patru poziții ale mâinii pentru masaj, pentru a se familiariza fiecare poziție de 

masaj, de mai multe ori, asigurându-se că au înțeles cum sa se facă şi le-au memorat numele. Jocul poate începe. 

          Cadrul didactic sau consilierul școlar spune una dintre cele patru denumiri şi grupul de copii repetă cu 

voce tare – Piki, Piki, Piki….făcând între timp tipul de masaj corespunzător poziției Piki pe brațul sau 

genunchiul vecinului de scaun; foarte repede cadrul didactic sau consilierul școlar spune alt nume cu voce tare 

– Bufta, Bufta, Bufta…şi jucătorii îşi adaptează masajul în consecință, etc. Niciun copil nu se mișcă, toți se 

manifestă doar prin gesturi şi voci. După ce cadrul didactic sau consilierul școlar spune toate cele patru nume, 

jucătorii trebuie să schimbe locurile şi, prin urmare, schimbă partenerii. 

          Jocul continuă astfel până când toate combinațiile de perechi au fost efectuate şi toate mișcările de masaj 

au fost utilizate. 

          Regulile jocului: 

           Ȋn acest joc este bine să se stabilească a nu se schimba imediat cu vecinul imediat, schimbarea trebuie sa 

aibă loc într-o anumită ordine, iar ordinea se va schimba pe baza unor instrucțiuni suplimentare, dacă se dorește 

şi cu scopul de a face jocul mai dificil. 

          O regulă importantă la care cadrul didactic sau consilierul școlar trebuie să acorde atenție şi timp cu copiii, 

este aceea de a învăța copiii sau de a-i supraveghea pentru a asigura un contact fizic necesar de făcut cu respect, 

chiar şi în condițiile de entuziasm inevitabil create de către joc. 

          O altă variantă, mai lentă, utilizează aceleași gesturi, însă copiii stau jos pe podea sau pe un scaun, câte 

doi, unul dintre ei stă cu capul lăsat spre piept şi cu spatele întors spre celălalt copil. Cel care este în spate spune 

Picki, Zali-Bufta-Rafta şi îşi pune mâinile pe spatele  celuilalt copil, într-o poziție la alegere dintre cele 4 poziții. 

Copilul întors cu spatele trebuie sa ghicească şi să numească  gestul  utilizat. Dacă răspunsul este corect, el 
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primește un masaj de 10-15 secunde în stilul respectiv. Dacă răspunsul nu este corect, el mai are două încercări. 

Dacă nici a treia nu este corectă, copilul care oferă masajul alege alt gest de masaj din cele patru posibile. Apoi 

rolurile sunt inversate. 

          Feedback la finalul jocului: 

        Cum vi s-a părut aceasta activitate, plăcută, neplăcută, amuzanta, etc.? De ce? 

        Care a fost rolul vostru preferat? Oferirea sau primirea masajului? Din ce motiv? 

        V-ați simțit în largul vostru, ați fost liniștiți? V-ați simțit respectați? Daca nu v-ați simțit respectaţi, 

din ce motiv? 

        Ați învățat ceva nou? Daca da, ce anume? 

        Cum am putea varia acest joc? 

        Puteți găsi o legătură între joc şi viața de zi cu zi? Care ar fi aceasta? 

Temă: Descoperă abilitățile, nu dizabilitățile! 

Obiectiv general: Încurajarea empatiei față de persoanele cu dizabilități. 

Rezultate: Printre chestiunile abordate se numără obstacolele pe care le 

întâlnesc persoanele cu dizabilități în mediul fizic și social, 

precum și percepția drepturilor persoanelor cu dizabilități ca 

fiind drepturi fundamentale ale omului. 

Metode: Conversația 

Durată: 50 min 

Resurse necesare: Pentru partea întâi: o foaie de hârtie și un instrument de scris 

pentru fiecare participant;  

Pentru partea a doua (per pereche):  

‐ O pungă de plastic care să conțină o frunză de varză sau de 

salată, un creion, o bucată de cretă, o frunză (din orice copac), 

o foaie de hârtie colorată și o sticlă de plastic;  

‐ Legături pentru legat la ochi; 

 ‐ O bucată de hârtie și un pix; 

 Pentru partea a patra:  

‐ Scaune rulante (câte unul la fiecare opt persoane); 

 ‐ Spațiu în vederea creării unui traseu cu obstacole; ‐ Obstacole 

(de exemplu: mese, scaune, plăci de lemn, grămezi de ziare); 

 ‐ Flipchart și markere; 

‐ Cronometru. 

Ordinea activităților: Activitatea 1: 5 min O scurtă discuție despre: De ce sunt elevii 

speriați dacă ar putea să dobândească dizabilități? Care este cel 

mai surprinzător lucru pe care l-au învățat în timpul 

activităților? Cunosc pe cineva care are dizabilități? Cum se 

descurcă aceștia în viața de zi cu zi? Cum reacționează alți 

oameni la vederea lor? Analizați împreună cu elevii clădirile 

publice din oraș. Sunt ele accesibilizate? Există semafoare cu 

avertizare sonoră în oraș? Există marcaje tactile? 
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 Activitatea 2: 10 min Această activitate este organizată în patru 

părți: Partea I  

1. Explicați faptul că această activitate se va concentra pe trei 

dizabilități distincte: văz, surditate și mutism și dizabilități 

fizice.  

2. Rugați participanții să se gândească câteva minute la cum le-

ar plăcea și cum nu le-ar plăcea să fie tratați dacă ar avea 

dizabilități. Rugați-i să noteze câteva cuvinte cheie. 

3. Ulterior rugați participanții să noteze ce anume i-ar înfricoșa 

cel mai tare dacă ar avea dizabilități. 

 4. După ce termină, adunați foile de hârtie și spuneți-le să se 

pregătească să înfrunte realitatea. 

 Activitatea 3: 10 min  

Partea a II-a - Mersul legat la ochi  

1. Rugați oamenii să se împartă pe perechi. Înmânați-le 

legăturile pentru ochi. În fiecare pereche, o persoană va fi 

persoana cu dizabilități, iar cealaltă ghidul ei. Ghidul este 

responsabil de siguranța persoanei legate la ochi. Ghizii nu au 

voie să răspundă decât la întrebări simple, prin da sau nu. 

 2. Rugați ghizii să facă o plimbare prin școală împreună cu 

partenerii lor, incluzând aici urcatul și coborâtul scărilor.  

3. La întoarcerea în sala de clasă, rugați ghizii să-și conducă 

partenerii spre un scaun unde vor găsi o geantă.  

4. Elevii legați la ochi vor trebui să identifice fiecare obiect din 

geantă, iar ghizii acestora vor trebui să noteze răspunsurile. 

 5. Rugați elevii să-și scoată legăturile de la ochi și să 

povestească experiențele prin care au trecut.  

 6.Lăsați suficient timp pentru ca elevii să iasă din roluri și 

treceți la partea a III-a. 

 Activitatea 4: 10 min  

Partea a III-a. Limbajul semnelor 

 1. Spuneți partenerilor să facă schimb între ei. Ghizii vor 

deveni persoanele cu dizabilități; de data aceasta, ei nu vor putea 

vorbi, iar partenerii lor le vor fi asistenți.  

2. Împărțiți câte un cartonaș cu întâmplări fiecărei grupe. 

Persoanele cu dizabilități nu au voie să le arate cartonașele 

partenerilor.  

3. Explicațiile persoanelor cu dizabilități că vor trebui să le 

explice partenerilor problema. Nu vor avea voie să vorbească, 

să scrie sau să deseneze. Asistenții vor trebui să noteze ce 

înțeleg din mesajul primit. 

 4. În momentul în care persoana cu dizabilități a comunicat tot 

ce a putut, poate să-i arate cartonașul partenerului ei. Lăsați timp 

celor doi să discute despre problemele de comunicare pe care 

le-au întâmpinat.  

Situația I. Fără a vorbi încearcă să-i explici prietenului tău că ai 

fost victima violenței. Un grup te-a atacat în parc, ți-au furat 
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geanta și te-au bătut. Întreabă unde este cea mai apropiată secție 

de poliție. Nu ai voie să vorbești, să scrii sau să desenezi. 

 Situația II. Te afli într-o cantină școlară. Explică-i persoanei 

care te servește că nu poți să mănânci spaghete bolognese pentru 

că ești vegetarian și  nu mănânci carne și nici un alt produs de 

origine animală (lactate, ouă etc.). Nu ai voie să vorbești, să scrii 

sau să desenezi. 

 Activitatea 5: 10 min 

Partea a IV-a. Cursa scaunelor rulante (opțional)  

Organizați o cursă a scaunelor rulante pe un traseu cu obstacole. 

Fiecare participant va face o tură cronometrată. Persoana care 

obține cel mai bun timp, câștigă. 

Menținerea elevilor în 

siguranță   

Pregătirea sălii pentru atelierul de lucru astfel încât toți 

participanții să poată discuta cu ușurință, umbla în voie, forma 

și reforma grupuri, afișa lucrări pe pereți 

Evaluare:  5 min 

 Discutați în plen pe marginea fiecărei părți a activității. 

 Partea a II-a  

Rugați ambii membri ai fiecărui grup să împărtășească 

experiența trăită: 

 ‐ Cum s-au simțit în timpul exercițiului?  

‐ Ce li s-a părut cel mai greu? Ce li s-a părut cel mai amuzant? 

Ce li s-a părut cel mai înfricoșător? 

 ‐ Cât de greu a fost să aibă încredere în celălalt? Cât de greu a 

fost pentru ghid să se confrunte cu responsabilitatea pe care o 

are față de celălalt?  

‐ Cât de ușor să fost să identifice obiectele din gențile de pe 

scaune? Care au fost simțurile pe care s-au bazat? A avut cineva 

curajul să deschidă sticlele și să guste din conținut?  

Partea a III-a  Limbajul semnelor  

‐ Cum s-au simțit fiecare în timpul exercițiului? 

 ‐ Ce li s-a părut cel mai greu? Ce li s-a părut cel mai amuzant? 

Ce li s-a părut cel mai înfricoșător? 

 ‐ A fost frustrant să vadă că partenerul nu îl înțelege? 

 ‐ A fost frustrant sau jenant pentru partener să nu înțeleagă ce i 

se spune? 

 Partea a IV-a Cursa scaunelor rulante  

‐ Cum s-au simțit în postura de persoană cu mobilitate redusă?  

‐ Ce li s-a părut cel mai greu? Ce li s-a părut cel mai amuzant? 

Ce li s-a părut cel mai înfricoșător? 

Bibliografie: Ghid de bune practici pentru aplicarea principiului 

nediscriminării în activitățile didactice 
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FAPTE MARI VENITE DIN PARTEA OAMENILOR MICI 

                                                                                      

Gaman-Pavel Cristina-Alina 

   Școala Gimnazială  Nr. 1 Tuzla  Și 

                                               Școala Gimnazială Nr. 28 ″Dan Barbilian ″Constanța 

 

Așa cum bine știm, actele de caritate, proiectele promovate de asociațiile non profit au un ecou puternic 

în rândul oamenilor, trăgând în același timp un semnal de alarmă de care ar trebui să fim cu toții conștienți. 

Se știe că binele făcut  din suflet, în tăcere este cel care se va întorce înzecit. Plecând de la acest 

considerent, instituțiile în care îmi desfășor activitatea încearcă să promoveze în rândul viitorilor cetățeni astfel 

de acțiuni ce au la bază ajutorarea celor mai puțin fericiți.  

Asfel, la începutul anului școlar, împreună cu celelalte cadre didactice, alături de reprezentantul 

părinților și de alți oameni cu suflet mare abordăm proiectul SNAC propunând diverse activități ce urmează să 

se desfășoare pe parcursul unui întreg an școlar, având ca punct de plecare strategii de ajutorare al unor cazuri 

identificate fie în rândul elevilor școlii, fie în rândul comunității. 

Plecând de la cazurile identificate, propunem la nivel de unitate acțiuni precum: Târgul de toamnă,  

Încalță un copil, Fii tu un Moș Crăciun ! Să nu-i uităm pe bunicii noștri ! ( Vizite la azil), Din puținul tău dă 

mai departe! Mascota prieteniei!  O carte pentru fiecare. Etc. 

Pe lângă aceste activități amintite, atunci când aflăm despre un proiect de voluntariat sau o acțiune 

desfășurată la nivel de localitate, promovată de diverse instituții precum: Primărie, Biserică, Poliție, cadrele 

didactice doritoare alături de preșcolari și elevi participă cu inima deschisă din dorința de ajuta. 

În proiectarea obiectivelor  strategiilor de lucru din cadrul acestor proiecte, avem în vedere în primul 

rând dezvoltarea empatiei, a altruismului în rândul elevilor noștri indiferent de vârstă. Mai mult de atât, cu cât 

sunt implicați de la o vârstă fragedă, respectiv din etapa preșcolarității cu atât impactul este mai mare, iar 

șlefuirea acestora este mult mai rapidă. 

Prin puterea exemplului, elevii și preșcolarii noștri devin adulții de mâine care vor fi atenți la nevoile 

celor din jur, care vor empatiza cu cei aflați în suferință și care nu vor ezita în a fi ″ brațul de sprijin ″ a celor 

neputincioși. Este important ca atfel de acțiuni să fie cât mai des promovate în insituțiile de învățământ, deoarece 

numai în acest mod putem să le oferim șansa copiilor de a fi mai buni și de a se gândi de două ori la cât de 

fericiți  putem fi atunci când reușim, ca din puținul nostru  împărtășit să aducem zâmbete pe chipul altora.  

Școala nu este doar o instituție în care se transmit cunoștințe. Este locul în care inimile învață să vibreze, 

în care dascălii asemeni unor mentori descoperă potențialul din cadrul fiecărui individ și încearcă să-l fructifice 

aducându-l în cea mai bună variantă a sa. 

În școală, cadrele didactice trebuie pe lângă educație să transmită și alte valori: moral civice, religioase, 

spirituale, etc. prin care să  armonizeze individul aflat la începutul formării sale.  

În întâmpinarea noastră, proiectele de voluntariat reprezintă adevărate surse de manifestarea a toleranței 

și a empatiei. Pe lângă ajutorul financiar, sau cel în bunuri, elevii învață și educă diverse comportamente dintre 

care, cele mai bune deprineri sunt: aprecierea celorlalți și incluziunea  copiilor cu cerințe educative speciale.  
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De asemenea, pentru a implica în cadrul colectivelor elevii cu cerințe educative speciale, alături de 

colegii mei am coordonat activități ce au avut la bază  toleranța și acceptarea, plecând de la diverse cărți sau 

ecranizări, mai mult sau mai puțin cunoscute, în încercarea de a face apel la  toate tipurile de inteligență, pentru 

a le arăta elevilor calea de acces spre inima celorlalți. Astfel, opere precum:  ″Minunea″ de R.J. Palacio , ″Micul 

prinț″ de Antoine  de Saint- Exupéry  și ″Povestea ursului cafeniu″ de Vladimir Colin au reprezentat doar câteva 

dintre titlurile abordate și discutate la clasă, care s-au dovedit a fi un real succes. Cu emoție, elevii au realizat 

că ″Bine nu se vede decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi.″  

Totodată, conștienți fiind că aceste acțiuni dezvoltă viitoarele competențe ale unei maturități productive 

precum: responsabilitate, flexibilitate, empatie, fiabilitate, implicare, devotament, altruism și punctualitate, 

îmbrățișăm ideile lansate de proiectele de voluntariat, pe care le promovăm cu mult drag în școlile în care 

activăm, din dorința de a stimula în rândul elevilor aptitudinile și valorile importante, ce țin de dimensiunile 

sensibile ale vieții.  

Așadar, cu speranța că lumea va fi mai bună, dacă fiecare dintre noi încearcă să fie mai bun, răspunzând 

cu bine la nevoile celor din jur, spunem un mare ″DA″ faptelor bune săvârșite de fiecare dată când avem ocazia, 

deoarece: ″Bucuria vine din oferta sufletească cu care te arunci în lume.″ 
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Copiii  cu  CES 

Școala Profesională Focuri 

Înv.  Ichim  Maria 

 
Fiecare copil prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare și o abordare personalizată. Copii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și 

dezvoltare. Acești copii au în același timp și anumite necesități particulare, specifice, individualizate. 

Ei sunt diferiți din punct de vedere al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar dacă prezintă 

același tip de deficiență.                        

Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație care 

sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale educației pentru copil.               Fără 

o abordare adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, 

participarea și integrarea școlară și socială.                                                                                 

Conceptul de cerințe educative speciale aspiră la depășirea tradițională  a separării copiilor pe 

diferite categorii de deficiențe,  printr-o abordare noncategorială a tuturor copiilor.                            

Educația sau școala inclusivă  implică cu necesitate pregătirea de ansamblu a școlii și societății, pentru 

a primi și satisface participarea persoanelor cu handicap  în medii școlare și sociale obișnuite, ca 

elemente componente naturale ale diversității umane, cu diferențele ei specifice, dar în  același  timp, 

acestea  implică  și ideea de schimbare, a școlii și societății în ansamblu, cu scopul de a răspunde 

dezideratului societății viitorului - „o societetate pentru toți” comprehensivă și integratoare prin însăși 

natura ei, care să răspundă mai bine prin co-educație-nevoilor, potențialului și aspirațiilor tuturor 

copiilor, inclusiv ale ceror deosebiți de dotați sau talentați,  ale celor care nu fac față în prezent în 

școala obișnuită, ale celor cuprinși în școlile speciale separate. 

Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile 

educative formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale și reprezintă 

o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii,  proces care are o 

importantă fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viața comunitară prin formarea unor 

conduite și atitudini, a unor aptitudini și capacități favorabile acestui proces.  

Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea și 

înțelegerea corectă de către elevii normali a problematicii și potențialului de relaționare și participarea 

lor la serviciile oferite în cadrul comunității.  De aceea se apelează la o educație specială ce se referă 

la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației pentru anumiți copii în vederea egalizării șanselor 

de participare la educație în medii de învățare obișnuite.   

Cu siguranță copii cu CES au nevoie de stimulare și sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii 

perioade, flexibilitate didactică, adaptare a curriculumului la posibilitățile individuale, de o 

individualizare a educației, de protecție socială, de programe individualizate de intervenție, integrare 

școlară și socială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Cerințele educative speciale sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de 

adoptare, de învățare, de integrare, în nivelul individual de dezvoltare fizică și psihică cu caracteristici 

biologice, fizice, psihice și sociale.                                                                               

Educația integrată a copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și psihice a 

acestora care să-i apropie cat mai mult de copii normali, a implementării unor programe cu caracter 

corectiv-recuperator; stimularea potențialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor 
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funcții menite să le suplinească pe cele deficitare; crearea climatului afectiv în vederea formării 

motivației pentru activitate, în general și pentru învățare, în special asigurarea unui progres continuu 

în achiziția comunicării; formarea unor abilități de socializare și relaționare cu cei din jur; formarea de 

deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor activități cotidiene; dezvoltarea 

comportamentelor adaptative și a insușirilor pozitive ale personalității, care să faciliteze normalizarea 

deplină.  

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat de recuperare, 

care să dezvolte maximal potențialul fizic și psihic pe care îl are.  

Integrarea urmărește valorificarea la maximum a disponibilităților subiectului deficient și 

antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate în ața fel încât să preia 

activitatea funcțiilor deficitare și să permită insușirea de abilități care să înlesnească integrarea 

eficientă în comunitatea normala.  Prin integrare, se realizează și o pregătire psihologică a copilului, 

care să contribuie la crearea unor stări efectiv emoționale corespunzătoare, în care confortul psihic este 

menținut de satisfacțiile în raport cu activitățile desfășurate.  

 Raportul relației de socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicațiile practice și 

teoretice ce privesc evoluția sistemului de organizare a educației speciale și a pregătirii copiilor pentru 

integrarea și incluziunea în activitățile profesionale și în colectivitățile sociale. 

 

 

 

  



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1032 
 

Voluntariatul, o formă de conectare cu realitățile societății 

Voicu Roxana Florica 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Oradea 

 

 Contextul actual, marcat puternic în ultimii anul școlari de evoluția pandemiei de Covid 19 și de 

repercusiunile școlii online, ne aduce în față elevi care nu sunt pe deplin conștienți de realitățile lumii și 

vremurilor pe care le trăiesc. Trebuie să luăm în considerare faptul că evoluția lor nu s-a petrecut într-o societate 

așa cum a fost în vremea formării noastre, a adulților de azi. Obligați de pandemie, de starea de urgență, apoi 

de școala online să stea mai mult în casă, în fața monitoarelor, mulți dintre ei s-au regăsit complet în acest peisaj 

pe care noi adulți l-am acceptat mai greu.  

Trebuie să ținem cont că, atât părinții, cât și noi, profesorii, educăm generația care este nativă digital, 

pentru care e mai ușor să manevreze orice dispozitiv electronic, să comunice online, să studieze online și să își 

culeagă informațiile de pe rețelele sociale. Toate aceste aspecte îi țin departe pe copii de realitățile societății și 

cu toate că sunt conectați prin intermediul Internetului la lumea întreagă, uneori nu sunt conectați chiar la lumea 

reală din jurul lor și, prin urmare, nu sunt conștienți de problemele din societate. Deseori, ori chiar în clasa din 

care fac parte, ori în școală există diferite cazuri sociale, medicale care au nevoie de sprijinul și implicarea celor 

din jur. 

În aceste împrejurări, voluntariatul apare ca o soluție salvatoare atât pentru cei aflați în situații dificile, 

cât și pentru elevii noștri, pe care îi putem ajuta să se raporteze la probleme societății și ale oamenilor din 

preajma lor și pe care îi putem îndruma către identificarea modalităților prin care se pot implica direct, activ și 

constant pentru a contribui la soluționarea acestor probleme. Desigur că unele situații pot fi de o mai mare 

anvergură, însă este rolul nostru, al profesorilor, să îi ajutăm să facă primii pași pe calea voluntariatului deoarece 

o dată ce vor fi descoperit sentimentul de satisfacție rezultat în urma oferirii unui ajutor necondiționat celor mai 

puțin norocoși decât ei  sau o dată ce vor fi simțit că și-au adus mica lor parte de contribuție în societate, vor fi 

dornici să facă mai mult, să caute alte chestiuni problematice și să găsească soluții pentru ele pe măsura puterilor 

lor. 

Fie că lucrăm cu elevi de nivel primar, gimnazial sau liceal, putem afla modalități prin care să îi 

familiarizăm cu voluntariatul și beneficiile acestuia. Este foarte important să ținem cont de specificul clasei, de 

lucrurile care îi sensibilizează, de ceea ce le place să facă. Pentru început, pot face cunoștință cu voluntariatul 

prin exemplele de bune practici ale profesorilor, prin scurte mesaje video, prin proiecte educaționale care 

vizează voluntariatul. Mai apoi ei pot fi coordonați în a descoperi diferitele tipuri de voluntariat: social, 

economic, cultural, civic, în domeniul sănătății sau educației. De asemenea trebuie evidențiate și avantajele 

voluntariatului: oamenii noi pe care îi pot cunoaște, experinețele noi pe care le pot trăi, satisfacțiile personale, 

precum și contribuția la CV pentru mai târziu. 

Pentru a le crește motivația și dorința de implicare, pot fi impulsionați să fie ei cei care identifică diferite 

cauze în care clasa se poate implica, să  prezinte ulterior în fața clasei aceste cauze și să își argumenteze alegerea, 

iar mai apoi să decidă împreună care este cauza în care își pot aduce contribuția în cel mai semnificativ mod. 

Ca urmare a fiecărei activități de voluntariat, pot fi organizate sesiuni de discuții, de feedback și brainstorming 

își care să își împărtășească trăirile și în care să își exprime punctele de vedere cu privire la utilitatea 

voluntariatului. Astfel, treptat, ei pot deveni adevărați ambasadori ai acțiunilor de voluntariat. Formându-i în 

acest fel din școală, ne asigurăm că și societatea de mâine va avea aportul membrilor ei în soluționarea diferitelor 

probleme prin implicarea în aceste activități de voluntariat. 
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În ceea ce privește beneficiile personale ale elevilor, acestea sunt cu siguranță nenumărate, atât prin 

creșterea stimei de sine, prin socializarea intensă, prin îmbunătățirea abilităților de organizare și relaționare, 

prin dezvoltarea sentimentului de empatie cât  și prin faptul că devin conectați la realitatea societății în care 

trăiesc, petrecând timp și în alt mod decât conectați la un ecran. Așadar, putem concluzia că voluntariatul vine 

cu foarte multe plusuri pentru om și societate, indiferent din ce perspectivă îl privim. 
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Importanța activităților de voluntariat pentru dezvoltarea socio-emoțională a elevilor 

Prof. Veneticu Florentina 

Școala Gimnazială Vitănești, județul Teleorman 

 

„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. (Mahatma Gandhi) 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Activitatea de interes public este activitatea desfășurată 

în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și 

comunitar și altele asemenea. 

Semnificația voluntariatului în cultura românească începe să se schimbe. Până acum, pentru români, 

voluntariatul echivala cu munca patriotică, lucru ce nu era în niciun caz voluntar, fără beneficii. Nici măcar 

satisfacție personală nu îți aducea. Între timp, în cultura occidentală, voluntariatul avea cu totul și cu totul altă 

semnificație. Era o activitate pe care o făceai din proprie inițiativă, făcută în folosul altor oameni, cât și al tău 

ca individ pentru că îți aducea o dezvoltare atât personală, cât și profesională. Treptat, s-a ajuns ca și în România, 

voluntariatul să capete această accepțiune. 

Există patru principii fundamentale care stau la baza activităților de voluntariat, principii care deosebesc 

voluntariatul de alte activități asemănătoare precum practica profesională:  

• este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/beneficiul public;  

• activitatea desfășurată nu urmărește un beneficiu financiar;  

• este o activitate benevolă realizată dintr-o motivație personală, fără constrângeri exterioare;  

• este realizată într-un cadru organizat, sub coordonarea unei organizații sau a unui grup de inițiativă, 

diferențiindu-se de acțiunile spontane de binefacere.  

Activitatea de voluntariat presupune întrunirea concomitentă a tuturor principiilor prezentate mai sus, lipsa 

unuia din acestea transformă respectiva activitate într-o acțiune diferită de o acțiune tipică de voluntariat. 

În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe când al celor 

în vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura țară unde bătrânii se implică în activitățile de voluntariat, aceștia 

fiind cei care petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. Societatea civilă olandeză 

a fost întotdeauna considerată „o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și rămână pentru că a dat 

dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar în acest sens. 

Voluntariatul înseamnă acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care te ajută să 

descoperi lucruri noi, să te dezvolți și să comunici frumos. Este modalitatea prin care pot fi întărite și susținute 

valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui, de atașamentul față de celălalt, acesta fiind un 

deziderat internațional.  

În domeniul educației pot fi identificate anumite limite, blocaje care intervin în vastul proces instructiv-- 

educativ din școli și care, în mod implicit, au rezonanță în viața socială și profesională a comunității de mai 

târziu. Rata mare a absenteismului și abandonului școlar, situații materiale precare, imposibilitatea familiei de 

a susține pregătirea educațională a copilului, lipsa unor condiții și dotări materiale în unitățile școlare, lipsa de 

informare și consiliere parentală, posibilitățile limitate ale comunităților locale de a sprijini actul educațional, 

de a stimula și recompensa eforturile celor implicați, etc.,sunt doar câteva exemple de factori/probleme care 

frânează succesul în educație. Odată identificate aceste situații, putem contura și formula țintele pe care 
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voluntariatul și le propune: susținerea egalității șanselor educaționale a tuturor copiilor; sprijin în educarea și 

consilierea familiei; dezvoltarea instituțională a unităților furnizoare de educație, susținerea educației pe tot 

parcursul vieții pentru o dezvoltare integrală a personalității individului, promovarea și susținerea educației de 

tip incluziv, etc. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității elevilor. 

Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în ce 

mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția și celor 

care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă 

perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. 

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor 

cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin 

intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor 

copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 

motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din 

care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. Prin acțiuni de voluntariat putem dezvolta 

sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De ce si cum am putea să convingem elevul să facă 

voluntariat? Iată câteva motive:  

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață;  

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri;  

✓ Își setează obiective mai realiste în viață;  

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială ce îi vor fi utile pe viitor și în carieră;  

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; ✓ Poate 

descoperi în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări profesionale pe această 

linie;  

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii;  

✓ Își dobândește prieteni noi;  

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății;  

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi 

Ca voluntari, pentru obținerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, instituţiile de 

cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/ 

dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-

school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea 

pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia 

incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri 

dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a căror integrare în 

învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul permanent al unei 

persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. Pentru a asigura un 

mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor lor de dezvoltare, este 

necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor 

profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să împărtăşească impresii specialişti 

din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, manageri de companii. O astfel de 

experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi 

parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 
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Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii învățând 

astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. Învățarea 

lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea unor 

conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau 

din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am 

observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe 

cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală 

care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său 

l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate 

mult mai bune la învățătură. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le 

cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei 

lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva 

în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult 

decât orice altă posibilă răsplată. Pentru înscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la 

discuții cu scopul constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor 

modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi 

încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de 

consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat. 

De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este 

necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor încă din 

grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un alt beneficiu adus de 

activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic oricărui individ care 

hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată, în urma activităților de voluntariat se 

dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi 

pentru evoluția societății. În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții 

comunităților sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu 

un impact major asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și 

pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 

Elevii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont propriu, pornind de la 

probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor mici – 

problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample, elevii 

sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l 

observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Putem 

concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi 

variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi 

vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig – beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte 

voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii 

mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum o societate care este partener voluntar în educaţie, va 

dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi 

dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă şcoala, familia şi comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de 

comunicare, una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica voluntariatului. Valoarea activității de 
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voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi și este doar o problemă 

de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Voluntariatul în preșcolaritate – mod de cultivare a valorilor morale autentice 

Prof. înv. Preșcolar: Cseppentő Enikő 

GPN. Nr. 2 Țigăneștii de Criș, județul Bihor 

 

Motto: ” „…oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învață aproape totul: să gândească, să simtă, să 

voiască, să efectueze anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au 

învăţat, ci după faptele lor.” – Nicolae Iorga 

 

 Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătită 

a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

 Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru. 

 Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Niciodată nu este prea devreme să implicăm copiii în activități de voluntariat. Indiferent de paleta 

acțiunilor  care implică voluntariatul, acestea au ca scop conștientizarea, sensibilizarea  și responsabilizarea 

copiilor, ajutându-i  să capete un set de valori și conduite de grijă față de semeni și mediul înconjurător. 

Perioada preșcolarității este o perioadă importantă în  formarea și dezvoltarea  personalității şi a 

sistemului propriu de valori, în  formarea  imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului 

de viaţă. La această vârstă copiii au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a 

putea trece cu succes  la autonomie și responsabilitate. 

Un țel complementar al educației timpurii este acela de a-i învăța pe copii să trăiască frumos și sănătos, 

implicându-i  în mod direct pe aceștia în rezolvarea problemelor ce afectează mediul înconjurător și sănătatea 

comunității în care trăiesc, chiar a societății în ansamblul ei, pentru că, să nu uităm, copiii de astăzi sunt adulții 

de mâine. Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Dacă 

preșcolarii de astăzi cresc și se dezvoltă în spiritul voluntariatului, poate oglinda societății de mâine va fi una 

diferită. Este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. 

Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe 

care un astfel de gest o aduce. 

De multe ori, preșcolarii sunt considerați prea mici pentru a-şi asuma responsabilități, însă, dacă li se 

oferă o șansă,  se pot transforma într-un adevărat  model pentru adulții din jurul lor. Manifestând deseori un 
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entuziasm molipsitor,  fiind  creativi și foarte activi, pot antrena alți membri ai comunităţii în procesul de 

schimbare și tocmai de aceea implicarea activă a preșcolarilor în activități de voluntariat  pot genera schimbări 

pozitive, fiind benefice  pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei. 

Înainte de a fi implicați copiii în astfel de sctivități, educatoarea trebuie să realizeze activități 

premergătoare pentru a-I face pe copii să înțeleagă ce înseamnă voluntariatul. De pildă aceste activități se pot 

realiza în cadrul activității pentru societate printr-o poveste creată de educatoare care ilustrează un copil ce 

încearcă cu o activitate simplă de vânzare a unor biscuiți sau lemonade să adune bani pentru prietenul său care 

are nevoie de rucsac și creioane pentru grădiniță. Porrnind de la exemplul acestui copil, cei mici pot fi întrebați 

dacă la rândul lor doresc să ajute pe cineva, după care sunt provocați să dea exemple cum și cum i-ar putea fi 

de ajutor.  

În urma unor astfel de exemple teoretice copiii pot fi implicați, spre exemplu, să realizeze diverse 

materiale care să poată fi puse la vânzare printr-un târg, banii primiți fiind investiți în cumpărarea unor obiecte 

copiilor din orfelinate sau centre unde cresc sau învață copii cu diverse dizabilități.  

O altă activitate de voluntariat în care copiii preșcolari pot fi implicați este aceea de a pregăti un program 

artistic pe care să o prezinte unui azil de bătrâni prin care să aducă culoare în zilele poate gri ale acestora. 

Această activitate poate fi încoronată și cu împărțirea unor turte dulci realizate de copii la grădiniță. 

Un alt mod de a fi benefic celor din jur este de a fi parte în campanii de îngrijire a mediului înconjurător, 

fie prin acțiuni de curățare a străzilor (”Let s do it , Romania!”), fie prin cea de plantare a unor pomi pentru a 

crește spațiile verzi. 

De asemenea copiii pot fi învățați să acorde primul ajutor în cazul unor situații de criză simple. 

Educatoare poate iniția un parteneriat cu crucea roșie, Instituțiile Smurd care, prin activități potrivite vârstei de 

5-6 ani. să îî informeze pe copii cum pot ajuta pe cineva care se află în dificultate. Apoi se realizează activități 

de joc de rol pentru exersarea și fixarea celor auzite. 

Ca profesori, purtăm cu noi la orice pas  imensa răspundere de a educa, de a sădi în conștiința copiilor 

valori morale care vor fi transpuse  mai târziu în principii și conduită personală. 

Aceste valori morale le cultivăm prin participarea directă cu copiii la viața comunității în cadrul 

proiectelor cu impact moral puternic. Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, voluntariatul 

înseamnă hrană pentru sufletul  nostru,  pentru că, dăruind necondiționat iubire, vom primi iubire, dăruind 

frumos, vom primi frumos. Nu în ultimul rând activitățile de voluntariat au ca beneficiu creșterea încrederii în 

sine, acesta oferă un confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort. Totodată, în urma 

activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei 

bune colaborări între indivizi, pentru evoluția societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată 

cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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VOLUNTARIATUL 

 – EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ- 

                                                 Prof. Ciuperceanu Mihaela-Corina 

Grădinița ”Piticot” Craiova 

                                              

      ”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, 

fără a primi o contraprestatie materială.” 

                                        (Definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, iunie 2002) 

 

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare, un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la dezvoltare personală şi socială. 

Ca voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecte și domenii, printre care: 

 

                            Social 

 organizarea de spectacole pentru copii sau vârstnici din centre;  

  pregătirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (de exemplu hrană, îmbrăcăminte).  

 

“DIN SUFLETUL NOSTRU PENTRU SUFLETUL VOSTRU” 

-SPECTACOL SUSȚINUT LA CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ “SF. MARIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

” MÂINI ÎNTINSE PRIETENIEI” 

- SPECTACOL DE COLINDE SUSȚINUT PENTRU COPIII DE LA ȘCOALA SF. MINA 

-EXPOZIȚIE CU VÂNZARE A ORNAMENTELOR DE CRĂCIUN 
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”DARURI DE LA NOI PENTRU VOI” 

-STRÂNGEREA ȘI DONAREA DE ARTICOLE DE IMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE ȘI JUCĂRII - 

“ȘCOALA DE SÂMBĂTĂ” MALU MARE / GRĂDINIȚA LIPOV 

 

 

 

 

”MOȘ CRĂCIUN SUNTEM CHIAR NOI”  

-STRÂNGEREA ȘI DONAREA DE ALIMENTE - ȘCOALA  ÎNTORSURA-DOLJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR” 

- COLECTAREA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DE LA PREȘCOLARII VOLUNTARI ȘI DONAREA 

ACESTORA COPILOR DE LA ȘCOLA SPECIALĂ SF. VASILE 
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EDUCAŢIE 

 amenajarea de spații de joacă sau de petrecere a timpului liber; 

 promovarea șanselor copiilor cu abilități deosebite, evenimente de premiere a copiilor sau persoanelor cu 

realizări deosebite;  

 

            ECOLOGIE 

 igienizarea  parcului din cartier,  a zonei de joacă din curtea grădiniței;  

  acțiuni de plantare de puieți, amenajarea de spații verzi în curtea grădiniței;  

  campanii de promovare a reciclării și colectării selective sau a drepturilor animalelor;  

 

           CULTURĂ & ARTĂ 

 promovarea lecturii, colecte de cărți, sesiuni de lectură publică; 

 organizarea de evenimente – spectacole artistice, festivaluri de film sau muzica și dans, expoziții, tabere de 

creație, etc.  

 

           SĂNĂTATE 

☺ campanii publice de promovare a sănătății (alimentație sănătoasă și mișcare). 

 

În cadrul domeniului Om și Societate, planificarea unor activități pe tema acțiunilor de voluntariat le 

poate elucida celor mici importanța și necesitatea unei atitudini pozitive, de întrajutorare pentru semeni și mediul 

înconjurător.  

Pentru încurajarea copiilor și orientarea lor către activitățile de voluntariat, putem iniția  discuții cu 

scopul conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a acestor activități. Preșcolarii  pot fi stimulați, antrenați să se implice în activități de 

protecție și menținere a unui mediu înconjurător curat și implicit a unei planete sănătoase. 

Toate aceste acțiuni la care copiii au participat le-au trezit un deosebit interes și  entuziasm, fiind mândri 

de rodul activității lor. 
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Voluntari de mici 

Prof. Ciuperceanu Marian 

 Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova 

 

”Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, făra a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

Avem mai sus două dintre definițiile atribuite voluntariatului, însă poziția noastră, a tuturor, față de 

societate și de tot ce ne înconjoară reprezintă voluntariatul. Facem referire aici la atitudini și comportamente 

pozitive, la respect, la colaborare, la empatie față de cei din jur, la o relație frumoasă cu cei de lângă noi, dar și 

cu mediul înconjurător. 

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, fiind astfel o sursă puternică de reconciliere şi 

reconstrucţie. Joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii, voluntarii şi 

organizaţiile lor fiind adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate.  

În acest sens, părinților și cadrelor didactice le rămâne datoria de a forma noile generații cu deschidere 

către acțiunile de voluntariat. Pentru acest lucru, este necesară conturarea unui profil potrivit pentru viitoarele 

vlăstare ale societății. 

Dezvoltarea unei societăți este strâns legată de educația pe care le-o oferim copiilor. Este bine să le 

cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat încă de la cea mai fragedă vârstă. Copiii obișnuiți 

să dăruiască de mici, fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce.  

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă. De aceea, alături de părinți și cadre didactice, copiii pot 

participa la diferite acțiuni de voluntariat, organizate de clasa pe care o frecventează, în funcție de 

disponibilitatea și dorința părinților, desigur. Pentru antrenarea și încurajarea participării la astfel de acțiuni,  

putem organiza întâlniri cu părinții pentru prezentarea unor proiecte/acțiuni, dar mai ales putem iniția activități 

cu copiii în scopul conștientizării necesității derulării acestui gen de acțiuni. 

Un  domeniu spre care pot fi îndreptați copiii în materie de voluntariat este domeniul social. Cultivarea 

unor sentimente de empatie față de semeni, a unor atitudini de înțelegere, respect, compasiune, ajutorare a celor 

care sunt aflați în nevoie va duce la trezirea interesului copiilor de a se implica în activități de voluntariat la 

nivel social, umanitar.     

În pragul sărbătorilor religioase de Crăciun sau de Paști, am organizat acțiuni umanitare în cadrul cărora 

elevii, alături de părinți, au donat dulciuri, jucării sau hăinuțe copiilor din medii defavorizate, au colindat 

persoane vârstnice din casele de bătrâni, bucurându-i apoi pe fiecare cu un cadou cu dulciuri sau fructe. În 

fiecare toamnă, săptămâna fructelor și legumelor aduce contribuții generoase din partea copiilor constând în 

fructe și legume pentru copiii cu disabilități de la școala specială din localitate, dar și pentru persoane aflate în 

casele de bătrâni.  

În urma desfășurării acțiunilor de voluntariat, cel mai de seamă rezultat în rândul participanților, micilor 

voluntari  este creșterea încrederii în sine, trezirea sentimentului că pot schimba ceva în jur, că pot face bine 

semenilor, că pot aduce zâmbete pe fețele celor aflați într-o situație deloc ușoară. De asemenea, în urma 

activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei 

bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 
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             Voluntariatul este o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată  și 

de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Când participi la acțiuni de voluntariat, dai dovadă 

de umanitate, de bunătate și prețuire față de mediu și societate. Când antrenezi, când ajuți ca și alții să se alăture 

unor acțiuni de voluntariat, demonstrezi că participi la formarea unei viitoare societăți sănătoase, a unei lumi 

mai frumoase și mai bune. 
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Voluntariatul  și  dezvoltarea  personală  

 

                                                                  Prof. Niculeanu Florentina 

 Grădinița ”Piticot” Craiova 

                                                                    

 

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană, 

în folosul altora, fără a primi recompense materiale. Voluntariatul aduce o mulțime de beneficii oricărei 

persoane, indiferent de statutul său social, dar mai ales elevilor și studenților. 

Implicarea în acțiunile de voluntariat oferă experiență în diferite domenii de activitate. Această 

experiență este recunoscută prin diferite documente care atestă statutul de voluntar, apartenența la o organizație 

nonguvernamentală sau  participarea activă la un proiect de voluntariat. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

socializare, acordarea ajutorului semenilor, dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de 

voluntariat se pot obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală și grădiniță. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite cum ar fi asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educative, etc.  

Deși nu echivalează ciclurile standardizate de educație, statutul de voluntar oferă câteva avantaje 

semnificative. De exemplu, o persoană cu acest statut va fi acceptată mai repede într-o companie, într-un proiect 

sau într-o poziție de conducere decât o persoană la fel de pregătită, dar care nu s-a implicat în acest tip de 

activități extracurriculare. 

De asemenea, se dorește ca voluntariatul să fie considerat experiență profesională în specialitate, după 

modelul altor state europene. 

Voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală. Voluntarul întâlnește lucruri noi în fiecare zi, se 

confruntă cu probleme diverse, este pus în situații problemă și este în cursă cu timpul. Uneori, acțiunile de 

voluntariat sunt îngreunate de  lipsuri materiale, de nepăsarea celorlalți membri ai societății sau chiar de 

autorități.  Noile măsuri birocratice îngreunează activitatea, iar în astfel de situații dificile, voluntarul găsește 

soluții care, mai târziu, pot fi utile în viață. 

Prin intermediul voluntariatului se pot dezvolta abilități și competențe sociale, precum solidaritatea, 

încrederea, spiritul civic și responsabilitatea socială. Oamenii implicați devin conștienți de problemele din jurul 

lor, pe care poate că în mod normal nu le-ar observa și învață să lupte pentru un ideal comun. Voluntariatul , ca 

orice alt tip de activitate, presupune timp, efort și stres. Odată ce sunt stabilite anumite obiective, acestea trebuie 

îndeplinite, chiar dacă nu există sancțiuni, cum se întâmplă în cazul persoanelor care lucrează cu contract de  

muncă (presiunea este la fel de mare, pentru că alți oameni se bazează pe rezultatele pe care trebuie să le obțină 

voluntarii). Din acest motiv, nu trebuie să ne alegem responsabilități prea mari la început și trebuie să studiem 

cu atenție domeniul în care vom activa. De asemenea, eșecul este  foarte probabil în acest tip de acțiuni benevole, 

fiind acuzat de anumite lipsuri, cum ar fi fondurile  reduse sau birocrația. 

Voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de 

bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 

adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat 

presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți 

pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc). 
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Este clar că această activitate non-profit nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. Voluntariatul rămâne o 

activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un 

proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, voluntariatul este un mijloc puternic de autodezvoltare  și un mod prin care poți arăta că 

ești activ și îți pasă de ceea ce se întâmplă în societate.  
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Educație incluzivă: avantaje și dezavantaje, caracteristici și recomandări 

Birceanu Maria 

Școala Gimnazială „Ion Grigoroiu”, Lelești, Gorj 

 

Termenul „educație incluzivă” provine din cuvântul francez inclusif, care se traduce prin „include” și 

înseamnă educația comună a persoanelor cu nevoi speciale și condiționate sănătoase, adică fără limitări de 

sănătate. În acest caz, procesul de obținere a educației este organizat în așa fel încât oamenii care nu se deosebesc 

unii de alții, care au caracteristici intelectuale, fizice și mentale, primesc cunoștințele și abilitățile necesare 

împreună cu colegii lor care nu au nevoi speciale. Există argumente pro și contra în educația incluzivă. Setarea 

și instrumentele trebuie să fie adaptate copiilor speciali, iar alți elevi și profesori trebuie să înțeleagă și să accepte 

nevoile individuale ale fiecărui copil. 

Persoane cu nevoi speciale 

Categoria persoanelor cu nevoi speciale include persoanele cu dizabilități sau boli care nu sunt considerate 

handicap, dar nu le permit să urmeze o educație generală într-o școală obișnuită care nu este dotată cu 

echipamente speciale. De exemplu, copiilor cu deficiențe de vedere ar trebui să li se ofere cărți audio. 

Principiile educației incluzive 

Educația într-o școală secundară generală este concepută pentru nivelul standard de sănătate intelectuală și fizică 

a elevilor. Cei care nu se încadrează în standarde sunt obligați să studieze în școli specializate. Din acest motiv, 

persoanele cu nevoi speciale sunt izolate, mai puțin competitive în viața ulterioară. Deși educația incluzivă are 

dezavantajele sale, avantajele sale sunt evidente: coeducarea permite copiilor speciali să primească un certificat 

școlar, iar în viitor - să stăpânească o profesie și să se integreze în societate. 

Principiile incluziunii sunt următoarele: 

-fiecare persoană este valoroasă, indiferent de abilități și capacități fizice; 

-construirea unor relații de înaltă calitate între copilul cu nevoi speciale, profesori și alți elevi va ajuta la 

obținerea unei educații reale; 

-coeducarea deschide calea către o societate tolerantă în care oamenii cu nevoi speciale au drepturi egale cu 

ceilalți. 

Beneficiile educației incluzive 

La fel ca alte forme de educație, educația incluzivă are avantaje și dezavantaje. Beneficiile acestui tip de instruire 

includ: 

1. Interacțiunea cu o gamă largă de oameni, inclusiv cei care nu au limitări de sănătate, adică oameni 

obișnuiți. Înainte de apariția educației incluzive, posibilitatea unei astfel de comunicări între persoanele 

cu nevoi speciale era practic absentă. Pentru majoritatea persoanelor cu diferite dizabilități, cercul social 

a fost limitat la rudele apropiate și la alți vizitatori ai centrelor de reabilitare. 

2. Capacitatea de a se integra în societate în mod egal cu ceilalți copii. Persoanele cu nevoi speciale pot 

participa și la evenimente culturale precum expoziții, muzee, spectacole de teatru. Cu toate acestea, 

acestea trebuie să fie echipate cu un așa-numit mediu accesibil fără bariere, adaptat nevoilor lor. 

3. Primirea de sprijin corecțional, psihologic, social în perioada de studiu și viața ulterioară. Un astfel de 

sprijin este oferit de profesori special instruiți pentru a preda într-o manieră incluzivă. 
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4. Dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare. Interacțiunea cu societatea are loc cu ajutorul unui 

tutor: un intermediar între o persoană cu nevoi speciale și persoanele care nu le au. La toate etapele 

educației, un student special este însoțit de un tutor. 

Dezavantaje 

Cântărind avantajele și dezavantajele educației incluzive, este necesar să se ia în considerare dezavantajele 

acestui tip de educație. Dezavantajele includ: 

a) Lipsa de personal calificat - educatori, profesori, psihologi, defectologi, logopezi, instruiți pentru a 

însoți copiii cu nevoi speciale. 

b) Personalul didactic este adesea îngăduitor față de studenții cu nevoi speciale, astfel încât evaluarea 

cunoștințelor lor este părtinitoare. 

c) Curriculum-ul național împiedică adesea unii studenți să își continue educația dintr-o anumită etapă. 

d) Părinții copiilor care au nevoie de educație incluzivă deseori nu au informații. Drept urmare, copiii 

primesc doar studii medii și nu au posibilitatea de a-și continua educația. 

e) Nu numai educația incluzivă, ci și cea generală trebuie să îmbunătățească calitatea educației. 

 

Pro și contra ale educației incluzive în tabel 

Beneficii 

1) Drepturi egale pentru toți studenții, indiferent de abilitățile și capacitățile lor. 

2) Asistență individuală de la un tutor în procesul de învățare.  

3) Achiziționarea de abilități sociale și de comunicare pentru copiii cu nevoi speciale. 

4) Obținerea unei educații de calitate și, în viitor - posibilitatea de a studia la o universitate, de a stăpâni o 

profesie, de a deveni un membru deplin și independent al societății. 

5) Copiii obișnuiți au ocazia de a dezvolta astfel de calități umane precum empatia, răbdarea, toleranța 

Dezavantaje 

1) Lipsa bazei materiale și tehnice pentru implementarea includerii. 

2) Lipsa de educatori instruiți, psihologi și alți profesioniști de care au nevoie copiii cu nevoi speciale. 

3) Curriculum-ul standard nu este potrivit pentru unii copii cu nevoi speciale și, prin urmare, necesită 

revizuire și modernizare. 

4) Educatorii nu evaluează obiectiv cunoștințele copiilor cu nevoi speciale, prin urmare, evaluarea 

cunoștințelor nu este adesea adevărată. 

5) Atitudine neprietenoasă și adesea ostilă față de persoanele cu dizabilități din partea copiilor sănătoși și 

a părinților lor 

Caracteristici: 

Este necesară educația comună a copiilor sănătoși și a celor cu nevoi educaționale speciale pentru a asigura 

adaptarea socială a acestora din urmă.Educația preșcolară incluzivă ajută la încurajarea toleranței pentru 

persoanele cu dizabilități, deoarece bebelușii nu au încă prejudecăți ostile împotriva colegilor care nu s-au născut 

ca toți ceilalți. Experiența mondială confirmă faptul că preșcolarii care studiază în grupuri comune demonstrează 

rezultate mai bune. Acest lucru se aplică atât copiilor sănătoși, cât și celor cu nevoi speciale. În timp ce 

avantajele educației incluzive în școli sunt evidente, dezavantajele sunt semnificative și până acum greu de 

depășit. Lipsa unei baze financiare pentru cumpărarea echipamentelor necesare, reamenajarea spațiilor 

educaționale, formarea profesorilor și a psihologilor fac ca acest tip de educație să fie aproape imposibil. Cu 

toate acestea, în fiecare an situația, deși nu prea repede, se îmbunătățește. 
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Probleme 

Deși se evidențiază principalele argumente pro și contra ale educației incluzive, este necesar să ne oprim asupra 

problemelor. Deși experiența mondială a unei astfel de formări nu a dezvăluit consecințe negative nici pentru 

elevii cu nevoi speciale, nici pentru colegii lor, în realitățile interne există o serie de obstacole obiective și 

subiective în calea implementării depline a incluziunii. 

În primul rând, educatorii obișnuiți cu metodele tradiționale de predare nu sunt pregătiți să-și schimbe 

principiile. 

În al doilea rând, părinții conservatori ai copiilor sănătoși se opun adesea copiilor cu dizabilități să studieze cu 

copilul lor. 

În al treilea rând, problema financiară este extrem de acută: majoritatea școlilor nu au echipamentul adecvat și 

nu au mijloacele necesare pentru a achiziționa materialele necesare, atât educaționale, cât și de uz casnic. 

La nivel de stat, nu există norme juridice și economice care să fie necesare pentru implementarea educației 

incluzive. Oficialii știu despre avantajele și dezavantajele acestei metode de formare, direcția este considerată 

o prioritate, dar în practică este încă dificil de implementat. 

 

Etape de învățare 

În ciuda dezavantajelor, educația incluzivă are mult mai multe avantaje. Acest sistem educațional include 

grădinițe și alte instituții pentru preșcolari, școli secundare, precum și învățământul profesional secundar și cel 

superior. Principalul obiectiv al incluziunii este crearea unui mediu fără bariere pentru persoanele cu dizabilități. 
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ÎNVĂŢAREA PRIN PROIECTE – CADRUL FAVORABIL PENTRU VALORIZAREA ELEVILOR  

CU CES 

Prof. înv. primar Precup Rodica 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Tîrgu Mureş 

 

În ultimii ani, la nivelul învăţământului românesc au apărut idei şi practici care au încurajat schimbarea 

abordării de la curriculum centrat pe disciplină la un curriculum centrat pe elev. Situarea elevului în centrul 

organizării procesului de predare – învăţare, a constituit o schimbare fundamentală care a atras după sine 

necesitatea găsirii acelor soluţii didactice care să stimuleze performanţa elevului cel puţin la nivelul descris de 

potenţialul său. 

Metoda învăţării prin proiecte angajează efortul comun al elevilor şi se bazează  pe toate formele de 

organizare a activităţilor (individual, perechi, grup şi frontal) clasa de elevi devenind o comunitate de învăţare, 

în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv. Am considerat că prin 

cooperarea elevior pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului, cei doi elevi cu CES din clasă se vor 

putea mai bine integra şi angrena în viaţa de grup a clasei, vor putea să se manifeste mai uşor, să-şi formeze pe 

această cale priceperi şi deprinderi, asigurându-se totodată şi mai buna lor valorizare. 

Elevii sunt solicitaţi să apeleze la acele surse care îi ajută să rezolve problemele şi sunt implicaţi în 

experienţe de învăţare complexe, proiecte din viaţa reală prin care îşi dezvoltă cunoştinţele şi deprinderile. 

Având în vedere considerentele mai sus menţionate am proiectat şi derulat la nivelul casei a II-a 

proiectul educaţional intitulat „Bucuriile toamnei“. 

           Scopul proiectului l-a reprezentat  cunoaşterea  frumuseţilor naturale ale mediului înconjurător în anotimpul 

toamna, afirmarea și stimularea potenţialului creativ al elevilor, intensificarea implicării elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale în realizarea unor sarcini de echipă. 

            Între obiectivele proiectului menţionez:   

-  identificarea caracteristicilor anotimpului toamna și redarea lor prin diverse mijloace; 

- formarea abilității de a concepe și de a prezenta un produs realizat de către elevi; 

-  formarea deprinderii de a lucra în grupuri mici la realizarea unui proiect  comun, de a ajuta colegii care au 

nevoie de mai mult sprijin în realizarea sarcinilor; 

- implicarea familiei în realizarea unor sarcini de lucru din cadrul proiectului.  

           Am abordat realizarea proiectului în manieră interdisciplinară, disciplinele vizate fiind : Comunicare în 

limba română, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare şi Arte vizuale și abilități practice 

           Grupul ţintă a fost format din cei 29 de elevi ai clasei a II-a A.  

           Proiectul s-a desfăşurat pe perioada a patru săptămâni din luna octombrie. Activităţile s-au desfăşurat  în 

sala de clasă, în parcul din apropierea şcolii  sau în piața de legume și fructe din cartier.  

           Activităţile din cadrul proiectului au fost următoarele:    

           ● „A venit toamna! 
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- Vizionarea unei prezentări power-point în care sunt exemplificate caracteristici și fenomene ale naturii 

specifice anotimpului toamna; 

- Învățare unor cântece despre toamnă: „A venit pe dealuri toamna‟, „Frunze ruginii‟;     

- Învățarea unor poezii în care este redat anotimpul toamna;  

- Începerea activității de realizare de către fiecare elev,  în manieră personală, a lucrării: „Cărticica toamnei‟ , 

ale cărei pagini erau sub formă de frunze;                                                                                                         

          ● „Flori şi frunze pe cărări“     

- Ieșire în parc pentru a observa schimbările petrecute în natură odată cu sosirea toamnei și pentru a colecta 

frunze  și flori de toamnă;   

 - Realizarea unor colaje cu frunze: Chipul Toamnei,  Peisaj de toamnă, Frunze prietene;  

 - Zâna Toamna – Lucrare colectivă – colaj cu frunze și flori;  

          ● „Toamna și viețuitoarele“ 

- Convorbire -  Ce fac viețuitoare când vine toamna?  

- Dramatizare:-  „Greierele și furnica‟; 

- Realizarea unor colaje și desene: Animale din frunze, Toamna în pădure etc.; 

- Învățarea cântecului „Greierașul‟; 

          ● „Toamna se plimbă prin grădini și livezi “ 

- Lectura unor texte în proză și în versuri în care se vorbește despre bogățiile   toamnei; 

- Discuții pe baza imaginilor despre muncile specific ce se desfășoară pe câmp, în grădini, vii și livezi; 

- Vizită la piața de legume și fructe; elevii au fost puşi în situaţia reală de a purta un dialog cu vânzătorii şi de 

observa şi compara preţul fructelor şi legumelor şi de a cumpăra fructe; 

- Concurs de ghicitori despre legume și fructe; 

- Pregătirea unei salate de fructe; 

- Realizarea unor desene și colaje: Coșul cu legume, Fructele zâmbitoare, Hora fructelor, Trenulețul cu legume 

și fructe  etc.;      

- Învățarea cântecului „Supa de zarzavat‟;                    

          ● „Rețetele bunicii“ 

- Pregătirea împreună cu mama sau cu bunica a unor conserve de legume și fructe ( gem, dulceață, compot, 

murături de toamnă) ; 

-  Scrierea și învățarea a cel puțin unei rețete culinare cu legume sau fructe ;  

       ● „Carnavalul Toamnei – Activitate de finalizare a proiectului“ 

- Expoziție cu portofoliile elevilor realizate pe parcursul derulării proiectului ; 

- Lansare : Prima mea carte - „Cărticica toamnei‟ ; 

- Tombola toamnei : „Borcanul cu surprize“ ; 

- Petrecerea toamnei, în pijama, cu degustare e bunătăţi : Sărmăluțe în foi de viță, Prăjitură cu mere, Dovleac 

copt ; 
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          Ca modalităţi  evaluare am folosit : expoziția cu lucrările elevilor, portofoliile elevilor, activitatea de 

prezentare a lucrării „Cărticica Toamnei“. 

         Pe durata realizării proiectului am individualizat sarcinile şi activităţile de învăţare, am ajustat metodele, 

materialele şi mijloacele didactice, astfel încât obiectivele urmărite să poată fi realizate de către toţi elevii. Am 

pus accent pe cooperare şi sprijinul reciproc al elevilor în cadrul echipelor de lucru. Am lăsat elevii cu CES să-

şi aleagă singuri grupul sau echipa în care vor să lucreze. Ei au avut nevoie de mai mult timp de lucru şi de 

explicaţii repetate pentru realizarea unor anumite sarcini. Chiar dacă mai greu şi puţin mai încet, au reuşit şi ei 

să povestească despre toamnă, să recite poezii scurte, să cânte, să deseneze sau să picteze. Au fost încântaţi de 

sprijinul colegilor, de faptul că au simţit că fac parte dintr-o echipă în care sunt înţeleşi şi ajutaţi. Acesta consider 

că este marele câştig al derulării acestui proiect. A constituit o experienţă didactică din care am avut şi eu de 

învăţat şi din care mă voi inspira în viitor. 
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VOLUNTARIATUL ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

                                                                                            Prof. Păun Mihaela 

 Grădinița 236, București 

 

           Voluntariatul este o activitate care ajută la dezvoltarea personală și la crearea unui mediu benefic atât 

voluntarului, cât și celor implicați. Motivația, pasiunea, munca și dorința de a-i ajuta pe ceilalți sunt câțiva 

factori nelipsiți pentru a desfășura activități într-o comunitate de voluntari. 

           În educația timpurie voluntariatul poate însemna ajutorul pe care un cadru didactic îl poate acorda într-o 

comunitate, pentru un ONG, sau chiar pentru preșcolarii pe care îi îndrumă. Activitățile de voluntariat și 

utilizarea unor metode mai puțin rigide sunt extrem de prețioase pentru dezvoltarea personalității copiilor, 

precum și pentru dezvoltarea eficientă a noilor generații.  Educarea ca și voluntar presupune dedicarea lor din 

dorința de a ajuta, fără ca aceasta să fie percepută ca o obligație. 

Am observat de-a lungul timpului că majoritatea copiilor doresc să fie de ajutor fie altor copii, fie adulților, să 

se implice în diverse acțiuni, sa simtă că ”fac lucruri importante”. 

            Voluntariatul în educație presupune să oferi copiilor activități interactive prin care învață cum să 

comunice cu cei din jur, cum să se dezvolte personal prin joc și socializare și cum să dobândească cunoștințe 

într-un mod plăcut și cum să își educe autocontrolul. 

             În învățământul preșcolar, cel mai plăcut mod de facilitare a voluntariatului îl reprezintă participarea 

copiilor în cadrul  proiectelor educaționale.  

Începând din anul școlar2020-2021, particip cu copiii grupei la proiectul educațional ”Pregătit înseamnă 

protejat”, proiect coordonat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Sector 6,  parte din 

programul Bucureștiul Pregătit .  În cadrul proiectului am desfășurat activități integrate, activități pe domenii 

experiențiale,  jocuri de rol, simulări de incendiu și simulări de cutremur, copiii au fost implicați activ în diverse 

situații de viață și au avut ca suport didactic filme demonstrative, planșe, imagini, jetoane și cartea de colorat 

”Educație pentru cutremur” 

 

             Un factor special al voluntariatului este motivația. Indiferent de nivelul de motivație care există la 

început pentru voluntar ca să desfășoare activități, contextul și scopul voluntariatului ajută la creșterea 

motivației și încrederii. Din simpla dorință de a ajuta alți oameni să fie mai buni și să crească frumos, apare 

automat motivația, iar pe parcurs aceasta poate crește atunci când vezi roadele muncii și când simți că a contat 

contribuția adusă. 

 Încrederea este de asemenea ceva care se poate dobândi muncind ca și voluntar. În educație, atât 

încrederea de sine, cât și cea venită din partea copiilor sunt extrem de importante. Este esențial ca încrederea în 

profesor să fie dezvoltată prin activități, pentru a exista o evoluție benefică atât la copii, cât și la voluntari. 

Dedicarea este un alt factor de care depinde eficacitatea programelor de voluntariat. Dedicarea trebuie 

să vină din partea tuturor voluntarilor celor care vor să ajute, să facă o schimbare în bine și să se dezvolte 

constant. Fără dedicare, semnificația  activităților educaționale poate rămâne la nivel de muncă, iar acest lucru 

poate aduce o mare diferență la finalul proiectelor. Dedicarea se resimte atât între voluntari, cât și în fața copiilor, 

iar dacă aceasta nu este sinceră, toate beneficiile voluntariatului nu s-ar mai resimți, iar motivația este înlocuită 

de datorie. 

Totodată, voluntariatul înseamnă stare de bine, bucurie, empatie și mulțumire. 
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SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT INCLUZIV – ȘANSE EGALE  

PENTRU TOȚI COPIII 

 

Prof. înv. primar Mihai Ștefania Monica 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria, județul Teleorman 

 

Principiul esențial al educației incluzive este de a oferi o educație calitativă disponibilă și accesibilă oricui, fără 

a ține seama de nevoile și abilitățile individuale, statutul social, rasa, etnia, naționalitatea, sexul, religia, opiniile 

politice și starea de sănătate, într-un mediu încurajator și favorabil. Scopul principal al educației incluzive este 

de a reduce barierele sociale și de a elimina discriminarea. 

 

Conform Declarației de la Salamanca din 1994 (UNESCO, 1994), educația incluzivă se bazează pe principiile 

justiției sociale și oferă tuturor acces egal la educație. Agenția Europeană pentru Nevoi Speciale și Educație 

Incluzivă (2009) a dezvoltat principii pentru promovarea calității în educația incluzivă, unde una dintre 

principiile de bază este ideea că educația incluzivă creează temeiuri pentru a garanta șanse egale pentru elevii 

cu diferite tipuri de nevoi speciale în toate aspectele vieții lor (educație, formare profesională și viață socială). 

Scopul educației incluzive este evitarea excluderii copilului din sistemul general de învățământ pe criterii de 

rasă, etnie, statut social, religie, gen sau abilități (Ainscow, 2005). 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități recunoaște acest drept la educația incluzivă pentru 

toate persoanele de acest fel. Dar ce înseamnă asta de fapt? Și ce măsuri sunt necesare pentru a deveni realitate?  

Comitetul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități a elaborat un punct de vedere general despre educație – 

un document care explică ce înseamnă educația incluzivă și stabilește în detaliu ce trebuie să facă guvernele 

pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă. Acest document oferă îndrumări cu privire la ceea ce guvernele 

pot face pentru a crea inclusiv sistemelor de învățământ.  

Ce este educația incluzivă? Un sistem de învățământ care include toți elevii, care 

vine în întâmpinarea acestora cu toate instrumentele de care aceștia au nevoie 

și îi sprijină să învețe, oricine ar fi ei și oricare ar fi abilitățile sau cerințele 

lor. Aceasta înseamnă să ne asigurăm că predarea și curriculumul, 

clădirile școlare, sălile de clasă, locurile de joacă, transportul și 

toaletele sunt adecvate pentru toți copiii de la toate nivelurile. Educația 

incluzivă înseamnă că toți copiii învață împreună în aceleași școli. 

Nimeni nu trebuie exclus. Fiecare copil are dreptul la educație 

incluzivă, inclusiv copiii cu dizabilități.De ce este educația incluzivă 

atât de importantă? 

                                              

• Îmbunătățește învățarea pentru toți copiii, atât pentru cei cu cerințe 

educaționale speciale, cât și pentru cei fără; 

 

• Promovează înțelegerea, reduce prejudecățile și întărește integrarea socială; 

 

• Se asigură că elevii cu dizabilități sunt pregătiți pentru a lucra și a contribui economic și social pentru 

comunități 
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Sisteme educaționale incluzive 

Educația incluzivă presupune transformarea întregului sistem de învățământ – legislație și politică, sisteme 

pentru finanțarea, administrarea, proiectarea, livrarea și monitorizarea educației și modul în care sunt organizate 

școlile. 

Ele au nevoie de: 

• Angajament și investiții din partea ministerului educației – este nevoie de timp și bani pentru a se 

schimba sisteme. 

• Sprijin pentru profesori și studenți – profesorii au nevoie de formare și îndrumare, iar studenții trebuie 

să fie asigurați de primirea unor servicii optime pentru a depăși barierele din calea învățării. 

• Promovarea respectului pentru diversitate și a învățării incluzive – este nevoie de acțiuni pentru a 

îndrepta atitudini și prejudecăți față de copiii cu dizabilități. 

• Așteptări mari ale tuturor elevilor – profesorii trebuie să investească și să sprijine toți copiii. 

• Medii sigure și incluzive – copiii nu pot învăța dacă le este frică fie de profesori, fie de agresiunea din 

partea altor copii. 

• Parteneriate între părinți, organizații ale persoanelor cu dizabilități și școli – inclusiv educația va 

beneficia de cea mai largă experiență și cunoștințe posibile. 

• Sisteme de monitorizare a progresului – este vital să se măsoare dacă situația se îmbunătățește și, dacă 

nu, să se identifice ce alte modificări sunt necesare. 

 

Cerințe pentru realizarea educației incluzive: 

• Încheierea discriminării și încetarea excluderii copiilor cu dizabilități; 

• Sprijin practic și ajutor în adaptare pentru elevi, pentru a le permite să învețe. 

• Planuri individuale de educație pentru copiii cu dizabilități care stabilesc ce măsuri trebuie luate și  

sprijinul de care au nevoie. 

• Servicii pentru deficiențe specifice, cum ar fi învățarea limbajului braille sau al semnelor, reorganizarea 

sălii de clasă și materiale de învățare accesibile. 

• Profesori pregătiți corespunzător pentru a lucra în școli incluzive. 

 

Ainscow (2005) consideră că multe dintre obstacolele în calea implementării educației incluzive provin din 

modul actual de gândire. Este important să schimbăm semnificativ modul de gândire către deschiderea 

potenţialul neutilizat al actualului sistem de învăţământ general. 

Pentru a îmbunătăți calitatea educației incluzive, este important să înțelegem că: 

• incluziunea se aplică tuturor cursanților care au riscul de a fi excluși din procesul de studiu, nu numai 

cei cu cerinţe educaţionale speciale; 

• incluziunea se aplică tuturor cursanților care sunt înscriși într-o anumită școală, fiecare copil este 

special; 

• implicarea și participarea părinților este un factor important în organizarea procesului de studiu; 

• atitudinea părinților și a profesorului față de educația incluzivă depinde de experiența lor personală, iar 

atitudinea pozitivă ajută la învățarea materialului de studiu (Murloy, 1997) 

 

Pe baza a numeroși ani de experiență practică, Terzi (2005) consideră că este necesar să se dezvolte programe 

individuale de educație specială în funcție de dizabilitate. Ideea este că, pentru a oferi educația cea mai eficientă, 

trebuie să înțelegem că unii copii sunt individual destul de diferiți și pot au nevoie de o abordare personalizată 

în cadrul procesului de studiu.  

Din punctul de vedere al filosofiei educației, Danforth și Rhodes (1997) critică grav termenul „copii cu nevoi 

educaționale speciale”. Acești autori consideră că întregul domeniu al educației incluzive ar trebui să fie mai 
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puțin preocupat de metodele de incluziune și să se concentreze mai mult pe dezvoltarea unor astfel de sisteme 

de educație în care neparticiparea la procesul de studiu este imposibilă. Împărțirea tuturor cursanților în „copii 

sănătoși” și „copii cu nevoi educaționale speciale” este o construcție socială care este pur și simplu 

inacceptabilă, iar școlile ar trebui să elimine acestui concept ca unul dintre principiile de bază ale educației 

incluzive. 

Ferri și Connor (2005) sunt, de asemenea, de acord cu acest punct de vedere și compară împărțirea copiilor în 

funcție de dizabilități cu rasismul - ei introduc termenul „capacitate” pentru a descrie discriminarea împotriva 

presupuselor „abilități” ale cuiva. 

 

Studiile anterioare au produs rezultate dubioase în ceea ce privește eficiența educației incluzive. Rogers 

(2007) a studiat experiențele părinților britanici în cazurile în care copiii lor CES nu au putut să păstreze 

la nivelul ritmului de studiu în școlile generale. Rogers a făcut interviuri calitative aprofundate cu părinți ai 

căror copii au cel puțin una dintre următoarele tulburări: autism, sindrom Asperger, deficit de atenție și tulburare 

de hiperactivitate (ADHD), tulburări de învățare, tulburări de citire și/ sau scriere, tulburări de limbaj, tulburări 

emoționale și/ sau comportamentale. 

Având în vedere că modelul de educație incluzivă a devenit obligatoriu în multe sisteme de învățământ, toți 

copiii trebuie să învețe împreună urmând un standard educațional unificat. Cu toate acestea, cercetările au arătat 

că „incluziunea” este adesea doar o formalitate și, în practică, sistemul de testare structurat și cultura 

predominantă a examenului nu permite o abordare individuală a fiecărui copil. Prin urmare, Rogers (2007) are 

dreptate când pune întrebarea dacă toți copiii pot studia cu succes în școlile de masă. Interviurile arată că, deși 

părinții ar dori ca ai lor copii cu cerințe educaționale speciale să meargă la școlile de masă, conducerile școlii 

tind să fie indiferente și, în unele cazuri, chiar aducând prejudicii majore acestor copii. El arată că, în cadrul 

educației „incluzive”, un copil se poate descoperi singur, izolat și abandonat, neputând face faţă procesului de 

studiu şi neprimind sprijinul necesar. 

Deși educația incluzivă devine din ce în ce mai larg adoptată la nivel mondial, există încă întrebări privind 

metodele corecte de implementare a acesteia. S-au depus eforturi în multe sisteme educaționale pentru a permite 

cât mai multor copii să fie incluși în școlile de masă, nesocotindu-le abilitățile; in orice caz, există o lipsă de 

date cu privire la succesul educației incluzive la nivel european și mondial. Literatura anterioară arată că un 

aspect semnificativ al educației incluzive este reprezentată de o pregătire precară a cadrelor didactice în acest 

domeniu, aptitudini profesionale inadecvate, competențe pedagogice și psihologice nepotrivite complet acestui 

sistem. 

Implicarea societății și cooperarea cu familiile copiilor cu CES diminuează discriminarea, într-adevăr. 

Cercetările viitoare ar trebui să acopere experiențele educației incluzive din punctul de vedere al copiilor cu 

cerințe educaționale speciale, al părinților și profesorilor lor. 
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Importanța activităților de voluntariat pentru dezvoltarea socio-emoțională a elevilor 

Prof. Veneticu Florentina 

Școala Gimnazială Vitănești, județul Teleorman 

 

„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. (Mahatma Gandhi) 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Activitatea de interes public este activitatea desfășurată 

în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și 

comunitar și altele asemenea. 

Semnificația voluntariatului în cultura românească începe să se schimbe. Până acum, pentru români, 

voluntariatul echivala cu munca patriotică, lucru ce nu era în niciun caz voluntar, fără beneficii. Nici măcar 

satisfacție personală nu îți aducea. Între timp, în cultura occidentală, voluntariatul avea cu totul și cu totul altă 

semnificație. Era o activitate pe care o făceai din proprie inițiativă, făcută în folosul altor oameni, cât și al tău 

ca individ pentru că îți aducea o dezvoltare atât personală, cât și profesională. Treptat, s-a ajuns ca și în România, 

voluntariatul să capete această accepțiune. 

Există patru principii fundamentale care stau la baza activităților de voluntariat, principii care deosebesc 

voluntariatul de alte activități asemănătoare precum practica profesională:  

• este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/beneficiul public;  

• activitatea desfășurată nu urmărește un beneficiu financiar;  

• este o activitate benevolă realizată dintr-o motivație personală, fără constrângeri exterioare;  

• este realizată într-un cadru organizat, sub coordonarea unei organizații sau a unui grup de inițiativă, 

diferențiindu-se de acțiunile spontane de binefacere.  

Activitatea de voluntariat presupune întrunirea concomitentă a tuturor principiilor prezentate mai sus, lipsa 

unuia din acestea transformă respectiva activitate într-o acțiune diferită de o acțiune tipică de voluntariat. 

În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe când al celor 

în vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura țară unde bătrânii se implică în activitățile de voluntariat, aceștia 

fiind cei care petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. Societatea civilă olandeză 

a fost întotdeauna considerată „o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și rămână pentru că a dat 

dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar în acest sens. 

Voluntariatul înseamnă acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care te ajută să 

descoperi lucruri noi, să te dezvolți și să comunici frumos. Este modalitatea prin care pot fi întărite și susținute 

valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui, de atașamentul față de celălalt, acesta fiind un 

deziderat internațional.  

În domeniul educației pot fi identificate anumite limite, blocaje care intervin în vastul proces instructiv-- 

educativ din școli și care, în mod implicit, au rezonanță în viața socială și profesională a comunității de mai 

târziu. Rata mare a absenteismului și abandonului școlar, situații materiale precare, imposibilitatea familiei de 

a susține pregătirea educațională a copilului, lipsa unor condiții și dotări materiale în unitățile școlare, lipsa de 

informare și consiliere parentală, posibilitățile limitate ale comunităților locale de a sprijini actul educațional, 

de a stimula și recompensa eforturile celor implicați, etc.,sunt doar câteva exemple de factori/probleme care 
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frânează succesul în educație. Odată identificate aceste situații, putem contura și formula țintele pe care 

voluntariatul și le propune: susținerea egalității șanselor educaționale a tuturor copiilor; sprijin în educarea și 

consilierea familiei; dezvoltarea instituțională a unităților furnizoare de educație, susținerea educației pe tot 

parcursul vieții pentru o dezvoltare integrală a personalității individului, promovarea și susținerea educației de 

tip incluziv, etc. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității elevilor. 

Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în ce 

mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția și celor 

care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă 

perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. 

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor 

cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin 

intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor 

copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea 

motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din 

care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. Prin acțiuni de voluntariat putem dezvolta 

sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De ce si cum am putea să convingem elevul să facă 

voluntariat? Iată câteva motive:  

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață;  

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri;  

✓ Își setează obiective mai realiste în viață;  

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială ce îi vor fi utile pe viitor și în carieră;  

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; ✓ Poate 

descoperi în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări profesionale pe această 

linie;  

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii;  

✓ Își dobândește prieteni noi;  

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății;  

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi 

Ca voluntari, pentru obținerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, instituţiile de 

cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de amenajare/ 

dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-

school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea 

pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia 

incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri 

dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a căror integrare în 

învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul permanent al unei 

persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. Pentru a asigura un 

mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor lor de dezvoltare, este 

necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor 

profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să împărtăşească impresii specialişti 

din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, manageri de companii. O astfel de 
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experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi 

parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii învățând 

astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care trăiesc. Învățarea 

lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin memorarea unor 

conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau 

din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am 

observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe 

cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală 

care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său 

l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate 

mult mai bune la învățătură. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să le 

cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei 

lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva 

în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult 

decât orice altă posibilă răsplată. Pentru înscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la 

discuții cu scopul constientizării necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor 

modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi 

încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de 

consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat. 

De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este 

necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor încă din 

grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. Un alt beneficiu adus de 

activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort psihic oricărui individ care 

hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată, în urma activităților de voluntariat se 

dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi 

pentru evoluția societății. În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții 

comunităților sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu 

un impact major asupra evoluției societății. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și 

pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 

Elevii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont propriu, pornind de la 

probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor mici – 

problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample, elevii 

sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l 

observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Putem 

concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi 

variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi 

vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig – beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte 

voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii 

mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum o societate care este partener voluntar în educaţie, va 

dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi 
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dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă şcoala, familia şi comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de 

comunicare, una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica voluntariatului. Valoarea activității de 

voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi și este doar o problemă 

de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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METODE ȘI MIJLOACE DE INVESTIGATIE PSIHOPEDAGOGICA A PERSOANELOR 

CU CERINȚE SPECIALE 

 

PROF. OPREA ELENA 

LICEUL TEHNOLOGIC “TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI 

 

Fără îndoială, cunoașterea particularităților psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerințe 

educative speciale, indiferent de tipul deficienței, precum și stabilirea unui diagnostic diferențial au la 

bază (pe lângă indicii de natură etiologică sau nosologică) și o serie de metode științifice grupate în 

două mari categorii: 

● metode și mijloace accesibile tuturor categoriilor de specialiști (cadre didactice, instructori de educație, 

specialiști terapeuți); 

● metode și mijloace de uz intern, folosite de persoane care au o pregătire  specială  în acest scop 

(diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri școlari). 

În prima categorie pot fi incluse următoarele metode și mijloace de cunoaștere a persoanelor 

cu cerințe speciale: 

Observația reprezintă urmărirea conștientă și sistematică a reacțiilor, atitudinilor și 

comportamentelor unei persoane, în totalitatea lor, în cele mai variate situații, pe baza evidențierii 

trăsăturilor caracteristice fiecărui individ în parte. După M. Zlate, calitatea observației depinde de o 

serie de factori cum ar fi: 

● particularitățile psihoindividuale ale observatorului (concentrarea atenției, capacitatea de sesizare a 

esențialului, intuiția);  

● educația personală a observatorului: tip evaluativ, tip descriptiv, tip imaginativ ,tip erudit; 

● caracteristici ale percepției: selectivitatea percepției, factori sociali care pot modela  sau deforma 

percepția. 

Observația, ca metodă indispensabilă cunoașterii persoanelor cu cerințe speciale, poate fi: 

spontană sau provocată, integrală sau selectivă, continuă sau situațională, directă sau indirectă, 

structurată (folosind o grilă de observație) sau nestructurată, în condiții naturale sau artificiale, 

transversală sau longitudinală.  

Această metodă are marele avantaj ca este la indemana oricărui specialist și oferă posibilitatea 

de a surprinde fenomene psihopedagogice, fie  în modul lor natural de manifestare, fie în situații de 

reproducere a cunoștințelor anterior asimilate. Astfel, observația reprezintă principalul mijloc de 

înregistrare a feedback-ului si a relațiilor cauzale referitoare la procesul terapeutic sau instructiv-

educativ, pe baza cărora se pot formula strategii ameliorative sau predictive cu privire la actul învățării 

sau recuperarii. 

Convorbirea reprezintă o conversație  între cel puțin două persoane, prin intermediul căreia se 

pot obține informații despre motivele, aspirațiile, interesele, trăirile afective ale interlocutorului. 

Marele avantaje ale convorbirii consta în faptul că permite, într-un timp relativ scurt, furnizarea unor 

informații numeroase, utile în înțelegerea motivelor interne ale conduitei și opiniilor subiecților 

intervievați,precum și în identificarea strategiilor cognitive ale atitudinii lor față de cei din jur( colegi, 

profesori, familie, anturaj).  

Convorbirea, ca metodă de cunoaștere a persoanelor cu cerințe speciale, poate fi liberă sau 

structurată, spontană sau dirijată pe o tematică anterior fixată. Ea presupune cu necesitate respectarea 
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personalității subiectului, competențe psihosociale din partea intervievatorului (empatie, sociabilitate, 

răbdare, intuiție) și rigoare în consemnarea răspunsurilor. În practică, de cele mai multe ori, metoda 

convorbirii este asociată cu observația, completând  astfel suma de informații cu privire la subiectul 

cercetat.  

Convorbirea, în contextul cunoașterii elevilor cu cerințe speciale, poate îmbracă mai multe 

forme:  

● convorbirea dintre profesor și elevi; 

● convorbirea dintre terapeut/consilier/profesor de sprijin și elevi; 

● convorbirea dintre managerul școlii și elevi;  

● convorbirea dintre părinți și copii/elevi 

● convorbirea dintre profesor și asistenți sociali sau tutorii copiilor cu cerințe  educative speciale. 

Reușita convorbirii depinde de gradul de sinceritate  care se stabilește între interlocutori, iar 

valoarea informațiilor culese este asigurată de climatul de securitate și încredere în care se desfășoară 

discuția.  

Metoda biografică urmărește culegerea de informații cu privire la: 

a. Mediul social de origine și condițiile materiale: 

● structura familiei 

● condițiile materiale și de locuit; 

● părinții- profesie, nivel cultural;  

● climatul afectiv din familie; 

● evenimente deosebite  din viața de familie( divorțuri, accidente, decese, conflicte); 

b. pregătire generală: 

● ruta școlară ; 

● discipline preferate; 

● rezultate obținute; 

● comportamentul în relațiile cu colegii; 

● împrejurări/experiențe/factori determinanți în orientare spre o anumită școală sau profesie; 

c. atitudini și conduite: 

● atitudini și conduite specifice din viața cotidiană(familie, școală, timp liber, situații dificile); 

● atitudini și conduite față de muncă, față de valorile sociale; 

● atitudini față de propriile calități și defecte; 

d. proiecte/planuri/aspirații de viitor:  

● domenii de interes; 

● moduri de realizare . 

Un tip particular al metodei biografice este studiul de caz, care reprezintă o investigație în 

legătură cu un subiect/grup de subiecți sau cu o situație instituționale specifică. 

Metoda experimentală este metoda care solicită o anumită  rigoare, întâlnită mai ales în 

situațiile în care se dorește verificarea ipotezelor unei cercetări sau când se dorește obținerea unor date 

precise și obiective cu privire la un fenomen sau o situație tip, atent controlate și înregistrate prin 

intermediul variabilelor dependente și independente.  

Aplicarea acestei metode necesită o mare documentare din partea experimentatorului, folosirea 

unor instrumente și condiții de lucru atent elaborate și verificate și folosirea unui aparat statistic 
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adecvat. Marele avantaj al acestei metode este relevanța crescută a datelor obținute, fapt ce permite 

efectuarea unor generalizări și predicții cu privire la fenomenul sau situația școlară studiată. 
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Personalități cu dificultăți de învățare 

prof. dr. Pavel Irina-Elena,  

Liceul Tehnologic „Ion Podaru”, Ovidiu, Constanța 

 

                              
1887 

Thomas Edison copil și adult, „omul care a adus lumina” (Foto: Wikimedia Commons) 

https://www.descopera.ro/cultura/13752399-thomas-alva-edison-omul-care-a-adus-lumina 

 

Motto:  

 For people like me and a lot more you know, people were frightened of us. So in them days they said 

OK, there’s nowhere for you, you get shut away in big institution. If people are different the other people get 

frightened. I still see it. People are frightened of people like me, an a lot more, because we are different”, 

Atkinson, Jackson and Walmsley 1987: 11, apud Tilstone (2000) 

 

 O dificultate de învățare se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare încetinită în plan emoțional 

sau comportamental. Ea nu este însă rezultatul întârzierii mentale, al deficiențelor senzoriale sau al factorilor 

culturali (S. Kirk, 1962, pg. 262). 

 Ungureanu (1998)  face referire la un studiu din anul 1988, al autorilor Aaron, Phillips și Larsen, care, 

bazându-se pe informații biografice amănunțite și sinteze verificate din perspectivă istorică, confirmă faptul că 

Thomas Edison, W. Wilson, H. C. Anderson și chiar Leonardo Da Vinci au prezentat unele caracteristici 

compatibile cu un deficit de învățare în privința lecturii – scrierii – dislexie. 

 Am ales povestea de viață a lui Thomas Edison, deoarece acesta reprezintă, fără îndoială,  una dintre 

personalitățile emblematice ale științei internaționale, fiind cunoscut drept „omul care a adus lumina” datorită 

faptului că a inventat becul în anul 1879. Invenția sa a revoluționat lumea, însă copilăria sa ascunde un elev cu 

dificultăți de învățare, în principiu fiind vorba despre dislexie. 

 Verza (1998), analizând tulburările limbajului citit – scris, definește termenul „dislexie” astfel:  

 

dificultatea în învățarea citirii corecte la subiecții normali mintal, datorită unei slabe coordonări a 

proceselor senzoriale, motrice și intelectuale implicate de actul citirii, precum și unei influente 

sincronizări a stimulilor grafici externi cu conținuturile ideative referitoare la cuvintele percepute și 

citite (pg. 209). 

 

 Potrivit aceluiași autor, dislexicul întâmpină anumite dificultăți în procesul de învățare, deoarece, atunci 

când vrea să citească un text comun, se poticnește, improvizează, înlocuiește, repetă, inversează unități fonetice, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edison_and_phonograph_edit1.jpg
https://www.descopera.ro/cultura/13752399-thomas-alva-edison-omul-care-a-adus-lumina
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omite cuvinte și rânduri întregi, are o voce fadă, ignoră semnele de punctuație, este chiar defensiv în fața textului 

pe care nu îl înțelege, nu îl acceptă și chiar începe să se teamă de actul de a citi. 

 În copilărie, Thomas Edison sau Al, cum era strigat la școală, nu era niciodată atent la clasă, iar școala 

și regulile reprezentau un supliciu pentru el. Avea note foarte slabe la matematică, nu era capabil să se 

concentreze și avea mari dificultăți cu scrisul și cititul. În ciuda slabei prestații școlare, el era un adolescent 

extrem de inteligent, pasionat de descoperirile în domeniul electricității, o știință aflată atunci abia la început.  

 Totuși, el nu era nici pe departe preferatul profesorilor, ba chiar fusese numit „bolnav mintal” într-o 

scrisoare pe care conducerea școlii o expediase mamei lui, forțând-o să îl retragă de la școală, deoarece fiul ei 

este prea slab și nu ține pasul cu ceilalți. Nancy Edison a despăturit epistola și, cu lacrimi în ochi, i-a citit 

copilului său: „Fiul dumneavoastră este un geniu. Școala noastră este prea măruntă pentru el și nu are suficienți 

profesori care să-l învețe. Vă rog, ocupați-vă dumneavoastră de el.” La scurt timp, Nancy, și ea fostă profesoară, 

l-a retras pe Edison de la școală la vârsta de doisprezece ani și a preferat să-l educe acasă, înțelegând că fiul ei 

nu este bolnav, ci are, într-adevăr, o dificultate de învățare numită dislexie.  

 Din fericire, povestea începe cu un părinte care crede în copilul lui, dar, din nefericire, și cu un dascăl 

care a etichetat fără să încerce să găsească soluții. Destinul a făcut ca, după moartea mamei, Edison să descopere 

această scrisoare, al cărei mesaj l-a cutremurat și l-a făcut să înțeleagă rolul crucial pe care l-a avut Nancy: „Fiul 

dumneavoastră este bolnav mintal. Nu-i vom mai permite să intre în școala noastră.”. 

 Ceea ce este de reținut din această poveste este faptul că nu toată lumea învață la fel de repede, de mult, 

de bine, iar responsabilitatea învățării ne implică pe toți: cadru didactic, școală, familie, copil, societate. Trebuie 

luată în considerare tulburarea de limbaj a elevului Thomas Edison, deoarece manifesta semne observabile ale 

dislexiei, precum incapacitatea de a citi, acomodarea greoaie la ritmul și regimul școlar, la reguli, nu putea ține 

ritmul cu ceilalți, obosea repede și era aparent imposibil de motivat. Totuși, lipsa specialiștilor și a asistenței 

adecvate în orientare școlară, consiliere socială, adaptare curriculară, atenție și stimulare timpurie au condus la 

excluderea sa din școală. Ungureanu (1998) afirmă faptul că, potrivit lui Learner (1997) evoluția copilului cu 

dificultăți de învățare nu este neapărat alarmantă, dacă se intervine la timp și adecvat, iar reducția și ameliorarea 

pot fi semnificative, în special pe fundalul menținerii copilului respectiv în ambianța de învățare.  

 Este adevărat că această dificultate de învățare poate provoca tulburări de comportament, frământări 

interioare, emoții și defecte exagerate, teama de vorbire, negativism, scăderea încrederii în forțele proprii, 

refuzul colaborării, ostilitate față de cei din jur, repulsie față de activitatea școlară, instabilitate afectivă, 

depresie, impulsivitate, dificultăți de integrare în viața socială, dar se pot găsi soluții în vederea ameliorării. De 

exemplu, terapia Meixner care promovează principiul pedagogic al gradației, principiul asocierii triple în 

însușirea citit – scris (fonem + grafem + engrama motrică a articulării), principiul prevenirii și evitării rigidității 

gândirii, asigurarea unei atmosfere agreabile în învățare; de asemenea - terapia Sindelar, logopedia. Sarcina 

cadrului didactic este de a analiza riguros cunoștințele inițiale, de a construi situații pedagogice adaptate 

nivelului evaluat al elevului. Aceasta este ideea susținută și de către Tilstone (2000) care spune că, îndată ce se 

descoperă o astfel de dificultate de învățare, trebuie să se recurgă la suport de specialitate, nu la excludere. Multe 

dificultăți de învățare sunt accentuate de sistemul de învățământ care uniformizează, nu tratează individual.  

 Povestea de viață a lui Thomas Edison nu este unică din nefericire și ilustrează foarte bine modul în 

care acceptarea copiilor cu dificultăți de învățare în societate depinde de flexibilitatea profesorului și de 

capacitatea lui de a răspunde la situații diverse printr-o atitudine pozitivă, prin adaptarea curriculumului și nu 

prin excludere. 
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Promovarea egalității de șanse prin educație 

Prof. Demetrescu Mihaela 

Lic. Charles Laugier, Craiova 

 

Grupurile vulnerabile devin și mai vulnerabile, din păcate, în situațiile de criză . În acestă perioadă lovită 

de pandemia de noul coronavirus, toți constatăm cum situația reală care până mai ieri era ignorată sau 

minimalizată, iese la suprafată în privința copiilor care nu aveau ce mânca ori nu aveau acces la electricitate, 

adesea, nu au beneficiat nici de acces la educație. 

Asta și pentru că educația presupune inclusiv investiții și eforturi materiale din partea părinților care  nu văd 

câștigul adus de educație si nu stiu cum să sprijine progresul copiilor.  

Pentru acesti copii, înainte de a ne gandi cum continuă educația pentru ei, trebuie sa ne gândim cu ce trăiesc ei 

acum când părinții nu mai au nici acel mic venit obținut ca zilieri sau ca necalificați, ca urmare a restrictiilor de 

circulatie sau a disponibilizărilor.  

Pentru ei problemele principale sunt cele legate  de supraviețuire și cu totul nesemnificative sunt problemele 

legate de școală. Pentru acești copii, școala trebuie să vină către ei, să existe o legatură telefonică a profesorului 

cu familia de câteva ori pe săptamână, pentru ca acesti copiii să nu se simtă abandonați de școală. 

 Societatea civilă a jucat un rol esențial în aceasta perioadă.  

Tot mai multe inițiative locale și-au găsit sprijinul in eforturile făcute de ONG-uri și fundatii și au donat  

familiilor nevoiașe telefoane, tablete, calculatoare sau abonamente la Internet. 

Reprezentantii elevilor au considerat că instituirea obligativitătii participării la orele de curs desfășurate 

în mediul online, ținând cont doar de elevii ce detin un dispozitiv ce se poate conecta la Internet, a fost o dovadă 

clară a interesului scăzut pe care autoritatile îl acordă problemelor din mediile dezavantajate în care se afla sute 

de mii de elevi.  

Asociatiile de elevi au precizat că în Legea Educatiei Nationale scrie că accesul la invătare se realizează 

fără discriminare și este prevăzut principiul asigurării egalitătii de sanse.  

În această situație putem vorbi de o discriminare indirectă, pentru că pentru elevii proveniti din mediile 

dezavantajate, rurale, sau din familii cu posibilitati materiale reduse nu au avut parte de acces la educație.  

În contextul continuării cursurilor în mediul online, egalitatea de sanse pentru categoriile de elevi 

mentionate anterior nu este asigurată, performantele acestora la examenele nationale fiind afectate din cauza 

pauzei determinate de lipsa accesului la educatie", au mai spus asociatiile de elevi.  

Acestea relatează că au propus întocmirea unei evidente a numărului de elevi fără acces la internet și demararea 

unei achizitii directe de dispozitive conectate la internet, astfel încât toti elevii să aibă acces egal la invătătura 

în această perioadă, precizând că Ministerul Educatiei si Cercetarii a uitat de cei are au nevoie de cel mai mult 

sprijin. 

Un copil din trei trăiește în sărăcie în România, a arătat într-un interviu pentru Europa Liberă Ștefan 
Dărăbuș, directorul regional al fundației Hope and Homes for Children, pentru Europa Centrală și de Sud. În 
acest context, „școala online este o mare farsă”, pentru că unor copii care au probleme de bază neacoperite 
este greu să le ceri obligatoriu să participe la cursuri online. 
„Când noi avem 30% din populația României cu toaletă în curte, când suntem pe primul loc în Europa la rata 

mortalității infantile, vorbim de școală online! Cred că acest lucru se aplică norocoșilor care trăiesc în clasa de 

mijloc măcar”, a spus Ștefan  Dărăbuș. 

Dacă vrei să ajuţi copiii din medii defavorizate, nu poţi să le dai un laptop şi să te aştepţi să se descurce. Nu le 

poţi spune: „Mâine începi teleşcoala, ne vedem pe internet“. Ei au nevoie de cineva care să-i încurajeze. Și 

atunci legătura profesorului cu copiii rămâne cea mai importantă. 
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,,Să-i ajutăm, iubindu-i” 

Prof. Tolan Alice 

Grădinița cu program prelungit ,, Palatul fermecat ” Arad 

 

Indiferent cum ar fi copilul care urmează să se nască şi dizabilităţile pe care le poate avea, inima este 

cea care vorbeşte înainte de toate. 

 Un copil cu … probleme, are nevoie, în primul rând de dragostea părinţilor săi, pentru a creşte în cele 

mai bune condiţii. Nu de puţine ori, s-a întâmplat să existe un copil pe care să îl iubim, dar în a cărui vindecare 

ne-am pierdut orice nădejde. Acesta este copilul cu… handicap, pe care îl putem întâlni oriunde: pe stradă, la 

şcoală, la grădiniţă. Important este să-l vezi şi să vrei să-l ajuţi. Ceva ne spune că acest copil trebuie să fie iubit, 

că trebuie să-i descoperim calităţile.  

Existenţa unui copil cu dizabilităţi într-o familie, are repercusiuni majore asupra întregii familii. 

Întrebările vin una după alta şi aşteaptă răspunsuri, care de cele mai multe ori,dor: ,,Ce anume îl face să fie 

astfel?”, ,,De ce să nu fie şi el ca ceilalţi copiii?”, ,,Oare poate să înveţe sau nu vrea?”, ,,Oare va fi acceptat de 

cei din jur?” etc. La toate aceste întrebări, există doar un singur răspuns: ,,În primul rând, pentru a-l putea ajuta, 

copilul trebuie iubit!”.  

Ce facem cand întâlnim privirile pline de tristeţe ale părinţilor care au avut neşansa de a li se naşte un 

copil cu probleme sau care, în urma unui accident nefericit s-au trezit cu un copil care a rămas infirm pe viaţă? 

Avem mai multe variante, dar cel mai important este să fim alături, să ascultăm, să îndrumăm, să ajutăm sau să 

consiliem. Indiferent de momentul când părintele este informat asupra stării de sănătate a copilului, se produc 

o serie de trăiri, de manifestări cum ar fi: reacţii similare reacţiilor de doliu, reacţii de negare a realităţii, atitudini 

de culpabilitate şi disperare, atitudinea de imputare, reacţia fraţilor faţă de copilul bolnav.  

Pentru a întelege mai bine problemele persoanelor cu deficient, incapacitate, handicap, este nevoie să 

întelegem conţinutul definiţiilor acestor termeni. O ,,deficienţă” corespunde oricărei pierderi de substanţă sau 

alterare a unei structuri sau a unei funcţii psihologice, fiziologice sau anatomice. O ,,incapacitate” corespunde 

oricarei reduceri (rezultată ca urmare a unei deficienţe) parţială sau totală a capacităţii de a îndeplini o activitate 

de o manieră sau în limitele considerate ca normale de o fiinţă umană. Un ,,handicap” este un dezavantaj social 

pentru un individ dat, care rezultă dintr-o deficienţă sau o incapacitate care limitează sau interzice îndeplinirea 

unui rol normal (în raport cu vârsta, sexul, factorii sociali sau culturali) de către aceea persoană.  

Reiese din aceasta că handicapul depinde de relaţiile persoanei cu mediul înconjurător. Handicapul 

constă în pierderea sau limitarea posibilităţilor de a participa, pe picior de egalitate cu ceilalţi indivizi, la viaţa 

comunităţii. Copiii cu asemenea probleme, pot beneficia de educare, recuperare, socializare, stimulare 

complexă, iar familiile, de informare şi consiliere, în instituţii ale statului care sunt abilitate să ofere aceste 

servicii, dar cel mai important lucru este ca aceşti copii să beneficieze de afectivitatea părinţilor, care nu poate 

fi substituită de către nici o alta persoană. Consilierea părinţilor trebuie să urmărească două aspecte esenţiale: 

învăţarea unor comportamente adecvate care să-i ajute să fie eficienţi în procesul de educare a copiilor şi 
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depaşirea de către aceştia a dificultăţilor de natură psihologică, pe care le presupune existenţa în viaţa lor a unui 

copil cu dizabilitate. Familia deţine rolul cel mai important în educaţia copilului, iar lipsa de îngrijire, de bucurii, 

amărăciunile, inflenţează nefast dezvoltarea armonioasă a copilului. De regulă, cu cât handicapul este mai sever, 

cu cât mama este mai autoritară, înclinată să ia cu totul în sarcina sa activitatea copilului şi, prin acesta, să 

stânjenească posibilitatea dezvoltării sale. În acest caz, putem observa că este vorba de supracompensare din 

partea mamei, deoarece intervine sentimentul de vinovăţie şi deci responsabilitatea creşte faţă de copil. Tipul 

relaţiilor părinţi-copii se dezvoltă, în mod diferit, în funcţie de personalitatea părinţilor, precum şi de 

particularităţile copilului însuşi. Părinţii trebuie să înteleagă că măsurile fundamentale sunt cele educative, prin 

care potenţialităţile copilului sunt dezvoltate la maximum. Este nevoie însa de mult calm şi răbdare, deoarece 

efectele subtile ale educaţiei nu se pot obţine de la o zi la alta.  

Rolul de părinte al unui copil cu dizabilităţi este de cele mai multe ori foarte stresant. Deşi îşi iubesc 

copiii, părinţii pot reacţiona la stres ţipând la ei sau tratându-i în moduri în care nu i-ar trata niciodată pe alţii. 

Părinţii copiilor cu dizabilităţi, sunt confruntaţi mereu cu solicitări de schimbare a timpului, răbdării şi energiei.  

Pentru a le reduce stresul şi a le păstra autocontrolul părinţilor prezint câteva exemple de exerciţii. 

 a) ,,Faceţi o pauză!” – Asiguraţi-vă că şi copilul este în siguranţă, apoi îndepărtaţi-vă de situaţie. Duceţi-

vă în domitor sau baie şi închideţi uşa, luaţi-vă câteva minute să vă reveniţi!” 

 b) ,,Mişcaţi-vă!” – Indiferent dacă, credeţi sau nu, acest lucru dă rezultate cu adevărat. Când copiii sunt 

iritabili şi se plâng, iar dumneavoastră simţiţi că stresul sporeşte, găsiţi un mijloc de a face mişcare, exerciţii 

fizice. Puteţi să alergaţi în jurul mesei de la bucătărie sau să faceţi 20 de sărituri pe loc, până când veţi termina, 

veţi avea răsuflarea tăiată şi veţi…râde.  

c) ,,Faceţi câţiva paşi înapoi!” - Prin simpla mişcare înapoi, ne detaşăm de situaţie suficient cât să 

câştigăm puţină perspectivă. Aceasta ne acordă, de asemenea, posibilitatea de a înţelege că avem alegeri în ceea 

ce priveşte modul cum reacţionăm faţă de situaţiile stresante. 

 d) ,,Respiraţi adânc de 3 ori şi număraţi până la 10.” – Inhalaţi şi expiraţi forţat. Respiraţia profundă, 

va clarifica mintea. Poate să ajute la reducerea sentimentelor şi emoţiilor negative. Dupa aceea, avem mai multe 

şanse să tratăm problemele în mod constructiv. Acest exerciţiu ne cumpară câteva secunde preţioase, ajutându-

ne să ne revenim şi să ne concentram asupra unei chestiuni anume, care se află la îndemână.  

În general, copiii nu ne spun cum se simt ei, ci se poartă cum simt – ei plâng sau au un comportament 

inadecvat. În orice zi, un părinte poate observa duzini de emoţii la un copil. Sarcina părinţilor este să-i ajute pe 

copii să înveţe despre sentimentele lor şi să le arate relaţia dintre sentimentele şi comportamentele lor. Copiii 

doresc ca şi oamenii importanţi din viaţa lor să-i înţeleagă şi să ştie ce simt ei. Când sentimentele unui copil 

sunt înţelese şi confirmate de către un părinte, se întâmplă adeseori un lucru minunat în comportamentul sau 

starea lui de sănătate se îmbunătăţeşte. Cu spriinul părintelui, copilul va învăţa să caute propriile sale soluţii 

pentru probleme, să devină mai independent şi să-şi stăpânească emoţiile şi comportamentul.  

În concluzie, putem să spunem că pe aceşti copii cu dizabilităţi trebuie ,,să-i ajutăm, iubin- 

du-i!”  
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Modalități de interacțiune între copii în cadrul grupelor în care există și copii cu CES 

Prof.înv.preșc. Milea Ramona Elena 

 Grădinița P.P. Nr.13 Târgoviște 

 

 Salutul de dimineață reprezintă unul dintre momentele în care copiii pot interacționa într-un mod placut 

si interactiv. Pe langa salutul simplu, educatoarea poate invita copiii  la interactiune în diverse moduri, fie printr-

un salut personalizat , în care copiii, alături de bună dimineața, vor aduga numele copilului pe care îl salută 

atribuindu-i o calitate: frumos, haios, colorat, gălăgios etc, fie printr-un salut colorat, adică însoțit de un anumit 

gest (semn cu mâna, clipirea ochilor, inimioară cu ajutorul degetelor etc).  

 Un exemplu de salut des întâlnit îl reprezintă salutul cu complimente, pe care îl începe educatoarea, sub 

forma: Buna dimineata, Maria! Ai o bluză foarte frumoasa, astăzi!; Maria va mulțumi și va proceda în același 

mod cu colegul de lângă ea. Se va urmări modul în care copiii primesc complimentele , dupa mimica feței și se 

va avea în vedere ca fiecare copil sa mulțumească . În general, nu doar mulțumesc, copiii raspund colegilor cu 

un alt compliment. 

 
 

 Împărtășirea cu ceilalți reprezintă un alt moment în care copiii interacționează, fac schimburi de idei, 

impresii, leagă prietenii. 

  

 Educatoarea propune un subiect legat de tema zilei (”Ce anotimp vă place cel mai mult?”, ”Cum ai 

petrecut de ziua ta?”, ”Ce cadou vrei să iți aducă moș Crăciun?”, ”Care este jucăria preferată?” etc), iar copiii 

fac perechi și povestesc unul celuilalt despre tema dată. Astfel, toți copiii au posibilitatea de a vorbi, de a forma 

perechi cu mai mulți colegi, de a afla lucruri unii despre ceilalți. 
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 Copacul emoțiilor este un mijloc de exprimare a emoțiilor și chiar de manifestare a empatiei . De 

exemplu, la sfârșitul unei zile, copiii aleg emoția pe care a simțit-o față de un coleg sau față de mai mulți colegi, 

o așază pe copac și justifică alegerea făcută. Educatoarea urmărește explicațiile copiilor, modul în care 

reacționează colegii la explicațiile date, mimica și gesturile acestora. 

 

 Doar 4 pași… reprezintă o metodă interactivă de rezolvare a micilor conflicte care pot apărea între 

preșcolari. În centrele de activitate, pot fi așezate 4 jetoane reprezentative cu etapele de rezolvare a unui 

conflict: calmarea, discuția, găsirea unei soluții și împăcarea.  În timp, copiii își vor rezolva singuri conflictele. 

 

 Carte tematică aniversară, modalitate de interacțiune care presupune mai mult decât dialogul, o 

interacțiune bazată pe desen, prin care copiii își exprimă emoțiile în mod creativ și original. De asemenea, în 

realizarea cărții, copii pun întrebări referitoare la gusturile colegilor, preferințele acestora. Este și o 

oportunitate de inițiere de jocuri, legare de prietenii. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1075 
 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1076 
 

Integrarea elevilor cu CES 

 

Profesor: Mureșan Ligia 

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean 

 

 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a elevilor cu CES pentru 

a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de copii. 

           Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora care 

să-i apropie cât mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter colectiv-recuperator, 

stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească 

sau să le înlocuiască pe cele deficitare,crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate 

în general şi pentru învăţare în special,asigurarea unui progres continuu în diversificarea comunicării; formarea 

unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional 

şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale 

personalităţilor care să faciliteze normalizarea deplină. 

  

          Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să 

dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are. 

            Integrarea urmăreşte valorificarea la maxim a tuturor abilităților copilului alcătuindu-se un proiect 

individual de integrare, care să prevadă toate măsurile impuse pentru reuşita acestei acţiuni. În vederea alcătuirii 

proiectului individual de integrare, cadrul didactic trebuie să fie sprijinit atât de medic , psiholog şi logoped cât 

şi de cadrul didactic de sprijin din nou munca în echipă și nu plasarea sarcinii doar pe umerii unui singur om!       

Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv 

emoţionale corespunzătoare. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaţiile 

practice, teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru 

integrarea şi incluziunile în activităţi profesionale şi în colectivităţile sociale normale. 

Ce elevi intră în categoria CES? 

   Se încadrează în categoria CES: copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, dificultăţi de vorbire, tulburări 

de comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi simplu, printr-

o perioadă mai grea (abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-emoționale care dizabilitează formarea normală 

a personalității copilului). 

    Interesant este că fac parte din aceeaşi categorie şi copiii supradotaţi, care au nevoie tot timpul de provocări 

pentru a-şi menţine interesul faţă de şcoală. 

Munca diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă în primul rând, în stabilirea 

unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie de necesităţile 

şi dificultăţile  copilului. 

       Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să fie parcurse de către fiecare copil cu CES 

ar trebui să fie stabilite de către profesorul de sprijin şi profesorul specialist, în egală măsură. Întreaga intervenţie 

asupra copiilor din învăţământul integrat presupune, de fapt, o muncă în echipă: profesor specialist, profesor de 

sprijin, logoped, profesor consilier, părinţi. 

    Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine profesorul clasei, care devine principalul factor de acţiune şi de 

coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. Acesta ideal, ar trebui: 

• să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în clasă a 

elevilor cu CES şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie; 
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• să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a conţinuturilor 

învăţării pentru fiecare elev; 

• să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei educaţionale, dar mai 

ales cu familia elevului ; 

• să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES şi să ţină 

evidenţa rutei curriculare a acestuia. 

          Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu dizabilităţi acţionează în 

urma unei reflecţii îndelungate. Un punct important al intervenţiei cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea 

cu părinţii şi consilierea acestora, implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii, nu doar în calitate de 

observatori ci şi de participanţi activi. 

Procesul de integrare educațională 

          Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. 

          Curriculum-ulul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea sa, care se 

concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice, 

obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor , metodele şi mijloacele de 

predare-învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare coerentă și corectă a rezultatelor. 

           În planul dezvoltării curriculare  pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă de 

curriculum-ul general pentru elevii valizi. 

 Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea unor 

activităţi suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de deficienţă. 

         Spre exemplu, în cazul elevilor cu deficienţă mintală, planul de învăţământ se reduce, atât din punct de 

vedere al numărului de discipline de studiu, cât şi din punct de vedere al conţinutului informaţional, ce urmează 

a fi însuşit în fiecare capitol în parte. În schimb, creşte numărul de activităţi individuale suplimentare, în care 

urmează să fie inclus elevul cu deficienţă mintală, în scopul recuperării acestuia pe partea deficitului cognitiv 

înregistrat. 

        Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este 

apreciat și validat identitar ca individ. Astfel, elevii vor fi motivați în a participa la procesul de învăţământ după 

posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 

     Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu dizabilităţi şi cadrele didactice bine 

pregătite şi informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea acestora. Acest lucru ajută la 

reducerea stresului pe care-l resimt familiile şi micşorează riscul ca părinţii să-şi manifeste frustrările asupra 

copiilor lor. 

     Trebuie redusă izolarea părinţilor punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi în situaţii similare, promovând 

o abordare pozitivă a creşterii şi disciplinării copiilor. 

Măsurile întreprinse trebuie să se adreseze în mod specific factorilor care contribuie la abuzare şi 

neglijare, inclusiv lipsa informaţiilor şi abilităţilor ca părinte, sau caracterul nepotrivit al acestora, respectul 

scăzut faţă de sine însuşi, sentimentul de izolare, aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a dezvoltării 

copilului şi al rolului de părinte. 

        În scopul atingerii obiectivelor specifice, se realizează adaptări curriculare; prin acestea se înţelege orice 

adaptare a conţinutului disciplinelor  şcolare, precum şi adaptări în mediul de învăţare, în sfera procesului 

evaluativ şi al adaptării ale unor mijloace tehnice de reabilitare folosite în procesul instructiv-educativ. 

   În vederea realizării acestor adaptări trebuie luate serios în considerare, următoarele aspecte: 

     Poate fi sporită participarea elevului prin schimbarea organizării lecției? 

     Are nevoie elevul de obiective curriculare adaptate? 

     Se implică profesorul în deciziile referitoare la adaptarea curriculară? 
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     Corespunde curriculum-ul adaptat nevoilor copilului? 

    De multe ori se foloseşte şi lucrul în grup care oferă posibilitatea elevilor cu dificultăţi de învăţare să 

colaboreze unii cu alţii prin discuţii, lucrări de cercetare şi/sau  jocul de rol. 

    Tipurile de grupuri pot fi : 

·         grup de opinii: acest tip de activitate se desfăşoară prin discuţii libere, însă asupra unui anume subiect 

; 

·         grup de simulare: această formă este utilă pentru studierea situaţiilor reale, din viaţă, elevii trebuind 

să se pună în pielea unui personaj; 

·         grupul de discuţii libere: această formă este foarte bună pentru învăţarea anumitor abilităţi 

fundamentale; 

·         adunarea clasei: este utilă pentru a modifica comportamentele indezirabile şi a induce simţul 

răspunderii ,al responsabilității; 

      În concluzie, profesorul clasei trebuie să dobândească/să stăpânească o pregătire adecvată în educaţia 

specială, să poată identifica elevii cu CES, să-i trimită la Comisia de Expertiză Şcolară, să elaboreze, în 

colaborare, programele individualizate, să fie disponibil pentru a lucra cu alţi specialişti, cu părinţii, să aibă 

capacităţi manageriale şi pedagogice la clasă, să lupte pentru reducerea izolării /discriminării copilului CES în 

clasă şi în întreaga activitatea didactică. 

  Elaborarea unei adaptări curriculare se poate realiza prin: 

Extensiune - pentru elevii al căror potenţial intelectual nu este afectat, prin introducerea unor activităţi 

suplimentare de însuşire prin compensare a unor limbaje alternative de comunicare, pentru surzi şi orbi, activităţi 

de socializare şi preprofesionalizare. 

Selectarea conţinuturilor din curriculum general pentru elevii din şcoala de masă şi renunţarea la acele 

conţinuturi ce nu pot fi înţelese de copiii cu CES. 

Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin implicarea elevilor cu CES într-o 

serie de activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora şi asigurarea participării 

la activităţile specifice din învăţământul de masă. 

       De altfel,dacă ținem cont de diferențele individuale oricum, toţi elevii care participă la procesul de educaţie 

trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: 

• au abilităţi diferite; 

• au interese diferite; 

• au experienţe anterioare de învăţare diferite; 

• provin din medii socio-familiale diferite; 

• au diferite comportamente afective (timiditate, emotivitate etc.); 

• au potenţial individual de învăţare; 

   Diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că:        

o elevii învaţă în ritmuri diferite; 

o elevii au stiluri de învăţare diferite; 

o cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui elev; 

o experienţele de viaţă diferite ale elevilor presupun adoptarea unor metode de învăţare diferite dar şi a 

unor materiale şi mijloace didactice diverse; 

  Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă pentru că: 
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    prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament; 

    prezintă tulburări senzoriale de auz sau de văz; 

    dificultăţi de învăţare a scris-cititului( dislexia-disgrafia); 

    au dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în spaţiu şi timp, schemă corporală); 

    au dizabilităţi mintale; 

    au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi de comunicare; 

    au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ; 

    procesul de predare – învăţare - evaluare este neadecvat nevoilor educaţionale şi diferenţelor individuale 

dintre elevi (sarcini prea grele sau prea uşoare, metode neparticipative, timp insuficient dozat, material didactic 

inadecvat sau insuficient,sau suprasolicitant chiar). 

   Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată 

se poate realiza prin:  

·        adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea 

obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere  şcolară  suplimentare ,etc. 

·        adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele 

de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ -participative, jocul didactic), materialul 

didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de 

sprijin); 

·        adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

·        adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale 

ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea 

trebuie să vizeze identificarea progresului real realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele evaluării 

iniţiale. Aceste rezultate conduc la selectarea obiectivelor pe care le propunem, la selectarea conţinuturilor şi a 

acelor activităţi de învăţare care vor corespunde cel mai bine nevoilor copilului în cauză în scopul unui progres 

educativ. După o adaptare corectă a programei şcolare realizată de către cadrul didactic de la clasă ,în colaborare 

cu cadrul didactic de sprijin, la potenţialul elevului, urmează structurarea unui plan de intervenţie personalizat 

cu un scop (obiective pe termen lung) şi obiective pe termen scurt. 

     Scopul final al acestuia este de a răspunde cerinţelor elevului pentru asigurarea dezvoltării sale, coerenţei şi 

complementarităţii intervenţiilor ulterioare. 
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VALENŢELE  FORMATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 

 

Cernat Veronica- prof. înv. primar 

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Medgidia 

 

                      Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i pregătească pentru viaţă, 

ţinând seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, acordând atenţia cuvenită bogăţiei de forme pe care 

se structurează comunicarea umană contemporană. Întrucât o abordare exhaustivă nu i-ar sta în putere şi nici nu 

i-ar fi necesară, ea trebuie să se oprească la acele forme ale comunicării care prezintă un interes practice imediat, 

pe linia scopului formative esenţial urmărit. 

                     Prin comunicare, oamenii îşi împărtăşesc cunoştinţele, interesele, atitudinile, simţămintele, ideile. 

Analiştii consideră că omul comunică pentru a se informa, a impresiona, a provoca o reacţie, a amuza, a se face 

înţeles, a exprima punctul de vedere, a obţine o schimbare de comportament sau atitudine. În funcţie de numărul 

participanţilor, comunicarea poate avea loc la unul din nivelurile: intrapersonale, interpersonale, în grupuri mici, 

în cadrul comunităţilor locale, regionale şi naţionale. 

 Elementele care stau la baza comunicării sunt; emiţătorul, receptorul, mesajul, canalele de 

comunicare, codificarea, decodificarea, feed-back-ul. Calitatea comunicării depinde enorm de educaţia pe care 

fiecare o primeşte în familie şi pe diferitele trepte ale sistemului de învăţământ. 

 În şcoală elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări, ci să înveţe arta comunicării, să iniţieze şi 

să poarte o conversaţie, să-şi exprime punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi 

argumenteze ideileşi atitudinile, să interiorizeze valoarea comunicării. De aceea, activitatea educativă trebuie 

să cuprindă o varietate de forme de comunicare orală şi scrisă. 

 Elevii învaţă cel mai bine atunci când exersează comunicarea în grupuri mici, cu sarcini de 

conversaţie conţinute în context natural şi autentice. Desfăşurarea educaţiei din perspective principiului 

educaţiei permanente contribuie într-o mare măsură la asigurarea articulării conţinuturilor assimilate de individ 

prin canalele formal, nonformal, informal. Educaţia se realizează prin acţiuni educative. Unele dintre aceste 

acţiuni educative se află în afara sistemului de învăţământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice 

identificabile. De aceea, şcoala nu rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme de educaţie extraşcolară 

pe care se structurează comunicarea umană contemporană. În acest sens, am încheiat un parteneriat educaţional 

între şcoală şi Bilioteca Municipală Medgidia. Proiectul educaţional ,,Prietenii cărţii” reprezintă o încercare de 

a pune în relaţie cartea şi copilul, de a crea un contact, de a contribui la redescoperirea basmului ca un univers 

al copilăriei, un izvor de cunoaştere şi visare.  Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii noştrii 

au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de 

participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. Activit ţile extra colare, n general, au cel mai larg 

caracter interdisciplinar, ofer  cele mai eficiente modalit ţi de formare a caracterului copiilor nc  din clasele 

primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

           Activit ţile complementare concretizate n excursii şi drumeţii, vizite, vizion ri de filme sau 

spectacole imprim  copilului un anumit comportament, o ţinut  adecvat  situa iei, declan eaz  anumite 

sentimente. O mai mare contribu ie n dezvoltarea personalit ţii copilului o au activit ţile extraşcolare care 

implic  n mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea n afara 

clasei şi cea extra colar  trebuie s  cuprind  masa de copii. 

 Serbările şcolare dedicate unor evenimente importante din viaţa de elev (1 Iunie, 8 Martie, 1 

Decembrie, ,,Uite vine Mos Crăciun”, serbarea Abecedarului) sunt un prilej de a îmbina frumos arta cântecului 

cu euritmia. De altfel, pe aproape întreaga perioadă şcolară, cântul şi cuvântul merg mână în mână. Ea 

evalueaz  talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transform  n pl cere şi satisfacţie public  

str duinţele colectivului clasei şi ale fiec rui copil n parte.Perioada de preg tire a serb rii, dorinţa sincer  

de succes, sudeaz  colectivul, impulsioneaz  n mod favorabil, face ca elevul s  tr iasc  clipe de desf tare 

sufleteasc . Consider c  fiecare copil trebuie s  aib  un loc bine definit n cadrul programelor, pentru a se 

simţi parte integrant  a colectivului, s  fie constient c  şi de participarea lui depinde reuşita unei serb ri 

colare. Am tr it al turi de ei bucuria succesului, am remarcat, c  acel contact cu publicul treze te n 

sufletul copiilor dorinţa de a nvinge dificult ţile, de a-şi st pâni timiditatea, de a tr i bucuria reuşitei. 
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                   O alt  activitate deosebit de pl cut  care contribuie la stimularea personalit ţii elevilor este 

excursia. Aceasta ajut  la dezvoltarea intelectual  şi fizic  a copilului, la educarea lui cet ţeneasc  şi 

patriotic . Excursia este cea care l reconforteaz  pe copil, i prilejuie te nsu irea unei experienţe sociale 

importante, dar şi mbog ţirea orizontului cultural tiinţific. Prin excursii elevii i suplimenteaz  şi 

consolideaz  instrucţia colar  dobândind nsu irea a noi cuno tinţe. Excursiile reprezint  finalitatea unei 

activit ţi ndelungate de preg tire a elevilor, îi ajută s  nţeleag  nu numai din perspectiva evad rii din 

atmosfera de munc  de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. Tot excursia este activitatea 

educativă în care se poate desfăşura o altă formă a comunicării, şi anume comentariul unei acţiuni sportive. 

Popasul care se face pentru a servi masa este folosit şi pentru jocuri collective. Comentatorul activităţii sportive 

transmite ceea ce se petrece pe teren. Acelaşi lucru se face apoi în scris, la întoarcerea acasă, comentând un 

aspect al jocului, realizându-se astfel şi un top al comentatorilor sportive ai clasei. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici. 

Acestea ofer  copiilor posibilitatea s  demonstreze practic ce au nv ţat la coal , acas , s  deseneze 

diferite aspecte, s  confecţioneze modele variate.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite faze, 

pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul competiţional, 

sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista tinere talente artistice în 

vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile le-am realizat la nivelul clasei sau la nivelul şcolii. În cadrul 

concursurilor s-a dezvoltat spiritul competitiv şi creativitatea elevilor.Astfel fiecare participant dorea să 

realizeze lucrări superioare. Participarea la concursurile realizate de diverse şcoli şi instituţii din ţară şi chiar 

internaţionale a dus la câştigarea unor diplome cu care elevii se puteau mândri. Fiecare elev deţine o mapă în 

care îşi colecţionează diplomele personale câştigate. 

Ziua copilului-1 iunie am serbat-o mereu cu elevii prin activităţi extraşcolare, iar concursurile au avut 

o pondere mare .Astfel am organizat diverse concursuri care au dat poisibilitate elevilor să primească fiecare 

câte o diplomă pentru domeniul în care acesta deţine aptitudini. 

Spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face 

cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor 

în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii 

puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.  

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi 

ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o 

comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în 

organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter 

opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele 

conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, 

educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite 

domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc. Posibili parteneri educaţionali sunt: familia, 

comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale etc. 

Iată câteva dintre activităţile educative pe care le-am desfăşurat şi care, alături de educaţia formală şi 

informală, îi ajută pe elevi să comunice mai uşor, corect, să capete curaj în a-şi exprima gândurile, sentimentele, 

pentru a-şi susţine punctul de vedere. Ele sunt, deci, parte integrantă a procesului de învăţământ. Spiritul de 

observaţie, gândirea, exprimarea se pot forma şi dezvolta în cadrul unui proces educativ de durată din care fac 

parte şi aceste activităţi educative. Exerciţiile de compoziţie, indiferent de tip, sunt chemate să contribuie efectiv 

la pregătirea pentru integrarea socială, pentru împlinirea personalităţii elevilor. 
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Serbarea de Crăciun ,,Uite, vine Moş Crăciun” 
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STUDIU DE SPECIALITATE 

ÎNVĂŢAREA INTERACTIV- CREATIVĂ 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR BOGASIERU COSMINA ALINA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ 

 

În cadrul învăţării interactiv-creative, elevul descoperă, inferează, imaginează, construieşte şi 

redefineşte sensurile, filtrându-le prin prisma propriei personalităţi şi solicitând procesele psihice superioare de 

gândire şi creaţie. Ea apare ca urmare a eforturilor individuale şi colective, al interacţiunii educatului cu ceilalţi, 

bazându-se pe schimburile sociale în dobândirea noului. Individul care învaţă activ este „propriul iniţiator şi 

organizator” al experienţelor de învăţare, capabil să-şi reorganizeze şi să-şi restructureze în permanenţă 

achiziţiile proprii, în viziune sistemică. Dezvoltând acest tip de învăţare activă, cadrele didactice stimulează 

elevii să devină capabili să elaboreze proiecte personalizate de învăţare, să-şi asume responsabilitatea 

desfăşurării învăţării, conştientizând, aplicând, (auto)evaluând, gestionând şi dobândind progresiv autonomie în 

propria formare.  

Principiile care stau baza construirii strategiilor didactice interactive sunt:  

1) Elevii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale instruirii;  

2) Scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse;  

3) Sunt promovate alternativele metodologice de predare – învăţare – evaluare;  

4) Sarcinile de învăţare vor solicita informaţii trasdisciplinare şi analize multidimensionale ale realităţii;  

5) Evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând metode alternative de evaluare; 

6) Sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvarea de probleme;  

Învăţarea interactiv-creativă este un proces de creare de semnificaţii vis-a-vis de noua informare şi 

de cunoştinţele anterioare, de transformare a structurilor cognitive ale elevului, consecinţă a încorporării noilor 

achiziţii (cunoştinţe, priceperi şi deprinderi), prin angajarea eforturilor intelectuale şi psihomotorii de construire 

a cunoaşterii.  

Interactivitatea presupune interrelaţionarea, directă sau mediată, cu ceilalţi, cu profesorul şi colegii 

şi procese de acţiune transformativă asupra materialului de studiu. Creativitatea solicită procese de combinare, 

de conversie, de imaginare şi restructurare continuă a datelor, prin situarea celui care învaţă şi situaţii 

problematice care necesită rezolvare. Avem învăţare creativă atunci când elevul dobândeşte a experienţă nouă 

prin propriile puteri, descoperind-o şi exersând-o în cadre problematice divergente. Interactivitatea presupune 

creativitate, în timp ce creativitatea poate fi individuală sau de grup. Instruirea interactivă, asociată tipului 

superior de învăţare şcolară interactivă şi creativă, implică conjugarea eforturilor ambilor agenţi educaţionali 

(profesorul – elevii) în construirea cunoaşterii. Relaţia profesor-elev se redimensionează. Educatul îşi asumă 

rolul de subiect, de agent al propriei formări, iar profesorul este ghidul său în demersurile întreprinse. Este 

dezirabil ca învăţarea interactivă să determine, pe lângă implicarea activă a elevilor şi studenţilor, şi plăcerea de 
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a descoperi şi de a învăţa prin dezvoltatea iniţiativelor personale. Acest fapt poate crea sentimentele pozitive – 

de încredere în propriul potenţial, de dorinţă de cunoaştere, de împlinire, motivând activităţile de cunoaştere 

viitoare. Învăţarea interactiv-creativă este o forma specială a învăţării şcolare, apărută din necesitatea ţinerii 

pasului şcolii cu noile transformări existente şi preconizate, în viaţa şi activitatea socialumană, în complexitatea 

epocii contemporane. Acest fapt solicită din parte individului înzestrarea cu un echipament intelectual, afectiv-

voliţional, care să-l ajute să depăşească modalităţile de simplă echilibrare ale organismului, prin răspuns la 

stimuli la nivel dominant senzorio-perceptiv. El trebuie să folosească traiectorii combinate şi complicate de 

ordin reflexiv în soluţianarea problemelor pe care i le pune viaţa şi să exploreze alternativele rezolutive.  

În consecinţă, învăţarea interactiv-creativă este necesară pentru a crea omul creativ, un constructor 

de idei care nu rămâne suspendat în sistemul său ideativ, ci îl foloseşte pentru a elabora decizii şi a rezolva 

problemele vieţii prin acţiune. Acest tip de învăţare nu se opune învăţării şcolare clasice, ci este o nouă calitate 

a acesteia prin obiectivele pe care le urmăreşte privind formarea personalităţii umane. Ea pune accentul pe 

învăţarea prin cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent mai 

ales pe echipamentul intelectual operatoriu, pe gândire şi imaginaţie creatoare.  

 Învăţarea creativă are la bază procedee de combinare, de reorganizare, de inversare şi înlocuire 

folosind metoda încercării şi erorii, a tatonărilor succesive. Pentru R. Gagne, creaţia constituie tipul superior de 

învăţare, ultimul în ierarhia propusă de el, şi “constă în combinarea a două sau mai multe reguli însuşite anterior, 

pentru a produce o nouă capacitate ce poate fi demonstrată ca depinzând de o regulă “supraordonată”. Creaţia, 

deşi relativ asemănătoare cu rezolvarea de probleme, o depăşeşte însă pe aceasta.  

Elevul activ şi creativ se caracterizează prin spirit de independenţă în muncă, o gândire care se 

desfăşoară pe traiecte lungi, fără bariere de ordin cognitiv, manifestând o puternică şi neobişnuită tendinţă de a 

explora şi de a crea. Copiii din această categorie sunt mai puţin interesaţi de activitatea în echipe şi au tendinţa 

de a-şi întocmi un plan personal de lucru, păstrând legătura numai cu un număr restrâns de prieteni.  

Profilul elevului creativ şi dinamic se referă la acele trăsături care dovedesc capacitatea de a se 

detaşa de informaţii, de a se mişca liber în sfera cunoştinţelor, manifestând iniţiativă şi spirit independent. 

Persoanele creative au un nivel superior de aspiraţii, au interese variate, manifestă o vie şi permanentă 

curiozitate, ieşind din şablon, punând în discuţie probleme interesante. Elevul cu potenţial creativ înalt are 

încredere în forţele proprii şi este capabil de o corectă autoevaluare. În relaţiile cu cei din jur manifestă 

comportamente controlate, vrând să ofere o bună imagine atât în faţa profesorilor cât şi în faţa colegilor. 

O cale de stimulare şi antrenare a creativităţii şi a participării active a elevilor o constituie înainte 

de toate identificarea blocajelor, a barierelor, a factorilor inhibatori ai acesteia. 

Literatura de specialitate oferă a serie de clasificări a acestor factori numindu-i fie blocaje, fie 

bariere în calea manifestării activismului şi a dezvoltării creativităţii, factori ce ţin de structura particulară a 

individului, factori culturali, de mediu, legaţi de grupul din care face parte etc.  

Sidney Shore a inventariat trei tipuri de blocaje ale creativităţii: emoţionale, culturale, perceptive:  
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1. Blocaje de tip emoţional: teama de a nu comite o greşeală, de a nu părea extravagant; teama de 

a risca să fii un „pionier”, de a fi în minoritate; oprirea prematură la prima idee, soluţie care apare sau teama ori 

neîncrederea faţă de superiori, colegi, colaboratori; capacitatea slabă de a se destinde, de a lăsa timp incubaţiei 

să se desfăşoare, să acţioneze; dorinţa aproape patologică pentru aparenta securitate a „cunoscutului” şi a 

„evidentului”; dependenţa excesivă faţă de opiniile altora; lipsa competenţei de a depune efort susţinut pentru a 

desfăşura procesul de rezolvare a unei probleme de la identificarea ei până la soluţionare; 

 2. Blocaje de ordin cultural: dorinţa de a se conforma modelelor sociale, dorinţa de apartenenţă;  

„conformism” la idei vechi, ca şi la cele noi;  tendinţa de a reacţiona conform principiului „totul sau nimic’; 

prea mare încredere în statistici şi experinţa trecută;  punerea pe primul plan a factorilor practici sau economici 

în luarea deciziilor, ceea ce reduce timpul pentru a avea un număr suficient de idei; slaba capacitate de a 

transforma sau modifica ideile; sentimentul că tendinţa de a te îndoi sistematic este un inconvenient social; prea 

mare încredere în logica a ceea ce se numeşte „raţiune”;  exaltare excesivă faţă de spiritul grupului, conducând 

la conformism;  

3. Blocaje de ordin perceptiv:  incapacitatea de a se interoga asupra evidentului; incapacitatea de 

a distinge între cauză şi efect; dificultatea de a defini a problemă sau refuzul de a sesiza;  dificultatea de a 

destructura o problemă în elemente care pot fi manipulate, dirijate;  dificultatea de a diferenţia între fapte şi 

probleme;  prezentarea prematură a pseudo-soluţiilor la o problemă insuficient analizată şi definită;  

incapacitatea de a utiliza toate sensurile care ne pun în contact cu mediul;  dificultatea de a percepe relaţii 

neobişnuite între idei şi obiecte;  incapacitatea de a defini lucrurile; îngustarea excesivă a punctului de vedere;  

credinţa negativă: „Nu sunt creativ”.  

Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ, a gâdirii 

divergente, a atitudinii creative şi active în şcoală, pot fi considerate următoarele:  încurajarea elevilor să pună 

cât mai multe întrebări; limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc frustrare;  stimularea comunicării 

prin organizarea de discuţii şi dezbateri între elevi, între profesor  şi elevi;  activizarea elevilor prin solicitarea 

lor de a operara cu idei, concepte, obiecte în vederea  reconsiderării acestora şi a emiterii de noi variante;  

cultivarea independenţei cognitive, a spontaneităţii şi a autonomiei în învăţare;  stimularea spiritului critic 

constructiv, a capacităţii de argumentare şi de căutare a  alternativelor;  favorizarea accesului la cunoaştere prin 

forţe proprii, stimulând atitudinea reflexivă asupra propriilor demersuri de învăţare;  posibilitatea de a contesta 

“lămuritul” şi “nelămuritul” în lucruri şi în fapte; 

Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai eficiente modalităţi prin care să stimuleze 

potenţialul creativ al fiecarui elev în parte. Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare 

activă şi creativă în şcoală, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii 

divergente şi laterale; libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor; utilizarea talentelor şi a 

capacităţilor specifice fiecarui individ în parte; incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei 

găsirii soluţiei după depunerea unui efort de căutare de către elev; exersarea capacităţilor de cercetare, de căutare 

de idei, de informaţii, de posibilitati de transfer de sensuri, de criterii de clasificare; dezvoltarea capacităţii de 
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organizare de materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra activităţii proprii, de colecţii de cuvinte, de 

obiecte, de contraste; organizarea de discuţii pe anumite teme, iniţierea de jocuri, de excursii; educarea 

capacităţii de a privi altfel lucrurile, de a-şi pune întrebări neobişnuite despre lucruri obişnuite.  

Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un tip creativ 

şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens.  
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Art-terapia si dezvoltarea copililui cu deficiență de intelect 

 

Prof. Damian Andreea-Magdalena 

Centrul  Școlar pentru Educație Incluzivă– Târgu Neamț 

 

                  Art-terapia este o forma de psihoterapie care foloseste procesul artistic, materialele folosite si spatiul 

ca mod de comunicare. Terapia prin artă este o oportunitate excelentă pentru a crea un mediu stimulativ. Acest 

mediu poate fi folosit pentru a răspunde nevoilor individuale ale fiecărei persoane în parte.  

                 Terapia prin artă oferă copiilor cu deficiență de intelect (DI) o cale de a rezolva problemele vizual. Îi 

determină pe copiii cu deficiență să fie mai puțin literali în a se exprima și în același timp, oferă o cale 

neamenințătoare de a face față/ accepta respingerile. 

Prin arta realizată de către copii, terapeutul poate câștiga insight în ceea ce privește trăirile copilului, informație 

ce nu poate fi redată fidel prin mijloacele verbale. Prin folosirea imaginilor, a simbolurilor și a poveștilor sociale 

profesionistul îi poate sprijini pe copii să-și amintească ceea ce au învățat. Când copiii și terapeuții colaborează 

în crearea acestor materiale, astfel încât ele să fie adaptate provocărilor și scopurilor fiecărui copil, copilul și le 

va însuși și le va integra în experiențele proprii (Gray, 1994). 

 Prin urmare şansa individualizării abordării art-terapeutice asigură progrese semnificative. Un element esenţial, 

care conferă şi mai multă greutate tehnicii art-terapeutice este acela că aceste procedee terapeutice sunt non-

invazive şi ele pot fi folosite la orice categorie de vârstă şi dizabilitate. Având în vedere aceste considerente 

activitatea didactică cu copiii cu deficiență de intelect este o continuă provocare pentru educator în găsirea unor 

metode alternative de comunicare, a celor mai adecvate metode de predare, de facilitare a învăţării, de evaluare.  

                 Munca la clasă necesită metode speciale de educaţie, terapii corectiv-compensatorii sau recuperatorii, 

adaptate şi individualizate, în vederea activizării întregului potenţial al şcolarului. În cadrul domeniului psiho-

motric, contribuţia activităţilor artistico-plastice la dezvoltarea motricităţii copiilor cu deficiență constituie o 

preocupare majoră din partea unor specialişti, prin urmare a devenit şi a noastră.  

               Crearea în școală a unor condiţii favorizante , pentru noi achiziţii şi progrese în sfera cognitivă, 

senzorială, afectivă şi psihomotrică a elevilor, apare cu atât mai necesară cu cât vârsta  este considerată una 

dintre cele mai importante psihogenetice. În procesul creaţiei există o suprafaţă şi elemente de limbaj plastic. 

Având aceste unelte putem transmite mesaje catre copilul cu DI, iar în urma procesului de învăţare el va reuşi 

să comunice cu noi. Prin art-terapie creăm un spaţiu sigur pentru copilul cu deficientă de intelect eliminând 

astfel frustrările şi stările de agresivitate. Este o terapie la îndemâna tuturor, părinţi sau specialişti deopotrivă. 

Procesul creaţiei oferă la sfârşitul lui un rezultat palpabil, la sfârşitul fiecarei activităţi având recompensa 

lucrului finit, produsul artistic. Arta ofera siguranţă prin natura ei, aceasta având o structură simplă, un început 

şi un sfârşit, existând de fiecare dată o finalitate în procesul artistic, ne incadreaăa exact în tipul de procedeu 

pedagogic care trebuie urmat în lucrul cu copilul sau adultul cu DI.  

Arta poate fi experimentată prin mai multe mijloace incluzând teatrul și muzica. Caracteristicile vizuale concrete 

care se regăsesc în artă îi ajută pe acești copii, care adesea experimentează anxietate în situațiile sociale, să se 

relaxeze și să se bucure de ei înșiși în timp ce învață abilități sociale într-un mediu controlat, precum terapia de 

grup. 

                Programele de art-terapie urmăresc dezvoltarea personală, a talentului și a creativității copilului cu 

DI, promovează vindecarea sufletească, sănătate și descoperirea copilului interior. 

În ultimul deceniu au devenit vizibile eforturile de angajare a învățământului într-un proces de restructurări 

profunde, cu scopul de a schimba grila de valori a educației în acord cu democratizarea întregii societăți, unde 

asigurarea respectării dreptului la educație pentru toți copiii (art.28 din Convenția Drepturilor Copilului) și 

egalizarea șanselor de succes ale acestora au reprezentat, și continuă să reprezinte, obiectivele esențiale. Astfel, 
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una din provocările programului de intervenție art terapeutică a fost aceea de a promova diversitatea și 

încercarea de a oferi o intervenție de calitate, accesibilă tuturor copiilor. 

                Copiii cu DI din școlile speciale provin din medii foarte variate, majoritatea făcând parte din familii 

cu un nivel scăzut de școlarizare, familii numeroase, dezorganizate sau fără experiență de viață. Cu toate acestea 

trebuie amintiți părinții devotați, care își petrec timpul aproape în totalitate cu copilul cu dizabilităţi. 

                 Rolul profesorului de educatie specială în viața copilului este acela de a fi pregătit corespunzător, 

astfel încât să fie capabil să-i susțină, să-i sfătuiască și să-i sprijine pe copii atunci când au nevoie. Astfel, îi 

poate ajuta pe copii pe durata procesului de dezvoltare socio-emoțională, să reușească să se adapteze și să facă 

față provocărilor vieții, cu ajutorul programelor de intervenție de acest tip, care au un specific permisiv, non-

directiv și centrat pe persoană. 

Terapia prin artă este o intervenție permisivă care se pliază foarte bine pe specificul copilului preadolescent cu 

dizabilitate intelectuală. Comportamentele disruptive sau problemele specifice DI pot fi înțelese și ameliorate 

mai ușor în cadrul terapiei prin artă, aceasta fiind un tip de intervenție predominant non-verbală și relativ 

nestructurată. În cadrul grupului de art-terapie se activează învățarea socială cu ajutorul informațiilor specifice 

și detaliate din mediul terapeutic și, nu în ultimul rând, învățarea prin exemple. 

CONCLUZII Fiind o intervenție permisivă, art-terapia de grup facilitează adaptarea programului în funcție de 

specificul copilului cu DI. Importantă este prezența, conectarea și înțelegerea sarcinilor, a motivelor pentru care 

copilul se află într-un cadru terapeutic. Dacă aceste sunt împlinite, implicarea copilului este garantată. Când 

nimic nu este catalogat ca frumos sau urât, bine sau rău, copiii învață că intenția contează, mai mult, chiar este 

apreciată. 
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PROBLEMATICA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  INTEGRAT 

 

          Profesor  Vancica  Alina  Oana 

Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Craiova, Dolj 

        
         Copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare, 

împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Ideea de incluziune pleacă de la principiul 

ca orice individ, oricât ar fi de diferit, aparţine de fapt şi de drept grupului social. Educaţia incluzivă are rolul 

de a  sprijini acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea strategiilor necesare rezolvării 

problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de învăţare este realizat în 

spiritul respectului şi acceptării celor din jur. Trebuie  eliminat principiul de discriminare și izolare a copiilor 

cu nevoi speciale. Dificultățile de învățare constituie o formulă terminologică care încearcă estomparea unor 

noțiuni care pot traumatiza și stigmatiza. Sensul cel mai răspândit la ora actuală în lume are în vedere tulburările 

specifice de învățare care se referă la o întârziere, o tulburare, o dezvoltare încetinită în plan comportamental 

sau emoțional. Se manifestă prin dificultăți semnificative în achiziționarea și utilizarea receptării și înțelegerii 

limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii, a raționamentului și abilităților matematice, ca și a unor abilități sociale. 

         Literatura de specialitate consideră că un elev are dificultăți de învățare dacă: progresul înregistrat în 

procesul de învățare este minim sau zero pe o perioadă mai mare de timp; se constată că are o dizabilitate sau 

incapacitate care-l împiedică să utilizeze facilitățile educaționale care-i sunt puse la dispoziție; manifestă 

dificultăți continue de comunicare și interacțiune ce-l împiedică în dezvoltarea unor relații sociale echilibrate și 

formează obstacole în procesul învățării; lucrează în plan școlar la un nivel inferior elevilor de aceeași vârstă; 

are dificultăți persistente în învățarea scris – cititului și a calculului matematic; are deficiențe senzoriale și 

psihice care necesită un echipament sau servicii specializate suplimentare. 

         Progresele înregistrate de psihologia și pedagogia diferențiată, perfecționarea tehnicilor de cunoaștere a 

dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanțate de copii în raport cu capacitatea lor 

de răspundere la exigențele școlare. În rândul acestora, alături de elevii cu CES integrați individual, există și 

elevi cu dificultăți de învățare, cu ritm lent de acumulare de achiziții, dar cu intelect normal, care sunt adesea 

confundați cu elevii din prima categorie. Conceptul de cerinţe educative speciale corespunde unei abordări care: 

postulează ideea că fiecare copil este unic; identifică faptul că orice copil poate învăţa; valorizează unicitatea 

tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale; cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de 

învăţare, care sprijină şi întăreşte învăţarea dacă este folosită adecvat prin curriculum. Există trei mari tipuri de 

abordări ale educaţei copiilor cu CES: a) segregarea - gruparea copiilor în funcţie de dizabiltăţi şi repartizrea 

lor în şcoli special create pentru a răspunde acelor categorii de dizabilităţi ; b) integrarea - copiii cu dizabilităţi 

sunt plasaţi în şcolile obişnuite, adesea în clase speciale, în măsura în care ei pot face faţă cerinţelor şcolii de 

masă; c) incluziunea - se recunoaşte necesitatea transformării culturilor, politicilor şi practicilor şcolilor generale 

pentru a se adapta la diferite nevoi ale anumitor elevi, precum şi obligaţia de a îndepărta barierele care ar 

împiedica acea posibilitate. 

           Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor 

care manifestă deficienţe de învăţare. În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli 

speciale, cu cadre didactice pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia 

că procedându-se astfel, aceşti elevi sunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor în 

învăţământul de masă. Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare 

de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din diferitele 

domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine coerentă, unitară despre 

lumea reală. „Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau competenţe 
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care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o puternică 

legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi 

atitudini.” Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea metodologică 

a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de evaluare a performanţelor 

individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea corectă a proiectelor şi abordării pe teme 

într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare a conţinuturilor şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu 

toate avantajele sale, şi-a dovedit însă şi propriile dificultăţi şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării 

de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea 

discipline integrate de învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia latentă sau activă a 

educatorilor faţă de tendinţele integratoare. Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice 

mai mult, efectiv şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul 

experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea 

tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, 

interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând 

un scenario cât mai interesant al zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună 

se gândeşte atent repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector deactivitate. Activităţile integrate 

vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform planului de învăţământ, orarului aferent 

nivelului de vârsta, susţinute de experienţa cadrului didactic. Profesorul desfăsoară activităţi integrate generate 

de subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului. Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu 

elaborat de învăţătoare ce începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma 

unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare trăită 

sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. 

Predarea integrată are ca referință nu o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. 

Aceasta se fundamentează pe două sisteme de referință: unitatea științei și procesul de învățare pe copil. Este o 

strategie ce presupune schimbări nu numai în planul organizării conținuturilor, ci și în ambianța predării și 

învățării. Punctul de pornire în domeniul proiectării și implementării curriculumului îl constituie elevul și 

experiența sa. 

         Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. 

Cadrul didactic este cel care reuneşte toate resursele materiale şi umane, resurse logistice de ordin pedagogic şi 

psihologic şi le configurează într-o manieră proprie la nivelul clasei pe care o conduce. Un bun manager al 

clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul şi instrucţia tuturor copiilor, 

indiferent de naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii democratice, să 

introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele 

proprii şi îmbunătăţirea  performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în procesul didactic 

proiecte ale clasei. În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul şcolii şi al clasei au ca scop 

încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea rezultatelor şi comportamentelor şcolare 

pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a profesorului şi comportamentul elevilor şi a 

profesorilor interacţionează direct cu managementul clasei şi al şcolii. Elementele de management al clasei se 

constituie cu suficientă claritate şi din perspectiva strategiilor şi metodelor didactice. Prin strategii didactice se 

înţelege de obicei ansambluri de forme, metode, mijloace tehnice şi principii de utilizare a lor, cu ajutorul cărora 

se vehiculează conţinuturi în vederea atingerii obiectivelor sau direcţii principale de acţiune, presupunând 

structuri de metode, tehnici şi procedee. Deciziile luate de către profesor în ceea ce priveşte strategiile de 

învăţare au o anumită constantă bine determinată şi se încadrează în stilul de predare al profesorului, dar pot fi 

schimbate în funcţie de situaţiile concrete care apar. Măsurile recente privind politicile educaţionale din ţara 

noastră au evidenţiat o nouă realitate, în care serviciile educaţionale sunt adresate tuturor elevilor din cadrul 

comunităţii, respectând accesul la educaţie în mod egal pentru toţi copiii. Această evoluţie a venit în sprijinul 
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ideii de educaţie incluzivă care urmăreşte eliminarea atitudinilor de discriminare şi crearea unei comunităţi 

şcolare incluzive prin care să se asigure o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor inclusiv pentru cei care 

sunt deja cuprinşi în sistemul de învăţământ, dar, dintr-un motiv sau altul, nu obţin rezultate satisfăcătoare, 

pentru copiii care nu frecventează programul unei şcoli, dar ar putea să o facă dacă şcoala ar acţiona întrun mod 

mai flexibil la nevoile lor sau pentru unii copii care au diferite forme de deficienţă şi necesită forme de sprijin 

suplimentar în programul de pregătire şcolară. Nu există rețete pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul 

de masă, dar cei care manifestă deschidere pentru această problematică pot găsi strategiile potrivite. Învățând 

împreună, copiii învață să trăiască împreună, să se accepte și să se ajute la nevoie.  

         Cadrul didactic trebuie să construiască pentru fiecare elev un flexibil „puzzle story” de design instrucțional 

în concordanță cu stilurile de învățare prezentate în clasa sa și cu propriul stil de predare. Astfel sunt necesare 

transformări în demersul de concepere a traseului strategic prin raportarea la tipul de învățare promovat, la 

specificul organizării experiențelor de învățare într-un context larg, global promovat de perspectivele noi de 

integrare curriculară. Curriculumul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 

competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o 

puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor 

valori şi atitudini. Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi afectiv, 

prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al 

învăţării prin descoperire. 

          Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă 

a unor domenii.  Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse, convergenţe între elemente, 

precum: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte. 

Din acest punct de vedere, literatura de specialitate identifică următoarele posibilităţi: integrare 

intradisciplinară; integrare multidisciplinară; integrare pluridisciplinară; integrare interdisciplinară; integrare 

transdisciplinară. Organizarea şi predarea intradisciplinară a conţinuturilor au reprezentat şi reprezintă încă 

axele curriculum-ului tradiţional. În același timp se constituie în “operaţia care presupune a conjuga două sau 

mai multe conţinuturi interdependente aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei 

probleme, studierii unei teme sau dezvoltării abilităţilor”. Integrarea intradisciplinară se realizează prin inserţia 

unui fragment în structura unei discipline pentru a clarifica o temă sau prin armonizarea unor fragmente în 

cadrul unei discipline, pentru rezolvarea unei probleme sau dezvoltarea unor capacităţi şi aptitudini. 

Intradisciplinaritatea are în vedere: integrarea la nivelul conţinuturilor; integrarea la nivelul deprinderilor şi 

competenţelor. Avantajele predării integrate sunt: angajarea responsabilă a elevului în procesul învătării; 

încurajarea comunicării și a relațiilor interpersonale prin valorificarea valențelor formative ale sarcinilor de 

învățare în grup; transformarea cadrului didactic în factor de„sprijin”, „mediator” și „facilitator” precum și 

diminuarea funcției sale de „furnizor de informații”; profunzimea, trănicia și reactivarea rapidă a cunoștințelor, 

generate de perspectiva integrată asupra cunoașterii, prin intensificarea relațiilor dintre concept, idei, practici și 

teme abordate în școală și în afara ei; abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară 

coordonare între temele abordate clasic și cele realizate integrat, stabilirea modalităților de evaluare formative 

a performanțelor individuale și a celor obținute în învățarea prin colaborare, precum și organizarea proiectelor 

într-o schema orară coerentă. 

       În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative speciale şi, în 

astfel de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-i determina pe toţi 

participanţii la actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate. 

Am ţinut cont de faptul că elevii integraţi au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul 

colegilor de clasă. Ei nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie "uitaţi" în clasă pornind de la ideea că nu 

vor putea ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi. Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu 

CES este asigurarea integrării acestora în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului 

într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament, utile pentru rezolvarea 
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problemelor reale şi apropiate. Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse 

de către factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare 

de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 

capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor 

instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. Astfel, 

în urma analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, am proiectat conţinuturile individualizat şi diferenţiat, astfel 

încât să poată fi înţelese de către elevi, am avut în vedere faptul că învăţarea trebuie văzută ca un proces la care 

elevii participă în mod activ, îşi asumă roluri şi responsabilităţi. Planificarea individualizată a învăţării 

presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea 

curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază 

pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri 

educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este 

facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele 

trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. Diferenţierea curriculară 

necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu 

după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o adaptare a procesului instructive educativ la posibilităţile 

intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. Toţi elevii care participă la procesul 

de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: au abilităţi diferite, au interese 

diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin din medii sociale diferite, au diferite comportamente 

afective(timiditate, emotivitate) au potenţial individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de 

învăţare diferite. Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată se  poate realiza  prin: adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, 

cât şi aspectul calitativ, planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin 

extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară; adaptarea 

proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de predare (metode 

de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), materialul didactic(intuitiv), timpul de 

lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de sprijin); adaptarea mediului de 

învăţare fizic, psihologic şi social; adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor 

capacitaţi individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să vizeze 

identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. Tratarea 

individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele procesului instructiv-

educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile copiilor. Tratarea diferenţiată exprimă 

necesitatea ca organizarea, 

desfăşurarea şi evaluarea activităţilor instructiv-educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se 

dau copilului să fie în concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se află în permanent devenire şi 

transformare, astfel asigurându-se o amplificare a efortului psihic şi fizic al copilului. 

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea cunoştinţelor propuse spre 

învăţare, cât şi prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice utilizate. Copiii aflaţi în diferite 

faze ale insuccesului şcolar pot fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi individual, cu sarcini de 

lucru care să ţină seama de dificultăţile lor. Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a 

comportamentului copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării 

sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor, exprimarea 

încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, expunerea, 

explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător 

nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să fie sistematizate, să se recurgă 
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la procedee şi material intuitive, să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul 

înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul 

unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. 

Implicarea lor cât mai direct în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea activă, 

emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. Metoda 

demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau proces. Alături 

de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales 

în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. În activitatea educativă a copiilor cu 

cerinţe educative special se poate folosi cu maximă eficienţă învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe 

învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns 

în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, 

explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce 

la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

      Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi 

extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în 

relaţie direct cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care elevii 

respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în 

faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste 

activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru 

că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor 

naturale şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea 

adoptării unui comportament ecologic adecvat. Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe 

discipline de studiu etc.) dezvoltă la elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, 

îi mobilizează la cooperare. Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să 

desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi. 

        În concluzie, învățământul integrat este parte a unei strategii mai largi de promovare a unei societăți 

incluzive; confirmă faptul că toți copiii pot învăța și că toți au nevoie de o formă de sprijin pentru învățare; este 

un proces dinamic, care se dezvoltă constant în funcție de cultură și context; înseamnă schimbare de 

comportamente, atitudini, metode de predare-învățare, curriculum adaptat care să îndeplinească cerințele 

speciale ale tuturor copiilor.  Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat. Strategiile de 

predare-învăţare integrată, precum şi nivelurile la care acestea se realizează sunt condiţionate de o multitudine 

de factori, de natură obiectivă şi subiectivă.  
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FAMILIA – PRIMA ȘCOALĂ  A  FIECĂRUI  COPIL 

 

Butunoi Daniela Georgiana 

                                                                                                           Școala Gimnazială Nr. 1 Ivești 

 

,,Viitorul unui copil este totdeauna fapta mamei sale.’’(Napoleon) 

Trăim într-o lume în care siguranța este relativă, totul este într-o continuă mișcare, într-o continuă 

schimbare, valorile sunt ignorate, principiile nu prea mai există și copiii sunt lipsiți de reper. Omul își dorește 

să obțină multe într-un timp scurt și, dacă se poate , fără prea mult efort. Din nefericire, unii copii sunt nevoiți 

să stea departe de părinții lor sau să locuiască doar cu unul dintre părinți, celălalt alegând să plece în străinătate 

pentru a întreține familia, ca să nu mai vorbim despre copiii care cresc alături de bunici, frați mai mari sau alte 

rude.  

 În acest context social, familia ar trebui să fie punctul de pornire, prima școală a fiecărui copil, părinții 

având un rol fundamental în viața copilului care are nevoie de modele. Psihologii au constatat în unanimitate că 

familia este cea care pune bazele educației. Ei afirmă: „În familie și pe genunchii mamei se formează ceea ce 

este mai valoros pe lume – omul de caracter”. 

Educaţia primită în familia naturală sau în cea adoptivă are o influenţă covârşitoare în selectarea și 

ierarhizarea valorilor ce definesc sistemul personal de valori al copilului. Căci ,,adevărata mamă nu este cea 

care-i dă viață copilului, ci bună creștere’’spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, care compară familia cu o biserică 

mai mică în care copilul se dezvoltă  armonios și echilibrat datorită valorilor fundamentale pe care aceasta i le 

trasmite sau ar trebui să le trasmită. Astfel, familia devine prima școală în care copilul, aflat în creștere și 

dezvoltare, cunoaște și experimentează emoțiile. Este important ca acestea să fie din categoria celor pozitive, 

căci așa cum spunea Henry Ward Beecher ,,inima mamei este sala de clasă a copilului.’’ Biserica creștină are, 

de asemenea, un rol fundamental în educația morală, sănătoasă a copiilor. Cei care cresc aproape de  Biserică, 

fiind aduși de părinți, învață să iubească, să fie blânzi, generoși, sinceri, să nu judece, să se implice în activități 

de voluntariat  fără să ceară nimic în schimb. Important este ca părintele să înțeleagă aceste lucruri și să i le 

insufle copilului, căci ,,născându-și copilul, mama dă mai întâi un om, iar pe urmă tot în el trebuie să dea cerului 

un înger’’ (Richard Wurmbrand). 

 Nu toate familiile sunt orientate de aceleaşi valori şi atitudini în creșterea şi educarea copiilor. Părinţii 

aparținând unor categorii socio-economice diferite transmit copiilor lor valori diferite. Copilul știe încă de la o 

vârstă fragedă, din familie, care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele, mama și tata sunt primii educatori, 

părinții îl învață și le servesc drept model. Familia rămâne și în zilele noastre leagănul unde se conturează 

personalitatea umană cu calitățile, virtuțile, dar și cu defectele ei. Copiii învață foarte repede atitudinile, 

comportamentele, credințele și convingerile părinților, însă ei sunt expuși zilnic multor atitudini si 

comportamente, care nu sunt întotdeauna cele transmise de părinți. 

Prin urmare, părinții trebuie să fie foarte atenți la mesajele pe care le trasmit copiilor și la anturajul în care 

aceștia se învârt, deoarece acesta ar putea influența negativ distorsionând adesea ceea ce ei au învățat în familie. 

De asemenea, copiii pot să își însușească aspirații și convingeri promovate de diverse emisiuni de divertisment 

sau vedete TV. Mass-media promovează modele de viață care au un impact foarte puternic asupra copilului și 

pot contribui mult la formarea sistemului său de valori. Tot părinții sunt cei care trebuie să supravegheze copiii 

și să evite vizionarea unor desene animate care nu sunt educative sau vizionarea unor filem sau emisini cu o 

influență negativă asupra dezvoltării copilului.  

Chiar dacă experiența părinților nu a fost una exemplară în familia din care au făcut parte, în momentul în 

care devin părinți se pot autoeduca și  conștientizează responsabilitatea de a oferi urmașilor lor lecții de viață 

bazate pe virtuți și valori autentice, care fac din copii oameni adevărați, pe care te poți baza. Uneori, este dificil 

să transmiți și să susții veridicitatea valorilor în fața copiilor într-o societate în care ne confruntăm adesea cu 
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non-valori, cărora trebuie să le facem față, iar virtuți precum: bunătatea, cinstea, adevărul, sinceritatea, 

dreptatea, corectitudinea, generozitatea sunt considerate perimate și inutile. 

,,O mamă prețuiește cât o sută de profesori’’ afirma Johann Friederich Herbart. Copiii au nevoie de modele, 

însă dacă în familie nu le găsesc, este important să le fie oferite în cadrul școlii prin puterea exemplului care îi 

determină să îndrăgească un profesor și să îl imite. Există familii monoparentale, dezbinate care nu pot oferi 

copilului o bază în ceea ce privește formarea și dezvoltarea atitudinilor și transmiterea valorilor moral-civice și 

reliogioase. În aceste cazuri mai puțin fericite și, din păcate, tot mai frecvente, în care frustrarea, neîmplinirea, 

neajunsurile vieții și problemele familiale își pun amprenta pe copii, un rol fundamental îl are școala, educația 

oferită de educatori,  învățători, profesori. Copiii trebuie să simtă că există un loc unde sunt primiți cu căldură, 

sunt apreciați, sunt sprijiniți, iubiți și ascultați. De asemenea, este necesar ca ei să fie convinși că viața lor are 

valoare, să fie conștienți de potențialul și talentul lor nativ și să înțeleagă că responsabilitatea de a le valorifica 

le aparține. Bineînțeles că le putem fi alături ajutându-i să se cunoască foarte bine și să își pună în valoare 

calitățile.   

 La început, copiii cred în anumite lucruri doar pentru că sunt spuse de părinți sau de dascăli, învață să 

le facă pentru că sunt modelate de ei la nivelul comportamentului, iar ulterior ajung să le testeze valoarea de 

adevăr pentru a vedea dacă funcționează. Unele vor funcționa, altele nu. Astfel, ajung să creadă în ele și să 

transmită mai departe aceste convingeri. 

 Există o perioadă în care copiii pun mai mult accent pe partea exterioară, de exemplu în preadolescență 

au tendința de a vedea doar frumusețea exterioară și nu reușesc să-și dea seama de adevăratele valori ale unei 

persoane sau dacă le văd, le minimalizează. Aceste manifestări apar și la copiii care au primit lecții bune de 

viață și modele sănătoase de comportament și cu atât mai mult la copiii în familiile cărora au primat indicatorii 

de ordin material.  

 Familia are o responsabilitate uriașă și menirea de a oferi copilului exemple practice, de a crea un mediu 

în care acesta să învețe, să cunoască, să simtă și să înțeleagă, să experimenteze și să tragă concluzii. Familia 

este și va rămâne prima școală a fiecărui copil. Cei șapte ani de acasă reprezintă bagajul cu care copilul pornește 

la drum în școala în care va învăța. Fiecare familie alege să acționeze așa cum consideră că este mai bine pentru 

cei apropiați, însă alegerile făcute nu sunt întotdeauna cele corecte. Locul părintelui nu poate fi ținut în copilărie 

de bunici, prieteni, alte rude sau psihologi. Aparent, copilului nu-i lipsește nimic, dar părinții trebuie să înțeleagă 

că cei mici au nevoie de ei în preajma lor pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere emoțional, moral 

și intelectual. Cele materiale sunt necesare trupului, însă cele spirituale sunt mult mai de preț și sunt necesare 

sufletului care va rămâne mereu cu acel gol neumplut, cu acea suferință nealinată, lipsa părinților și dorul de 

aceștia. 

 Este o binecuvântare să fii părinte, dar și o misiune dificilă uneori, pentru că știi că de tine depinde în 

mare măsură formarea omului ce va să devină copilul pe care îl ții de mână pe drumul vieții.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.Voinea, Mihaela, 1993, Sociologia familiei, Editura Universitatii, Bucuresti; 

2.Sorescu, Maria Emilia, Berila, Ioan, 2005, Asistența socială – sistem și profesie, Editura Universitaria, 

Craiova. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1097 
 

Importanța jocului  de mișcare în ora de educație fizică și sport 

                                                                                                                Butunoi Marius Manuel 

                                                     Liceul Tehnologic Dimitrie Cantemir , Fălciu, județul Vaslui 

 

Jocul reprezintă o activitate specifică copilăriei sau procesului de formare a fiinţei umane. Conform 

Terminologiei educaţiei fizice şi sportului „jocul este o activitate complexă, predominant motrică şi emoţională, 

desfăşurată spontan sau organizat după reguli prestabilite, în scop recreativ, sportiv şi totodată de adaptare la 

realitatea socială”. Definiţia dată jocurilor sportive în Terminologia educaţiei fizice şi sportului este aceea de 

„complex de exerciţii fizice practicate sub formă de joc cu un anumit obiect (minge, puc etc.) având dimensiuni 

specifice, prin care două echipe sau doi adversari se întrec conform unor reguli de organizare şi desfăşurare 

standardizate”. Jocurile sportive au un  conţinut motric bogat şi o varietate mare de mişcări, prin care se îmbină 

armonios sistemul calităţilor motrice cu deprinderile motrice de bază şi specifice. Jocurile sportive constituie o 

modalitate eficientă pentru atingerea obiectivelor activităţii de educaţie fizică şi sportive și dezvoltă procesele 

volitive: curajul (calitate a voinţei necesară în acţiunile de joc cu grad mare de risc), hotărârea ( calitate volitivă 

necesară punerii în aplicare a acţiunilor de joc), perseverenţa (continuarea unei acţiuni deja începute), stăpânirea 

de sine( un aspect al voinţei pasive cu caracter inhibitor asupra emoţiilor şi a altor stări care se pot exterioriza). 

        

Jocurile de mişcare au la bază diferite acţiuni motrice active, motivate de un subiect (temă, idee) şi 

parţial îngrădite de reguli, care urmăresc învingerea unor dificultăţi sau obstacole ivite în calea atingerii scopului 

propus. Acţiunile motrice pot fi legate de executarea unor mişcări de imitare, de învingere a obstacolelor prin 

săritură, rezistenţă şi forţă,în timp ce alte acțiuni cer folosirea unor mişcări legate de orientare, observaţie sau 

auz. Sarcina jocului determină stabilirea acţiunilor jucătorilor, caracterul şi dezvoltarea conflictului de joc. 

Regulile jocului determină joc elementele cele mai constante în aşezarea jucătorilor şi cele mai tipice în 

deplasarea acestora, precizează caracterul comportării, drepturilor şi obligaţiile jucătorilor și stabilesc 

mijloacele de conducerea a jocului, precum şi procedeele şi condiţiile de stabilire a rezultatului. Acest lucru 

presupune manifestarea unei activităţi creatoare din partea jucătorilor şi folosirea iniţiativei personale pe măsura 

capacităţilor şi intereselor fiecăruia. Astfel, jocul foate fi considerat unul dintre mijloacele educaţiei fizice, dar 

şi  o metodă de dezvoltare fizică generală. Datorită beneficiilor pe care jocurile de mişcare le au asupra copiilor 

din punct de vedere formativ-instructiv-educativ, acestea sunt folosite în toate formele de educaţia fizică 

realizată în şcoală, în lecţie, în excursii sau plimbări. Prin intermediul  jocului de mişcare se formează cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi motrice de bază precum: mersul corect, alergarea economică, săritura şi aruncarea și se 

antrenează  participarea conştientă, determinând în acelaşi timp o manifestare degajată şi integrală a 

personalităţii. În jocul de mişcare se manifestă calităţile și defectele caracterului şi nivelul pregătirii fizice şi 

motrice ale participanţilor. Deosebit în jocul de mişcare la diferite vârste sunt sarcinile, conţinutul, modul de 

organizare, precum şi numărul regulilor, astfel că , același joc poate fi folosit la orice vârstă, amplificând însă 

cerinţele, regulile, mărind distanța și numărul obstacolelelor.       

  

Pentru ca jocul de mişcare să ajute la îndeplinirea sarcinilor educaţiei fizice, acesta trebuie ales cu 

discernământ, ţinându-se seama de anumite cerinţe de bază. Astfel, alegerea jocului trebuie să țină cont de: 

sarcinile pe care vrem să le realizăm; locul jocului în lecţia de educaţie fizică; vârsta jucătorilor şi 

particularităţile morfo-funcţionale şi psihice; nivelul dezvoltării şi pregătirii fizice, starea de sănătate; 

particularităţile de sex (dacă este cazul); condiţiile materiale privind locul de desfăşurare şi inventarul de 

materiale de care dispunem; de condiţiile atmosferice, dacă se lucrează în aer liber etc. Respectând aceste 

cerinţe, alegerea jocului ar trebui să asigure accesibilitatea lui şi trebuie să trezească interesul copiilor.  

  

Jocul trebuie să corespundă nivelului mediu de pregătire fizică şi psihică a colectivului cu care se 

lucrează. În ceea ce priveşte metodica organizării colectivului de joc, un rol important îl are formarea echipelor, 
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iar profesorul trebuie să se preocupe şi de buna organizare a colectivului, asigurarea formaţiilor care vor 

desfăşura jocul. În cazul în care jocul ales necesită împărţirea colectivului pe echipe, o bună organizare înseamnă 

ca echipele să fie egale ca număr și ca valoare biomotrică ,să fie egale sub aspectul bagajului de deprinderi 

motrice. Jocul de mişcare folosit ca mijloc al educaţiei fizice exercită o influenţă asupra caracterului şi 

personalităţii subiecţilor, de aceea este necesară prezenţa şi intervenţia atentă a profesorului, care trebuie să 

urmărească atent desfăşurarea jocului pentru a putea observa corectitudinea execuţiei elevilor şi respectarea 

regulilor; să observe atent greşelile care vor trebui corectate ulterior; să urmărească desfăşurarea jocului pentru 

a cunoaşte mai bine  particularităţile de manifestare ale elevilor. Astfel, poate observa dacă participanții joacă 

cinstit, fără tendinţă de a fura sau a împiedica adversarul; dacă luptă pentru victoria comună sau au manifestări 

de vedetism; dacă manifestă iniţiativă; dacă se ajută între ei. Profesorul trebuie să intervină dacă unii elevi au 

tendinţa de a obţine victoria cu orice preţ, nesocotind regulile stabilite. Elevii care acționează corespunzător 

trebuie sancţionaţi, fie prin scoaterea temporară din joc, fie prin atribuirea unor puncte negative echipei din care 

fac parte. Este recomandată a doua măsură, deoarece colectivul va fi determinat să ia o atitudine critică şi astfel 

se poate dezvolta la elevi spiritul combativ şi se va crea opinia colectivă. În conducerea jocului, profesorul 

trebuie să fie imparţial în stabilirea rezultatelor, să fie atent şi preocupat de joc, să folosească tonul potrivit, iar  

la clasele mici să participle chiar la joc alături de copii.   Pentru conducerea jocului profesorul poate folosi ca 

semnale: fluierul, bătaia din palme sau cuvântul și trebuie să permită participarea afectivă la joc şi manifestarea 

sentimentelor, dar, fără să se exagereze în acest sens.. Din desfăşurarea şi analiza jocului, profesorul va observa 

dacă jocul a satisfăcut cerinţele tuturor şi a fost realizat integral, dacă organizarea a fost reușită și a creat starea 

de emulaţie colectivă. Analizând cu exigenţă toate aceste aspecte, profesorul îşi poate îmbunătăţi permanent 

activitatea desfăşurată în colectiv. În organizarea jocurilor, sarcina noastră este de a le menţine și a dezvolta 

interesul prin aducerea în permanenţă a noului în joc .       

   

În concluzie, jocul de mişcare reprezintă un concept complex, multidimensional, care oferă prilejul de 

manifestare şi afirmare a personalităţii participanților, fiind unul dintre cele mai eficiente mijloace ale educației 

fizice. 
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Parteneriatul familie – şcoală, o cale în reuşita educaţiei incluzive 

 

 

                                                 Prof. înv. primar Gheorghian Cecilia 

                                    Școala Gimnazială Pârcovaci, județul Iași 

 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe 

speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale sau de limbaj, defavorizaţi socio-

economic şi cultural copii din centrele de asistenţă şi ocrotire, copii cu uşoare tulburări psihoafective şi 

comportamentale, copii infectaţi cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase 

şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. 

În modelul tradiţional, relaţiile familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un caracter informal, 

ocazional. În condiţiile şcolii incluzive, părinţii participă direct la viaţa şcolii şi pot influenţa anumite decizii 

care privesc procesul educaţional. Absenţa sau indiferenţa părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţionale 

ale copilului vine în opoziţie cu ideea de integrare sau incluziune. În acest sens apar  o serie de dificultăţi, 

cauzate de atitudinea de reţinere sau neîncredere a părinţilor care rezultă din reprezentări/mentalităţi eronate cu 

privire la viaţa şi evoluţia şcolară a unui copil cu cerinţe educative speciale. Având în vedere perspectiva 

învăţământului de tip incluziv, părinţii au dreptul să-şi exprime propria viziune asupra modului de funcţionare 

a şcolii şi să participe concret la influenţarea actului managerial din şcoală. De asemenea, familiile copiilor cu 

cerinţe educative speciale au obligaţia să se implice în activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea dovadă de 

răbdare şi înţelegere faţă de schimbările mai  lente  sau mai rapide din viața copiilor lor. 

Incluziunea reprezintă esența unui sistem educaţional ce se caracterizează prin promovarea egalitaţii în 

drepturi şi responsabilităţii, flexibilitatea programelor şcolare, implicarea activă a comunităţii în programele 

şcolii, parteneriat cu familia. În  reuşita educaţiei incluzive un rol important revine familiei, iar relaţia familie-

şcoală se bazează pe încredere. Comunicarea eficientă este asigurată de încrederea reciprocă. La începutul 

parteneriatului cu părinţii, profesorii trebuie să se gândească ce pot învaţa de la părinţi despre copiii lor. Pentru 

ca această comunicare să fie eficientă, profesorii trebuie să apeleze la bune deprinderi de ascultare. Ascultând 

atent părintele, se poate stabili o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. A şti să asculţi înseamnă a fi capabil să 

creezi premisele colaborării, ascultarea activă  înseamnând a fi cu adevărat activ. 

Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor, membrii acestora  trebuie să 

satisfacă următoarele cerinţe: 

➢ să participe activ la toate activităţile şcolii şi să se implice în promovarea practicilor de integrare şcolară a 

copiilor cu cerinţe speciale la toate nivelurile vieţii sociale; 

➢ să fie modele de acţiune şi de comportament în acceptarea şi susţinerea integrării persoanelor cu cerinţe 

speciale din comunităţile lor; 

➢ să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluţia şi formarea copiilor în şcoală şi 

în afara ei; 

➢ să fie parteneri sinceri de dialog și să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de specialişti care se ocupă 

de educarea  şi recuperarea copiilor lor, urmărind  împreună progresul înregistrat de copil în diverse situaţii 

de viaţă; 

➢ să colaboreze cu alţi părinţii în grupurile de suport ale părinţilor şi să împărtăşească şi altora experienţele 

personale cu propriii copii la activităţile desfăşurate în mijlocul familiei; 

➢ să fie convinși de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu cerinţe speciale şi să accepte fără 

resentimente, eventualele limite impuse de gradul şi complexitatea deficienţelor acestora. 

 Se evidenţiază  astfel în mod tipic, caracteristici legate de condiţiile de acasă şi din familie ale elevilor, 

ca fiind unele din barierele principale în învăţare. Ca şi exemple se pot enumera: resursele financiare ale familiei, 

atitudinile părinţilor faţă de şcoală şi educaţie, starea de sănătate şi nutriţională a copilului, stresul cauzat de 
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separarea părinţilor sau de familii disfuncţionale, începerea şcolii cu slabe abilităţi de vorbire, vocabular 

deficitar şi insuficienta pregătire pentru citit-scris. 

Şcolile tind să perceapă elevii care se confruntă cu aceste bariere ca fiind slab motivaţi, supuşi presiunii 

negative a părinţilor sau a grupului, ca având o frecvenţă redusă la şcoală, manifestând probleme 

comportamentale şi de control. Din aceste răspunsuri este clar că şcolile întâlnesc cele mai mari dificultăţi atunci 

când se confruntă cu bariere pe care le consideră externe şi cu mult în afara controlului şcolii - condiţiile de 

acasă şi din familia elevului care afectează abilitatea acestuia de a fi complet receptiv la oportunităţile 

educaţionale care i se oferă. Este necesar să se realizeze aici un echilibru, deoarece şcolile şi profesorii nu pot 

să rezolve toate problemele sociale pe care le întâlnesc. Cadrele didactice însă, trebuie să combine o concentrare 

pe responsabilităţile lor profesionale distincte cu dezvoltarea continuă a unui climat  tolerant şi cald care ţine 

seama de nevoile, problemele şi istoria de viaţă a tuturor elevilor. 

Printr-o comunicarea bilaterală, părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se formează 

comunitatea şi cultura şcolii, cadru în care aceştia se simt ca ,,membrii unei familii”. Părinţii răspund la această 

cultură prin participarea la educaţia copiilor, in moduri în care ei înşişi niciodată nu le-au cunoscut. 

Factorii care influenţează părinţii în privința implicării lor în educaţia copiilor, includ: 

   1. nivelul educaţional al părinţilor; 

   2. grupurile din care ei fac parte; 

   3. atitudinea conducerii şcolii; 

   4. influenţele culturale; 

   5. problemele familiei în îngrijirea copilului. 

            Printr-o comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să conştientizeze rolul în educaţie, rolul în 

integrarea cu succes a copilului său. Familia trebuie să exercite o influenţă pozitivă asupra copilului, rolul său 

fiind foarte important în dezvoltarea acestuia din punct de vedere fizic, intelectual și moral, deoarece este mediul 

normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficienţe, se dezvoltă armonios sub toate aspectele. 

Succesul este asigurat de comunicarea dintre familie şi şcoală. Copiii au rezultate bune la şcoală, se 

integrează, dacă familiile se interesează îndeaproape de educaţia lor. Părinţii sunt cei care cunosc cel mai bine 

copilul şi sunt o importantă sursă de sfaturi pentru profesori. 

Toate cadrele didactice trebuie să creeze un mediu primitor pentru implicarea familiei în recuperarea, 

adaptarea şi integrarea propriului copil prin: 

➢ solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezintă cerinţe educaţionale speciale să participe la aplicarea 

programului educaţional şi terapeutic; 

➢ recunoaşterea cerinţelor şi drepturilor familiilor de a alege dacă, în ce măsură, cum şi când pot participa la 

cât mai multe activităţi terapeutice, pentru continuarea lor acasă; 

➢ includerea familiilor, în mod consecvent, în schimbul de informaţii despre copil; 

➢ identificarea resurselor din cadrul programului educaţional şi recuperator-terapeutic prin care se pot sprijini 

activităţile părinţilor; 

➢ anunţarea familiei în legătură cu activităţile propuse în programul recuperator-terapeutic şi completarea  lui 

la solicitările părinţilor; 

➢ informarea familiilor despre schimbările survenite în cadrul acestui program; 

➢ acceptarea feed-backului primit de la familie ca informaţii utile în ameliorarea programelor destinate 

educării şi recuperării elevilor cu CES. 

 Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbogăţirii comunicării dintre părinţi şi profesori. În 

cadrul parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, caracterizate de responsabilităţi şi cooperări reciproce. Nu-

şi mai au locul idei, din partea profesorilor, de genul: ,,dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face datoria” 

sau din partea familiilor: ,,noi am crescut acest copil, este treaba voastră să-l educaţi”. 

Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse într-un plan pe termen 

scurt şi mediu, cu obiective şi responsabilităţi clare. 
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 Ca şi obiective operaţionale pentru un parteneriat şcoală-familie se pot enumera: 

❖ implicarea conştientă a elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii în activităţile propuse potrivit 

capacităţilor psiho-fiziologice şi aptitudinilor lor; 

❖ identificarea şi înlăturarea barierelor de comunicare între cei doi parteneri; 

❖ combaterea eşecului, a abandonului şcolar; 

❖ îmbogăţirea bazei materiale a şcolii; 

❖ consilierea elevilor şi a părinţilor frecvent şi eficient; 

❖ îmbunătăţirea relaţiilor între şcoală şi părinţi, profesori şi elevi, părinţi-părinţi; 

❖ înlăturarea prejudecăţilor şi discriminărilor elevilor în funcţie de mediul din care provin sau de statutul 

părinţilor; 

❖ identificarea caracteristicilor individuale ale fiecărui elev; 

❖ dezvoltarea încrederii în sine şi în reuşita acţiunii. 

 Un parteneriat între cadrele didactice şi familie este posibil numai dacă fiecare dintre cei implicaţi 

înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie pentru a şti cum să-şi crească 

copiii, în mod corect. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună în activităţi de dezvoltare şi participare 

comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în educaţia incluzivă. 

Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, vor sprijini dezvoltarea copilului, iar cerinţele sale 

pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare. 

Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate construi foarte repede, ci implică etape bine planificate. 

Această planificare a activităților duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare activă cu cadrele 

didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii, a căror contribuţie este foarte importantă în 

procesul de integrare şcolară a copiilor.  
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INTEGRAREA ÎN GRĂDINIȚĂ  A COPIILOR CU CES 

 

Profesor consilier școlar Radu Mădălina 

CMBRAE - Școala gimnazială nr. 46, sector 2 

 

 

Introducere 

„ În livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai tărziu, (...) toate aceste roade sunt bune, 

niciunul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în școli minți mai agere sau mai încete? De ce nu le-am 

ajuta? Pierdem timp, dar câștigăm satisfacție și respect” – Comenius 

 

Frumoasa profesie de dascăl presupune adaptarea procesului de învățare și conținuturile acestuia astfel 

încât să se potrivească cu nevoile particulare ale fiecărui copil pe care îl avem la clasă. Din punctul meu de 

vedere, integrarea în grădiniță a copiilor cu cerințe educaționale special este o temă care merită abordată datorită 

mai multor aspecte. 

Cel mai important este acela că prin integrarea acestei categorii de copii în grădiniță  am reuși să punem 

capăt stigmatizării și marginalizării la care acești copii sunt supuși. În mentalitatea populară, un copil cu CES 

este un copil care are parte de excludere, atât în sistemul de învățământ tradițional, cât și în mediul social, pe 

motiv că ar dispune de mai puține resurse și mecanisme de învățare comparativ cu un copil care nu se confruntă 

cu astfel de probleme. 

De asemenea, comparativ cu anii anteriori, întâlnim tot mai des elevi care fac parte din această categorie, 

fie că vorbim despre deficiențe de ordin medical, afectiv sau psihologic. 

Un alt aspect care face că acestă temă să fie analizată cu atenție și interes este faptul că, în unele cazuri, 

unul dintre factorii care contribuie la fenomenul de marginalizare a acestei clase de copii este însuși educatorul. 

Din teamă de nou, din lipsa de resurse și materiale didactice adecvate sau în alte cazuri din lipsa de informație 

cu privire la caracteristicile și nevoile acestei categorii de elevi, în multe dintre cazuri educatorul contribuie 

involuntar la acest proces. În România, termenul de educație incluzivă este unul relativ nou abordat, 

preponderant în mediul rural comparativ cu mediul urban, în care  termenul de educație incluzivă a fost abordat 

mai pe larg. 

Fiind un demers relative nou întâlnit în procesul instructiv-educativ din România, este important ca 

termenii implicați să fie bine înțeleși de către toți cei care participă la procesul de incluziune, dar mai presus de 

toate este necesitatea ca nevoile copiilor cu cerințe educaționale special să fie înțelese. Acești copii sunt indivizi 

unici, cu particularități individuale și este important ca fiecare dintre ei să beneficieze de metode adaptate stilului 

propriu de învățare. 

Consider că termenul de educație incluzivă ar trebui să fie tot mai des întâlnit, abordat și explicat atât în procesul 

instructiv-educativ al viitoarelor cadre didactice, cât și în mediul social, pentru a putea înțelege mai bine 

particularitățile copiilor care fac parte din această categorie și pentru a-I putea integra cu ușurință în procesul 

educațional din școlile de masă. 

Urmărind tendințe leactuale se poate observa că ponderea copiilor care prezintă pentru o anumită 

perioadă sau definitive cerințe educaționale special este într-o continuă ascensiune. 

Fie că vorbim despre o perioadă de tranziție în care nevoile copilului sunt de ordin afectiv sau despre o 

dizabilitate permanentă, rolul profesorului este de a adapta permanent conținuturile și metodele de evaluare cu 

scopul de a valorifica mai mult competențele fiecărui copil.  

 

Documentarea are un rol esențial în procesul de informare cu privire la procesul de educație incluzivă, de aceea 

cadrele didactice trebuie să cerceteze toate aspectele implicare pentru a putea mai întâi de toate să înțeleagă ce 

presupune procesul de incluziune și de ce este foarte important. 
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Un mediu familial dezordonat, un climat emoțioal impropriu, lipsa condițiilor de bază și alte motive 

care nu sunt legate de starea de sănătate, atât fizică cât și psihică a copilului, îl pot determina pe acesta să 

aparțină pentru o anumită perioadă de timp categoriei copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

Este foarte important să menționăm că nu doar în cadrul grădiniței această categorie de copii trebuie să 

beneficieze de atenție și suport, ci și în mediul social și în cadrul familiei are nevoie de înțelegere, iubire și 

suport. 

Un mediul familial în cadrul căruia beneficiază de iubire, un mediu social în care este înțeles și apreciat 

împreună cu un mediu educațional în cadrul căruia are parte de support și este valorizat reprezintă un cumul de 

factori care ușurează procesul de integrare al unui copil cu cerințe educaționale speciale, și care, în cazul 

deficiențelor temporare, conduc către recuperare și reușită.  

De toate aceste lucruri ar trebui să beneficieze fiecare copil care se află în situația de a se confrunta cu 

orice tip de deficiență sau dizabilitate, fie că estevorba de una permanentă sau temporară. 

Există o relație strânsă între mediul de acasă și cel școlar, trăirile copilului din mediul familial având 

repercursiuni care se vor reflecta în progresul școlar al acestuia, cu atât mai mult atunci când este vorba despre 

copii cu cerințe educaționale speciale. 

Dreptul copiilor cu CES de a învăța în orice grădiniță este o șansă pentru societate de a învața mai multe 

despre toleranță și support reciproc, fapt care nu era posibil atunci când copiii cu cerințe educaționale speciale 

puteau avea parte de educație doar în cadrul grădinițelor speciale. 

În funcție de natură, origine și particularități bio-psiho-socioculturale, fiecare individ este diferit, iar școala-

grădinița trebuie să asigure servicii educaționale adaptate acestora. 

Până în anul 1990, în România educația copiilor cu dizabilități se desfășura în exclusivitate în cadrul sistemului 

de învățământ special. 

În funcție de tipul și gradul dizabilității, un copil era etichetat ca fiind recuperabil, parțial recuperabil 

sau irecuperabil. Pentru cei considerați irecuperabili, educația era complet inaccesibilă, deoarece irecuperabil 

înseamnă și needucabil. Pentru copiii considerați parțial recuperabili sau recuperabili, educația școlară era 

organizată în cadrul instituțiilor 

rezidențiale (instituții de tipul căminelor-școală, grădinițelor sau școlilor speciale ), instituții închise, în care 

șansele de interacțiune și dezvoltarea socială a copiilor erau foarte reduse (Alois Gherguț- Educația incluzivă și 

pedagogia diversității – Editura Polirom, 2016). 

Deficiența se caracterizează prin pierderea substanței sau alterarea unei funcții de natură psihologică 

sau anatomică. Deficiența poate surveni ca o consecință a unor condiții de mediu nefavorabile creșterii și 

dezvoltării fizice și emoționale unui copil sau poate surveni în urma unor boli sau accidente. 

Tulburarea este adesea utilizată în literatura de specialitate și are caracteristici asemănătoare deficienței. 

Deosebirea dintre termenul de „deficiență” și cel de „tulburare” este că cel din urmă cuprinde un spectru mult 

mai larg care cuprinde și pierderi ale unor membre ale corpului. 

Dizabilitatea poate fi definită precum o stare de natură fizică, mentală sau fizică care, sub diverse forme și pentru 

o anumită perioadă de timp, limitează defășurarea activităților normale ale unei persoane. Adesea, acest cuvânt 

este utilizat cu scopul de a-l înlocui pe cel de „handicap”. 

Handicapul este definit ca fiind un dezavantaj social care a survenit în urma unei incapacități sau a unei 

dizabilități a unui individ, care îi limitează temporar sau îi impiedică îndeplinirea unui rol sau a unor sarcini 

impuse de mediu. În funcție de cauza care l-a determinat handicapul poate fi temporar (ex: dificultăți legate de 

integrarea socială) sau definitiv (ex: pierderea văzului). 

Cerințele educaționale speciale (CES) sunt caracterizate ca fiind acele nevoi speciale ale copilului față 

de educație. Aceste cerințe reprezintă suma unor nevoi, trebuințe individuale ale copilului. 

Educația specială are rolul de a satisface toate nevoile și trebuințele speciale și individuale ale copilului sau ale 

fiecărei persoane. Educația specială presupune asigurarea unor servicii suplimentare, asistență specializată și 

programe special concepute pentru a veni în sprijinul acestei categorii de indivizi. 
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Integrarea școlară se definește ca fiind procesul de educare a copiilor care se confruntă sau nu cu cerințe 

educaționale special în grădinițe obișnuite. Acest process implică asigurarea de servicii și resurse specializate 

și sprijinirea cadrelor didactice pentru a putea îndeplini acest demers. De asemenea, integrarea școlară 

presupune și desfășurarea după același orar a activităților pentru toți copiii și implicarea copiilor cu CES în cât 

mai multe activități didactice desfășurate în toate spațiile școlii (ex: bibliotecă, teren de sport, sălă de sport, sala 

de spectacol, etc.). 

Adaptarea curricular este procesul de adaptare a Curricumului Național în așa fel încât să corespundă cerințelor 

și posibilităților elevului. 

În funcție de tipul dificultății de învățare, adaptarea curriculară se poate realiza fie doar de către 

profesorul de la clasă fie de acesta împreună cu profesorul itinerant al copilului cu CES. Această adaptare se 

realizează prin eliminare sau ștergere de conținut în funcție de capacitățile elevului și de finalitatea către care 

tinde activitatea de învățare. 

Profesorul itinerant (de sprijin) este persoana care deține studii de specialitate în domeniul educației speciale. 

Acesta împreună cu profesorul de la clasă formează o echipă a cărei țintă este interesul superior al copilului care 

are nevoie de sprijin specializat. 

Categorii de cerințe educaționale speciale: 

a) -Elevii cu dizabilități mentale/ intelectuale, tulburări de învățare și dificultăți cognitive. 

b) Elevii cu dizabilități/ deficiențe de vedere. 

c) -Elevii vu dizabilități/ deficiențe de auz. 

d) -Elevii cu dizabilități/ deficiențe fizice/ locomotorii. 

e) -Elevii cu tulburări emoționale și de comportament. 

Fiecare categorie dintre cele menționate mai sus se compune din indivizi unici și diferiți, care au nevoi 

diferite, dar care au în comun un anumit tip de dizabilitate. 

Este important să menționez faptul că metodele de intervenție și procedeele folosite trebuie să fie 

adaptate în funcție de nevoile fiecăruia, astfel încât o anumită procedură, neadaptată individului, nu poate da 

roade în procesul de recuperare și de incluziune școlară și socială a respectivului elev (Adriana Denisa Manea 

(2020) – Educația incluzivă. Teorie și aplicați,i Editura Școala Ardeleană). 

În funcție de tipul tulburării/ deficienței/ dizabilității cu care se confruntă fiecare elev, efortul profesorului are 

nevoie de ajutor specializat din partea personalului specializat pe diferite paliere. 

Pentru a putea face posibil termenul de educație incluzivă este necesar să identificăm diverse metode 

prin care această incluziune să se realizeze. 

Este important să menționăm faptul că cel dintâi pas este o atitudine pozitivă referitoare la ceea ce înseamnă 

procesul de incluzinune pe care trebuie să o adopte deopotrivă cadrele didactice și restul societății. 

Cadrele didactice în ale căror clase urmează să se includă copii cu cerințe educaționale special trebuie să 

privească acest lucru drept o modalitate de a evolua, de a aduce un plus în ceea ce privește portofoliul de abilitați 

și cunoștinte, nicidecum ca pe un proces lung și anevoios, la sfârșitul căruia nu trebuie să aștepte rezultate 

semnificative. 

Părinții copiilor care învață în clasele unde urmează să fie incluși copiii cu CES trebuie să adopte de 

asemenea o atitudine pozitivă, să privească acest demers ca pe o posibilitate de a 

lărgi orizonturile copiilorlor, de a-i învăța că fiecare individ este unic, are nevoi diferite și de asemenea are 

particularități care îl fac să fie special. 

Cu o atitudine potrivită din partea părinților și copiii vor dezvolta o gândire sănătoasă și nu vor avea 

tendința să își marginalizeze colegii din cauza diferitelor deficiențe pe care aceștia le au. Astfel, grădinița devine 

al doilea mediu în care copilul cu cerințe educaționale speciale poate dezvolta relații sociale, primul și cel mai 

important mediu de socializare fiind propria 

familie.Crearea unui climat afectiv potrivit poate reprezenta un prim pas pe care educatorii de la clasă îl pot face 

pentru a veni în întâmpinarea copiilor cu CES. Un climat afectiv-pozitiv este baza pe care se poate dezvolta 
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procesul de incluziune, starea psihică și emoțională a copilului influențând toate acțiunile pe care acesta le va 

desfășura ulterior. 

În cadrul sistemului de învățământ integrat, un rol foarte important îi aparține profesorului de sprijin. 

Profesorul de sprijin (denumit uneori „shadow” tocmai pentru că îi este precum o umbra copilului, însoțindu-l 

pretutindeni și sprijinindul-l în întreg procesul educațional prin care acesta trece începând cu preșcolaritatea și 

continuând pe durata întregului proces instructiv- 

educativ) este acea persoană care are un rol major în optimizarea procesului educațional din clasele în care se 

practică învățământul integrat. 

Societatea din Romania manifestă o atitudine pozitivă cu privire la problematica integrării în școlile sau 

grădinițele  de masă a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Atitudinile adoptate și 

comportamentele pe care societatea le manifestă la adresa celor care se află în postura de a întâmpina dificultăți 

de diferite tipuri legate de parcursul școlar sunt unele prin care încearcă să îi accepte și să îi ajute pe cât posibil. 

O soluție prin care ar putea să se clarifice unele aspect referitoare la caracteristiile și nevoile pe care un 

copil cu cerințe educaționale speciale le  are o reprezintă implementarea unor campanii de informare pe această 

temă, prin care să se promoveze ideea de a crea școli de tip incluziv, dat fiind faptul că acest proces atrage după 

sine numeroase șanse de reabilitare și normalizare a copiilor cu CES. 
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STRATEGII PRIVIND COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Tănase Daniela-Maria 

Şcoala Gimnzială Filipești, Județul Bacău 

 

 Abandonul școlar este una dintre provocările majore ale sistemul educațional, deoarece elevii care 

provin din diferite medii dezavantajate renunță la școală și nu urmează nicio formă de studiu sau formare. Școala 

dorește să îi pregătească pe elevi pentru piața muncii, însă acești copii, care renunță la școală încă de timpuriu, 

nu vor avea șansa să găsească de lucru, sau dacă găsesc, ei vor avea locuri de muncă instabile și necalificate. 

 Pe lângă acest aspect, nivelul stimei de sine va scădea, vor avea parte de multe insuccese și pot ajunge 

la stigmatizare și chiar excluziune socială. În plus veniturile foarte scăzute pe care le vor avea, precum și 

deteriorarea sănătății fizice și mentale pot duce la o perspectivă negativă asupra vieții și la o implicare minimală 

în societate. 

 Din experiența mea, de 35 ani la catedră, am observat că cei care ajung în situația abandonului școlar 

sunt copiii din medii socio-economice defavorizate, cu părinți care au un nivel redus de educație și care nu îi 

pot sprijini. Adesea, atât părinții, cât și copiii, au o atitudinea ostilă față de școală și astfel elevii absentează 

foarte mult.  

Un alt factor cu rol major în cauzele de abandon școlar este și climatul familial. Viața de familie a 

acestor copii este dezorganizată, o parte dintre părinți fiind divorțați, alții au un climat conflictual, imoral, iar 

mulți dintre părinți nu îi supraveghează pe perioada cât stau acasă, nu știu să își impună autoritatea lor de părinți, 

au o atitudine rece și distantă față de copii sau în cazul unora au un comportament tiranic față de proprii copii. 

Bineînțeles că nu putem să aruncăm vina doar de partea cealaltă, a familiei, și să nu luăm în calcul și 

faptul că și dascălii joacă un rol important, hotărâtor chiar. Există și greșeli ale cadrelor didactice, precum 

atitudinea față de acești elevi, relaționarea cu aceștia, competența profesională și autoritatea morală. De aceea e 

bine să ne asumăm rolul de îndrumător în viața acestor elevi, coordonându-i cu empatie, toleranță și compasiune 

în activitățile pe care le interprind. 

Pe lângă acești factori, aș mai adăuga și anturajul de o calitate proastă, care îi pot îndrepta pe copiii 

chiar spre acte de violență sau delicvență juvenilă. 

Se naște întrebarea Ce putem face? Din perspectiva educațională, ar fi bine ca echipa formată din cadre 

didactice profesioniste de la nivelul instituției să abordeze aceste provocări pe perioade mari de timp și să pună 

la dispoziție mai multe măsuri ameliorative și soluții la această problemă. 

La nivel de clasă, dirigintele/învățătorii, dar și celelalte cadre didactice care predau, trebuie să depună 

eforturi în vederea construirii unei relații pozitive, de înțelegere și bună dispoziție, un cadru stimulativ și optim 

pentru învățare. De asemenea, sentimentul de securitate în instituția școlară este foarte important. 

Toate aceste aspecte joacă un rol esențial în procesul instructiv-educativ. E important ca elevul să se 

simtă priceput la ceva și să aibă posibilitatea de a pune în practică lucrul la care el se pricepe cel mai bine, astfel 

încât stima de sine să crească și să se simtă valorificat și sprijinit. 

Măsurile de prevenție și cele de intervenție ar trebui să vizeze întreaga activitate instructiv-educativă 

desfășurată în școală. Educația formală, împreună cu cea nonformală ar trebui să fie într-o relație de 

interdependență. 

Activitățile extracurriculare ajută într-o mare măsură. De asemenea și predarea bazată pe stilurile de 

învățare ale elevilor, aplicare de metode noi și interactive, parteneriatele extrașcolare ajută foarte mult. 

 Conform Ministerului Educației, care este actorul cheie, atât în formularea, cât și în implementarea 

politicii, cu numeroasele instituții (inspectorate județene, școli, ONG-uri, autorități de administrație publice 

locale), se aplică strategia celor patru piloni cu accent, în cazul nostru, pe pilonul 3 - reintegrarea în sistemul 

educational a persoanelor care au părăsit timpuriu școala prin oferirea programului educational de tipul A Doua 

Șansă. 
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 Acțiunile la nivel de unitate școlară, pe care le desfășurăm în prezent sunt: monitorizarea absențelor 

conform procedurii elaborate; constituirea an de an a Comisiei de monitorizare a absențelor elevilor; 

completarea/reactualizarea bazei de date cu elevii care prezintă risc prin prisma fenomenului absenteismului 

școlar/ abandonului școlar; realizarea unor planuri de intervenție specializată prin cooperarea dirigintelui cu 

profesorii clasei, cu mediatorul școlar, cu psihologul școlii și cu părinții și informarea lunară (telefonică/ directă) 

a părinților elevilor cu privire la situația școlară a copiilor lor.  

Tot în vederea combaterii absenteismului și atragerii elevilor spre școală se derulează programul social 

și educațional Lapte-corn, se acordă sprijin financiar sub formă de rechizite, burse sociale și se desfășoară 

activități de pregătire suplimentară Școala după școală, pentru cei care manifestă dificultăți de asimilare. 

Diversificarea activităților educative din cadrul orelor de consiliere și orientare, precum și implicarea 

elevilor în activități sau proiecte extracurriculare și programe de petrecere a timpului liber este făcută de către 

cadrele didactice tot în scop preventiv. 

În cadrul Comisilor ce se desfășoră în unitate, și am să mă rezum la cele de la nivelul ciclului primar,  

învățătoarele au căzut de comun acord că educația se concretizează și se realizează prin puterea exemplului, 

prin modelele autentice și de valoare oferite elevilor. 

În vederea combaterii efectelor abandonului școlar care au impact profund supra economiei țării, dar și 

a societății în general și în acord cu misiunea școlii, aceea de a asigura în condiții optime un proces educativ de 

calitate, interactiv, creativ, centrat pe educabili și pe formarea autonomă a acestora, dăscălițele au abordat 

această problemă mai ales prin intermediul activităților extrașcolare. 

Astfel, s-au derulat mai multe proiecte dintre care eu le voi aminti doar pe cele în care eu am avut 

calitatea de coordonator. Unul dintre proiecte s-a numit Un viitor fără gunoi, un proiect județean desfășurat de 

o perioadă de trei ani în colaborare cu Asociația Un viitor fără gunoi, CDIdei în cărți - proiect național desfășurat 

în parteneriat cu Casa Corpului Bacău, Colecții și colecționari – un festival concurs interjudețean. 

De asemenea am participat în calitate de organizator la desfășurarea unor ateliere de lucru cu părinții și 

elevii clasei și la un bazar în scop umanitar. Am proiectat și planificat pe lângă acțiunile caritabile și activitățile 

recreative educative, susținând educația prin diferite metode formale și informale (vizite, ieșiri la teatru, excursii 

tematice, etc.) 

Scopul a fost ca prin intermediul acestor activități extrașcolare să cresc accesul la educație pentru copiii 

care provin din familii monoparentale, din medii sărace sau cu părinți plecați în străinătate și crescuți de rude. 

Prin activitățile desfășurate am dorit creșterea gradului de conștientizare în rândul părinților cu privire 

la educația copiilor, promovarea socializării și a întrajutorării elevilor, formarea de competențe și abilități 

sociale adecvate diverselor situații.  

Învățându-i pe elevi încă de la o vârstă fragedă, despre cum să faci față provocărilor vieții și cum să 

găsești modalitățile optime de rezolvare, despre voluntariat, generozitate, bun simț, noblețe sufletească, 

responsabilitate/ responsabilizare, pregătim un viitor frumos bazat pe încredere și repect între membrii unei 

societăți. 
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

profesor ȋnvățământ primar, Boar Claudia-Narcisa 

                     Liceul Tehnologic Feldru 

 

Abordarea incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie ci şi la nivelul procesului 

didactic. Principalele trăsături ale procesului didactic de tip incluziv sunt cele care ţin de adaptarea lui la 

diferenţele dintre copii. Profesorii care au o experienţă bogată în viaţa personală şi socială folosesc relaţia cu 

părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele folosite în predarea-învăţarea la clasă. 

Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de învăţare şi un schimb de experienţă continuu. Practicile curente duc 

prin reflexivitate la acumulare de experienţă care trebuie împărtăşită cu colegii pentru a deveni o altă sursă de 

îmbunătăţire a învăţării. Profesorul este cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi 

el poate valoriza potenţialul fiecăruia, într-o manieră pozitivă şi flexibilă. 

Învăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvârşeşte în urma interacţiunilor din clasă şi pune 

în valoare acumulările fiecărui elev. Pentru dezvoltarea personalităţii elevului şi construirea competenţelor lui 

psihosociale, procesul de învăţare este mai important ca produsul. Elevul nu poate fi considerat o problemă, 

dacă nu de adaptează ritmurilor propuse de învăţare şcolară. 

Şcoala incluzivă: 

•         unitatea de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii; 

•         reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. 

Şcoala incluzivă este şcoala care : 

•         nu selecteaza si nu exclude; 

•         este deschisa, tolerantă,  prietenoasă si democratică; 

•         este naturală prin eterogenitatea ei; 

•         valorizează toţi elevii; 

•         se adaptează la diversitatea nevoilor educaţionale şi la particularităţile de învăţare şi dezvoltare; 

•      Şcoala incluzivă pune în centrul atenţiei omul ca fiinţă originală, unică şi irepetabilă. Această 

perspectivă generează o serie de întrebări: 

-          Ce schimbări trebuie să se producă în organizarea şcolii? 

-          Care sunt conţinuturile educaţionale pe care trebuie să le pună şcoala la dispoziţia elevilor? 

-          Ce schimbări trebuie să se producă  în stilul de predare şi la modul de cooperare între profesori pentru a 

asigura un învăţământ de calitate? 

-          Care este specificul procesului de evaluare în şcoala incluzivă şi cum trebuie înţeles progresul elevilor? 

Cine poate fi considerat elev cu cerinţe educaţionale speciale într-o şcoală incluzivă? 

Prezentăm în continuare, căteva tipuri de abordări instructive recomandate în predarea conţinuturilor 

elevilor cu dizabilităţi intelectuale: 

Abordări vizuale:  

Cea mai recomandată abordare de predare pentru elevii cu dizabilități intelectuale este aceea de a folosi 

prompteri vizuali. Elevii manifestă adesea puncte forte în gândirea concretă, memoria repetitivă și înțelegerea 

aspectelor vizual-spațiale și o swrie de dificultăți în gândirea abstractă, cunoașterea socială, comunicare și 

atenție. Indicațiile pictografice și scrise pot deseori ajuta elevul să învețe, să comunice și să-și dezvolte 

autocontrolul.  

Unul dintre avantajele utilizării prompterilor vizuali este acela constă în faptul că elevii îi pot folosi cât 

timp au nevoie ca să proceseze informațiile. Spre deosebire de aceștia, informația orală este tranzitorie: odată 

spusă, mesajul nu mai este disponibil. Informațiile orale pot pune probleme elevilor care au dificultate în 

prelucrarea limbii și care necesită timp suplimentar. În plus, ar putea fi dificil pentru elevul cu CES să asimileze 
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informații relevante și simultant să poată bloca stimularea de fundal. Folosind prompterii vizuali permitem 

elevului să se concentreze asupra mesajului.  

Prompterii vizuali și simbolurile vizuale variază în complexitate de la simple și concrete la abstract. 

Continuumul variază de la obiect sau situație reală la fotografie color, imagine color, imagine alb-negru, line și, 

în sfârșit, la simbolul grafic și limba scrisă. Obiectele sunt cea mai simplă formă de ajutor. Simbolurile grafice, 

deși departe în spectrul/continuumul reprezentărilor vizuale în termeni de complexitate și abstractizare, și-au 

dovedit succesul în cazul elevilor cu CES. Există în prezent numeroase pachete software care oferă acces rapid 

la simbolurile grafice și la capacitatea de a crea simboluri personalizate gratuit sau la prețuri accesibile.  

Prompterii vizuali pot fi folosiți într-o varietate de moduri în sala de clasă. Cu toate acestea, pentru a 

avea succes, aceștia trebuie să se potrivească nivelului de înțelegere al elevului, adică asigurându-ne de faptul 

că se află la punctul corespunzător pe continuumul complexității despre care vorbeam anterior. Folosind un 

grafi cu linii pentru a sprijini învățarea atunci când elevul  are nevoie de fotografii color pentru a înțelege, va 

genera exclusiv frustrare pentru toți participanții la actul educațional. Ținând cont de această precauție, 

suporturile vizuale sunt foarte utile și pot fi utilizate pentru: 

• organizarea activității elevului - programe zilnice, mini-programe,  

• liste de verificare a activității, calendare, table de exprimare a opțiunii  

• furnizarea de instrucțiuni sau indicații pentru elev -reprezentarea vizuală a așezării elevilor în clasă, fișiere cu 

indicații specifice pe  activități, pictograme și instrucțiuni scrise pentru  învățarea informațiilor noi  

• susținerea comportamentului dezirabil - afișarea de reguli de comportament și reprezentări pentru a semnala 

etapele rutinei zilnice  

• predarea abilităților sociale - reprezentările pictoriale ale poveștilor sociale  

• reprezentarea unei situații sociale cu indicii sociale și răspunsuri potrivite, dezvoltate pentru o situație specifică 

pentru elev  

• predarea auto-controlului - pictograme de auto-control, care oferă un indiciu cu privire la așteptările de 

comportament  

      Recunoscând faptul că toți copiii pot să învețe, educația incluzivă de calitate se centrează pe cei ce 

învață și se asigură că: 

 • Toate acțiunile desfășurate în mediul educațional sunt ghidate de interesul superior al copilului.  

 • Toți copiii sunt respectați ca indivizi. Punctele forte, abilitățile și diversitatea necesităților educaționale sunt 

recunoscute ca bază pentru proiectarea procesului educațional. Provocările în învățare sunt identificate, înțelese 

și adaptate.  

• Toți copiii au dreptul să învețe într-un mediu pozitiv, prietenos. 

 • Mediul comun de învățare, inclusiv curriculumul și instruirea, este structurat și adaptat astfel încât toți copiii 

să își valorifice întregul potențial.  

• Evaluarea învățării copiilor se realizează prin diverse modalități, este autentică, adecvată, relevantă și suficient 

de frecventă pentru a furniza informații privind evoluția copiilor.  

• Personalul care lucrează cu copiii deține abilitățile, atitudinile și cunoștințele necesare pentru a asigura 

performanțe în învățarea copiilor, se dezvoltă profesional și respectă standardele profesionale stabilite.  

• Toți copiii beneficiază de un spectru larg de programe, servicii, resurse, care respectă obiectivele individuale 

și cerințele lor educaționale, contribuie la dezvoltarea cognitivă, socială, psihologică, culturală. 

 • Sunt construite parteneriate cu părinții și grupurile comunitare; expertiza acestor grupuri este valorificată.  

• Sunt puse în aplicare măsuri sistematice ce au ca scop prevenirea, evaluarea și identificarea timpurie a 

cerințelor speciale, precum și intervenția bazată pe dovezi.  

• Agențiile de stat colaborează pentru a oferi servicii responsive, integrate la toate nivelurile de educație.   

         În România problemele învățământului profesional și tehnic nu sunt noi. Dimpotrivă, ele s-au cronicizat 

în ultimii ani ca urmare a reformelor multiple și fragmentate din domeniul educației, modificărilor structurale 

din peisajul economic și investițional și distanțării accentuate a învățământului profesional și tehnic de nevoile 
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economiei și ale pieței muncii. În momentul de față învățământul profesional și tehnic din România trebuie să 

facă față unor multiple provocări și presiuni pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de 

educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți împlinite și prospere, de a răspunde presiunilor angajatorilor 

pentru care forța de muncă bine calificată reprezintă un element foarte important în decizia de a investi și 

dezvolta afaceri pe termen lung în România, nevoilor unei economii în schimbare, care utilizează calificări 

moderne și complexe, presiunilor externe din partea UE de a moderniza sistemul de învățământ profesional și 

tehnic pentru a crește competitivitatea și coeziunea socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1112 
 

ROLUL EDUCAȚIEI ÎN INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

                                                                                                    prof. Nechiti Ioana 

                                                                                                    Liceul Tehnologic Feldru 

 

Educaţia incluzivă şi managementul schimbării în şcoală 

- Principiile cheie ale incluziunii; 

- Natura şi rolul schimbării procesului de management din şcoală; 

- Calităţile personalului didactic şi de specialitate în vederea promovării  educaţiei incluzive în şcolile de 

masă; 

-Indexul pentru incluziune. 

    Educaţia incluzivă şi managementul schimbării în şcoală 

Ce este educaţia incluzivă? 

  

 

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, oricând 

acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile pe care le au sau de diferenţele dintre aceştia. 

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, armonizând, pe 

de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte să asigure o educaţie de calitate pentru toţi, 

prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare, folosirea optimă a resurselor şi 

parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care funcţionează. Trebuie să se asigure un continuum al 

sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare şcoală.” 

 Viziunea de la Salamanca legata de curriculum „Curriculum-ul şcolar trebuie adaptat la cerinţele 

copiilor, şi nu invers. De aceea, şcolile trebuie să ofere oportunităţi curriculare, care să se potrivească copiilor 

cu diverse capacităţi şi interese. Copiii cu cerinţe speciale trebuie să primească sprijin suplimentar de instruire 

în contextul curriculum-ului şcolar obişnuit şi nu în cadrul unui curriculum distinct. Principiul călăuzitor trebuie 

să constea în a oferi tuturor copiilor o educaţie egală, acordând asistenţă şi sprijin suplimentar copiilor care au 

nevoie de acestea. Pentru a se putea urmări progresul fiecărui copil trebuie revizuite procedurile de evaluare. 

Evaluarea formativă trebuie încorporată în procesul educaţional obişnuit, pentru a-i informa permanent pe elevi 

şi profesori asupra nivelului de învăţare atins, cât şi asupra dificultăţilor, dar şi pentru a-i putea ajuta pe elevi să 

le depăşească  

Viziunea asupra şcolilor speciale „Repartizarea copiilor în şcoli speciale – sau clase sau secţii speciale 

într-o şcoală, pe timp nelimitat – trebuie să constituie o excepţie, această soluţie fiind recomandată numai în 

acele rare cazuri în care s-a demonstrat cu claritate că educarea în clase obişnuite nu poate să vină în 
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întâmpinarea cerinţelor educaţionale sau sociale ale copilului, sau atunci când aceasta este necesară pentru 

binele copilului în cauză sau al celorlalţi.” 

Şcolile speciale pot reprezenta o resursă valoroasă pentru dezvoltarea şcolilor incluzive din mai multe 

puncte de vedere: 

 - personalul acestor instituţii speciale are experienţa necesară depistării şi identificării timpurii a 

copiilor cu dizabilităţi; 

 - de asemenea, şcolile speciale pot servi drept centre de instruire şi centre de resurse de personal pentru 

şcolile obişnuite; 

 - şcolile speciale - sau unităţile speciale din şcolile obisnuite – ar putea continua să furnizeze cea mai 

potrivită educaţie pentru un număr relativ mic de copii cu dizabilităţi, care nu pot fi incluşi în clasele obişnuite 

ale şcolilor  

 Parteneriatul cu părinţii „Educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale este o sarcină care trebuie 

împărţită între părinţii acestora şi profesionişti. O atitudine pozitivă din partea părinţilor favorizează integrarea 

şcolară şi socială. Părinţii au nevoie de sprijin pentru a-şi putea asuma rolul de părinţi ai unor copii cu cerinţe 

speciale. 

•      Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. 

•      Alois Gherguţ în lucrarea “Educaţia incluzivă şi pedagogia diversităţii”, defineşte învăţământul 

incluziv ca modalitatea instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale 

speciale în structuri şcolare de masă/obişnuite, ca alternativă la şcolile speciale, şi prezintă mai multe 

dimensiuni: 

-          Legislativă şi administrativă (se referă la politicile educaţionale, cadrul normativ şi legislativ, resursele 

materiale şi informaţionale etc. ); 

-          Pedagogică (se referă la necesitatea apropierii condiţiilor de predare-învăţare pentru copiii cu 

dizabilităţi de cele accesibile celorlalţi copii); 

-          Socială (accentuează importanţa interacţiunii sociale între copii) 
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O faptă bună,o lume mai bună! 

-articol- 

Profesor învăţământ primar: Avârvărei Elena 

Şcoala Gimnazială Vădeni 

 

Se simte miros de sărbătoare! Se apropie ziua Naşterii Domnului nostru, Isus Hristos! E o minune ,e o 

magie! E Magia Crăciunului! Al doilea Crăciun altfel pentru bunicii noştri din Complexul Rezidenţial Sfânta 

Maria ,din localitatea Baldovineşti. 

Şi anul acesta am fost aşteptaţi cu colinde şi cadouri! Am fost acolo, dar virtual,din nou! 

Elevii Şcolii Gimnaziale Vădeni ,îndrumati de doamnele profesoare Steluţa Perianul,directorul şcolii, 

Daniela Barbu ,Elena Avârvărei  şi Liliana Damian, au pregătit surprize frumoase pentru ei, bunicii! 

Intr-un cadru restrâns s- au cântat colinde şi le-au trimis pe aripile gândului să aline şi să umple,pe cât 

posibil,golul  din sufletele celor uitaţi de cei dragi. 

 Au împodobit bradul pentru ei. Au pregătit şi cadourile,aşa cum au putut,le-au strâns în inimioarele 

lor micuţe şi le-au donat cu mult drag! 

   

Ne-ar plăcea ca orice faptă bună sa facă o lume mai bună! O lume în care generaţiile să aibă ce povesti  la o 

ceaşcă cu ceai şi o prăjitură cu miros de scorţişoara! Urăm tuturor Sărbători Binecuvântate! 
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Strategii de integrare a elevilor cu CES 

în ora de limba română 

  

Prof. Cerbu Mariana-Gabriela 

Şcoala Gimnazială Sascut 

  

  

Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă obişnuite, la activităţile educative 

formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. Considerând şcoala ca 

principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanţă de socializare), integrarea 

şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are 

o importanţă fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi 

atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. 

Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt suplimentare, 

dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea adecvată acestor cerinţe speciale nu se 

poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea şcolară şi socială. 

În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni diferiţi. Aceste diferenţe nu se referă doar la înălţime, 

forma fizică, conturul feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la felul de manifestare al fiecăruia, la calitatea muncii 

sale. De asemenea, aceste diferenţe sunt constatate şi la nivel intelectual, nivel de care depinde în cea mai mare 

măsură reuşita sau nereuşita unei activităţi. 

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de 

învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită 

o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. 

Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de 

vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. Integrarea 

copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către 

ceilalţi elevi a problematicii şi potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţămantului general a elevilor cu CES pentru 

a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cat mai echilibrate a acestor categorii de copii. 

Educaţia integrată a copiilor  cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora care 

să-i apropie cat mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter colectiv-recuperator, 

stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să suplinească pe 

cele deficitare, crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate în general şi pentru 

învăţare în special, asigurarea unui progres continuu în achiziţia comunicării; formarea unor abilităţi de 

socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor 

activităţi cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să 

faciliteze normalizarea deplină. Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat 

de recuperare care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte 

valorificarea la maximum a disponibilităţilor subiectului deficient şi antrenarea în mod compensatoriu a 

palierelor psiho-fizice, care nu sunt afectate în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să permită 

însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală, Prin integrare se realizează 

şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv emoţionale corespunzătoare 

în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei 

socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice, teoretice ce privesc evoluţia sistemului de 

organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi incluziunile în activităţile profesionale 

şi în colectivităţile sociale. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1116 
 

Există diferite forme de integrare a elevilor cu CES în activitatea didactică, integrarea care presupune 

construirea unei relaţii de colaborare emoţional-educaţională: 

-  integrarea parţială; presupune ca elevii cu CES să desfăşoare doar o parte din timpul lor în şcoală, 

participând direct doar la anumite discipline, acolo unde pot face faţă; 

-  integrarea totală, unde elevii cu CES petrec tot timpul în cadrul organizat, în instituţia de învăţământ 

acolo unde sunt înscrişi la începutul anului şcolar. Parcurgerea programului educaţional nu exclude participarea 

la şedinţele terapeutice, desfăşurate în spaţii speciale, destinate acestui scop; 

- forme de integrare ocazională ce presupune participarea în comun la diferite excursii, serbări, întreceri 

sportive, spectacole, unde reuşesc sa stabilească relaţii cu ceilalţi membri ai grupului. 

Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la dezvoltarea 

motivaţiei pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. Cultura psihopedagogică 

a cadrului didactic se compune din cunoştinţe de psihologie, pedagogie, metodică, dintr-un ansamblu de 

deprinderi şi priceperi practice solicitate de desfăşurarea acţiunii practice. 

Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de intervenţie 

individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului şi pe diversificarea 

ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. În acest scop, principalele strategii care ar putea fi folosite pentru 

proiectarea unui curriculum din învăţământul integrat se referă la : 

-  selectarea unor conţinuturi din curriculumul general accesibile şi elevilor cu CES şi renunţarea la alte 

conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate; 

-  accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, cadrul didactic participant la 

procesul educativ modificand conţinutul astfel incat sa devina realizabil; 

-  diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu CES în activităţi 

individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora. 

Parcurgând şi depăşind toate aceste etape, profesorul îşi desfăşoară    activitatea spre a-l determina pe 

elevul cu CES să se integreze în societate, „să înveţe să înveţe”, pe cât este posibil şi să-l ajute să depăşească 

conştientizarea propriilor drame. 

Elevii cu CES au, majoritatea, capacităţi intelectuale reduse, suprasolicitând dascălul în găsirea celor 

mai bune metode de lucru în cadrul lecţiei. Reluarea, repetarea, elemente mereu prezente în lecţiile cu elevi cu 

CES, pot afecta calitatea participării active. Aşadar, este mereu necesară identificarea celor mai bune metode 

pentru ca elevii cu CES să-şi menţină participarea activă la un nivel optim pentru ca,  în cadrul lecţiei, să nu 

intervină plictiseala,modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi anevoios, mai ales sub aspectul 

corelării instruirii cu restul elevilor clasei. 

Ca şi în cazul celorlalte discipline, ora de limbă şi literatură română, devine prilej de încercare de a 

dezvolta capacităţile de exprimare orală şi scrisă a elevilor cu CES. Cele trei competenţe generale nu se pot 

regăsi în activitatea de zi cu zi a cadrului didactic desfăşurand al unei activităţi ce are în prim plan relaţia cu 

aceşti elevi. Întreaga activitate trebuie sa se organizeze in vederea informarii si formarii cadrelor didactice de 

sprijin / itinerante privind utilizarea corecta a modalitaţilor de proiectare si implementare a demersului de 

intervenţie personalizata asupra copiilor cu cerinţe educative speciale, a identificării instrumentelor si a 

metodelor specifice de lucru adaptate particularităţilor de vârsta si individuale ale elevilor integraţi, creării 

premiselor pentru asigurarea unui climat socio-afectiv favorabil dezvoltării armonioase a personalităţii copiilor 

cu dizabilităţi. 

Profesorul trebuie sa dovedească creativitate în conceperea unor materiale auxiliare care sa favorizeze 

o evoluţie favorabilă a copilului cu cerinţe educative speciale, să dezvoltare abilităţii de a constitui un portofoliu 

individual de intervenţie personalizată conform particularitaţilor psiho-individuale ale copiilor integraţi. 

Competenţele specifice şi conţinuturile asociate dezvoltă un program educativ complex şi numai 

pregătirea cadrului didactic determină integrarea acestora în sistemul educaţional. Vom încerca o trecere în 

revistă a acestor competenţe specifice pentru a identifica conţinuturile educaţionale realizabile de elevii cu CES: 
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1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare devine realizabilă în măsura în care elevul 

construieşte mesaje orale diverse, transcrie structuri din texte cunoscute, aplică principiile ascultării active în 

manifestarea unui comportament comunicativ adecvat. Se observă o imposibilitate a acestora de a crea forme 

lexicale corecte, să stabilească sensul unui cuvânt necunoscut prin apel la context, să stabilească rolul 

categoriilor semantice în textele literare studiate. 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea unor mesaje orale în situaţie de 

comunicare monologată şi dialogată devine realizabilă în măsura în care se solicită rezumarea orală a unui text 

dat. Realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare devine item 

irealizabil deoarece, de cele mai multe ori, aceşti elevi îşi pierd atenţia pe parcursul desfăşurării activităţii 

educative. În ceea ce priveşte utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii, 

dovedesc incapacitate de a asocia fiecărei părţi de vorbire,  categoriile învăţate. Unii dintre ei însă diferenţiază 

subiectul de predicat şi uneori chiar alcătuiesc propoziţii respectând cerinţele indicate. Un element notabil îl 

constituie participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei 

comunicării. 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse dovedeşte incapacitatea 

elevilor cu CES de a diferenţia elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit, de a identifica 

problema principală abordată. Reuşesc însă să prezinte succint subiectul operei literare fără identificarea 

momentelor subiectului într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric. 

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbi române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse devine ineficient realizată; rezumarea unui text citit, relatarea unor fapte, motivarea 

unei opinii se produce în texte minime cu grave greşeli de ortografie şi punctuaţie. Se observă incapacitatea 

elevilor cu CES de a utiliza un lexic adecvat, de a-şi exprima o opinie, de a se exprima nuanţat. De cele mai 

multe ori întrebările sunt directe şi dirijate şi răspunsurile pe măsură: scurte şi fără nuanţă. 

Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie prin evaluări 

formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului şcolar prin 

raportare la cerinţele din curriculum 

 Reuşita activităţilor depinde de reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei 

fundamentale dintre instruire si evaluare.  Pentru ca activităţile să fie profitabile pentru toţi elevii, dascălul 

trebuie să găsească calea de mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter 

diferenţiat, adaptat la particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul 

educativ. .Raporturile dascălului cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevii cu CES au mare nevoie 

de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact social, aspect care vizează calităţile etice şi morale 

ale dascălului, sub al cărui control se află limita relaţionării. 

Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o stabileşte 

cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia 

permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând raportarea la nivelul 

cunoştinţelor de grup. 

Ora de limba şi literatura română devine astfel importantă şi prin relaţia personală care se stabileşte 

între profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a determina dezvoltarea capacităţii de exprimare 

a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ulitimul rând, a propriei viziuni despre viaţă. 
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Voluntariatul -dragoste pentru dragoste 

                                                                           Muntean Iuliana Monica 

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Întorsura Buzăului, județul Covasna                                                     

                                                      Motto:                       

                                                    ”Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” ( Ghandhi) 

 

          Din ce în ce mai mult omul caută să fie bun, să răspândească iubire, să slujească aproapelui său, căci 

astfel se simte fericit, mulțumit și împlinit ca om. Acest fapt se datorează, conștiinței că adevărata bogăție pe 

care o posedăm este ceea ce dăruim: ”Eu posed cu adevărat doar ceea ce am dăruit”, ne spune Seneca. 

         Pornind de la ideea: ” Nu fi bun pur și simplu. Fii bun într-un scop anume.”, cum ne îndeamnă  Henry 

David Thoreau, mulți oameni, tineri și copii practică astăzi voluntariatul. 

         Oare, ce este voluntariatul?  

          Voluntariatul este activitatea desfășurată de un om din proprie voință și dorință în folosul altor persoane 

sau în cadrul societății, fără a urmări un câștig material. El poate fi practicat de oricine dorește să se pună cu 

toată ființa sa în slujirea semenilor dezinteresat, aducând prin efortul său, un strop de veselie celorlalți.  

”Efortul dezinteresat de a aduce veselie celorlalți, va fi începutul unei vieți mai fericite pentru noi înșine.”, ne 

spune atât de frumos Helen Keller, iar cei ce îi urmăm sfatul vom dobândi fericirea din dragostea împărtășită. 

          Voluntariatul este un act ce aduce multe beneficii în viața celor care-l practică, dar și în viața celor 

încercați de viață, lăsând urme și amprente. Dintre aceste beneficii voi aminti câteva:  

*prin voluntariat se aduc aproape oamenii din diferite locuri și domenii, cu viață diferită și astfel se realizează 

legături noi, trainice și emoționale, lucrând împreună pentru scop comun;  

*se pot lega prietenii pe viață; se cultivă și se dezvoltă interesele și pasiunile proprii;  

*se pot dobândi cunoștințe noi, talente și abilități ascunse sau se pot dobândi altele noi;  

*poți scăpa de rutina zilnică și să-ți dedici timp în ajutorul celorlalți;  

*dobândești satisfacție personală atunci când ajuți pe ceilalți; te dezvolți și te redescoperi ...etc. 

          Se poate afirma că cel ce practică voluntariatul are mult de câștigat, căci: ”Obiceiul de a dărui nu face 

altceva decât să intensifice dorința de a dărui”, ne spune Walt Whitman.  

         Cu cât învățăm să dăruim mai des din ceea ce avem, timp, pricepere, talente și ne dăruim munca în folosul 

altora, cu atât vom fi mai împliniți și fericiți ca oameni.   

         Îndemnul: ”Fă tot ce poți, cu cea ai la îndemână, acolo unde te afli.” a lui  Theodore Roosevelt, ne 

evidențiază cât de important este implicarea ta din dragoste și pentru dragoste acolo unde este nevoie de ajutor, 

slujind semenilor.  

         Da, voluntariatul este act de Dăruire cu multe lucruri bune în viața tuturor:  

*te ajută să te dezvolți personal;  

*să lucrezi în echipă;  
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*să-ți crești stima de sine;  

*să câștigi experiență profesională; 

* să descoperi și să înveți lucruri noi;  

*să te descoperi;  

*să reduci stresul din rutina zilnică;  

*să dobândești relații și prietenii noi;  

*să înveți să te dăruiești în folosul altora și cel mai important să-ți împlinești Viața, făcând ceea ce ne definește 

ca oameni: omenia, dăruirea și bunătatea. 

          În actul educațional, voluntariatul își face simțită prezența în activitățile extrașcolare. Elevii se implică în 

activități de voluntariat în domeniul ecologiei, cum ar fi plantare de puieți de brad, decolmatarea unui râu, 

ecologizarea unui parc etc., dar și  în activități cultural-artistice, în activități caritative – donarea unor legume, 

fructe; donarea de cărți sau haine ...etc. 

          Indiferent de cine practică voluntariatul, acesta trebuie să aibă dorință și entuziasm, căci numai așa se 

poate duce la bun sfârșit acțiunea începută și poate fi atins scopul dorit al activităților.  

         Nimic nu ne face cu adevărat fericiți, decât atunci când îi facem pe alții fericiți. 

        Se poate dărui pentru semenii noștri orice: un zâmbet, un sfat, ceva material, timp, pricepere și talente în 

folosul altora, însă: ”Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești”, ne spune Maica 

Tereza. 

         Dacă această dăruire este făcută din dragoste, fără vreun interes, atunci fapta noastră este una valoroasă, 

ce reflectă compasiune, grijă nemăsurată, răbdare, iubire și bunătate împărtășite, căci :”Niciun act de bunătate, 

oricât de mic, nu este vreodată irosit.”, ne spune Aesop. 

        În încheiere, pot afirma că voluntariatul este o activitate prin care fiecare participant dobândește ceva: unul 

se dezvoltă personal și/ sau profesional, alții iau exemple de bună practică pe care le aplică mai apoi în diferite 

situații, iar cei aflați în încercările vieții, primesc ajutorul de care au atâta nevoie. 

Și pentru că nu trăim izolați, ci în comunitate, noi putem fii mai buni unii cu ceilalți prin acțiuni de voluntariat 

din dragoste pentru dragoste. 

            ”Oriunde este o ființă umană, este o oportunitate pentru un gest de bunătate.” ne spune Seneca. 
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI 

 

Profesor Pentru Învățământul Primar Băltescu Florina 

Școala Gimnazială Vedea, Jud. Teleorman 

 

Cheia voluntariatului – să alegi o cauză care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință de 

implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să fii dispus să oferi din timpul tău. 

Conform dicționarului limbii române, a acționa voluntar înseamnă a acționa de bună voie, din proprie 

inițiativă, fără a fi constrâns. A fi voluntar înseamnă a aloca resurse de timp pentru o cauză cu care te identifici 

emoțional, în care crezi și pentru care ești dispus să acționezi.  

Altfel spus voluntariatul mai înseamnă: locul unde uiți de probleme și te poți  concentra pe  nevoile 

altora, este bunătate, dorința de a face bine, grijă și responsabilitate, dăruire, altruism.  Înseamnă a pune pe 

primul loc problemele celuilalt, înseamnă disciplină, îndeplinirea sarcinilor, respectarea normelor, creativitate, 

înseamnă echipă (fără de care nu poți lucra), înseamnă muncă și multă, multă seriozitate. 

Poate reprezenta o activitate pe care o faci pentru a aduce îmbunătățiri societății în care trăiești, o 

activitate pe care o faci fără a aștepta nimic în schimb (poate doar mulțumire sufletească). Acesta înseamnă atât 

pasiune cât si dorința de a ajuta, de a face un bine, este o activitate utilă cu care îți poți  umple timpul liber, o 

activitate care îți aduce mereu zâmbetul pe buze pentru că știi că ai ajutat niște oameni și i-ai făcut la rândul lor 

să zâmbească. Înseamnă muncă, atât individuală, cât și în echipă și multă dedicare și dorința de a face un lucru 

bun pentru ceilalți, să înveți lucruri noi, să ajuți atunci când și unde este nevoie, să cunoști  oameni noi, de la 

care să înveți, să-ți placă să fii printre  ceilalți voluntari, însemnă să fii creativ ( atât cat se poate!), sa vorbești 

cu colegii și să găsiți soluții la problemele întâlnite. 

Cred că de fapt aici e și cheia – să alegi cauza care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință 

de implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să fii dispus ca din timpul tău – singura ta resursă 

neregenerabilă – să aloci acelei cauze. Se spune inclusiv că ți-ai descoperit vocația și menirea pe acest pământ 

dacă ești dispus să faci voluntar acțiuni care țin de pregătirea ta și pentru care în mod obișnuit ai fi plătit, și 

probabil că, într-o societate ideală, am fi cu toții voluntari. 

Un mare noroc este acela de a fi înconjurat de oameni care împărtășesc aceleași valori ca și tine, și nu 

doar acum, în această perioadă cu provocările sale specifice, ci de mulți ani, din convingere. Unii au învățat în 

familie, la fel ca mulți alții, că binele se întoarce mereu, sub o altă formă. Alții, odată cu procesul de dezvoltare 

personală, au înțeles că suntem interconectați și că binele făcut cuiva e de fapt binele făcut pentru sine.  

Motivele pentru care oamenii fac voluntariat sunt diverse. De la satisfacția de a contribui, până la 

bucuria de a urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai ales dacă ne referim la educație, sau a testa și dezvolta 

noi abilități.   

Unii oameni iubesc efectiv să ajute, așa încât au mai multe cauze pe care le susțin, fie cu timp, fie cu 

alte resurse, inclusiv financiare, sau ambele. 

Motivația este de a fi mai buni pur și simplu, schimbarea pleacă de la noi. Orice mic gest de ajutor, 

suport poate însemna puțin pentru noi, dar mult pentru cei care primesc. 

Mai mult chiar, voluntariatul este o valoare transmisă din generație în generație. 

În această perioadă, oamenii alocă timp pentru ajutorarea semenilor lor. 

Trăim vremuri în care, mai mult ca oricând, asistăm la dezvoltarea cooperării, comunicării, empatiei, 

oamenii revin la esența lor și la valorile care, în lipsa unor bunuri care ne sunt inutile în această perioadă, îți 

ghidau existența. Binele este o parte din esența noastră, avem timp acum să reflectăm asupra a ceea ce suntem 

de fapt și, mai ales, cine. 

Dacă vrem să ne implicăm, poate acum sau poate după ce perioada de izolare se va termina, e important: 

1. Să alegem o cauză care ne animă și care corespunde valorilor noastre; 

2.Să stabilim cât timp putem aloca săptămânal pentru activitatea de voluntariat; 

3. Să ducem vestea mai departe . 
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Utilizarea  software-ului GeoGebra la clasă 

Autor: prof. Ilenuța Buhai 

Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” din Roman, jud. Neamț 

 

         Abstract 

   GeoGebra este principalul furnizor de software matematic dinamic , de tip ”open source” , gratuit, pentru  

toate nivelurile de educaţie , care combină geometria, algebra, foile de calcul, graficele, statistica şi analiza 

 într-un singur pachet uşor de utilizat, ajutând inovația în educație în lumea întreagă. Prezentul material  

face  referire la utilizarea acestui software pentru crearea de resurse utile predării, învățării și evaluării. 

        Introducere 

   Predarea unor noțiuni și înțelegerea acestora de către elevi se face cu ușurință  atunci  când  completăm    

 prezentarea  noastră  la clasă cu imagini geometrice bine realizate , cu pagini interactive la care  

elevii să aibă acces și unde să rezolve teme ; utilizez deseori , când este cazul,  resursele  puse la dispoziție de 

 software-ul  GeoGebra, cum ar fi: foi de lucru, applet  GeoGebra, lesson, classroom, colecția de resurse în 

regim 

 public ale altor profesori, etc. 

   Primul pas este crearea unui cont de utilizator pe site-ul www.geogebra.org ; utilizarea resurselor deja 

existente 

și crearea altora noi este gratuită. Profesorul poate oferi acces elevilor săi la materialele pe care le crează în 

regim  

de classroom sau le trimite linkurile materialelor . 

    Voi pune în evidență câteva dintre aplicațiile de tip GeoGebra folosite de mine în special la clasele a IX-a și  

a X-a. 

1) Foaie de lucru 

Pe pagina personală ”Profil” avem la dispoziție butonul ”Creare” ; un clik pe acesta ne deschide lista de opțiuni  

vizibilă în figura 1 de mai jos. 

 Fig.1 – Accesarea listei de opțiuni prin butonul ”Creare”. 

 

După ce apăsăm pe elementul ”Foaie de lucru” putem începe editarea titlului și avem la dispoziție mai multe  

acțiuni (fig.2); după cum se vede mai jos, putem insera o pagină cu text, putem încărca imagini, fișiere pdf , 

filme 

 ,etc., dar putem să concepem un test  ( clik pe elementul ”? Întrebare” ). 

http://www.geogebra.org/
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Fig.2 

 

Fig.3 

   De menționat că această acțiune  GeoGebra  oferă doar două variante  de întrebări, după cum reiese din fig.3;  

avem la dispoziție editor de text matematic ( cel cu simbolul fx) . Aceste teste pot fi externalizate, încărcate 

în platforma  ”Google classroom” de exemplu, cu ajutorul linkului de partajare. 

   Dacă avem o variantă GeoGebra în Desktop, atunci putem să realizăm material în propriul computer, apoi le 

 încărcăm în spațiul GeoGebra propriu, cu ajutorul butonului ”Încarcă” , din fig.1. 

   Am văzut că din lista de oferte putem să accesăm atât  Foaie de lucru cât și  Carte ; opțiunea Director ne ajută 

 să organizăm materialele create pe capitol sau teme , etc. 
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1.1 Foaie de lucru – test 

În imaginea din fig.4 am surprins  o secvență din 

testul  

 

dat la clasa a X-a, intitulat ”Ecuații iraționale”. 

 

 

 

 

Fig.4 

 

 

1.2 Foaie de lucru ”Applet GeoGebra” ; aplicația GeoGebra a realizat automat graficul unei funcții  

exponențiale de bază supraunitară , f(x)=ax, unde 𝑎 > 1. În desen , deplasarea cursorului permite schimbarea  

bazei funcției și în consecință se schimbă și graficul (fig.5). 

https://www.geogebra.org/m/y8vz5t2t 

Fig.5 

În fig.6  am ilustrat ,cu un applet, regula paralelogramului pentru adunarea a doi vectori liberi; applet-ul are o 

bară 

de navigație care permite să vizualizăm pașii construcției sumei celor doi vectori în mod animat, pe pași, cu un  

clik pe butonul ”Play” din partea dreaptă, jos, a paginii. 

 

 

https://www.geogebra.org/m/uvgkauay  

https://www.geogebra.org/m/y8vz5t2t
https://www.geogebra.org/m/uvgkauay
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Fig.6 

2) Carte 

Instrumentul de tip Carte ne ajută să realizăm materiale de dimensiuni mai mari, să adunăm la un loc  

mai multe foi de lucru, teste, etc. , să le ordonăm pe capitole, subcapitole, să le populăm cu resurse externe. 

În fig.7 am surprins pagina de start a ”cărții” intitulată ”Coliniaritate.Concurență.Paralelism. Calcul vectorial- 

aspecte științifice și metodice” ; pe partea stângă se observă capitolele  acesteia. 

https://www.geogebra.org/m/e4yxvnzv  

Fig.7 

3) Classroom  GeoGebra 

Toate foile de calcul și apllet-urile au în dreapta sus butonul ”Create lesson” (fig.8).Astfel , putem să realizăm 

o  

foaie de lucru , o carte sau un test în regim de classroom, care să ne ajute să observăm modul în care parcurg  

elevii aceste materiale. 

https://www.geogebra.org/m/e4yxvnzv
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Fig.8 

Eu am realizat un test sub forma aceasta; pentru ca elevii să îl poată accesa (fig.9) au primit link de invitație , s-

au 

înscris la lecție în căsuța de tipul celei din fig.10, și au rezolvat exercițiile din test. 

 

Fig.9 

 

Fig.10 

  Profesorul poate verifica răspunsurile elevilor la fiecare exercițiu și are la dispoziție  statistica exactă a  

rezultatelor acestora (fig.11). 
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Fig.11 

 4)      Observații  

1.  GeoGebra este instrument de mare ajutor în lecțiile de algebra, analiză, geometrie, trigonometrie fiindcă  

oferă imagini geometrice și animații cu ajutorul cărora elevii pot înțelege mai bine noțiunile; au o explicație 

clară  

a comportării funcțiilor , pot studia mai ușor pozițiile dreptelor în plan, etc. 

2.  GeoGebra are o colecție imensă de resurse din toate domeniile matematicii, realizate de cei care au accesat 

    platforma; în felul acesta orice profesor  poate utiliza materialele expuse, în mod gratuit, le poate descărca  

    și adapta nevoilor sale. 

3.  Materialele se pot realiza în propriul calculator prin instalarea unei variante GeoGebra Desktop , apoi se  

    încarcă în contul personal din platformă sau direct într-o foaie de lucru sau carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webografie 

1. https://www.geogebra.org/about  

2. https://www.geogebra.org/u/buhai_ilenutza#people  

 

 

 

https://www.geogebra.org/about
https://www.geogebra.org/u/buhai_ilenutza#people
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Voluntar și voluntariat 

Prof. Roxana-Marilena Bragă 

Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești 

 

Voluntarii s-ar putea împărți, aș spune, între cei care doresc să realizeze activități pentru o cauză, aceasta 

fiind principalul lor factor motivator, cei care fie vin cu un prieten sau vin pentru că pot desfășura alte activități 

în afara unei cauze anume, dar pe parcurs pot descoperi și altceva, și mai există o categorie de voluntari motivată 

de diplome sau de recomandări, care știu că pentru a primi o bursă este văzut bine voluntariatul și atunci apelează 

la astfel de activități.  

Indiferent până la urmă de motivele pentru care voluntarul desfășoară astfel de acțiuni, el s-a implicat, a ajutat 

în atingerea scopului, astfel că fiecare contribuție trebuie apreciată. 

 Deci, ce înseamnă voluntariat, fără a avea pretenția unei definiții de dicționar? Munca neremunerată în 

favoarea altcuiva, de obicei o persoană ce nu se poate descurca singură, a unei asociații care la rândul ei sprijină 

persoane care au nevoie de ajutor, a unor cazuri sociale, a unor întregi comunități. 

 Scriu despre asta, dar, din păcate, desi îmi doresc să particip la astfel de activități, nu am facut-o 

niciodată. Poate e și comoditatea, dar eu cred că e și lipsa educației orientate în această direcție și faptul că nu 

sunt vizibile „nevoile” comunității. E drept că cel mai adesea vedem reclame la televizor în care se solicită bani 

pentru diverse cazuri, iar lucrul ăsta te poate demoraliza. În fond, nu toți pot sau sunt dispuși să dea bani, ci ar 

putea participa fizic, s-ar putea implica în alt mod pentru a ajuta, ar putea fi aproape de niște persoane aflate în 

suferință. Cred că exemplul cel mai edificator vine de la americani.  Au cultura voluntariatului și, desi există 

foarte multe probleme în societatea respectivă, sunt adesea dornici să se ajute. Un exemplu recent, văzut, din 

păcate tot la televizor, este dorința unei familii care avea posibilitatea de a construi, o familie cu șapte copii, de 

a înfrumuseța curtea unei ferme în care mergeau adesea să -și culeagă fructe, dar unde copiii nu aveau și un loc 

al lor. Și nu e vorba doar de propriii copii! Făceau lucrul acesta pentru toți! Nici ferma nu era a lor, ci a 

comunității! 

 Un alt exemplu, văzut, din păcate, tot la televizor, este cel al unor asociații britanice care se implică 

foarte serios în recuperarea alimentelor nevândute de supermarketuri și donarea acestora celor care preparau 

mâncare pentru cantina săracilor, sau care sprijineau familiile ce nu se mai descurcau financiar, măcar o scurtă 

perioadă de timp. Si, impresionant, mai este faptul că ei își valorizează și cetățenii cu reale probleme de sănătate, 

dar care, de exmplu, doresc să obțină un permis de conducere. Si câte trei, patru, cinci luni sau chiar mai mult 

se ocupă de ei și le oferă sprijin, situație ce nu se regăsește, sub nicio formă, în societatea românească, care, din 

păcate, pune foarte ușor etichete si clasifică drept neputincios un om cu probleme locomotorii, de exemplu. 

 Îmi întreb adesea elevii dacă s-ar implica în activități de voluntariat, dar la o discuție mai serioasă cu 

ei, ajungem la aceeași întrebare la final: cum adică să muncesc pentru altul? Si el nu mă va plăti? Dar nu sunt 

eu naiv, oare? Există însă și copii care își amintesc cu plăcere că în gimnaziu au oferit cadouri unor copii nevoiași 

sau au participat la activități precum „Crăciunul într-o cutie de pantofi”, făcându-le mici bucurii altor copii. Aș 
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zice ca asta e campania cea mai vizibilă în școlile noastre, la ea participând și noi ca unitate școlară, dar în 

primul rând ca oameni. Era o bucurie tare mare să oferim jucării, rechizite, dulciuri și hăinuțe unor copii, care 

știam că sigur se vor bucura de ele! 

 Pe de altă parte, am avut și elevi care s-au implicat și au fost extrem de dezamăgiți. Mi-au spus că și 

acolo sunt ceva interese si că ajutorul merge tot direcționat. Deci, nu vorbim despre acțiuni de voluntariat reale 

în toate cazurile! Poate am avut eu mereu experiențe neplăcute, dar, cum am zis, nu știu unde găsesc adevăratele 

„nevoi” și adevărații oameni dornici să se implice și să ajute.  

 Încercând să fac un profil al voluntarului, mă gândesc că în această categorie intră mai ales tinerii, și 

mai puțin oamenii de vârsta mea, pentru care, probabil, chiar nu se găsesc „cauze” (aș vrea să inserez un 

emoticon zambitor, dar nu pot!). Sau, acestea ar viza doar donarea banilor, chestiune care îmi displace. 

Voluntarul este creativ, spontan, sau, cred, dornic de a aparține unui grup, de aceea se justifică mai degrabă 

prezența tinerilor în aceste grupuri. Ei au nevoie de o comunitate în care să nu se simtă singuri și în care să simtă 

că au o misiune comună cu cineva.  

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. 

 Și, pentru că am început cu un soi de clasificare a oamenilor dornici să se implice în acținuni de 

voluntariat, trebuie să mărturisesc că acest articol este scris și cu un scop, și cu celălalt, adică și cu dorința 

sinceră de a ajuta, dar și cu cea de a mă ajuta. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1129 
 

,,O facem la Gura Humorului” 

-proiect educațional care are ca scop ajutorul persoanelor cu dizabilități și al copiilor cu o situație 

financiară precară în familie 

                                                        Botușan Mihaela  

Colegiul ‘’Alexandru cel Bun’’ Gura Humorului 

Ce este campania ”O facem”? 

”O facem” este o campanie de strângere de donații pentru copiii din grupurile defavorizate și pentru 

persoanele cu dizabilități, dezvoltată la sfârșitul anului 2020 ca răspuns la nevoia oamenilor de a găsi noi metode 

de conectare și socializare. 

Obiectivul central al campaniei este gruparea voluntarilor într-un cadru care să le faciliteze dezvoltarea 

simțului civic, un cadru în care aceștia să simtă că aduc o valoare socială palpabilă, context ce contribuie la 

sănătatea mentală a acestora prin creșterea stimei și încrederii de sine. 

Campania creionează o arhitectură prin care voluntarul are acces la 2 piloni vitali în dezvoltarea 

acestuia: practica și accesul la conținut educațional. Astfel, voluntarul își poate depăși propriile limite și 

condiționări prin intermediul implicării proactive în implementarea campaniei, dar având și un cadru 

educațional presărat cu competențe de viață si momente specifice de reflecție si introspecție. 

Toate eforturile coordonatorilor naționali și locali au venit ca răspuns la dificultățile experimentate de 

fiecare dintre elevi din cauza pandemiei. Ne-am dorit să oferim oamenilor un cadru sigur si sănătos de implicare 

și socializare, efectele ramificându-se mult dincolo de granițele echipei de voluntari din toată țara, către părinți 

susținători, instituții educaționale, afaceri si nu în ultimul rând- familiile beneficiare. 

Cum a început călătoria campaniei ”O facem la Gura Humorului” ? 

           La jumătatea lunii octombrie a anului 2021, reprezentanți ai Consiliul Elevilor din Colegiu au văzut pe 

un grup de oportunități pentru tineri o postare referitoare la deschiderea înscrierilor pentru coordonatorii de oraș 

ai campanie ”O facem”. La început, elevii nu i-au dat foarte mare importanță dar în timp ce se derula pagina 

principală a Facebook-ului, aceeași postare era distribuită de mai multe cunoștințe și au decis totuși să-i ofere o 

șansă și să citescă despre ce este vorba. 

Coordonatoarea națională, Cristina Melinte, descria sumar proiectul, și prin prezentarea impactului 

creat de campanie în anul precedent, i-a încurajat  să o contacteze pentru detalii. Au luat legătura cu ea, și alături 

de alți câțiva elevi implicați din județ, au început demersurile pentru înființarea de filiale în Suceava, Rădăuți, 

Fălticeni și Gura Humorului, cea din urmă intrând sub coordonarea președintelui Consiliului Elevilor din 

Colegiu, elevul Mihnea Flutur. 

    În acest sens a fost creat un grup de comunicare la nivel național, în care, împreună cu coordonatorii de orașe 

din țară, au stabilit direcțiile generale pe care proiectul urma să le adopte la nivel de oraș individual. Alături de 

cei 56 de coordonatori locali, Mihnea Flutur a stabilit tehnici de marketing, desfășurarea procesului de 

fundrasing la nivel național și directivele pentru logistica individuală și centralizată. 

    Pe data de 26 octombrie, a fost făcută publică campania la nivel local și  postat formularul de înscriere pentru 

voluntari. 

     Cum s au desfășurat activitățile? 

        După prima săptămână din luna noiembrie, a fost finalizat procesul de selecție al voluntarilor și s-a ajuns 

la un număr de 33 de elevi din Colegiu dornici să contribuie la atingerea unui scop comun: ajutorarea unor copii 

nevoiași în perioada Crăciunului. 

    Au fost desfășurate mai multe ședințe de teambuilding pentru ca voluntarii să se  cunoască între ei și pentru 

a forma echipa care să desfășoare activitățile. Au fost alese 2 persoane care urmau să conducă câte un 

departament fiecare: marketing și fundrasing. Voluntarii au fost împărțiti în două grupuri esențiale, care, în 

următoarea etapă, au participat la crearea unei fundații solide pentru campania ”O facem la Gura Humorului”. 
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    Un grup de lucru s-a ocupat de crearea materialelor informative, fie ele fizice- afișe și flyere sau digitale, iar 

cel de-al doilea grup s-a axat pe găsirea partenerilor și a sponsorilor. Cu sprijinul celor două departamente, 

voluntarii au stabilit și primele detalii logistice prin care urma să se demareze campania de strângere de donații 

preopriu-zisă.  

    Pentru punctele de colectare ale donațiilor, s-a semnat un contract de colaborare cu o firmă  SC Danilevici 

CarnProd SRL, care deține mai multe carmangerii în orașul Gura Humorului, unde oamenii au fost direcționați 

să lase pachetele. Ca depozit și zonă de sortare și împachetare a cadourilor pentru copii, au fost purtate discuții 

cu reprezentanții Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril și s-a obținut acces la o clădire unde s-au putut 

desfășura activitățile. 

    A doua etapă, a fost cea de promovare a campaniei. Graficile materialelor informative au fost realizate de 

voluntari, sub îndrumarea coordonatorilor de departamente, iar tipografia Smart Kreativ a tipărit 2000 de flyere 

și 50 de afișe ca suport pentru campanie. Afost deschisă o pagină de Facebook și una de Instagram, pe care s-

au postat noutăți și detalii despre situația donațiilor în fiecare săptămână. 

Materialele informative au fost postate pe rețelele sociale și au fost distribuite în oraș, la școlile din oraș, în 

Școala Gimnazială NR.1, Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu”, Școala Gimnazială ”Teodor Bălan” și în 

Colegiul ”Alexandru cel Bun” de mai multe echipe de voluntari pe o perioadă de două săptămâni. 

    Punctul culminant al campaniei 

       La inceputul  luna decembrie, au început să apară sutele de pachete care trebuiau sortate, reîmpachetate și 

livrate. Dar livrate cui? Încă nu se știa unde  vor ajunge pachetele gata pregătite. Astfel,  voluntarii au mers prin 

cartiere din casă în casă și-au  întrebat toate cunoștințele în legătură cu posibile cazuri sociale. La finalul acestui 

proces, prin munca depusă de voluntari și cu ajutorul Primăriei Orașului Gura Humorului, al Școlii Speciale Sf. 

Andrei și al Centrului Special cu Destinație Multifuncțională, am fost luate în evidență 248 de cazuri care aveau 

nevoie de ajutorul nostru. 

    Identificarea cazurilor  i-a mobilizat pe voluntari pentru sortarea pachetelor și pregătirea acestora. Erau zeci 

de saci cu haine, plase întregi de jucării și cărți și multe cutii cu alimente de bază și dulciuri. Mai era o săptămână 

până la Ajunul Crăciunului. Mihnea, ca un  Moș Crăciun împreuna cu cei   33 de spiriduși, voluntari au sortat 

si realizat pachetele care trebuiau duse la persoanele identificate. S-a lucrat eficient în echipe și pe mai multe 

schimburi pentru a duce la bun sfârșit acțiunea. 

    Am fost câteva zile de foc, în care  voluntarii au lucrat ,  cam ~10 ore pe zi pentru împachetarea și aranjarea 

cadourilor. După 5-6 zile s-a  ajuns la un număr de peste 300 de pachete realizate și tot ce le rămăsese de făcut 

voluntarilor era să le livreze.     

    Fiecărei grupe de voluntari i-a fost repartizată o anumită zonă a orașului, și cu sprijinul unei firme de transport 

din zonă, „spiridușii” au mers din casă în casă la familile defavorizate. Astfel, în zilele de 22 și 23 decembrie, 

voluntarii au pus zâmbetul pe buze la peste 250 de beneficiari, au stat de vorbă cu ei și le-au cunoscut câteva 

din problemele lor. 

  Impactul creat de acest proiect 

         Pe parcursul campaniei, în momentele critice ale acesteia, au afirmat nu de piține ori că așteptau cu 

nerabdare momentul în care se va finaliza  întreg proiectul. În dimineața de 23 decembrie, când încă mai aveau 

peste 100 de cadouri de livrat, au realizat că de fapt nu-și doreau să punem punct acestui proiect. Își doreau în 

continuare să stea cu zilele la depozit, să sorteze haine și jucării și să repete toate aceste procese anevoioase, ca 

în final să vadă fericirea de pe fețele copiilor când aflau că Moș Crăciun vine și la ei.         

Până în acest punct, acțiunile noastre pot avea sloganul “solidaritate și speranță”. Presedintele 

Consiliului Elevilor spunea: În general, este mai ușor să întorci capul și să te prefaci că nu vezi decât să te 

confrunți cu realitatea. Așa este și cu copiii defavorizați: preferăm să nu-i vedem și să ne bucurăm de confortul 

de acasă, dar dacă am fi uniți și determinați să aducem zâmbete pe chipurile resemnate ale acestora, cu 

siguranță lumea ar fi un loc mai bun. Empatia nu este doar un cuvânt din dicționar , ci reprezintă inițiativă, 

toleranță, ajutor, speranță. Împreuna cu voluntarii „O facem la Gura Humorului”, am mobilizat comunitatea 
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să ia atitudine și să-i ajute pe cei necăjiți și am creat un precedent importat în acțiunile civice pe care le 

întreprind tinerii în oraș. 

Cu această ocazie,  cei 33 de voluntari ai proiectului s- au dezvoltat pe plan personal și profesional. Au 

învățat ce înseamnă cu adevărat responsabilitatea unui proiect ce implică sute de persoane, au înțeles cât de 

important este lucrul în echipă și cât de mult poate contribui o singură persoană la atingerea scopului comun.  

Nu în ultimul rând, au trezit spiritul civic din voluntari, din parteneri și din sponsori pentru a consolida 

o bază solidă de resurse umane a viitoarelor proiecte caritabile și de voluntariat, care vor contribui la schimbarea 

pe care vrem să o vedem în lume. 
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PROMOVAREA VALORILOR PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

Prof. Popovici Elena Daniela 

Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Unirea 

 

 Multe probleme din sala de clasă şi din afara acesteia -  violență verbală și fizică, rezultate școlare slabe, 

lipsă de respect, întârziere, lipsă de toleranţă -  își au rădăcina într-o lipsă de caracter, și împiedică atât 

dezvoltarea personală a copilului cât şi și realizările sale academice pe termen scurt si lung. Educarea 

caracterului este în mare parte generată, dar şi dependentă de contextul comunităţii locale; însă, pe de altă parte, 

se poate transpune în element transformator al caracterul comunităţii locale, pe termen lung, prin micro-

transformările de ordin personal. În consecinţă, efortul cadrelor didactice, fie diriginţi sau profesori la clasă, 

trebuie să se îndrepte spre abordarea integrată şi extinsă a problemei educaţiei, depășind formarea academică şi 

incluzând aspectele legate de dezvoltarea personală a elevului. Ținând cont de faptul că putem defini caracterul 

în principal ca motivaţie interioară de a depăşi impulsul de moment şi de alege calea potrivită, cea care poate 

aduce cel mai mare beneficiu, atât personal cât şi pentru cei din jur, educarea caracterului îi va permite elevului, 

pe termen lung, să dezvolte atitudini de interes pentru autoeducare, pentru depăşirea condiţiilor impuse de 

mediul imediat al comunităţii locale, de învăţare pe tot parcursul vieţii, de acceptare a ideilor noi, de acceptare 

a oportunităţilor diverse ce se pot ivi în viaţa comunităţii sau din punct de vedere profesional.  

 Primul și cel mai important sfat, pentru cei care vor să educe caracterul elevilor săi, este să se 

concentreze pe cei șase piloni ai caracterului. Acești "piloni" - identificați de Institutul de etică Josephson - sunt 

credibilitate, respect, responsabilitate, corectitudine, grijă și cetățenie. Pe lângă acestea se mai  pot include şi 

curajul, diligența și integritatea. Principalul element care contribuie la formarea caracterului elevilor este chiar 

imaginea proiectată de cadrul didactic, în ceea ce priveşte tonalitatea, atitudinea, corectitudinea, încrederea, 

stabilirea unor reguli clare şi precise în clasă şi explicarea rolului acestora, modalităţile de corectare a 

comportamentelor nepotrivite.  

 În al doilea rând, este esenţial ca educarea caracterului să aibă loc şi prin integrarea în activităţile 

educative desfăşurate în mod normal în clasă, indiferent de disciplina predată. Iată câteva exemple:  

• Introducerea de scurte momente de genul „Ştiaţi că?” cu referinţă la date biografice despre scriitori, oameni de 

știință, personalități istorice, care exemplifică trăsături pozitive de caracter. 

• Lectura critică: cereți-le elevilor să identifice într-un text/material video/audio cuvinte pozitive sau negative. 

Analizaţi în cadrul lecturii unui text şi atitudinile, mesajul transmis. 

• În cadrul orelor de limbi străine se pot realiza scări ale actelor de vorbire în funcţie de tonalitate, gradul de 

formalitate, atitudine faţă de interlocutor; se poate identifica de asemenea, efectul pe care îl poate avea mesajul 

asupra interlocutorului în funcţie de aceste aspecte pragmalingvistice. 

• Crearea unui program de îndrumare de tip mentorat. Instruirea poate avea loc în timpul, înainte sau după școală 

și poate include studenți care lucrează cu parteneri de aceeași clasă sau cu alții. De asemenea, dacă există elevi 

cu nevoi speciale, profesorul poate cere unui alt elev să îi ajute cu anumite sarcini de lucru pentru a încuraja 

empatia și dezvoltarea conceptului de munca în folosul comunităţii.  

• Educarea anumitor trăsături de caracter pozitive se poate realiza mai ales în cazul activităţilor în echipă: pe baza 

jurnalului de lucru în echipă, profesorul poate puncta corectitudinea, implicarea, ajutorul dat celorlalţi, 

acceptarea ideilor etc. 

• Promovarea noţiunii de responsabilitate a muncii realizate este, de asemenea, o metodă eficientă.  Instruiți elevii 

care lucrează la realizarea unui proiect, eseu, articol, să fie atenţi la: detalii, corectitudine, echilibru, empatie. 

Articolele ar trebui să fie clare în ceea ce privește delimitarea dintre aspectele reale şi opiniile personale. 

Profesorul poate pune accentul pe faptul că scriitorii trebuie să poată să își pună cu mândrie numele pe fiecare 

lucrare pe care o publică. 
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 Alte activităţi se pot aplica la nivel de şcoală sau la nivel de clasă, în cadrul orelor de dirigenţie. Iată 

câteva exemple: 

• Borcanul cu fapte bune: elevii sunt recompensați cu o obiect pus în borcanul clasei atunci când sunt văzuţi 

făcând a faptă bună pe care aţi trecut-o, în prealabil, pe o listă, subliniind careu trăsături de caracter îi 

corespunde.  Accentul se pune pe calitatea actului, nu pe cantitate. Grupul este recompensat atunci când borcanul 

este umplut. Încrederea joacă un rol deosebit de important în acest tip de activitate deoarece se bazează pe 

corectitudinea celor care pun un obiect în borcan. Lista angajament:  se poate cere elevilor să facă o listă de pași 

de parcurs pentru dovedirea unei trăsături de caracter şi să semneze angajamentul că le vor realiza. De fiecare 

dată când îndeplinesc o acţiune de pe listă o vor bifa şi, la final, dacă le îndeplinesc pe toate vor fi valorizaţi în 

faţa clasei (diplome, afişarea listei pe un panou etc.) 

• Stabilirea la nivel de şcoală sau clasă, împreună cu elevii, de sloganuri  ce recomandă o anumită trăsătură de 

caracter, în fiecare lună. Elevii pot crea pliante, proiecte, materiale informative pe care să le afişeze în şcoală. 

Se pot lansa provocări cu anumite sarcini de parcurs pentru atingerea trăsăturii respective. 

• Eroul meu: elevilor li se poate cere să se informeze despre adevărații eroi ai lumii noastre - oameni care urmăresc 

cauze juste, adesea cu costuri și riscuri personale mari; ei pot realiza postere despre aceste personalităţi, 

incluzând şi fapte, citate și ilustrații. Profesorii diriginţi pot iniţia o discuție despre eroi, cerându-le elevilor să 

numească trăsături ale unui erou, să creeze eroul clasei etc. Ei pot identifica eroi pe care îi cunosc atât din filme, 

de televiziune, cât și din viața reală, por juca rolul unor eroi. Elevii trebuie să fie încurajaţi  să privească mai 

adânc, la alți oameni care ar putea să nu pară eroi la prima vedere, dar fac acte eroice, cum ar fi vecinul care i-

a ajutat cu o reparaţie sau părintele care renunță la activităţile preferate pentru a petrece timp cu copilul său. 

Discuţia poate fi transpusă în realitate prin propunerea de mici fapte eroice pe care le pot face şi elevii în viaţa 

de zi cu zi: ajutorul dat unui coleg, ajutorul dat părinţilor cu micile treburi casnice etc.  

• Invitarea de persoane cheie din comunitatea locală care să vorbească despre trăsături pozitive de caracter. Elevii 

pot pune întrebări şi experiența va întări importanța bunelor maniere și a tonului respectuos atunci când se ocupă 

de oaspeți și de autorități. 

• Responsabilizarea  elevilor prin creșterea numărului de mici sarcini pe care elevii le pot face la școală: anunțuri, 

ajutarea asistentei medicale, asistarea în bibliotecă, aplicarea de chestionare, întocmirea de formulare de 

participare la anumite activităţi, alcătuirea de liste de nevoi, consultarea elevilor despre organizarea anumitor 

activităţi, ghidarea elevilor noi. Responsabilizarea se poate realiza şi prin atribuirea de roluri cheie: responsabil 

de clasă, membrii consiliului elevilor. Se pot evidențiați responsabilitățile liderilor față de colegii lor ca exemple 

de trăsături pozitive de caracter. 

• Creatorii de reguli: elevii se plâng de multe ori că regulile școlii sau ale clasei nu sunt corecte, însă profesorul  

le poate contrazice plângerile bazându-se pe trăsături de caracter. Când este cazul, elevii pot ajuta la elaborarea 

regulilor și la alegerea consecințelor încălcărilor, pentru a înţelege mai bine necesitatea acestora. 

• Voluntariatul este o activitate primordială pentru educarea caracterului: elevii pot identifica nevoile la nivel de 

şcoală sau al comunităţii  şi pot crea un plan de ajutor. Se pot crea  oportunități pentru elevi de a ajuta la anumite 

ore, de a realiza ateliere de lectură pentru  instruirea copiilor de vârstă mică, asistarea elevilor în laboratorul de 

informatică, în bibliotecă, acordarea de sprijin elevilor care recuperează după o perioadă mai mare de absenţă 

de la şcoală. Colectarea de donaţii pentru cauze nobile este o altă activitate potrivită precum şi organizarea de 

proiecte de reciclare, proiecte de înfrumusețare și / sau ecologice în jurul școlii și în comunitate, promovarea 

ciclismului, mersului pe jos sau a dansului.  

 Această listă scurtă de activităţi pentru educarea caracterului, nu poate decât să accentueze şi mai mult 

faptul că majoritatea activităţilor şcolare şi extraşcolare, se pot constitui în prilejuri sau instrumente de formare 

a caracterului. Educarea caracterului are efecte pe termen lung pentru că elevii, viitori adulţi, o vor transpune în 

convieţuirea în comunitatea locală. 
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STUDIU – Aportul voluntariatului la dezvoltarea personalității elevilor 

înv. Marc Aurica  

 Școala Gimnazială Câmpeni 

 

A fi voluntar înseamnă a aloca resurse de timp pentru o cauză cu care te identifici emoțional, în care 

crezi și pentru care ești dispus să acționezi. Aceasta e și cheia acțiunii voluntare, să alegi cauza care trezește în 

tine un sentiment atât de profund, o dorință de implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să fii 

dispus ca din timpul tău, singura ta resursă neregenerabilă, să aloci acelei cauze. Se spune inclusiv că ți-ai 

descoperit vocația și menirea pe acest pământ dacă ești dispus să faci voluntar acțiuni care țin de pregătirea ta 

și pentru care în mod obișnuit ai fi plătit, și probabil că, într-o societate ideală, am fi cu toții voluntari. 

Voluntariatul este o muncă ușoară pe care o faci din plăcere, fără să aștepți ceva material in schimbul 

ei, iar la final sa primești fără să îți dai seama, noi prieteni, experiență, încredere în tine și multe altele. Să fii 

voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocări, realizări și un sentiment de împlinire 

inegalabil. Voluntariatul îți oferă șansa de a te descoperi sau redescoperi. 

Motivele pentru care oamenii fac voluntariat sunt diverse. De la satisfacția de a contribui, până la 

bucuria de a urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai ales dacă ne referim la educație, sau a testa și dezvolta 

noi abilități. 

De cele mai multe ori, motivația vine din experiențe sau preocupări personale: ”Îmi plac natura, 

biodiversitatea, muntele, pădurea, fac voluntariat pentru mediu”; ”am diverse experiențe legate de copii, bătrâni, 

persoane în dificultate, fac voluntariat pentru astfel de cauze”. Apoi, este categoria voluntarilor 

“profesionalizați”, care oferă pro bono servicii din domeniul în care își desfășoară activitatea de bază: educație, 

sănătate, servicii juridice, comunicare etc. Persoanele din această categorie sunt motivate de simțul utilității, 

activat atunci când își pun priceperea în slujba binelui comun. Sunt menționate adesea ca motivații și elemente 

ce țin de socializare, apartenența la grup, la comunitatea celor implicați. 

Primul pas, în alegerea unei cauze este s-o găsești pe cea cu care rezonezi. Voluntariatul este un demers 

foarte personal, nu vei putea performa sau ajuta cu adevărat dacă domeniul nu te pasionează câtuși de puțin. 

Apoi să decizi cu ce poți contribui: cu timpul tău, ocazional sau continuu, cu experiența profesională, resurse 

materiale, rețeaua socială proprie. Când știi în ce și cu ce vrei să te implici totul se derulează apoi de la sine. 

Voluntariatul permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar 

de a dezvolta abilitățile existente prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. Satisfacția personală, 

stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adăugarea unui aport de valoare societății. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. 

Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe 

lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. Putem spune că voluntariatul constituie un context 

propice de dezvoltare personală și profesională a indivizilor prin creșterea nivelului de încredere între persoane, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de 

cetățean activ. 

Efectele carității și ale faptelor bune, pe măsură ce înaintăm în vârstă, sunt extrem de grăitoare: un 

studiu realizat de Duke University și de University of Texas at Austin a arătat că cetățenii seniori care practică 

voluntariatul au înregistrat o medie a depresiei mult mai scăzută decât cei care nu întreprind această activitate. 

Iar un studiu Johns Hopkins a arătat că voluntarii seniori erau mai predispuși să se implice în activități ce scad 

riscul sindromului Alzheimer. Iar cei care își pierduseră rolurile ce-i defineau în viață, precum cel de părinte 

sau de stâlp financiar al familiei, au avut posibilitatea de a-și redefini sensul existenței prin astfel de activități.  

Cercetările realizate pe tema efectului faptelor bune la locul de muncă arată că voluntariatul are un 

impact în crearea unui mediu de lucru mai creativ, mai sănătos și care favorizează colaborarea. 

https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-voluntariat/
https://thriveglobal.ro/stories/voluntariatul-te-poate-ajuta-sa-traiesti-mai-mult/
https://thriveglobal.ro/stories/voluntariatul-te-poate-ajuta-sa-traiesti-mai-mult/
https://thriveglobal.ro/stories/voluntariatul-te-poate-ajuta-sa-traiesti-mai-mult/
https://thriveglobal.ro/stories/succesul-redefinit-sa-nu-alergi-dupa-bani-si-faima/
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 Un alt studiu din 2013, realizat de cercetătorii de la Wisconsin University, a arătat că angajații care fac 

muncă în folosul comunității sunt mai predispuși să-și ajute colegii, sunt mai dedicați muncii lor și mai puțin 

tentați să-și dea demisia. “Cercetările duc la o concluzie simplă, dar profundă, despre altruism: când îi ajuți pe 

alții devii mai fericit”, spune Donald Moynihan, unul dintre autorii cercetării.  

 Date fiind beneficiile evidente ale empatiei, ne întrebăm, cum ne întărim acest impuls și cum îl 

transmitem generației următoare? Părinții se gândesc constant la cum să-și ajute copiii să reușească în viață, să 

câștige mai mulți bani, să avanseze profesional sau să fie pur și simplu fericiți. Dar e la fel de important să 

transmitem valori precum compasiunea, în special dacă ne dorim cu adevărat ca ei să fie fericiți. Acest principiu 

devine cu atât mai important cu cât lumea e din ce în ce mai bulversată de tentații tehnologice și de tendința de 

a înlocui relațiile reale cu unele virtuale, superficiale, care ne pot compromite capacitatea de a fi 

empatici. empatia e dezvoltată prin puterea exemplului. “Iubirea ne stimulează creierul”, spunea Mary Gordon, 

o fostă educatoare, implicată în acțiuni de voluntariat. Ea arăta că “Trebuie să le arătăm copiilor ce înseamnă 

iubirea pe măsură ce îi creștem. Învățarea este un proces care se întâmplă în mod natural prin interacțiune, nu 

instruire, Iar copilul reflectă starea emoțională a părinților”. 

 Am participat la acțiuni de voluntariat atât alături de elevii mei, cât și individuale. Acestea mi-au oferit 

șansa de a descoperi lucruri noi, dar si de a mă redescoperi. Voluntariatul nu înseamnă doar muncă neplătită. 

Voluntariatul îți dă ocazia să cunoști oameni noi,  o multitudine de lucruri  utile, îți oferă șansa de a avea 

experiențe noi, la sfârșitul cărora vei descoperi un nou TU. 

Cu siguranță, nu trebuie să căutăm sau să așteptăm o invitație specială, formală, la a face fapte bune. 

Dimpotrivă, dacă asimilăm voluntariatul cu propria inițiativă, este încă și mai bine. Gesturile mici, spontane, de 

multe ori neștiute de nimeni, sunt la fel de importante, contribuie la același bine comun de care avem atâta 

nevoie. Iar dacă la un moment dat reușim să îi cooptăm și pe alții în jurul “cauzei” noastre, deja ajungem din 

lumea celor care practică voluntariatul în rândul celor care îl propagă. Putem considera că am ajuns la nivelul 

următor!  

Doar atunci când înveți să dăruiești, poți spune că ești un om împlinit. Binele este o parte din esența 

noastră. 
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Integrarea copiilor cu CES – tehnici de comunicare 

 

 

Prof.înv.primar Guț Cornelia Elisabeta 

                                                         LIT „N. Jiga”Tinca  

 

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi specificul 

învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc  un sprijin suplimentar, activităţi 

specifice pentru realizarea sarcinilor de  învăţare; este vorba de cerinţe speciale, diferite de ale majorităţii 

copiilor şi care determină măsuri specifice. Cerinţe speciale poate avea orice om/copil în anumite perioade, 

pentru că cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, complexă şi dinamică - de la probleme simple, 

determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi persoanei, până la problemele unice, care nu se pot rezolva 

decât cu o intervenţie specială şi specifică. 

Să nu uităm că şi „copiii care au anumite dizabilităţi/handicapuri au trebuinţe de bază în creştere şi 

dezvoltare ca toţi copiii. Identificăm: nevoia de afecţiune şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de 

încredere în sine, de responsabilitate ş independenţă”. (E. Vrăşmaş, 1998). 

Grupa/clasa heterogenă -  este caracterizată de diversitate, din perspectiva diferenţelor de dezvoltare, 

stil de învăţare şi alte particularităţi ale copiilor care  o alcătuiesc. Practic, diversitatea duce la o mai atentă 

privire asupra educaţiei incluzive.  

Astfel, ajungem să precizăm că o grupă/clasă în care este acceptată diversitatea şi se lucrează pentru a 

răspunde nevoilor educaţionale ale fiecărui copil este o grupă/clasă incluzivă. Una dintre caracteristicile acesteia  

este asigurarea unui mediu prietenos, flexibil şi deschis pentru fiecare copil şi pentru clasa întreagă.  

 

 Grupa /clasa incluzivă, mediul de învăţare prietenos 

Interrelaţiile Prietenos şi cald 

Educatorul/profesorul este atent la nevoile copiilor 

Însoţitorul copilului cu CES  valorizează copilul şi asistă şi pe ceilalţi 

copii 

Cine este în clasă Educatorul/profesorul, copiii diferiţi (cu o diversitate de abilităţi şi 

medii de dezvoltare), cât şi alţi profesionişti, cum ar fi cadrul didactic 

de sprijin, consilierul şcolar, logopedul 

Organizarea clasei La unele activităţi se stă pe podea, se face un cerc sau două astfel încât 

copiii şi educatorul/profesorul să stea împreună, ca la o masă rotundă 

Materiale de învăţare O varietate de materiale pentru toţi copiii, cum ar fi decupaje din ziare 

pentru matematică, postere şi păpuşi pentru activităţile de comunicare 

Resurse Educatorul/profesorul planifică fiecare zi pentru a utiliza materiale 

diferite; implică copiii să aducă materiale la grupă/clasă pentru 

activităţi 

Evaluare Evaluare autentică: fişe de observare, lucrările copiilor, aşa cum sunt 

portofoliile 

 

Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã aceştia sau 

diferenţele dintre ele; 

Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-şi realiza educaţia 

în şcoala publicã; 

Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin asigurarea 

resurselor umane cât şi a celor materiale; 
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Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficienţe în 

funcţie de cerinţa individualã.          

Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu 

mult simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea de desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã dacã, pe 

parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei din care face 

parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 
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Tehnici de comunicare privind integrarea copiilor cu CES  

 

Prof.înv.primar Popa Minodora Florina 

                                                                LIT „N. Jiga”Tinca  

 

La Liceul Teoretic “Nicolae Jiga” din Tinca, judeţul Bihor, am avut ocazia să observ cum sunt integraţi 

copiii cu C.E.S şi cei supraponderali în învățământul de masă. Atunci mi-am propus alegerea temei de cercetare 

cu titlul”de mai sus. În acest sens am studiat literatura de specialitate referitoare la educarea şi integrarea acestor 

copii în învăţământul de masă. 

Pentru bună integrare a copiilor cu dizabilităţii în învăţământul de masă este necesară identificarea 

disfuncţiilor şi a probelmelor acestor copii. În acest sens psihopedagogia specială cuprinde trei componente care 

îi ajută pe toţi cei implicate în educarea acestor copii să îi cunoască mai bine şi să îi poată integra cât mai uşor. 

Integrarea a fost şi este concepută ca un scop al educaţiei speciale – integrarea socială a copiiilor, 

elevilor cu deficienţe/handicap. 

Integrarea este un termen relativ şi aplicabil tuturor copiilor, relevant pentru toate aspectele vieţii. Foarte 

importantă este viziunea proprie a persoanei cu handicap asupra integrării, care poate fi la fel sau diferită de cea 

a familiei, comunităţii ori a specialiştilorşi serviciilor implicate. 

 Integrarea socială are în vedere şi aspecte legate de includerea copilului cu deficienţe în toate 

activităţile comune din viaţaşcolii, atât la cele propriu-zise de învăţare cât şi la activităţile comune din pauze, 

de joc, alte activităţi cotidiene din viaţa şcolii. Integrarea fizică se completează cu cea pedagogică rezultând o 

formă superioară, care presupune relaţii şi interrelaţii în interiorul grupului, la care copilul cu cerinţe speciale 

participa activ. Se stabilesc legături reciproce, mai mult sau mai puţin spontane, relaţii de acceptare şi participare 

relativ egală la viaţa grupului şcolar. 

Integrarea socială apare atunci când copilul sau persoana integrată dobândeşte sentimentul de apartenenţă şi 

participare deplină la comunitate, cu asumarea de roluri.   

Despre integrarea în plan social, putem vorbi abia atunci când sunt satisfăcute cel puţin două condiţii 

esenţiale. Atunci când există mentalităţi, concepţii, atitudini, sentimente frecvente în favoarea integrării, din 

partea cadrelor socio-umane de referinţă, majoritare în primul rând, dar şi în ceea ce-i priveşte pe minoritarii 

sau indivizii diferiţi; şi atunci când exista sub forma comună, o gamă diversă de bunuri, dotări-servicii, resurse 

în general, elaborate socialmente, la care să poată recurge, fără restricţii categoriale, toţi membrii societăţii, 

comunităţii. 

Nivelurile de integrare: 

- Integrarea spaţială (a fi prezent) 

- Integrarea socială (a fi împreună cu alţi copii) 

- Integrarea şcolară (a învăţa împreună cu ceilalţi elevi) (Vrăşmaş, 2001)1 

Forme de integrare: 

- Integrarea totală - când copilul integrat participa activ la întreg procesul educativ; 

- Integrarea partial - participarea copiilor cu CES doar la anumite activităţi; 

- Integrarea ocazională -participarea copiilor cu CES alături de colegii lor în şcoala obişnuită la diferite activităţi 

extraşcolare şi şcolare (serbări, excursii, întreceri sportive). 

 Reuşita integrării depinde de următorii factori: 

- tipul şi gradul deficienţei; 

- vârsta persoanei (cronologică şi mintală); 
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- experienţa copilului în familie, 

- ruta şcolară urmată; 

- ambianţa din şcoala unde este integrat; 

- competenţele psihopedagogice şi metodice ale cadrelor didactice implicate; 

Atitudinea comunităţii, politicile sociale şieducaţionale promovate 

Toti copiii au dreptul de a fi educaţi împreună, oricare ar fi dizabilitatea/ handicapul sau dificultăţile 

de învăţare. 

Educaţia integrată este un drept pentru respectarea căruia este nevoie de o educaţie bună şi de bunul simţ 

social. 
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Mereu aproape de tine! 

   Prof. Contraș Elena-Marinela 

Liceul Tehnologic Nr. 2, Tg-Jiu, Gorj 

 

 Acțiunea Comunitară este o strategie care se bazează pe 

voluntariat, implicare, angajament și responsabilitate. Astfel, școala 

devine un mediu mai flexibil, iar elevii depășesc barierele tradiționale 

derulând activități în folosul altor copii sau persoane, care din diverse 

motive nu pot fi integrate cu adevărat, sunt marginalizate sau chiar 

excluse de la viața societății. 

 În anul școlar 2019-2020, în cadrul liceului nostru la clasa a 

XII-a A, specializarea Științe ale naturii, a fost înscris un elev cu 

cerințe educaționale speciale, instruit la domiciliu de către o echipă de 

cadre didactice. Prin urmare, interacțiunea sa cu școala și colegii de clasă a fost 

din start limitată. Cu toate acestea, Alexandru a fost de mai multe ori prezent la 

diverse activități la care au participat colegi și profesori voluntari.  

 În luna decembrie, echipa de elevi voluntari împreună cu doamna 

dirigintă și-au propus să îi ofere clipe memorabile în prag de sărbători acestui 

elev cu cerințe educaționale speciale. În acest scop, elevii voluntari au oferit 

colegului lor cadouri constând în dulciuri, cărți și un brad de Crăciun cu 

ornamente specifice.  

 Împreună au decorat bradul în atmosfera colindelor, au sevit tort, suc și 

l-au antrenat pe Alexandru în diverse jocuri și activități care i-au adus bucurie și 

l-au făcut să simtă că face parte din colectivul clasei, chiar dacă era încadrat cu 

învățământ la domiciliu. 

 Activitatea propusă, Luna faptelor bune – Împreună pentru Alexandru,  

a fost un succes îndeplinindu-și obiectivul inițial, acela de a susține 

dezvoltarea capacităților de adaptare-integrare, de a  preveni 

dezadaptărea și a izolărea acestui elev.   
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Comunicarea familie-școală 

 

Prof. Ploscă Cosmina 

 Liceul Tehnologic ⹂Vasile Savˮ  Roman 

Motto: „Iubirea este necesară, deoarece pentru fiecare dintre noi nu este suficient faptul de a exista. Un copil  poate să 

trăiască fericit numai atunci când ştie că este iubit. Numai atunci devine complet el însuşi.” Luigi Verdi 

 

Integrarea în Uniunea Europeană este u proces care atrage după sine o serie de schimbări şi la nivel şcolar. În 

acest context, pe fondul schimbărilor pe care le traversează societatea românească, comunicarea  şcoală-familie 

trebuie să se schimbe în viitor, să se transforme într-un parteneriat care presupune comunicare și colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional  O educaţie de calitate se realizează atunci când, la procesul 

de formare a elevilor participă în mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare permanentă cu 

familia este una dintre condiţiile esenţiale care asigură succesul şcolar în încercarea de căutare şi cristalizare a 

identităţii, şcoalare în concordanţă cu direcţiile europene prioritare de acţiune în domeniul educaţiei. Familia 

reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală-comunitate  locală deorece, pe de o parte, familia este un 

factor de educaţie informală, pe de altă parte, aceasta are obligaţii şi drepturi care decurg din statutul de elevi ai 

copiilor ei în sistemul formal de educaţie. 

Părinţii, indiferent de nivelul lor cultural, trebuie să se implice permanent în activitatea şcolii, nu numai atunci 

cînd se ivesc probleme. Ei pot oferi școlii informaţii preţioase despre problemele, crizele de creştere, dorinţele, 

aşteptările, neîncrederile, pasiunile, opţiunile copiilor lor. Pentru aceasta părinţii au nevoie de diferite tipuri de 

informaţii referitoare la copii lor: politicile educaţionale ale şcolii, informaţii despre comportamentul copiii în 

școală, modul în care pot contribui ei în educarea copiilor lor, problemele întâmpinate şi modalităţi de depăşire 

a acestora.. De multe ori părinţii acţionează spre a nu-i face rău copilului decât spre a-i face bine, pierzând din 

vedere efectele pe termen lung asupra personalităţii acestuia. Intervenţia cadrului didactic pentru ameliorarea 

mediului familial este limitată iar corectarea efectelor negative ale educaţiei în familie este dificilă. 

Activitatea educativă care se realizează în şcoală nu poate fi separată  de alte influenţe educative ce se exercită 

asupra copilului în familie și comunite. Familia are un rol important în procesul de formare și instruire a 

copilului deoarece educația de bază o primește în familie iar rezultatele şcolare sunt în funcţie de modul în care 

părinţii se implică în procesul de învăţare, asigurându-i copilului cele necesare studiului. 

Pe de altă parte, pentru ca activitatea educatorului să aibă eficienţa scontată, cunoaşterea mediului familial şi 

ale particularităţilor educaţiei în familie este absolut necesară, iar intervenţiile lui trebuie să fie pertinente.  

Întâlnirile dintre cadre didactice şi părinţi se cer a fi mai strâns ancorate în situaţiile educative concrete, specifice 

clasei şi elevilor cu care lucrăm. Discuţiile individuale cu un părinte , discuţiile cu ambii părinţi sau cu un grup 

restrâns, după caz, sunt în măsură să stimuleze deschiderea părinţilor spre dialog, iar competenţa cadrului 

didactic îi face receptivi la sfaturi. Dacă cadrul didactic reuşeşte să se apropie în suficientă măsură de copil, 

acesta îşi va deschide sufletul. Observarea atentă a ţinutei copilului, a dispoziţiei lui de lucru la începutul zilei, 

a atitudinii lui în preajma întotoarcerii acasă de la şcoală şi a multor alte amănunte îi oferă acestuia informaţii 

care, coroborate, îi permit conturarea unor imagini asupra mediului familial. Elevul trăieşte un sentiment de 

mândrie atunci când părinţii  săi se implică în activităţile şcolii sau îi sprijină în realizarea sarcinilor de învăţare. 

În mod sigur aceste fapte au ecouri pozitive în formarea personalităţii copilului, în conştiinţa lui. Ca urmare îşi 

va respecta mai mult părinţii, va învăţa să aprecieze munca celorlalţi, îi va fi asigurat succesul şcolar.  

O comunicare optimă învăţător/ diriginte/ familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv asupra copilului şi de a 

stopa comportamentele negative. De multe ori apar dificultăţi de comunicare şi de dezvoltare a relaţiei şcoală- 

familie. De aceea trebuie cunoscuţi factorii care favorizeaza  dar şi  blochează o comunicare eficientă. Lipsa de 
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comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluţia elevului, rezultatele şcolare şi natura 

comportamentului. 

Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, cadrul didactic trebuie să fie mereu preocupat de 

atragerea părinţilor spre şcoală. Părinții trebuie să devină prieteni și colaboratori activi ai școlii, să participle la 

activități de analiză, mese rotunde ,lectorate,  traininguri instructiv-metodice care să ofere un  feedback 

constructiv. 

Menirea  şcolii  nu  este  numai  de  a  înzestra  elevii  cu  un  bagaj  de  cunoştiinţe  cât  mai  mare,  ci  şi  de  

a  stimula  calitatea  de  om . Educația este eficientă atunci când copilul este în central ei, cand educația este 

înţeleasă tot mai mult ca un flux continuu de influenţe modelatoare şi transformatoare exercitate pe tot parcursul 

vieţii individului.  

Şcoala este factorul primordial în educație, dar ea nu este totul, ea are nevoie de familie, de comunitate, de 

întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma omul în devenire. Implicându-i pe părinţi şi stabilindu-le 

responsabilităţi în acţiunea comună de educare a propriilor copii, de supraveghere şi control al acestora, de 

participare la activităţile educative comune, vom reuşi să-i convingem, să-i motivăv, iar rezultatul va fi cel 

aşteptat. 

„Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  si  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  azi” – 

Boutin  şi  During,  1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 
1. Allport, G. W.,  Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1998. 

2. Alb, G., Achim, V., Elevul – participant la propria formare, în Învăţământul primar, nr. 2-4, 

Editura Miniped, Bucureşti, 2004. 

3. Beznea, N., Familia şi şcoala în relaţie de parteneriat educaţional, în Învăţământul primar, nr. 1-2, 

Editura Miniped, Bucureşti, 2005. 

Ionscu, M., Educaţia în familie. Repere şi practici actuale, Ed. Cartea Universitară, Negreanu, E., 

Bucureşti, 2006. 
 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1145 
 

Dizabilitatea intelectuală în rândul școlarilor 

Autor: Prof. Hompot Monika 

Liceul Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu”Deva 

 

Persoanele cu dizabilități intelectuale au o capacitate de reținere mult mai scăzută, decât cele fără 

dizabilități intelectuale. O persoană cu dizabilități intelectuale prezintă următoarele simptome: 

• IQ este mai mic de 70-75; 

• Există limitări în mai multe domenii, aceste condiții trebuie să fie prezente încă din copilărie – 

la o vârstă mai mică de 18 ani. 

Deprinderile zilnice sunt vitale pentru a pute trăi sau a defășura activități în comunitate. Aici se includ 

comunicarea, grija de propria persoană, traiul independent, deprinderile sociale, deprinderile de petrecere a 

timpului liber, sănătatea, siguranța, funcțiile academice – scrisul – munca. Deprinderile zilnice sunt incluse în 

mediul de trai al fiecărei persoane în toate aspectele vieții. O persoană cu funcții intelectuale limitate, care nu 

are probleme cu deprinderile zilnice mai sus menționate, poate să nu fie diagnosticată ca având dizabilități 

intelectuale. 

Conform unui studiu realizat în anul 1990, 3 % din populația totală este afectată de dizabilități 

intelectuale. Dizabilitatea intelectuală este de 10 ori mai des întâlnită decât infirmitatea motorie cerebrală și de 

28 de ori mai întâlnită ca spina bifidă. De asemenea, afectează de 25 de ori mai multe persoane decât orbirea. 

Dizabilitatea intelectuală depășește granițe, educație, etnie, statut social și economic. Poate să apară în orice 

familie. Efectele dizabilității intelectuale variază considerabil, la fel cu deprinderile și abilitățile persoanelor 

fără dizabilități intelectuale. Aproximativ 87% din totalul celor cu dizabilități intelectuale sunt afectați și se vor 

situa foarte puțin sub limita normalului. La unii copii dizabilitatea intelectuală nu este sesizată decât în 

momentul în care încep cursurile școlare. Ca adulți, unele persoane se vor dezvolta normal și nu vor mai fi 

percepute ca având dizabilități intelectuale. Cu ajutorul unei asistențe educaționale acordate la momentul 

potrivit, aceste persoane pot avea în final o viață satisfăcătoare. 

Asociația Americană pentru Dizabilități Intelectuale (AAMR) susține că există niște pași care identifică 

și diagnostichează o persoană având dizabilități intelectuale. Primul pas presupune investigarea persoanei în 

cauză,  de către un specialist, cu teste de inteligență. Apoi are loc descrierea persoanei investigate în funcție de 

punctele tari și slabe având în vedere: aptitudini comportamentale și intelectuale, considerații emoționale și 

psihologice, considerații fizice, de sănătate și etiologice și considerații legate de mediul înconjurător. Punctele 

tari și slabe pot fi determinate prin testări formale, observații, interviuri cu persoanele importante din viața celui 

în cauză, intervievarea, interacțiunea cu aceasta în momentele zilnice obișnuite sau o combinație a tuturor 

acestor abordări. Ultimul pas îl reprezintă formarea unei echipe interdisciplinare care să determine ce fel de 

asistentă este necesară persoanei evaluate. Se poate alege între asistență intermitentă, limitată, extensivă și 

intensivă. 

• Asistența intermitentă se referă la asistența acordată unei persoane, atunci când este nevoie. Această 

asistență poate fi solicitată de către o persoană într-un anumit moment al vieții, dar nu pe timp nelimitat. 

• Asistența limitată se referă la asistența care poate să intervină numai în anumite momente din viața unei 

persoane și este limitată de timp. 

• Asistența extensivă reprezintă asistența de care are nevoie o persoană zilnic și care nu este limitată de 

timp.  

• Asistența intensivă se referă la o asistență permanentă de care are nevoie o persoană pe toată durata 

zilei. 

Asistența intermitentă, limitată sau extensivă poate să nu fie necesară în toate aspectele vieții de zi cu zi. 

Dizabilitatea intelectuală poate să apară din cauza condițiilor nefavorabile de dezvoltare a creierului 

înaintea nașterii, în timpul nașterii sau în anii de copilărie. O treime din totalul cazurilor nu au cauze cunoscute. 
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Totuși există trei cauze întâlnite frecvent: sindromul Down, sindromul alcoolismului în timpul sarcinii și 

sindromul Fragil X. Celelalte cauze pot avea explicații prin prisma condițiilor genetice, probleme ale mamei 

din timpul sarcinii, probleme apărute la nașterea copilului, după nașterea copilului și sărăcia și lipsa educației, 

poluarea mediului înconjurător.  

În ceea ce privește asigurarea educației copiilor de vârstă școlară cu dizabilități intelectuale, sunt create 

clase în care se desfășoară un învățământ special, unde pentru fiecare elev cu deficienţe grave, severe, profunde 

sau asociate se elaborează un plan de intervenţie personalizat cu obiective specifice nevoilor şi posibilităţilor de 

dezvoltare psihoindividuale. Elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de adaptări ale procedurilor de 

examinare și în cazul evaluărilor curente. Legislaţia din domeniul învăţământului special a fost astfel concepută 

încât să răspundă unui spectru larg şi foarte variat de situaţii speciale. Ținând cont de această realitate, 

învățământul special, special integrat şi cel incluziv a fost organizat la toate nivelurile învățământului 

preuniversitar, în funcție de tipul și gradul dizabilității. 

 Acești copii vor deveni la un moment dat adulți și pentru a li se garanta un loc unde să poată locui şi 

unde să-şi poată câştiga traiul, este nevoie de o legislaţie care să-i ajute în integrarea pe termen lung. Este vorba 

de încurajarea prin lege atât a întreprinderilor de stat, cât şi a investitorilor privaţi să preia din timpul şcolarizării, 

prin contract, un număr de copii cu nevoi speciale, în funcţie de aptitudinea pentru meseria în vederea cărora 

sunt pregătiţi. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1147 
 

COMBATEREA  DISCRIMINĂRII  ÎN EDUCAŢIE 

 

profesor învățământul preșcolar Vărgatu Veronica – Daniela  

 Școala Gimnazială nr. 5 ”Av. P. Ivanovici”, Băilești 

 

           Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini diferite, 

„o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent de vârstă şi 

condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice – evitându-se 

omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa 

socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au avut ca obiective combaterea 

excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru toţi indivizii, educaţia de tip „a doua 

şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea educaţiei formale cu educaţia non-formală şi 

educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de învăţare. 

 Legislaţia şi acordurile internaţionale susţin punctul de vedere conform căruia segregarea impusă în 

educaţie este o violare a drepturilor fundamentale ale copiilor şi tinerilor. 

  O nouă dimensiune care începe să se contureze în peisajul învăţământului românesc este aceea de 

democratizare şi egalizare a şanselor fiecărui copil în parte. În acest scop a fost înfiinţată şi şcoala incluzivă – 

un răspuns la redimensionarea educaţiei. 

  Educaţia incluzivă înseamnă că toţi copiii şi tinerii învaţă împreună în structuri obişnuite ale 

învăţământului preşcolar, şcolar şi superior. Incluziunea implică ca toţi copiii să participe în viaţa şi activităţile 

şcolii, indiferent de nevoile pe care le au.  

 Discriminarea presupune a trata in mod diferit indivizii care, in aparenţă, se abat de la ceea ce se 

consideră “normă”. Acceptarea diferenţei celorlalţi implică faptul ca egalitatea nu este sinonimă cu 

omogenitatea sau plafonarea la acelaşi nivel. Recunoaşterea acestui fapt este esenţială dacă dorim să dezvoltăm 

o atitudine pozitivă faţă de cei care sunt diferiţi. E important să inţelegem că diferenţele nu sărăcesc societatea, 

ci dimpotrivă, sunt un adevărat izvor de îmbogăţire. 

  Peste tot în lume persoanele care au fost incluse într-un proces de segregare sunt primele care solicită 

eliminarea segregării, ele vorbesc din proprie experienţă atunci când afirmă că, pentru ele, oferta educaţională 

segregată însemna o ofertă educaţională sub-standard. Segregarea îi învaţă pe copii să fie temători şi ignoranţi 

şi determină apariţia prejudecăţilor. Educaţia trebuie să îi pregătească pentru a trăi şi munci într-o societate 

diversificată. Numai incluziunea poate reduce temerea şi poate construi relaţii de prietenie bazate pe respect şi 

înţelegere. 

   Educaţia împotriva discriminării trebuie să înceapă din perioada preşcolară. Chiar înainte de a putea 

vorbi, copiii încep să observe diferenţele legate de culoarea pielii, forma ochilor , etc. 

Ei absorb repede informaţii despre discriminare şi stereotipuri de la televizor, de la cei de o vârstă cu ei 

şi, mai ales, din ceea ce spun şi fac adulţii ( părinţii, educatorii). Copiii mici au un model în copiii mai mari şi-
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n adulţii importanţi, de aceea, mesajele pe care adulţii le transmit despre oameni care sunt de etnie diferită, care 

au o dizabilitate, sau care vorbesc o limbă diferită sunt foarte importante.  

   Copiii încep să conştientizeze diferenţele şi să pună întrebări despre ele încă de la vârsta de doi ani. 

Între patru şi şapte ani, copiii sunt conştienţi că sunt diferiţi de adulţi şi de alţi copii  şi se întreabă ce este 

constant şi ce se va schimba. Aceasta este vârsta când un băieţel probabil că îşi întreabă mama ,,când voi creşte 

voi fi mămică sau tătic ?“ Începe să înţeleagă că unele lucruri privind identitatea sa s-ar putea schimba ( va 

deveni adult ), iar altele ar putea rămâne. Realizând că alţi oameni sunt la fel sau diferiţi de ei, copiii încep să 

aibă opinii despre acest lucru şi ar putea începe să aibă sentimente negative faţă de oamenii care sunt altfel decât 

ei. Copiii care sunt diferiţi de majoritate în vreun fel pot chiar începe să aibă sentimente negative faţă de ei 

înşişi, dacă simt că deosebirea aceasta este percepută ca ceva ,, mai puţin normal “ sau ,, mai puţin bun“. De 

aceea este important ca adulţii să aibă atitudini pozitive faţă de diferenţe aşa încât, în loc să dezvolte sentimente 

negative, copiii să crească fiind conştienţi că şi oamenii care sunt diferiţi de ei sunt interesanţi, atractivi, sunt 

colegi de joacă plăcuţi etc. 

   Este de asemenea important, în cazul în care copiii se află într-o comunitate unde nu au ocazia să 

cunoască oameni de alte naţionalităţi şi culturi, oameni care au dizabilităţi sau care sunt deosebiţi altfel decât 

majoritatea, să li se ofere imagini, povestiri şi informaţii depre tipuri diferite de oameni, astfel încât copiii să 

primească mesaje pozitive depre deosebiri din acest stadiu timpuriu de formare a opiniei. Putem învăţa copiii 

de la o vârstă fragedă să abordeze critic stereotipurile şi prejudecăţile.  

 Mediatorul şcolar contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului reciproc dintre 

şcoală şi familie, dintre şcoală şi comunitate. Permanent mediatorul monitorizează copiii de vârstă preşcolară, 

proveniţi din grupuri dezavantajate, care nu frecventează grădiniţa, şi oferă consiliere şi sprijin familiilor 

acestora în procedurile de înscriere a copiilor la grădiniţă şi, respectiv, şcoală, colectează date statistice 

referitoare la participarea şi menţinerea copiilor dezavantajaţi în învăţământul obligatoriu de masă. 

   În activităţile de predare – învăţare am pus accentul pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile 

cu alţi elevi. O altă  preocupare  cu caracter permanent este utilizarea  metodelor activ participative care 

încurajează învăţarea prin cooperare, astfel încât elevii să-şi poată ajuta colegii, să-şi devolte spiritul de echipă. 

Am urmărit să învăţ elevii să se comporte democratic acceptând pluralismul de opinii şi idei, diversitatea 

modalităţilor de exprimare, limitele şi diferenţele individuale. Am organizat periodic expoziţii cu lucrările 

elevilor, pentru a demonstra că şcoala este mândră de performanţele obţinute de către aceştia. Prin toate 

activităţile desfăşurate urmărim ca şcoala noastră să fie : 

✓ scoală atractivă pentru membrii comunităţii; 

✓ instituţie care să aibă ca scop dezvoltarea prin educaţie a comunităţii; 

✓ un observator al nevoilor educaţionale ale comunităţii, dar si a pieţei muncii; 

✓ un furnizor de servicii educaţionale către comunitate; 

✓ şcoală care nu blochează accesul la educaţie a nici unui grup, nu limitează nivelul de educaţie 

pentru nimeni, dar nici nu impune condiţii care să lezeze demnitatea umană. 
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   Lumea de azi evoluează într-o direcţie nouă: Învăţăm că nu trăim într-un univers al “excluderii”, ci într-

o lume a “includerii”, nu într-o lume a “scindării” ci într-o lume a relaţiei simbiotice între interacţiune si 

interdependenţă. Fiecare persoană posedă o abilitate deosebită de a urca culmile sau de a cădea în disperare, dar 

ni se oferă tuturor şansa de a putea încerca? Toţi avem “daruri” si “talente”. Toţi suntem identici şi, totuşi, 

deosebiţi. Un suflet inocent ca cel al unui copil este ca o pasăre care doreşte să îşi ia zborul. Zborul spiritului 

nu poate fi îngrădit sau restricţionat, el doreşte să fie liber să poată să atingă imensitatea albastrului de o claritate 

orbitoare.Îndată ce un copil este dezavantajat, marginalizat, zborul este compromis, nu mai poate să atingă 

înălţimi nemărginite, este reprimat, iar aripile îi vor fi frânte, la fel si spiritul. Egalitatea între copii ar trebui să 

reprezinte un mod de viată existent, nu doar o concepţie care pare imposibil de atins din cauza unor lucruri 

minore care în ochii unora iau proporţii colosale. 
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 MODALITĂŢI DE INTEGRARE ÎN COMUNITATE 

A COPIILOR CU CES 

 

 P.î.p. Vărgatu Loredana Elena 

Grădinița cu P.P. ”Căsuța fermecată”, Craiova 

 
 Copiii cu cerinţe educative speciale (C.E.S.) sunt cei care din cauza unor handicapuri nu au o dezvoltare 

şi o evoluţie normală, ceea ce necesită condiţii speciale cu caracter educativ-recuperativ. 

    Munca educatoarelor din Grădiniţele Speciale depăşeşte graniţele activităţii pedagogice dintr-o grădiniţă 

obişnuită. Sarcinile de ocrotire şi recuperare pe care le au acest tip de instituţii, exercitate asupra unor fiinţe din 

a căror primă copilărie, pentru mulţi lipseşte mama şi zestrea afectivă pe care o furnizează viaţa normală de 

familie, transformă activitatea profesională a educatoarei într-un act de autentic umanism şi îi imprimă un 

conţinut specific. 

În cei 11 ani de activitate didactică în învăţământul special am depistat nevoile  de cunoaştere ale 

copiilor cu C.E.S., pornind de la starea sănătăţii lor, de la nivelul de dezvoltare psiho-motorie la care au ajuns, 

de la nivelul comunicării lor verbale, de la gradul de participare al copiilor la diferite activităţi. Pe baza acestora 

am conceput an de an programul de activitate, regimul de antrenare în cunoaşterea mediului înconjurător, de 

elaborare gradată a reacţiilor adecvate la solicitările ambianţei. Astfel, nu am programat acţiuni speciale pentru 

suplinirea familiei şi a contactelor directe cu mediul din afara grădiniţei, ci am urmărit să realizez o îmbinare 

firească a acestora cu sarcinile instructiv-educative specifice vârstei şi particularităţilor acestor copii. 

Dicţionarul de psihologie defineşte procesul de integrare  ca “o cuprindere şi închidere într-un tot a ceva 

ce devine astfel parte componentă a întregului şi dobândeşte proprietăţi specifice rezultate din interacţiunea şi 

interdependenţa cu celelalte părţi componente, iar integrarea socială ( familie, grup, societate) prin adaptare la 

condiţiile vieţii sociale”. 

Contactul larg şi activ al copiilor cu C.E.S. cu mediul înconjurător, influenţează întreaga lui dezvoltare 

psihică, înţelegând prin mediu “tot ceea ce-i solicită copilului reacţii: cadrul material al vieţii; natura şi toate 

modificările pe care i le-au adus oamenii; familia sa colegii săi…” (Robert Dottrens – “A educa şi a instrui”, 

E.D.P., Bucureşti, 1970). Pentru preşcolarul cu C.E.S. orice progres în cunoaşterea activă a mediului 

înconjurător implică stabilirea unor relaţii cu acesta. Relaţiile acestor copii cu mediul înconjurător se cer nu 

numai îmbogăţite, ci mai ales “umanizate”, încălzite şi modelate prin atitudini înţelegătoare şi pline de dragoste 

din partea educatoarelor şi a tuturor celorlalţi angajaţi. Cine nu are resurse afective pentru a iubi copilul instabil, 

aparent insensibil, impulsiv şi necontrolat uneori, nu poate educa acest copil şi nu trebuie să lucreze într-o 

unitate a învăţământului special. 

Rolul învăţământului în socializarea copiilor cu C.E.S. are în vedere, mai ales, latura de integrare socială  

care constituie expresia fundamentală a naturii umane. Din acest punct de vedere, integrarea socială este, în 

acelaşi timp,scop şi mijloc al educaţiei deoarece ea este o finalitate a educaţiei şi integrarea unui copil cu sau 

fără C.E.S., devine un mijloc de influenţare educativă sub aspect general al copilului respectiv. Sensurile 

multiple ale noţiunii de integrare, de la un simplu proces de adaptare exterior, până la unul de valorizare şi 

acţionare internă, necesită programe educaţionale de adaptare care să asigure integrarea socială. Constantin 

Păunescu consideră că: “procesul integrării (…) generează o fuziune esenţială între elementele sistemului social, 

determină o dinamică de dezvoltare şi de proces simultan şi reciproc. Când vorbim despre socializare la vârsta 

preşcolară, gândul ne duce imediat la integrarea copiilor într-un nucleu social, altul decât familia şi acest lucru 

se poate realiza simplu sau dificil, în funcţie de o serie de factori dintre care: gradul de deschidere a copilului 

spre relaţia cu ceilalţi, temperamentul său, gradul de handicap pe care îl are. Limitele copilului cu C.E.S. sunt, 

în mare măsură, consecinţa atitudinii celor din jur, iar cei care stabilesc aceste limite suntem chiar noi, 

educatorii, oamenii care îi înconjoară zilnic, dar cu cât ştim mai multe despre ei, despre metodele de lucru cu 

acest tip de copii, cu atât ne este mai uşor să-i înţelegem şi să ne asumăm anumite responsabilităţi. Pentru a 
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educa aceşti copii, trebuie să îi înţelegi, să ştii cum să te apropii de ei, să le câştigi încrederea, stimulându-le  

astfel receptivitatea. 

Practica psihopedagogică consideră integrarea copiilor cu C.E.S. ca o necesitate obiectivă a vieţii 

oricărei colectivităţi, ca o succesiune de activităţi prin care individul îşi armonizează conduita şi interesele cu 

cerinţele mediului său de viaţă. 

Contactul nemijlocit cu tot ceea ce îi inconjoară pe copiii cu C.E.S. – natura, viaţa socială – contribuie 

la dezvoltarea lor, îi ajută la formarea intelectuală şi le uşurează drumul spre integrarea în societate, formându-

le calităţile morale necesare, asigurându-le deci dezvoltarea personalităţii lor. De aceea, am încercat ca universul 

acestor copii să nu se limiteze doar la Grădiniţa Specială, să ieşim cu ei în lume, să arătăm lumii că aceşti copii 

există şi că lumea trebuie să îi privească la fel ca şi pe ceilalţi copii. În acest sens, am participat cu ei la diferite 

acţiuni cultural-artistice organizate la nivel de oraş, la concursuri organizate special pentru copiii preşcolari ( 

concursuri artistice sau de desene pe asfalt) acestea având ca scop integrarea în comunitate a acestor copii. Nu 

a fost însă un drum uşor, pentru a ajunge la cele spuse mai sus. Copilul cu C.E.S. are o viaţă afectivă foarte 

bogată, afectivitatea determinând întreaga lui activitate. Astfel, deseori se întristau pentru că atunci când 

mergeam în parc, părinţii îşi luau copiii şi plecau de lângă noi. Ei se simţeau respinşi, tocmai când aveau nevoie 

de mai multă dragoste şi de mai multă înţelegere. Sunt nişte copii care iubesc oamenii, iubesc natura şi vietăţile, 

sunt mereu curioşi şi dornici să descopere totul, avizi mereu de dragostea ce le-o pot oferi cei din jur. Cu timpul, 

oamenii s-au ataşat de aceşti copii şi nu au mai evitat întâlnirile cu ei, ci , dimpotrivă, parcă îi întâmpinau cu 

bucurie, cu înţelegerea, răbdarea şi blândeţea de care aceşti copii au atâta nevoie. Cu timpul, copiii au descoperit 

cu ajutorul nostru, al cadrelor didactice din Grădiniţa Specială, o lume frumoasă, o lume care a învăţat să-i 

accepte şi să-i iubească aşa cum sunt, o lume care nu-i judecă şi nu-i umileşte. I-am ajutat să descopere lumea, 

prin plimbări, excursii şi vizite tematice, drumeţii. Munca noastră, o muncă de echipă, căutând din aproape în 

aproape, o cale de acces către inima lor şi dorinţa lor de a trăi alături de noi, precum şi rezultatele pe care le-am 

obţinut, ne motivează să  găsim soluţii pentru ca lor să le fie bine, pentru ca ei să se integreze în comunitate, să 

devină cât mai independenţi, să-i pregătim pentru viaţa de adult, în societatea zilelor noastre. Copilul cu C.E.S. 

beneficiază de programe educaţionale care să asigure în primul rând terapia, recuperarea facilitând astfel 

adaptarea şi integrarea socială de care are nevoie ca membru al societăţii în care trăieşte.  

De la scurtele plimbări efectuate în parcuri, în vederea observării mai atente a unor aspecte din natură, 

am trecut apoi la drumeţii şi excursii, toate acestea având rolul de a-l familiariza pe copilul cu C.E.S. cu lumea 

înconjurătoare, situaţii,aspecte ale activităţii oamenilor din diferite sectoare de muncă, activităţi ale copiilor din 

alte grădiniţe din oraş, evenimente sociale diverse. Împreună cu copiii unei grupe de la Grădiniţa “Licurici”, 

Fălticeni, am vizitat Muzeul Apelor şi apoi am poposit în parcul de lângă muzeu, prilej cu care, pe lângă cele 

observate, copiii celor două grupe s-au cunoscut, împrietenit şi au schimbat impresii. Astfel, plimbările, 

drumeţiile, excursiile şi vizitele au fost folosite pe o scară din ce în ce mai largă, pentru că ele constituie un 

mijloc de recreere, de destindere şi totodată de asimilare de noi cunoştinţe, dar mai ales de integrare în lumea 

înconjurătoare. Prin contactul direct cu realitatea, am oferit copiilor posibilitatea să cunoască munca în diferitele 

ei aspecte, caracteristici ale unor plante sau vieţuitoare întâlnite, copiii nemaicontenind cu întrebări legate de 

toate cele văzute. În cadrul acestor “ieşiri” a stat permanent în atenţia mea ca educatoare, îmbogăţirea 

vocabularului copiilor şi corectarea exprimării acestora, dar mai ales socializarea lor, urmărind formarea sau 

consolidarea trăsăturilor morale ale acestor copii, obişnuindu-i cu unele reguli de comportare civilizată în 

societate, educându-le o atitudine conştientă faţă de cerinţele celor ce îi înconjoară, învăţându-i să preţuiască 

oamenii, să îi iubească şi să îi respecte. Am fotografiat aceşti copii în timpul unor astfel de drumeţii, excursii şi 

plimbări şi am surprins chipurile lor luminate de zâmbete, ochii lor uneori speriaţi de necunoscut, alteori dornici 

să descopere tot ceea ce nu mai au întâlnit până atunci. 

În urma acestor excursii şi drumeţii, preşcolarul cu C.E.S. înregistrează progrese însemnate pe plan 

intelectual şi afectiv, recepţionând permanent “din afară” influenţe organizate şi sistematice care au un rol 

hotărâtor în  facilitarea integrării lor în comunitate.  
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Vizitele tematice organizate la alte grădiniţe din oraş, i-au ajutat pe copiii cu C.E.S. să cunoască alţi 

copii de o vârstă cu ei, cu care s-au jucat, au desenat, au cântat şi dansat împreună. Cu mult curaj, au participat 

chiar la concursuri organizate între ei şi cei de la alte grădiniţe, concursuri de cânt şi poezie, de desene pe asfalt, 

acestea fiind organizate în incinta uneia din grădiniţele implicate în concurs. Depăşind apoi şi aceste graniţe, 

copiii de la Grădiniţa Specială Fălticeni au participat la concursurile organizate la nivel de oraş cu prilejul zilei 

de 1 Iunie sau cu prilejul desfăşurării festivalului “Voinicelul”, unde au arătat că şi ei pot dansa, cânta, recita şi 

desena la fel ca şi ceilalţi copii( Anexe - Foto). Mulţi dintre aceşti copii, iubesc poezia şi muzica, aceasta din 

urmă fiind cea mai accesibilă formă a artei pentru preşcolari. În grădiniţa specială, prin meloterapie se încearcă 

o cât mai bună şi mai completă recuperare a copiilor cu diferite handicapuri. Muzica îi linişteşte, îi relaxează, îi 

bucură şi îi ajută să se apropie mai uşor de cei din jur. Enormă a fost bucuria educatoarelor de la această 

grădiniţă, atunci când la serbările organizate în centrul oraşului Fălticeni, aceşti copii au arătat că pot cânta şi 

dansa, măcar la fel de bine ca ceilalţi, că sunt aplaudaţi din suflet de spectatori, că pot fi şi ei integraţi în rândurile 

celorlalţi copii din comunitatea fălticeneană. De asemenea, în Grădiniţa Specială s-au desfăşurat serbări cu 

diferite ocazii, momente la care au participat personalităţi din comunitatea locală, judeţeană şi naţională, 

televiziunea locală şi presa. Aceste acţiuni au avut ca scop popularizarea copiilor  cu C.E.S. şi a acestui tip de 

instituţie. În spatele acestor progrese, sunt nenumărate ore de muncă, de răbdare şi de dragoste pentru aceşti 

copii, din partea tuturor celor care intră în contact cu ei zi de zi. Prin fiecare acţiune extracurriculară întreprinsă 

cu ei sunt repurtate victorii importante în lupta cu boala lor, copiii cu C.E.S. modificându-şi comportamentul în 

mod pozitiv. 

Dacă ne vom aminti mereu că fiecare copil este unic în ceea ce priveşte “echipamentul” său biologic, 

structura aptitudinilor şi intereselor sale, dacă-l vom trata în raport cu specificitatea sa, este posibilă integrarea 

reală a acestuia, alături de copii normali, într-o societate care le va valorifica potenţialul. 
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Aptitudinea de școlaritate 

 

                                                                             Prof. înv. primar:  Lixandru Ramona – Claudia 

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” - Galați 

 

Aptitudinea de școlaritate reprezintă o însușire psihofiziologică ce îi permite copilului să se adapteze 

cu ușurință la sarcinile din noul mediu educațional, și anume școala. Pregătirea pentru școală este concepută ca 

fiind unul dintre principalele obiective  ale taxonomiei educaționale astfel că necesită să fie înțeleasă ca fiind o 

adaptare reciprocă, pe de o parte a copilului la mediul școalar și invers, respectiv, școala să se plieze și adapteze 

posibilităților copiilor. Aceasta se dezvoltă prin antrenarea copiilor din cadrul activităților formative ce se 

desfășoară în grădiniță. Acesta este una din marile importanțe pe care le are grădinița, mai ales frecventarea 

grupei mari dar și a clasei pregătitoare.  În cadrul acestei instituții, numită grădinița, este laboratorul formării 

competențelor primare ce îl vor face apt pe copilul preșcolar pentru viața de școlar. În grădiniță ”se pun bazele 

dezvoltării personalității copilului”, continuă dezvoltarea proceselor psihice, astfel încât debutul acestora se află 

sub influența familiei.  

Copilul preșcolar traversează observativ mediul social astfel că acesta „își adaptează comportamentul 

la sistemele diferite de cerințe, protecție și afecțiune, sesizează diversitatea lumii și a vieții, ia decizii din ce în 

ce mai adecvate situațiilor”. Tot în cadrul activităților din grădiniță, începe procesul formării maturității 

intelectuale, copilul asimilează cunoștințe despre mediul înconjurător, despre om și societate dar și cunoștințe 

din domeniul operării matematice. 

            Pe toată perioada în care preșcolarul frecventează grădinița, „educatoarea este întradevar o locțiitoare a 

mamei. Cu toate acestea, educatoarea are un rol cu totul diferit decât mama, în sensul că trebuie să-și împartă 

atenția între numeroși copii”. 

   Grădinița  este instituția  în care copilul exersează capacitatea de comunicare orală, își dezvoltă 

aptitudinea lingvistică, dar totodată capătă deprinderi de muncă intelectuală, își dezvoltă capacitatea de a 

analiza, de a clasifica, de a ordona obiecte și fenomene, de a  aplica cunoștințele în domenii noi, de a evalua 

propriile performanțe dar și de a memora logic.  

            Curriculumul național pentru învățământul preșcolar precizează achizițiile minime pentru fiecare nivel 

de vârstă pe care copilul trebuie să le dețină corespunzătoare pentru fiecare grupă ce o parcurge astfel că este 

foarte important să nu fie omisă nicio etapă. Preșcolarii rămași puțin în urmă, deși au o capacitate uimitoare de 

a recupera, în unele cazuri rămânerile în urmă pe unele paliere ale dezvoltării, cele mai importante fiind cel 

lingvistic și cel cognitiv, pot crea semne de îngrijorare, situație în care este necesar să se depisteze cauza care a 

condus la această rămânere în urmă.  

După aflarea cauzei pentru care preșcolarul a acumulat anumite lipsuri, este necesară găsirea unor 

modalități de intervenție cu scopul de a fi recuperate rămânerile în urmă. Pentru o recuperare completă este 

importantă colaborarea cu un cadru specializat sau chiar formarea unei echipe care să lucreze în acest scop, 

aceasta având în componența sa logoped - părinte - cadrul didactic  și chiar psiholog, acolo unde este cazul. 

Pentru dezvoltarea aptitudinii de școlaritate „cel mai important comportament este cel de comunicare. 

Dintre toate structurile cognitive, limbajul îndeplinește cea mai mare funcție adaptativă” deoarece acesta 

reprezintă „procesul de comunicare între oameni, este instrumentul gândirii fiind indisolubil legat cu gândirea”. 

Limbajul se dobândește prin utilizarea lui în diferite situații de viață având la baza formării și dezvoltării exerciții 

de învățare și de utilizare a unor modele de exprimare.  

„Până la vârsta de 6 /7 ani, vârstă apreciată ca fiind optimă pentru debutul școlar, copilul născut normal 

și care s-a dezvoltat în condiții de mediu favorabile, atinge indicatorii caracteristici a ceea ce se numește, cu un 

termen consacrat, maturitate școlară” care, în psihologie maturizarea reprezintă ”starea de dezvoltare necesară 

și suficientă pentru a asigura activitatea normală a unei funcții fizice sau psihice, ca stadiu final al unui proces 

de creștere”. 
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Pentru a îndeplini statutul de școlar și pentru a putea fi numit apt de școală, preșcolarul trebuie să 

dispună de o stare de sănătate perfectă, integritate senzorială și o dezvoltare fizică armonioasă.  

            În momentul intrării în învățământul primar, „copilul trebuie să fie pregătit pentru învățarea de tip școlar. 

Conceptul de pregătire desemnează, într-o perspectivă orientată spre viitor, echilibrul realizat de ansamblul 

proceselor psihice, care deschide calea unei depășiri și a unor achiziții noi”.  Atât dezvoltarea fizică cât și cea 

psihică a noului elev este necesar să atingă un anumit grad de maturitate pentru a putea beneficia de o învățare 

școlară, în caz contrar însă, învățarea nu este eficace, apare mai frecvent oboseala, agitația psihomotrică, atenția 

instabilă cât și capacitatea redusă de mobilizare voluntară a îndeplinirii sarcinilor școlare, resimțindu - se tot 

mai intens pe măsură ce elevul avansează în clasele mai mari. 

             Gradul de maturitate școlară se stabilește pe baza unor măsurători și examene calificate aplicate 

copiilor, astfel verificându-se dacă aptitudinea de școlaritate „întrunește toți parametrii specifici dezvoltării 

biologice, psihice, sociale și dacă gradul de corelație al acestora este corespunzător”. Examenul medical și cel 

psihologic au drept scop să decidă în mod corect, posibilitatea de a începe școala în momentul împlinirii vârstei 

de 6 ani. În urma examenului, în funcție de anumite caracteristici fizice, senzoriale, mintale sau aptitudinale, se 

recomandă începerea clasei pregătitoare sau, după caz,  repetarea grupei mari. 

                        Aptitudinea de școlar depinde de dezvoltarea generală și armonioasă a tuturor laturilor personalității. 

Preșcolarul pregătit pentru școală este capabil „să perceapă, să înțeleagă, să gândească, să evalueze, să ia decizii 

și să acționeze.  Vorbirea copilului apt pentru școlarizare trebuie să fie corectă și expresivă, să-l ajute să-și 

exprime corect gândurile, dorințele, intențiile și trăirile emoționale, să verbalizeze adecvat ceea ce vrea să 

comunice altora, prin folosirea lexicală și gramaticală corectă a cuvintelor”. 

             Din punct de vedere psihic, copilul apt pentru școlarizare are o memorie bună, cunoaște atât conexiunea 

dintre genul proxim cât și diferența specifică a noțiunilor cotidiene. Pentru a fi pregătit de  activitățile din școală, 

copilul poate clasifica și ordona obiecte concrete, respectând diferite criterii, cunoaște și folosește noțiunile atât 

de timp cât și spațiu. Un alt criteriu după care preșcolarul deține maturitatea școlară este faptul că poate opera 

frecvent cu termeni care exprimă raporturile de cantitate, cum ar fi: mult, puțin, mai mare, mai mic, mai mult, 

mai puțin, egal, inegal, cunosc semnificația numărului asociind în mod corect cifra cu mulțimi în concentrul 1 

– 10, grupează în mulțimi obiecte de același fel. 

Deoarece lecția din cadrul învățământului primar presupune o anumită putere de concentrare dar și de 

mobilizare pentru o activitate continuă, pe durata a 45 de minute, cu precizarea că este necesar ca activitatea să 

fie variată și periodic să fie intercalate pauze active. „Capacitatea de mobilizare exprimată prin menținerea 

atenției prezintă o latură energetico-motivațională, având limite și oscilații firești, și o latură volitivă, un 

minimum de autoreglare și autocontrol condiționate de dezvoltarea inhibiției interne, de interiorizarea comenzii 

verbale, de formarea conștiinței de sine”. 

Pentru a putea afirma că un copil este pregătit de activitatea școlară, din punct de vedere al maturizării 

psihice, acesta recunoaște literele, desparte cuvinte în silabe și enumeră literele din componența unor cuvinte, 

prezintă interes de cunoaștere, ca suport al motivației pentru învățare însă este important să dea dovadă și de un 

anumit grad de maturitate socială.  

  Un document cu un rol important în stabilirea aptitudinii de școlaritate este fișa 

psihopedagogică ce reprezintă „o radiografie a personalității, a evoluției psihofizice, a condițiilor de mediu, a 

rezultatelor activității instructiv-educative, a perspectivelor de dezvoltare”. Este recomandat ca învățătorul să 

primească odată cu copilul și fișa psihopedagogică de caracterizare și prognoză întocmită de educatoare, cu 

rolul de a ajuta învățătorul în individualizarea activității, în cunoașterea rapidă și esențială a aspectelor ce pot 

genera dificultăți copilului, în alegerea celor mai bune metode de abordare și recuperare.  

Ca și criteriu al atingerii aptitudinii de școlaritate, prin obținerea de calificative superioare la învățătură, 

acomodarea la grupul școlar și asimilarea unor valori sociale ce îi corespund vârstei, copilul va dovedi că a fost 

apt de școlaritate și s-a adaptat la activitățile din cadrul școlii. 
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ABSENTEISMUL – FACTOR DETERMINANT AL SUCCESULUI ȘCOLAR 

STUDIU DE CAZ 

 

Prof. Lăcrămioara Ploșniță 

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman 

 

Absenteismul se constituie într-un fenomen ce nu mai poate fi ignorat. El nu tine numai de sfera 

invațământului, ci afectează atât elevul, cât si familia și comunitatea.Elevii care absenteaza la scoala se 

confruntă cu mai multe probleme decât colegii lor care frecventează în mod regulat școala. In primul rând, ei 

vor fi primele victime ale abandonului scolar și ca o consecinta a acestuia, vor avea probleme în gasirea unui 

loc de muncă sau în integrarea socială. 

Absenteismul şcolar înregistrează creşteri semnificative an de an, atingând în prezent cote alarmante. 

Stăpânirea şi eradicarea acestui fenomen nu sunt posibile fără dezvăluirea şi cunoaşterea în profunzime a 

cauzelor care îl generează şi fără adaptarea şi aplicarea unor măsuri de intervenţie eficace. 

Pe lângă factorii individuali psihologici, o pondere deosebită se atribuie disfuncţionalităţilor de diferite 

genuri existente la nivelul familiei, al şcolii, al grupului de referinţă în manifestarea tot mai puternică a acestui 

comportament la copii şi adolescenţi. În prezent, tinerii îşi revendică dreptul la o identitate proprie, la o mai 

mare autonomie morală, revoltându-se împotriva interdicţiilor impuse de vârstă şi contestând, autoritatea 

adulţilor – părinţi sau profesori. 

Pornind de la faptul că principalii agenţi de socializare (familie, şcoală, grup de referinţă) exercită o 

influenţă puternică asupra comportamentului copiilor şi adolescenţilor, ne  propunem să identificăm 

principalele cauze ale producerii fenomenului de abandon şcolar şi să găsim unele soluţii pertinente de 

prevenire și  de ameliorare a acestor manifestări deviante, la nivel micro şi macrosocial.  

Datorită faptului că o dată pierdută legatura cu şcoala elevului îi este din ce în ce mai greu să revină la 

îndatoririle avute înainte, prevenţia abandonului şcolar trebuie să funcţioneze de la primele semne. Astfel trebuie 

să se ia măsuri de la primele absenţe repetate  – discuţii în particular cu elevul şi apoi cu parinţii acestuia, în 

încercarea de a-l readuce pe calea frecventării cursurilor. Această “consiliere” se poate efectua şi în ora de 

dirigenţie sau în alte momente care ar permite dialogul liber, neîngrădit profesor – elev.  

O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar, printre care se numără şi 

absenteismul şi abandonul şcolar, se află în legătură cu greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi cu stabilirea 

relaţiilor incorecte între elevi. Ele pot fi prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi a raporturilor 

intraşcolare, deoarece un bun climat şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera emoţională a stării psihice a 

elevului. Educarea conştiinţei şi a conduitei morale nu e posibilă fără încredere, relaţii principiale, disciplină 

bună şi evitarea oricăror traume psihice. Activitatea de prevenţie a absenteismului şi abandonului şcolar este 

legată nu numai de igiena activităţii intelectuale, dar, în egală măsură, şi de asigurarea unei dezvoltări echilibrate 

a vieţii afective în cadrul relaţiilor intraşcolare. Greşelile de educaţie privind sfera afectivă, comise în perioada 

formării personalitaţii, întarzie maturizarea trăsăturilor pozitive de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe 

în reglarea  manifestărilor emoţionale în procesul de integrare socială. Părerea profesorului cântăreşte adesea 

greu, dar important este ca elevul să fie convins de lipsa unui viitor în cazul renunţării la şcoală, astfel încât 

schimbarea, decizia finală, să vină din interiorul acestuia. Organizarea în şcoală a unui regim de activitate 

disciplinată prin supraveghere şi control, prin gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a dezordinii, 

precum şi prin cultivarea constantă a acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte a colectivului de elevi, 

cu scopul menţinerii unui nivel ridicat de ordine şi muncă, are o mare importanţa în prevenirea situaţiilor de 

absenteism şi abandon şcolar. O altă soluţie ar putea fi şi crearea unor clase de adaptare, în care cei vizaţi să fie 

supuşi unui program diferit, mai uşor, în trepte, astfel încât să-şi dea seama în final de necesitatea continuării 

studiilor. 
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CONSIDERAŢII PSIHOPEDAGOGICE 

 

Discuţia despre combaterea absenteismului şi abandonului şcolar trebuie să pornească de la cauzele şi 

formele de manifestare a devierilor de comportament.  

Comportamentul reprezintă expresia relaţiei dintre dezvoltarea psihică, mai cu seamă, şi mediul 

ambiant în care trăieşte elevul. Acesta se confruntă cu o serie de situaţii cărora trebuie să le facă faţă şi să 

adopte răspunsuri cu caracter adaptiv, să înţeleagă şi să poată anticipa momente mai importante, să acţioneze 

asupra mediului şi să se integreze în normele de convieţuire socială. 

O persoană este cu atât mai bine adaptată, cu cât are mai frecvente şi mai profunde schimburi 

interpersonale echilibrate cu ceilalţi din jur şi cu diferiţi factori ai ambianţei sociale. Din perspectiva juridică, 

adaptarea presupune realizarea unei concordanţe între cerinţe şi norme sociale, pe de o parte şi conduitele şi 

atitudinile individului, pe de altă parte. 

Inadaptarea comportamentală a unor elevi vizează în principal, tulburările de relaţionare a elevilor în 

cauză cu părinţii, profesorii, colegii şi încălcarea regulilor colectivităţilor şcolare şi extraşcolare. Gama acestor 

tulburări este largă, ea cuprinzând: 

 Modificări comportamentale de tipul: minciuna, violenţa verbală, chiulul de la ore, fumatul 

ostentativ, bruscarea de către băieţi a fetelor, refuzul de a saluta, diferite atitudini nonconformiste, 

incosecvenţa comportamentală etc. 

 Abateri grave de la norme morale şi legislaţia penală cum sunt: furtul repetat, vagabondajul, actele 

de spargere sau tâlhărie, consumul curent de alcool sau droguri, prostituţia etc. 

Aceste manifestări rezultă de obicei din interacţiunea unor cauze individuale şi sociale  cu o serie de 

condiţii favorizante. 

1. Cauzele individuale (factori interni) atrag atenţia asupra unor posibile determinări ereditare cât şi 

asupra formării nefavorabile la un moment dat, a personalităţii tânărului sub influenţa unor factori de mediu 

negativi. Aceste cauze ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului : motivaţie şcolară scăzută, lipsă 

de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, refuzul de a adera 

la o alegere făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor) 

Factorii individuali ţin de capacitate personală a fiecărui elev de a reacţiona, de bogăţia şi calitatea 

schemelor de adaptare. Aceşti factori pot fi: 

❖ Factori constituţionali care depind de zestrea ereditară şi de structura neuro - psihică a elevului; 

❖ Unele particularităţi în formare (tulburări de caracter sau atitudini negative formate sub influenţa unor 

factori defavorabili de mediu). 

Influenţele ereditare nu trebuie exagerate, aceşti factori nu acţionează direct şi prin intermediul celor 

de mediu, care vor favoriza sau nu exprimarea potenţialităţii ereditare.  

Un rol important revine deficienţelor intelectuale care se exprimă de regulă prin slaba capacitate de a 

trăi anticipat o serie de efecte sau trăiri emotive fapt ce face ca elevul respectiv să trăiască mai mult în prezent. 

Un alt rol important revine modificării accentuate a vieţii afective şi a voinţe; dintre acestea cu 

caracter ereditar sunt: toleranţa foarte scăzută la frustrare, o permanentă labilitate afectivă, un potenţial agresiv 

ridicat, indiferenţa afectivă.  

Între particularităţile în formare şi delicvenţi nu se poate pune semnul de egalitate, deoarece nu toţi 

copii cu tulburări de caracter devin delicvenţi şi nu toţi delicvenţii au traversat în copilărie o fază de tulburare 

caracterială. 

2. Cauzele sociale (factori externi) vizează, de regulă, influenţe nocive ale situaţiilor concrete de viaţă 

în care s-a aflat tânărul înainte de comiterea unor acte antisociale. 

Factorii externi influenţează conduitele de dezaprobare şcolară în sfera motivaţiei elevului de a învăţa, 

de perseverenţa în activitate, de atitudinea faţă de şcoală toate acestea fiind în corelaţie cu realitatea psiho-
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pedagogică din şcoală, cu climatul afectiv din familie şi cu gradul de dificultate al activităţilor şcolare impuse 

de profesori şi părinţi. 

Factori psiho-pedagogici de ordin familial (familia prin dimensiunea sa culturală şi gradul ei de 

integrare socială, constituie un mediu educativ determinant). Dintre factorii familiali care pot genera tulburări 

de comportament la copii sunt: 

❖ Deficite de climat familial şi de structură familială (diferitele însuşiri moral-volitive ale copilului cum ar 

fi: iniţiativa şi fermitatea, curiozitatea, spiritul obiectiv de autoevaluare şa. Depind de familia în care elevul 

trăieşte); 

❖ Familiile integrate social, sigure pe ele care au un grad ridicat de receptare socială şi familiile la limita 

integrării nesigure, închistate, refractare la nou;  

❖ Familiile active şi familiile pasive – familiile active au ca principală însuşire lupta de a se afirma, de a 

lupta cu greutăţile şi încurajează adolescentul în a munci, în a fi activ şi dinamic. Familiile pasive, indiferente 

generează sentimentul de eşec, de neîncredere în viaţă, de descurajare în lupta cu obstacolele. Părinţii 

constituie miezul grupului familial. Absenţa temporară a unuia dintre părinţi reprezintă totdeauna condiţii cu 

impact diferit asupra adolescentului; 

❖ În familia adoptivă alcătuită de obicei din părinţi vârstnici cu un singur copil înfiat sau sub ocrotire 

copilul va adopta o atitudine a minimei rezistenţe faţă de efort şi de nesupunere la regulă; autoritatea familiei 

este diminuată; 

❖ În familiile disociate, deseori cei doi părinţi deşi separaţi, revendică în aceaşi măsură copilul şi îl atrag de 

partea unuia în defavoarea celuilalt, ce determină pentru copil o stare de neîncredere şi dorinţa de existenţă 

independentă; 

❖ Copii orfani sau abandonaţi aflaţi în grija asistenţei publice sunt lipsiţi de mediul afectiv al familiei sunt 

descurajaţi şi aflaţi în continuă căutare de afectivitate şi protecţie; 

❖ Grupul fratern – copilul care are fraţi şi surori intră în relaţii umane mai bogate decât copilul unic, 

reuşind să cunoască experienţa rivalităţii, a competiţie, dar şi raporturi de colaborare, de solidaritate la nevoie 

şa. 

Factori psiho-pedagogici de ordin şcolar  

❖ Sub- şi supraaprecierea capacităţilor adolescentului are rol important în dezvoltarea personalităţii în 

măsura în care elevul are încredere în forţele proprii şi după cum este apreciat de profesori; 

❖ Dezacordul asupra motivaţiilor conduitei elevului. Între profesor şi elev pot să apară dezacorduri cu 

privire la motivele reale care explică anumite conduite, comunicare defectuoasă, evaluare subiectivă, frica de 

evaluare, incompatibilitate între aspiraţiile , trebuinţele de învăţare  şi oferta educaţională a şcolii, forme de 

apărare împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă. Motivaţiile considerate de profesor nu coincid cu cele 

ale elevului ceea ce duce la un protest lăuntric şi la apariţia sentimentului de victimă şi de nedreptăţire datorită 

aplicării unei pedepse nedrepte. Astfel elevul poate să părăsească cursurile şi să evite colaborarea cu şcoala. 

❖ Conflictele individuale dintre elevi, în cadrul clasei sunt stări de tensiune ca urmare a competiţiei, dar şi a 

unor interese care duc la crearea unor subgrupuri şi fracţiuni şi în final chiar la violenţă. În aceste grupuri se 

cultivă adesea preocupări de tip infracţional ca: jocuri de noroc, vizionări de filme pornografice, vagabondaj, 

furturi sau tâlhării; 

3. Condiţiile favorizante cuprind, de fapt, acele împrejurări şi situaţii externe care facilitează comiterea 

delictului. 

Absenteismul scolar al elevilor cu parinți plecați la munca in strainatate 

Mutațiile din societate si din familia contemporană (problemele economice, problemele de relaționare 

între părinti și copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social si emotional redus, 

supraincarcarea profesionala a parintilor sau munca in strainatate etc.) determina mai multe probleme 

emoționale la copii decât in trecut.  
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La acestea se adauga presiunea grupului, riscul consumului de droguri si a altor forme de dependenta, 

metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea școlară, disfuncțiile în evaluare și notare, frica de 

examene etc. constituindu-se in adevarați factori de stres pentru elevi, care, din păcate, uneori evită confruntarea 

cu ,,problema”prin fuga de la ore. Vazut din aceasta perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un 

semnal tardiv al existenței unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, 

motivație, încredere în educația școlară.  

Din pacate, absenteismul este in creștere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă 

pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

Studiu de caz  

Pentru identificarea cauzelor care generează situații favorabile absenteismului au fost aplicate 100 de 

chestionare pentru elevi și 20 de chestionare pentru profesori.  

Elevii intervievați au fost selectati de la  clasele care au înregistrat cel mai mare număr de absente/elev 

la sfârșitul anului școlar 2019-2020:  

INTERPRETARE –chestionar elevi 
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INTERPRETARE –chestionar  profesori 
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ DIN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARITĂȚII 

Prof. Budurean Corina 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

 

Complexitatea fenomenului învățării a atras de-a lungul timpului o multitudine de interpretări ale 

acestui concept. În sens larg, învăţarea este acceptată ca un proces prin care se „produce o modificare de 

comportament sau se dobândește un comportament nou în urma acțiunii repetate a unor stimuli în vederea unei 

adaptări mai adecvate la mediu”, cu precizarea că „modificarea de comportament sau noutatea acestuia să fie 

de durată”, potrivit opiniei lui Paul Popescu Neveanu2. Învăţarea şcolară, ca variantă a învăţării, este o activitate 

pedagogică realizată de un cadru didactic și constă în însuşirea, fixarea şi reproducerea progresivă, conştientă 

și voluntară a unor cunoştinţe teoretice sau practice, în formarea priceperilor, a deprinderilor şi a atitudinilor 

elevilor. În domeniul învățământului, învățarea este un proces dirijat, având în contextul actual tendința spre 

autodirijare și se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat. De asemenea, ea este un demers conştient, organizat 

după planuri și programe, având finalităţi clare şi o desfăşurare secvenţială, graduală. Procesul învățării se 

desfăşoară pe baza unor modalităţi specifice de organizare (strategii, metode, tehnici), necesită timp (alocat, 

necesar, planificat, consumat), respectă norme psihopedagogice și utilizează norme de evaluare şi posibilităţi 

de feedback.  

De-a lungul timpului, perspectiva asupra procesului învățării și asupra domeniului învățământului s-a 

schimbat. În învățământul românesc tradițional, conținutul disciplinelor școlare a fost conceput astfel încât 

acestea să fie independente unele de altele. Învățământul se caracteriza prin monodisciplinaritate, „disciplinele 

fiind predate în manieră autonomă, iar elevul evolua în funcție de disciplinele învățate, pe linii de cunoaștere 

care nu comunicau între ele sau o făceau extrem de puțin”3. Însă în societatea actuală, elevii trebuie să învețe 

într-un alt mod pentru a putea trece cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi pentru a putea răspunde cerințelor 

societății în care trăiesc.  

În curriculumul învățământului actual sunt cunoscute mai multe modalități de organizare a 

conținuturilor. Există, în primul rând, o organizarea logică în care se pleacă de la logica științei care este 

transpusă într-o disciplină școlară. Nu în toate situațiile logica unei științe se poate adecva corespunzător la nivel 

didactic. În al doilea rând, se remarcă organizarea lineară în care conținuturile se prezintă într-o succesiune, care 

se află în relație și se precondiționează – cele anterioare le predetermină pe cele prezente. Este specifică acestei 

modalități abordarea o singură dată a unei cunoștințe, fără a se mai reveni ulterior, în alte clase. În al treilea 

rând, se poate vorbi despre organizarea concentrică în care structurarea cunoștințelor se realizează în așa fel 

încât se revine ulterior cu îmbogățirea sau aprofundarea lor, pe diferite trepte de învățământ. Prin combinarea 

acestui mod cu cel anterior (linear) se ajunge la o structură spiralată a predării-învățării.   

În cazul disciplinei limba și literatura română, conținuturile referitoare la noțiunile de gramatică, dar și 

cele de teorie literară sunt organizate atât linear, cât și concentric. De exemplu, în învățământul liceal, se 

aprofundează diferitele tipuri de texte literare, elementele prozodice, mijloacele artistice, care au fost predate în 

clasele V-VIII. De asemenea, sunt reluate unele specii literare, cum ar fi: basmul, nuvela, romanul, comedia, 

pastelul, dar sunt studiate și altele noi, precum: povestirea, drama, poemul alegoric. În ceea ce privește nuvela 

și romanul, două specii literare epice, în liceu se realizează o diferențiere între nuvela realistă și cea romantică, 

respectiv între romanul obiectiv și cel subiectiv sau între cel interbelic și cel postbelic.   

Reforma conţinuturilor  învăţământului românesc în perioada contemporană a dus la apariția unor 

transformări la nivelul curriculumului, între care se distinge perspectiva multidisciplinară, pluridisciplinară, 

interdisciplinară și transdisciplinară, conexiunile dintre discipline manifestându-se astfel la patru niveluri. 

 
2 Paul Popescu Neveanu „Dicționar de psihologie”, Editura Albatros, București, 1978, p. 393; 

3 Florica Orțan , „Pedagogie și elemente de psihologie”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, p. 142; 
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Multidisciplinaritatea constă în juxtapunerea, combinarea „unor seturi de cunoștințe care provin din discipline 

diferite, cu scopul de a scoate în evidență elementele comune ale acestora”4. Pluridisciplinaritatea se referă la 

studierea unui obiect dintr-o disciplină prin intermediul mai multor discipline deodată. Ea presupune 

organizarea conținutului în jurul unor probleme cum ar fi: moralitatea, iubirea, condiția omului superior în 

societate, pentru rezolvarea cărora se folosesc cunoștințe aparținând mai multor discipline: literatură, psihologie, 

filozofie, religie. Interdisciplinaritatea – o formă de cooperare – duce la convergența între discipline, cu referire 

la o anumită problematică. Transdisciplinaritatea constă în întrepătrunderea mai multor discipline, din care pot 

rezulta în timp noi discipline sau domenii de cunoaștere, trebuind să existe axiome și concepte comune. Această  

disciplină creată „este, parțial, o sinteză a disciplinelor studiate, dar și o disciplină nouă pe anumite segmente”5. 

În această lucrare voi acorda o atenție deosebită abordării interdisciplinare care porneşte de la ideea 

că  se pot stabili conexiuni între disciplinele de învățământ, acestea nefiind domenii închise.  În procesul de 

învăţământ se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul corelaţiilor minimale obligatorii, sugerate chiar de 

planul de învăţământ sau de programele disciplinelor ori ale ariilor curriculare. Legătura dintre discipline se 

poate realiza la nivelul conţinuturilor, al obiectivelor sau chiar al metodelor didactice. Predarea interdisciplinară 

pune accent simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi 

estetică.  

Fiindcă problema interdisciplinarității a suscitat interesul încă din Antichitate s-a ajuns la conceperea a 

numeroase definiții ale acesteia. Constantin Cucoș6 consideră că interdisciplinaritatea este „o formă de 

cooperare între discipline diferite cu privire la o problematică, a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât 

printr-o convergență și o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere.”  Interdisciplinaritatea pedagogică 

reprezintă ansamblul relațiilor și interacțiunilor dintre diferitele conținuturi și mesaje din cadrul unui demers 

didactic/educativ cu finalitate relevantă în planul formării personalității elevului. Modelul interdisciplinarității 

pedagogice orientează activitatea de învățare a elevului în direcția dobândirii simultane a unor cunoștințe - 

capacități - atitudini comune sau/și complementare mai multor materii școlare. Un asemenea model presupune 

realizarea saltului de la proiectarea tradițională, axată pe învățarea paralelă sau succesivă a diferitelor materii 

școlare, și proiectarea curriculară, axată pe învățarea integrată a cunoștințelor și a capacităților științifice, 

raportabile la experiența de viață a elevului prin toate resursele lor generale, de natură intelectuală – morală – 

tehnologică – estetică – fizică. 

Folosirea predării interdisciplinare reprezintă, în învățământul modern, o serie de avantaje: permite 

elevului să acumuleze informaţii despre obiecte, procese, fenomene care vor fi aprofundate în anii următori ai 

şcolarităţii, permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii, clarifică mai bine o temă făcând apel la mai 

multe discipline, creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare, constituie o abordare economică din 

punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare, la formarea şi dezvoltarea 

flexibilităţii gândirii, fixează şi sistematizează mai bine noile achiziţii, contribuie la realizarea unui bagaj 

important de cultură generală, îi activează pe elevi, le stimulează creativitatea şi contribuie la unitatea procesului 

instructiv – educativ, la formarea unui om cu o cultură vastă. Elevul este obișnuit astfel să se exprime liber, să 

lucreze în echipă sau  individual. Corelarea cunoştinţelor de la diferitele obiecte de învăţământ contribuie la 

formarea şi dezvoltarea flexibilităţii gândirii elevilor, a capacitaţii lor de a aplica cunoştinţele în practică. Un 

conţinut şcolar proiectat, elaborat şi utilizat în manieră interdisciplinară corespunde mult mai bine realităţii 

prezentate, conducând la o înţelegere cât mai bună şi unitară din partea elevilor.    

La orele de limba și literatura română, interdisciplinaritatea este de multe ori necesară în demersurile 

de interpretare a unor texte artistice. Există lecții în care trebuie să se facă anumite conexiuni între literatură și 

alte discipline, să se transfere metode din diverse domenii ale cunoaşterii în cel al literaturii şi să fie aplicate în 

 
4Florica Orțan , „Pedagogie și elemente de psihologie”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, p. 142 ; 
5  Florica Orțan , „Pedagogie și elemente de psihologie”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, p. 142; 
6 Cucoș, Constantin , Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 43; 
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vederea interpretării unor opere literare. Deoarece un text literar conține o multitudine de semnificații ce se cer 

interpretate, se apelează la diverse discipline cum ar fi: istoria, filozofia, folclorul, psihologia, mitologia, 

semiotica, stilistica, poetica etc.  Astfel, studierea prozei de factură istorică cum ar fi: „Alexandru Lăpușneanu” 

de C. Negruzzi sau „Pădurea spânzuraților” de Liviu Rebreanu, impune relaţia literatură – istorie. În cazul 

primei opere, în etapa de pregătire a lecției elevii trebuie să cunoască sursa de inspirație a nuvelei (Letopisețul 

Țării Moldovei de Grigore Ureche) în care se consemnează evenimentele istorice reale și să se documenteze în 

legătură cu biografia personajului principal al operei. Pe parcursul interpretării, ei trebuie să identifice 

elementele pe care autorul le preia din cronică (întâmplări, personaje, biografii, replici), precum și elementele 

de originalitate referitoare la schimbarea destinului unor personaje (Moțoc, Spancioc, Stroici), la reducerea sau 

amplificarea unor secvențe narative inspirate din realitate (uciderea celor 47 de boieri, construirea piramidei din 

capetele lor, otrăvirea lui Lăpușneanu). 

 În interpretarea romanului  Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu, o primă etapă a lecției va consta 

în elucidarea câtorva elemente ce se referă la: situaţia politică, social-economică, culturală a Transilvaniei aflate 

sub dominația Imperiului Austro-Ungar, elevii putând lucra pe grupuri și interacționa mai bine. Ulterior, în 

procesul analizei acestei opere literare, elevii vor fi îndemnaţi să confrunte informațiile culese din sursele 

istorice cu cele identificate în operă și să discute pe marginea următoarelor probleme: raportul dintre opera 

literară și realitatea concret-istorică, fapte, întâmplări și personaje pe care le-a preluat din realitate, măsura în 

care autorul se apropie sau se îndepărtează de adevărul istoric. 

 Relația dintre literatură și psihologie este pusă în evidență în cadrul  orelor în care se studiază romanul 

de analiză psihologică. Elevii  trebuie să aibă cunoștințe referitoare la comportamentul psihologic al omului, la 

trăsăturile acestuia, la deosebirile dintre acesta și omul social sau cel politic. În acest mod, elevii pot înțelege 

mai ușor, comportamentul și lupta interioară a lui Ștefan Gheorghidiu,  personajul principal al romanului care 

se studiază în clasa a X-a. De asemenea, ei trebuie să cunoască modalitățile de investigaţie psihologică, a naturii 

şi a rolului acestora pentru a contura personalitatea personajului principal ce reprezintă tipul intelectualului 

intransigent, hipersensibil, inadaptat societății în care trăiește. 

 În cazul analizei poeziei lui L. Blaga Eu nu strivesc corola de minuni a lumii este necesară descifrarea 

în prealabil a conceptelor: cunoaştere paradisiacă şi cunoaştere luciferică, mister, invocate de autor în lucrarea 

sa Trilogia cunoaşterii. Acest demers este necesar întrucât cele două atitudini – a poetului şi a altora – faţă de 

tainele lumii pot fi determinate doar cunoscând conceptele respective. Astfel, poetul dorește potențarea 

misterelor și transformarea lor în mistere și mai mari, prin inspirație, prin capacitate creatoare, spre deosebire 

de „alții” care vor să descifreze, să reducă tainele Universului. 

 Numeroase idei filozofice se regăsesc și în poezii eminesciene precum: Luceafărul sau Scrisoarea I. 

Acestea sunt preluate în special din lucrarea filozofului german Arthur Schopenhauer Lumea ca voință și 

reprezentare, în care se face referire la condiția nefericită a omului de geniu care este sortit să câștige eternitatea 

prin renumele său, dar plătește prin izolare între semeni și prin nefericire individuală, la antiteza dintre acesta 

și omul comun, caracterizat prin mediocritate, subiectivitate în analiza realității, incapacitatea de a-și depăși 

limitele, efemeritate sau la egalitatea oamenilor în fața morții. 

 În poezia Luceafărul sunt preluate și elemente din folclor, Eminescu având ca principală sursă de 

inspirație basmele Fata în grădina de aur și Miron și frumoasa fără corp. Din aceste surse, Eminescu 

prelucrează povestea de dragoste dintre două ființe aparținând unor lumi diferite sau preia formula magică 

inițială „A fost odată ca-n povești/ A fost ca niciodată” sau cifra magică trei. 

 Opera lui Mihai Eminescu este importantă și din punctul de vedere al relaționării literaturii cu mitologia 

universală sau autohtonă. De exemplu, din mitologie elevii pot identifica în poeziile eminesciene următoarele 

concepte: păcatul originar, cosmogonia creștină, viziunea apocaliptică sau mitul Zburătorului care apare în 

primul tablou al poeziei Luceafărul când astrul nocturn pătrunde în odaia fetei de împărat în timpul somnului, 

prin intermediul oglinzii care devine o cale de comunicare între cele două lumi. În Scrisoarea I, sunt preluate 

idei din mitologie referitoare la originea Universului care s-a născut din haos și din întuneric sau la stingerea 
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acestuia care începe cu stingerea Soarelui ce duce la dispariția formelor de viață de pe Pământ și la pierderea 

forței gravitaționale a planetelor care ajung să plutească haotic în spațiu. 

 Legătura dintre literatură și religie se remarcă în poezia lui Vasile Voiculescu În Grădina Ghetsemani 

prin sursa de inspirație folosită de autor: Evanghelia Sfântului Luca, prin imaginea Grădinii Ghetsemani aflate  

la poalele Muntelui Măslinilor sau cea a cupei cu venin întinse lui Iisus, prin motivul rugăciunii ori sacrificiul 

făcut de Fiul lui Dumnezeu, acela de a lua asupra sa păcatele omenirii pentru a o mântui. 

 Într-o altă ordine de idei, interdisciplinaritatea se referă și la transferul de metode şi procedee de la o 

disciplină la alta. De exemplu, la analizarea unei opere literare se poate recurge la metoda structuralistă prin 

care se pune în evidență structura textului literar pe baza studiului componentelor sale. Această metodă poate fi 

folosită pornindu-se de la concepția structuraliștilor care consideră opera literară o structură, adică un ansamblu 

de elemente independente ce formează un sistem. În demersul didactic profesorul folosește această metodă 

cerându-le elevilor să identifice elementele de structură ale operei literare organizate în câteva straturi: fonetico-

prozodic (tipuri de sunete sau grupuri de sunete, aliteraţii, asonanţe, muzicalitate interioară, elemente prozodice, 

cezură, ingambament, organizarea versurilor în strofe etc.); lexico-semantic (câmpuri semantice, cuvinte-

simbol, sens propriu / figurat, polisemie, registre stilistice, cuvinte din fondul principal / secundar al 

vocabularului limbii române, sinonimie, antonimie, omonimie, figuri de stil, imagini artistice); gramatical (părţi 

de vorbire, categorii gramaticale, părţi de propoziţie, topica, structura frazelor, relaţia cu ansamblul şi 

evidenţierea aportului nivelului gramatical la susţinerea mesajului artistic). Metoda structuralistă impune, la 

rândul ei, transferul de metode proprii matematicii: elevii vor trebui să grupeze cuvintele în părţi de vorbire, să 

constate, prin numărare, ce vocale / consoane / părţi de vorbire sunt folosite preponderent, să motiveze raportul 

numeric dintre acestea etc. Ca metodă de învăţământ, algoritmizarea, caracteristică ştiinţelor exacte, şi, în primul 

rând, matematicii, contribuie la însuşirea de către elevi a unor scheme de comentariu al operei literare, care, la 

rândul lor, îi vor ajuta să-şi formeze capacităţi de a elabora treptat propriile scheme aplicabile la diverse texte, 

în diferite circumstanţe didactice. 

În concluzie, consider că interdisciplinaritatea creează premisele unui învățământ modern în care 

profesorul nu dă dovadă doar de creativitate, ci și de o vastă cultură. De asemenea, prin interdisciplinaritate, se 

depășesc granițele artificiale dintre diferitele domenii ale cunoașterii și se oferă elevilor o imagine de ansamblu 

asupra vieții, deschizându-le noi orizonturi.  
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STUDIU - EDUCAŢIA INCLUZIVĂ, EDUCAŢIA PENTRU TOŢI 

 

Înv. Gligor Dana 

Școala Gimnazială Câmpeni 

 

Şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor. A asigura şanse egale elevilor înseamnă a 

asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale.  

  Educaţia incluzivă a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi şi constituie răspunsul şcolii la 

nevoile ce decurg din diversitatea copiilor. Sunt aduşi elevii împreună într-o sală de clasă şi într-o comunitate, 

indiferent de punctele lor forte sau punctele slabe în orice domeniu, cautându-se  maximizarea potenţialului 

tuturor.  

Fiecare copil este unic, cu necesităţi diferite. Noi, adulţii, părinţi şi dascăli deopotrivă, încearcăm să-i 

educăm, astfel încât să devină, la rândul lor, adulţi fericiţi, iubitori şi eficienţi. Însă există copii marginalizaţi, 

defavorizaţi şi/sau excluşi de la educaţie. Aceştia sunt cei pentru care educaţia incluzivă a devenit o şansă  pentru 

o dezvoltare armonioasă.  

Incluziunea presupune efortul de a asigura tuturor elevilor - de limbă şi cultură diferite, din familie diferite, cu 

orice probleme de sănătate, cu interese şi moduri de învăţare diferite - strategii de predare-învăţare adecvate şi 

individualizate, fără a stigmatiza sau a separa. Includerea îmbunătăţeşte procesul de învăţare pentru toţi elevii, 

cu şi fără nevoi speciale. A asigura şanse egale elevilor înseamnă a asigura posibilităţi maxime de dezvoltare 

fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. 

Pentru ca activitatea instructiv –educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze 

diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la 

capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.  

              Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul factor de acţiune 

şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevi.Acesta trebuie : 

·   să elaborareze un program pedagogic individualizat.  

·  să-şi îmbogăţească pregătirea cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în clasă a acestor elevi şi 

asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie; 

· să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a conţinuturilor 

învăţării pentru fiecare elev; 

·   să coopereze în cu ceilalţi membri ai echipei educaţionale, dar şi cu familia elevului; 

  O categorie de copii pentru care educaţia incluzivă reprezintă o şansă la învăţământul de masă, în care 

ei să se dezvolte alături de viitorii lor semeni, colegi de serviciu, vecini, prieteni, lideri de echipă, subordonaţi, 

sunt cei care manifestă  tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenţie. Hiperactivitatea specifică preşcolarilor 

şi şcolarilor mici cu ADHD este cauzată de o serie de deficienţe cerebrale ale copiilor, de faptul că impulsurile 

şi informaţiile nu se transmit într-o manieră normală datorită insuficienţei secreţiei neurotransmiţătorilor. 

Conform cercetărilor realizate de specialişti, alte cauze ar fi plictiseala, supradotarea, conflictele psihice, 

tulburările emoţionale, depresie, mediu familial conflictual, deficit de atenţie, deficit de învăţare, auz sau văz, 

tulburări tiroidiene, alergii alimentare. 

Educaţia incluzivă promovează egalitatea şanselor, oferind sprijin pentru învăţare şi acestor copii, care 

nu reuşesc să se adapteze la exigenţele şcolii, care întâmpină dificultăţi în învăţare, care uneori vor, dar…nu 

pot.  

Incluziunea presupune nu doar acceptarea, tolerarea copiilor cu nevoi speciale într-o clasă din 

învătământul de masă ci şi adaptare la cerinţele acestor copii, cuprinderea acestora în programele educaţionale 

alături de copii normali, dar şi responsabilitatea de a le asigura în acelaşi timp servicii de specialitate, programe 

de sprijin individualizate. Înseamnă asumarea unor schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor 
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instructiv – educative derulate în şcoală. Dar în condiţiile actuale, într-o perioadă de transformări continue, 

patronate de lipsuri materiale, când numărul de copiii la clasă este încă destul de mare, când prezenţa unui 

profesor de sprijin care să fie alături de copilul cu ADHD reprezintă doar o dorinţă a  învăţătorului, 

responsabilitatea pentru educarea unui astfel de copil pentru sprijinirea familiei lui cade pe umerii profesorilor 

şi a psihologului din şcoală (acolo unde acesta există). 

B.A., elev în clasa întâi, este unul dintre copiii cu astfel de nevoi speciale. A fost diagnosticat cu tulburare de 

hiperactivitate cu deficit de atenţie încă de la grădiniţă. În urma evaluării problemelor copilului, planul terapeutic 

a cuprins medicaţie şi şedinţe de psihoterapie. Este monitorizat de medicul psihiatru, care la evaluări a 

reconsiderat dozele utilizate sau i-a schimbat tratamentul. 

 Este crescut de mamă, părinții fiind divorțați. Băiatul nu întreabă şi nu vorbeşte despre tatăl său. Cea 

mai mare parte a timpului şi-o petrece cu bunica și bona, mama lucrând în schimburi. La rubrica pentru 

eventualele probleme de sănătate nu a fost specificat nimic.  

Prima zi de şcoală a fost percepută de B. A. ca pe o răsplată. Copilul şi-a exprimat bucuria, ca toţi 

ceilalţi elevi, însă s-a manifestat printr-o nelinişte motorie permanentă.  

În perioada evaluarii iniţiale, l-am descoperit pe B. A. ca pe un copil special. Testele au dovedit în mare 

măsură competenţe specifice particularităţilor de vârstă. A demonstrat încă din perioada preabecedară 

deprinderea de a citi în ritm propriu cuvinte şi propoziţii cu grad mediu de dificultate. Manifestă creativitate şi 

o mare curiozitate în abordarea diferitelor exerciţii-joc propuse în cadrul activităţilor. Cu toate acestea, 

problemele nu au întârziat să apară.  

Încă din primele zile, am observat că era distras cu uşurinţă de orice stimul. Întrerupea des lecţia cu 

întrebări sau remarci, de multe ori fără legătură cu contextul. Nu îşi aştepta rândul, exprimându-ţi nemultumirea 

verbal, chiar zgomotos.  Vorbea continuu, deranjându-şi colegii. Se ridica din bancă şi pleca prin clasă. Se 

împiedica de lucrurile din clasă şi avea nevoie de ajutor pentru a-şi pune rechizitele în ordine pe bancă. Nu 

reuşea să finalizeze o activitate şi, uneori, cerea chiar întreruperea acesteia, solicitându-mi să îi permit să facă 

altceva (de obicei activităţi uşoare, plăcute pentru el: să deseneze în loc să scrie literele şi cuvintele noi, de 

exemplu). Scria corect şi îngrijit aproximativ jumătate din sarcina dată, apoi o întrerupea şi începea “jocul”. A 

început să vorbească în continuu, peste vocea mea, chiar lucruri obscene.  

La primele întâlniri cu familia – mama şi bunica- am adus în discuţie problemele întâmpinate de băiat 

la şcoală. Am aflat că şi acasă acesta era distras uşor de stimulii externi, avea dificultăţi în organizarea sarcinilor 

şi activităţilor, era refractar în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor şcolare date pentru acasă, deşi erau reduse 

ca volum şi grad de dificultate.  

La şcoală, deja instituisem măsuri individualizate, care să ducă la ameliorarea comportamentului 

băiatului, să-i trezească interesul şi curiozitatea, să-l stimuleze şi să-l motiveze în învăţare. Am discutat şi cu 

familia despre modalităţi de lucru care să ducă la remedierea problemelor, prezentându-le necesitatea legăturii 

strânse părinte-educator. 

De asemenea, din comportamentul copilului şi din informaţiile primite, am înţteles că toate aceste 

manifestări -  neatenţie, distractibilitatea, autocontrolul slab - pot să reclame o problemă mai gravă, şi de aceea, 

în urma consultării cu psihologul şcolii, am decis să discut cu familia, pentru a-i îndruma către un specialist. 

Aşa am aflat că, de fapt, copilul urma un tratament medicamentos şi până la debutul şcolar avusese parte de 

psihoterapie, fiind diagnosticat cu ADHD.  

În aceste condiţii am realizat un plan de intervenţii şi am continuat măsurile de lucru,  aplicându-le 

consecvent, pentru a-l ajuta pe copil. Recompensele, alegerea unor sarcini plăcute, atractive, realizate după cele 

obligatorii, sarcinile de lucru aplicate gradat, cu pause pentru relaxare, feedback imediat pentru fiecare 

comportament pozitiv, feedback din partea unui coleg – partener de studiu, izolarea faţă de distractori prin 

aşezarea băncii aproape de catedră, stabilirea unor reguli clare, nu foarte numeroase, în clasă şi acasă, folosirea 

unui mod adecvat de formulare a solicitărilor de ajutor ale copilului, antrenarea în organizarea informaţiei, o 

bună perioadă de timp a fost însoțit la școală de mama, bunica sau bona, în funcție de programul fiecăreia. A 
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fost necesară o astfel de măsură pentru a-l determina să-și canalizeze atenția spre activitatea școlară și a-l face 

să nu mai vorbească fără încetare. Încet, au început să apară şi rezultatele.  

Intervenţia din mediul şcolar a presupus, permanent, încurajarea copilului să relaţioneze cu ceilalţi 

colegi, activităţi, jocuri în care să fie implicat alături de copii, astfel încât să îmi stabilesc ţinte individuale şi, în 

acelaşi timp, să nu se simtă diferit de ceilalţi. S-a constatat că un copil  cu ADHD poate fi cel mai afectat în 

urma interacţiunii cu ceilalţi. În mod eronat se crede că persoanele din jurul lui suferă de pe urma efectelor 

negative ale comportamentului copilului hiperactiv, presupunându-se că perturbă activitatea şcolară. În realitate, 

el întâmpină dificultăţi de relaţionare cu ceilalţi copii (e respins de colegi, de părinţii acestora), poate încălca 

regulile şcolare, poate primi pedepse nemeritate, datorate comportamentului său, iar consecinţele pot îmbrăca 

formele tristeţii, ale persecuţiei, izolării, deprimării, manifestând chiar revoltă. Organizând activităţi pe echipe, 

am căutat ca B. A. să primească sarcini de lucru pe care să le facă uşor şi cu plăcere, care să îl pună în valoare 

şi prin care să câştige încrederea colegilor, astfel încât aceştia să observe calităţile lui şi să-l aprecieze. Am avut 

parte şi de sprijinul unor părinţi din clasă care l-au apropiat pe copil, l-au invitat la zilele aniversare (de obicei, 

nu era primit la astfel de manifestări). Participarea la spectacole, vizite, alături de ceilalţi colegi, l-a motivat pe 

B. A., oferindu-i confort psihologic.  Cu aceste ocazii a exersat abilităţi sociale şi  a încercat să manifeste 

autocontrol, deşi pe termen scurt. 

Ca orice copil cu ADHD, B.A. vrea să înveţe bine, să fie răsplătit pe mama, pe profesori. El face eforturi 

considerabile pentru ca cei apropiaţi, familia, profesorii, colegii să fie mândri de el. Când nu reuşeşte este 

dezamăgit şi descurajat, se manifestă prin nelinişte motorie şi reacţii verbale repetitive. Intervenţia imediată a 

profesorului, prin manifestarea înţelegerii, afecţiunii faţă de nevoile lui, rememorarea regulilor, captarea atenţiei 

copilului, îl ajută să se liniştească şi activitatea continuă. Este nevoie de responsabilitate, tact, înţelegere, 

afecţiune, multă răbdare, empatie, pentru că B.A. este copilul care vrea, dar nu reuşeşte.  

În tot acest timp, am ţinut permanent legătura cu familia şi împreună am intervenit, astfel încât tehnicile 

comportamentale să fie aplicate atât în mediul de acasă cât şi în mediul şcolar.  

Comunicarea  cu familia despre programele şcolii şi despre progresul elevului, ajută familia să 

conştientizeze rolul modelului în educaţie, rolul părinţilor în integrarea copilului în societate. Poate că acestă 

intervenţie de a convinge familia să folosească reguli asemănătoare şi acasă, de a nu-şi manifesta slăbiciunea, 

folosind metode agresive în corecţia copilului este un aspect important şi mai dificil de atins. Este una din 

problemele pe care le-am întâmpinat cu mama copilului, care, depăşită de situaţie, recurge deseori la pedepse 

fizice intrând în dezacord cu metodele folosite la şcoală. 

Pe de altă parte, părinţii acestor copii au nevoie de înţelegere, încurajare, susţinere, sfaturi pertinente, 

pentru că  ei trăiesc o dramă, conştient sau nu, drama părintelui care se simte incapabil să-şi ajute copilul, care 

nu este auzit, ascultat  care este înfierat pentru că nu ştie cum să-şi înveţe copilul. De cele mai multe ori, ei nu 

înţeleg şi nu recunosc problema cu care se confruntă şi, de aceea, au nevoie de sprijin şi multă răbdare.  

Activitatea de incluziune în cazul B.A. este la început de drum, într-o fază în care rezultatele nu sunt 

vizibile şi efortul este maxim. Însă putem răspunde provocării, oricât de dificil ar fi, pentru a dezvolta o şcoală 

favorabilă incluziunii, în care implicarea şi cooperarea dintre educatori, părinţi, comunitate va găzdui toţi copiii 

şi le va facilita accesul la cunoştinţele, aptitudinile, deprinderile de care au nevoie în viaţă. Aceşti copii sunt 

adulţii de mâine, care ne pot asigura o viaţă mai bună. Incluziunea oferă posibilitatea copiilor de a se simţi 

bineveniţi şi egali celorlalţi, fără a fi stigmatizaţi. Indiferenţa noastră şi izolarea nu rezolvă problema, ci duce la 

adâncirea tulburării copiilor cu ADHD şi se poate finaliza cu formarea unui adult inadaptabil şi profund 

nefericit.  

La un nivel fundamental, incluziunea este, de fapt, corectitudine. Depinde şi de noi să le deschidem drumul pe 

care pornesc, pentru că nu putem să-i ignoram şi nici să-i excludem. Ei vor fi cei alături de care vor trăi copiii 

noştri, ei sunt copiii noştri, adulţii de mâine.    
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Este nevoie ca dascălul să aibă în vedere faptul că “fiecare om în acelaşi timp seamănă cu toţi, seamănă 

cu unii şi nu seamănă cu nimeni”(V.Pavelcu), căci aşa cum nu există doi fulgi de nea în natură care să aibă 

acelaşi desen, două apusuri de soare identice, tot aşa omul – copil este unic - unicitate irepetabilă. 

         Esenţială este modalitatea prin care putem stârni curiozitatea şi imaginaţia fiecărui copil. Stă în puterea 

educatorului să găsească bobul de rouă şi raza de lumină pe care să le insereze în sămânţa cu rod curat a minţii 

copilului, astfel încât acesta să rodească şi să înflorească. Şi totuşi, cel mai important lucru este să putem să 

facem ca rozul zâmbetului să persiste pe feţele pure ale copiilor noştri. Zâmbetul este un gest tandru de prietenie. 

El destinde sufletul împovărat şi redă speranţa celui descumpănit. Este nevoie uneori de un singur zâmbet, căci 

el dureză un moment, dar se păstrează în minte, veșnic!   
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Asigurarea unei educaţii de calitate şi a  unor şanse egale pentru 

 toţi elevii şcolii româneşti 

 
       Prof. Alina Emilia Buhuş 

                                                                            Școala Gimnazială „Regina Maria”, sector 6, București 

  

Motto 

,,Tot ceea ce este valoros într-o societate umană depinde de oportunitatea acordată individului 

de a se dezvolta. Tot ceea ce este grandios şi plin de inspiraţie este creat de individul ce poate lucra în 

largul său." - Albert Einstein 

 

 

După anul 1990, în peisajul învăţământului românesc o noua dimensiune a început să se contureze, 

ideea de democratizare şi egalizare a şanselor fiecărui copil în parte. În acest scop a fost înfiinţată ţi ,,şcoala 

inclusivă”- un răspuns la redimensionarea educaţiei. Scopul acestei şcoli este de a crea pentru toţi copiii un 

cadru prielnic învaăţării, pornind de la premiza că diferenţele dintre oameni sunt normale şi ele trebuie acceptate. 

Noul tip de şcoală, cea inclusivă, trebuie să recunoască diferite cerinţele educaţionale ale copiilor, să reacţioneze 

adecvat la acestea, să asigure o educaţie de calitate pentru toţi. Un rol important în cadrul şcolii incluzive îl are 

pedagogia şi învăţarea centrată pe elev. Este vorba de o alta opţiune de politică a educaţiei, care pune accentul 

pe transformările substanţiale la nivelul capacităţilor şcolilor obişnuite, pentru ca acestea să poată oferi 

răspunsuri adecvate cerinţelor educaţionale diferite ale copiilor. 

Conform definiţiei date de UNESCO, educaţia incluzivă presupune un mod de educaţie adaptat şi 

individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care 

se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. Deşi termenul folosit INCLUES 

presupune, etimologic, semnificaţia ,,includere”, el face referire, în general, prin toate programele lansate în 

domeniul educaţiei, la incluziunea/ integrarea copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă. Prin educaţia 

incluzivă este oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale - copiilor cu dificultăţi de învăţare, 

indiferent de originea lor socială sau de tulburările pe care le prezintă, acceptaţi alături de colegii lor ,,normali".  

În ultimii ani, România a facut un salt uriaş prin atenţia sporită acordată copiilor cu nevoi speciale, 

copiilor cu C.E.S., formelor de includere a acestora în şcolile de masă, Ministerul învaăţământului lansând 

numeroase programe de integrare. În prezent, în general, instituțiile școlare de masă au integrat un număr 

semnificativ de elevi cu dizabilităţi uşoare şi moderate. Toate şcolile năzuiesc să ofere „educaţie pentru toţi”, 

adică un sistem care recunoaşte dreptul tuturor copiilor de a fi educaţi împreună şi care consideră că educaţia 

tuturor copiilor este la fel de importantă. O mare parte din elevii cu diferite ritmuri de învăţare, cu tulburări de 

concentrare, cu unele comportamente hiperactive reprezintă însă o mare povară. O realitate tristă este aceea că 

pentru ei nu există suficiente cadre specializate în aplicarea diferitelor terapii care le-ar putea rezolva 

problemele, iar profesorii din şcoli nu au, nici ei, ajutor specializat în realizarea acestui scop, de integra cu 

uşurintă pe elevii cu diferite probleme în clasele obisnuite. Pe de altă parte, nu mai este un secret faptul că 

sistemul nostru de învățămînt, bazat in primul rând pe cunoștințe, nu  a favorizat diferențierea (dezvoltarea 

competențelor și abilităților specifice) și nici nu încurajat suficient performanța. Doar copiii cu rezultate foarte 

bune la învățătură au fost si sunt antrenați în diferite concursuri școlare variind în etape pe diverse niveluri și 

discipline. Există mulți elevi al căror potențial nu a fost valorificat sau, mai grav, a fost minimalizat, elevi ale 

căror talente nu au fost descoperite, cu alte cuvinte, pierduţi, datorită lipsei instrumentelor necesare de testare 

și identificare a inteligențelor, a talentelor ascunse. Un învăţământ cu adevărat democratic, cred însă, trebuie să 

dea satisfacţie tuturor categoriilor de elevi, de la cei cu cerinţe educative speciale şi până la cei cu aptitudini 

superioare în domeniile intelectuale, artistice, sportive etc. Atributul de democratic este dat de capacitatea 

sistemului de învăţământ de a crea condiţiile activizării tuturor predispoziţiilor şi posibilităţilor, mai mari sau 

mai mici, purtate de copii.  
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Pentru realizarea obiectivului fundamental al învăţământului actual şi anume: acordarea de şanse egale 

în educaţie, în şcoala publică, tuturor copiilor de vârstă şcolară, indiferent de posibilităţile lor de învăţare, de 

participare, de dezvoltare, din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie să aibă în vedere, atât 

integrarea/incluziunea copiilor deficienţi în şcoala publică, cât şi identificarea şi susţinerea copiilor supradotaţi, 

urmând ca şcoala publică să devină şcoală incluzivă şi nediscriminatorii. Copiii cu potențial înalt – sau cu 

capacitate de performanță înaltă – pot fi considerați o categorie dezavantajată a populației, copii cu risc social 

ridicat , din cel puțin două puncte de vedere. În primul rând, sistemul de învățământ formal bazat pe cunoștințe 

nu favorizează diferențierea (dezvoltarea competențelor și abilităților specifice) și nu încurajează suficient 

performanța. În al doilea rând, copiii cu potențial înalt prezintă risc ridicat de excludere socială atât datorită 

rezistenței mediului de a-i accepta, cât și datorită specificității lor (de exemplu, copiii înzestrați (gifted) de natură 

vizual – spațial sunt timizi, sensibili la critici, dezorganizaţi, distrați, însă exemplari în creativitate și inteligența 

complexă). Copiii cu potențial înalt cunosc o puternică opoziție din partea mediului lor social, trezind frecvent 

sentimente negative de invidie, gelozie, sau ură din partea colegilor de generație care nu au capacitatea lor de a 

performa în domeniile de interes. Din aceste motive, copiii cu abilități înalte sunt deseori victimizați. De fapt, 

se poate considera în mod clar că această categorie de copii este printre cele mai expuse riscurilor sociale. Un 

număr imens de copii cu abilități înalte ajung astfel ,,gifted underground”, ascunzându-și calitățile pentru a nu 

fi supuși pedepselor mediului social și pentru a putea fi acceptaţi în colectivități. Procentul de ,,underachievers” 

care, în ciuda abilităților și calităților lor naturale au rezultate slabe la învățătură, este de asemenea enorm. 

Statistici mondiale (ex: National Comission for excellence in Education, US) arată că peste 50% dintre copii cu 

abilități înalte nu au succes social sau profesional la vârstă adultă. Se poate considera în mod clar că această 

categorie de copii este printre cele mei expuse riscurilor sociale. Nevoia dezvoltării unui mediu propice de 

dezvoltare pentru copiii supradotaţi este cu atât mai important de luat în considerare, cu cât supradotaţii aduc 

beneficii societăţii incomparabil mai mari decât ceilalţi oameni, întorcând investiţia socială incomensurabil mai 

mult. Niciodată însă nu a existat o mai mare nevoie de supradotaţi decât în perioada contemporană. ,,Dacă 

evoluţia istoriei de până acum a fost relativ lentă şi numărul de soluţii necesar adaptării la noile condiţii relativ 

mic, în perioada actuală, ignorarea sau reprimarea potenţialului uriaş al supradotaţilor poate deveni de-a dreptul 

riscantă datorită vitezei de evoluţie în creştere exponenţială a societăţilor, a multiplicării crizelor şi a adâncirii 

acestora, a dinamismului crescut al adaptarii şi a nevoilor din ce în ce mai mari de soluţii (Florin Colceag). 

În acest sens, integrare înseamnă că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a integrităţii 

lor, a valorilor şi drepturilor pe care le posedă. Când lipseşte recunoaşterea acestor valori, se instaurează 

alienarea şi segregarea între grupurile sociale. Altfel spus, integrarea se referă la relaţia stabilită între individ şi 

societate şi se poate analiza având în vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex. „Abordarea educaţiei 

incluzive în şcoală presupune dezvoltarea unor structuri instituţionale care să promoveze valorile şi practicile 

educaţiei incluzive, să asigure sprijin în implementarea acestor practici în şcolile de masă.”7 Parafrazând, aș 

face mențiunea că o abordare reală a educației în școli, ar trebui să presupună includerea unor structuri care să 

promoveze valorile și practicile unei educații neexclusiviste și nediscriminatorii, care să asigure sprijin atât 

elevilor cu deficiențe, cât și celor supradotați. Așadar, un sistem care separă copiii unii de alţii şi care consideră 

că elevii mai capabili sunt mai importanţi şi demni de apreciere, nu va fi considerat un sistem incluziv.  Pe 

de altă parte, considerăm  că un sistem care nu acordă suficiente şanse de afirmare a elevilor cu potenţial înalt, 

este un sistem exclusivist. 

Modelele recente – modelul social şi ecosistemic – propun că, dacă un copil nu „corespunde” modului 

în care predarea şi învăţarea sunt organizate într-o şcoală, şcoala este cea care trebuie să se schimbe. Modelul 

ecosistemic ne încurajează să ne gândim la implicarea instituţiilor din afara şcolii mai mult decât o facem în 

prezent, astfel încât profesorii să fie sprijiniţi pentru a putea acoperi nevoile unei game mai diverse de elevi. 

Abordarea educaţională, care se bazează pe luarea în considerare a drepturilor persoanei, ne cere să gândim 

 
7 www.acces-la-educatie.edu.ro 
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diferit, luând in considerare atât copiii cu nevoi educaţionale speciale, cât şi pe cei cu performanţe deosebite – 

implicaţiile fiind că şcolile de masă vor furniza resurse şi sprijin care le va permite profesorilor să educe toţi 

copiii împreună. 

Problematica este deosebit de stufoasă şi, în acest moment, singura posibilitate de atenuare a acestui 

fapt, o reprezintă ideea existenţei unor Centre pentru Descoperirea și Dezvoltarea Talentelor și Inteligenței – 

pentru educație școlară care să se axeze pe ,,gifted education”, educația diferențiată, individualizată, de 

dezvolatare a potențialului natural al copiilor, al aptitudinilor și abilităților naturale cu o curriculă internațională, 

antrenând personal foarte talentat într-un mediu educațional de înaltă calitate, bazat pe adaptarea stilurilor de 

predare și a curiculei la nevoile și personalitatea copilului. 

Dacă pentru majoritatea oamenilor tehnicile educative de cultivare a abilităţilor personale sunt 

suficiente, pentru o anumită parte ce au capacităţi superioare există nevoi diferite, câmpuri de dezvoltare 

personală mai ample şi o sete de cunoaştere şi alte caracteristici ce depăşesc norma socială curentă. 

Ce acțiuni se pot face la nivelul unității școlare pentru a deveni incluzivi și mai performanți ? 

1. Să acţionăm astfel încât toată lumea să se simtă valorizată şi binevenită în şcoală prin: 

o Crearea unui mediu şcolar primitor, care transmite mesajul că toată lumea este valorizată, astfel 

încât elevii şi părinţii să se simtă bine primiţi; 

o Crearea unui mediu armonios pentru dezvoltarea multi-inteligențelor, a creativității umane și a 

realizării de sine, pentru aplicarea potențialului creativ al elevilor în slujba dezvoltării lor 

interioare; 

o Punerea accentului pe progresul individual şi mai puţin pe comparaţiile cu alţi elevi; 

o Organizarea periodică a unor expoziţii cu lucrările elevilor pentru a demonstra că şcoala este 

mândră de performanţele obţinute de către aceştia 

2.  Să ne informăm 

o Cu privire la diverse dizabilităţi, precum și la formele de identificare a copiilor cu potențial înalt, 

supradotați, la principiile educaîției de înaltă calitate (,,early quality childhood education”); 

o Cum se lucrează cu copiii cu nevoi şi abilităţi înalte; 

o Cu privire la alte culturi şi stiluri de viaţă, în special cele ale minorităţilor naţionale din România. 

3.  Să ne revizuim metodele de predare 

o Să oferim curriculum diferenţiat pentru nevoi şi grupuri de vârste diferite; 

o Să oferim un curriculum intercultural – unul care foloseşte perspective culturale diferite şi 

încurajează elevii să reflecteze şi să analizeze critic modul în care acţionează prejudecăţile şi 

discriminarea; 

o Să elaborăm planuri individuale de învăţare pentru elevi; 

o Să folosim învăţarea activă şi prin cooperare. 

4.  Să colaborăm cu comunitatea 

o Să considerăm şcoala ca o resursă a comunităţii şi să promovăm un sentiment de solidaritate printre 

elevi şi părinţii lor; 

o Să vorbim cu părinţii şi cu elevii despre nevoile lor, să luăm legătura cu ONG-uri cu experienţă în 

domeniu, pentru a afla despre modalitatea în care şcoala îşi poate îmbunătăţi oferta pentru grupurile 

care sunt în mod obişnuit excluse. 

În şcoala incluzivă un accent deosebit se pune pe folosirea învăţării active şi prin cooperare, acestea 

concurând la obţinerea unor performanţe notabile. Atunci când se folosesc metodele de învăţare activă, toţi 

elevii : 

o asimilează la un nivel mai profund; 

o reţin ideile mai mult timp; 

o pot utiliza conţinutul cursurilor lor; 

o sunt motivaţi şi le place şcoala 
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o pot corela ceea ce au învăţat cu viaţa reală în rezolvarea de probleme. 

Atunci când se foloseşte învăţarea prin cooperare, toţi elevii: 

o învaţă să ia iniţiativa în procesul de învăţare; 

o dezvoltă relaţii de calitate cu ceilalţi şi îşi întăresc abilităţile sociale; 

o deprind abilităţi de cooperare care-şi dovedesc utilitatea în societate şi la locul de muncă. 

 

Lobby pentru o educaţie diferenţiată 

Dacă la începutul secolului, Pestalozzi promova învăţământul pentru omul industrial, acela care trebuia 

să fie „la fel", reproductibil, să intre în anumiţi parametri, uşor de standardizat, de masă, încet-încet s-a ajuns la 

omul „de consum". Învăţământul educaţiei „gifted" propune orientarea către nevoile copilului: identificarea 

potenţialului fiecărui copil, „hrănirea" acestuia în paralel cu dezvoltarea în mod echilibrat şi armonios a tuturor 

capacităţilor sale afective, emoţionale, cognitive şi de personalitate. Societatea civilă îşi doreşte reformarea în 

totalitate a sistemului. Nu avem ca ţintă numai copiii supradotaţi, cu potenţial înalt; toţi pot şi trebuie să fie 

stimulaţi mai mult. Ne dorim ca în întregul sistem să se introducă metodele interactive şi interdisciplinare, pentru 

ca orice copil, oricît de puţin dezvoltat ar fi, să fie stimulat să participe prin contactul cu exemplul concret. Din 

aceştia îi putem selecta pe cei cu adevărat dotaţi, cu abilităţi şi calităţi diferite. Dacă se schimbă modul de lucru 

cu copilul, rezultatele n-ar înceta să apară. 

 

Ce este educaţia diferenţiată? 

Într-un sistem bazat pe acest tip de educaţie, profesorul nu ar trebui să aibă de-a face cu o clasă, ci cu 

fiecare copil în parte. ,,Fiecare are o personalitate distinctă, abilităţi specifice, potenţial specific, nu există doi 

oameni la fel.” Educaţia diferenţiată se adresează direct copilului, având la îndemînă toate instrumentele de 

evaluare care ţin de personalitatea lui. 

Susţinând cu convingere acest model de educaţie, Frederico Mayor, fost director generalal UNESCO, 

afirma că „Prin – Educaţie pentru toţi – trebuie să se creeze posibilitatea ca toate fiinţele umane, să-şi dezvolte 

în întregime potenţialul, să aibă contribuţii în societate şi, mai presus de toate, să fie valorizate şi nu devalorizate, 

datorită diferenţelor lor. 

 

 

REZUMAT  

Lucrarea reflectă interesul şi dorinţa de a căuta, găsi şi rezolva o problemă delicată a actualului sistem 

de învăţământ românesc aflat într-o continuă schimbare şi adaptare la normele europene. 

Existenta unor Centre de Inovație Didactică ca parte a unui Program de inovație didactica reprezintă o 

extrem de eficientă alternativă educaţională pentru elevi aflaţi într-o situaţie, se poate spune , ,,specială” –  

supradotaţi. 

Jumătate dintre copiii supradotaţi ajung adulţi rataţi din cauza unui sistem educaţional care nu le oferă 

metode specifice de învăţare, a unei familii care nu îi ajută să îşi dezvolte potenţialul şi a unei societăţi care îi 

determină să se izoleze. O parte dintre cei care reuşesc să depăşească aceste obstacole, aleg exodul spre ţări cu 

mai multe oportunităţi. 

România este astăzi probabil una dintre puţinele state din UE care exportă inteligenţă masiv fără să aibă 

niciun centru pentru susţinerea şi dezvoltarea inteligenţei şi talentului tinerilor. 

Iată câteva argumente pentru a motiva cât de imperios necesar este ca România actuală 

să dețină cel puțin un Centru pentru descoperirea și dezvoltarea talentului şi inteligenţei dedicat copiilor cu 

potenţial înalt, care să reprezinte cea mai modernă instituţie de educaţie: 

• Copiii cu abilităţi înalte au nevoi educaţionale speciale şi sunt un grup social vulnerabil îşi ascund 

abilităţile sau îşi risipesc talentul; 

• Cei mai mulţi nu ating succesul social sau profesional (50% dintre ei potrivit cercetărilor internaţionale) 

• Ca societate avem nevoie să oferim şanse egale de dezvoltare pentru toţi copiii. 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1173 
 

COPIII CU CES ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof.înv.preșcolar Călugăru Bernandeta 

Școala Gimnazială Pârcovaci 

 

 

    Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficiențe.Ei sunt percepuți diferit,perceperea lor socială nefiind 

constantă,ea variază de la societate la societate,furnizând semnificații diferite,în funcție de cultura și de valorile 

promovate. 

Trebuie să înțelegem că sunt niște oameni la fel ca ceilalți,fiind produsul unic al eredității lor și al mediului. 

 Persoanele deficiente la rândul lor au două păreri în ceea ce privește impedimentul lor:unele îl consideră un 

dezastru,iar altele un simplu incovenient. 

 Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu deficiențe propriu zise, cât și copiii fără deficiențe,dar 

care prezintă manifestări stabile de  inadaptare la exigențele școlii.Din această categorie fac parte: 

❖ Copiii cu deficiențe senzoriale și fizice( tulburări vizuale,tulburări de auz,dizabilități mintale,paralizia 

cerebrală); 

❖ Copii cu handicap asociat; 

❖ Copiii cu dificultăți de cunoaștere și învățare(dificultăți de învățare,sindromul 

Down,dislexia,discalculia,dispraxia); 

❖ Copiii cu deficiențe mintale,comportamentale(tulburări de conduită,hiperactivitatea cu deficit de atenție-

ADHD,tulburări de opoziție și rezistență); 

❖ Copiii cu deficiențe de comunicare și interacțiune( tulburări de spectrul autistic,sindromul Asperger,întârzâieri 

în dezvoltarea limbajului). 

Copiii cu CES pot prin joc să-și exprime propriile capacități.Astfel copilul capătă prin joc informații despre 

lumea în care trăiește,intră în contact cu oamenii și cu obiectele din mediul înconjurător și învață să se orienteze 

în spațiu și timp. 

 Datorită faptului că se desfășoară mai alesîn grup,jocul asigură socializarea.Jocurile sociale sunt necesare 

pentru persoanele cu handicap,întrucât le oferă șansa de a  se juca cu alți copii,orice joc având nevoie de minim 

două persoane pentru a  se desfășura.Jocurile trebuie să fie adaptate în funcție de deficiența copilului. 

 Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observație,iar cel cu ADHD jocurile trebuie 

să fie cât mai variate. 

Școala este de asemenea un mediu important de socializare. 

   În școală, copilul cu tulburări de comportament aparține de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinați,el 

încălcând deseori regulamentul școlar.Din asemenea motive,copilul cu tulburări de comportament se simte 

respins de mediul școlar(educatori,colegi).Ca urmare,acest tip de școlar intră în relații cu alte persoane 

marginalizate,intră în grupuri subculturale și trăiește în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

  Copiii cu CES au nevoie de un curriculum planificat diferențiat,de programe de terapie lingvistică,de tratament 

logopedic specializat,de programe specifice de predare-învățare și evaluare specializate,adaptate abilităților de 

citire, scriere,calcul,de programe terapeutice pentru tulburări motorii.De asemenea vor beneficia de consiliere 

școlaă și vocațională personală și a familiei. 

 Copiii ce prezintă tulburări emoționale trebuie să fie din timp identificați astfel încât  consultarea psihologului,a 

medicului neuropshiatru și terapia să fie făcute cât mai precoce,cu implicarea tuturor factorilor 

educaționali(familie,cadre didactice.).Consilierul școlar este și el de un real ajutor, el oferind consilierea 

elevului și a familiei. 

Putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învățare,evaluare diverse strategii și intervenții 

util. 

❖ Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 
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❖ Încurajarea sprijinului și cooperării din partea colegilor,formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

❖ Stimularea încrederii în sine și a motivației pentru învățare; 

❖ Încurajarea eforturilor; 

❖ Crearea unui climatat afectiv,confortabil; 

❖ Centrarea învățării pe activitate practică; 

❖ Folosirea învățării afective; 

❖ Sprijin emoțional; 

❖ Folosirea unui limbaj simplu,accesibil elevului și nivelului  lui de înțelegere; 

❖ Organizarea unor activități de grup care să stimuleze comunicarea și  relaționarea  interpersonală(jocuri,excursii, 

activități extrașcolare,activități sportive,de echipă); 

❖ Stabilireafoarte clară a regulilor și consecințelor nerespectării lor în clasă și aplicarea lor constantă; 

❖ Încurajarea oricărei tentative de comunicare,indiferent de natura ei; 

❖ Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului(să nu-l jugnească sau umilească); 

❖ Profesorul să folosească o mimică binevoitoare și o atitudine deschisă(să nu încrucișeze brațele și să nu încrunte 

privirea); 

❖ Orice activitate să fie bine planificată,organizată,structurată; 

❖ Profesorul să dea dovadă de consecvență și corectitudine în evaluare..etc. 

Abordarea incluzivă susține că școlile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depășească barierele din calea 

învățării și că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilitățile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reușească 

acest lucru.Pentru aceasta școala trebuie să dispună de strategii funcționale pentru a aborda măsuri practice care 

să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă copiii în calea participării lor la educație.Putem stabili 

de asemenea relații de colaborare cu autoritățile locale, părinții și reprezentanții comunității. 

 Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre dificultățile pe 

care le pot întâlni și să aibă curaj să ceară ajutor. 

 Toți elevii trebuie considerați la fel de importanți,fiecăruia să îi fie valorificate calitățile,pornind de la premisa 

că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOALA DE MASĂ 

 

Prof. Zaim Irina Elena 

 Liceul Tehnologic Vasile Sav Roman, Neamț. 

 

         Cerinţele educative speciale (CES) sunt definite ca necesitǎţi care solicitǎ o educaţie adaptatǎ 

particularitǎţilor individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburǎri de invǎţare), precum şi o 

intervenţie specifica prin reabilitare sau recuperare corespunzatoare. 

        Registrul CES in care se inscriu copiii,in acceptia UNESCO, trebuie să cuprinda: 

1. Dificultǎţi / dizabilitǎţi de învǎţare; 

2. Întârziere mintalǎ sau dificultǎţi severe de învǎţare; 

3. Tulburǎri / dezordini de limbaj; 

4. Dizabilitǎţi fizice sau motorii; 

5. Deficienţe vizuale; 

6. Deficienţe auditive; 

7. Tulburǎri emoţionale şi de comportament. 

Educaţia adaptatǎ acestor particularitǎţi individuale şi/sau caracteristice unei  

deficienţe este chiar educaţia specialǎ. Aceasta este destinatǎ tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale care 

nu reuşesc singuri sǎ atingǎ un nivel de educaţie corespunzǎtor vârstei si cerinţelor societǎţii pentru un om activ 

, autonom si independent. 

         Dificultǎţile sau tulburǎrile de învǎţare se referǎ la tulburǎri predominant psihomotorii, psihoafective, la 

ritmul încet  de învǎţare, la intelectul liminat,dar și  la tulburǎrile instrumentale . 

           Din perspectiva integrǎrii europene,este necesar ca  şcoala româneascǎ  sǎ se adapteze la noile orientǎri 

privind educaţia. Accentul care se pune in UE pe egalitatea şanselor la educaţie, integrarea copiilor cu CES in 

şcolile de masǎ, a determinat adoptarea în ţara noastrǎ a unui pachet legislativ care sǎ pună la punct multiplele 

deficienţe din sistemul educativ. 

            De un interes deosebit sunt ordinele ministrului educaţiei şi cercetǎrii nr.5379/2004 si 4927/2005. Primul 

dintre ele reglementeazǎ metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice 

de sprijin sau itinerante pentru copii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi în învǎţǎmântul de masǎ si al 

doilea, planul cadru de învǎţǎmânt pentru clasele/ grupele din învǎţǎmântul special sau de masǎ care 

scolarizeazǎ elevi cu deficienţe moderate sau usoare. 

          Metodologia de organizare si funcţionare a serviciilor educaţionale stabileşte clar principii, obiective şi 

finalitǎţi ale educaţiei speciale , caracterul serviciilor educaţionale şi facilitǎţile acordate unitǎţilor de învǎţǎmânt 

integratoare. 

        Prin acestea se respectǎ Declaraţia de la Salamanca, prin care se specificǎ mijlocul eficient de combatere 

a atitudinilor de discriminare din şcoala obişnuitǎ cu orientare incluzivǎ. Astfel s-ar putea rǎspunde unei mari 

diversitǎţi de copii – in speţǎ , copiilor marginalizaţi, defavorizaţi şi / sau celor excluşi de la educaţie. 

       “Şcoala incluzivǎ reprezintǎ un mijloc care creeazǎ comunitǎţi primitoare ,construiesc o societate incluzivǎ 

şi oferǎ educaţie pentru toţi “ se mai spune in Declaraţia de la Salamanca . 

       Intorcându-ne la educaţia specialǎ, legislaţia in vigoare ( OMEN 5379/2004) stabileşte ca principii de bazǎ 

: 

• garantarea dreptului la educaţie al oricǎrui copil 

1. copiii au dreptul sǎ înveţe impreunǎ , indiferent de dificultǎţi şi de diferenţe ; 

2. fiecare copil este unic în felul său şi are un anume potenţial de învǎţare şi de dezvoltare; 

3. şcoala si comunitatea le asigurǎ copiilor şanse egale de acces la educaţie; 

• Asigurarea de servicii specializate,orientate și centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative 

speciale: 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1176 
 

1. corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, obiectivele şi 

finalitǎţile ei; 

2. asigurarea conexiunii și comunicării educaţionale prin activitǎţi complexe. 

 

    Unul dintre serviciile specializate necesare în integrarea educaţionalǎ a copiilor cu cerinţe educative speciale 

este realizat de cǎtre cadrele didactice de sprijin, numite și itinerante. 

       Categoriile de elevi sau copii care beneficiazǎ de acest tip de serviciu sunt  

--copii/ elevi cu certificat de expertizǎ şi orientare şcolarǎ si profesionalǎ eliberat de comisia de protecţie a 

copilului; 

--copii /elevi cu dificultǎţi de învǎţare sau de dezvoltare care au recomandarea comisiei interne de evaluare 

continuǎ din şcoala / centrul de resurse; 

--copii/ elevi cu cerinţe educative speciale pentru care existǎ o solicitare scrisǎ din partea familiei. 

       Cadrul didactic de sprijin / itinerant realizează și desfășoară mai multe tipuri de activitaţi prevǎzute în 

metodologia mai sus amintitǎ. Dintre acestea cele mai importante sunt colaborarea cu cadrele didactice de la 

grupa/ clasa în care sunt elevi cu CES şi consilierea familiilor acestor copii/ elevi. 

         Astfel , participǎ în timpul orelor de predare la activitǎţile ce se desfǎsoarǎ în clase de cǎtre învǎţǎtor sau 

profesor , organizeazǎ activitǎţi de intervenţie personalizatǎ în grupe sau clase sau în afara acestora , desfǎsoarǎ 

activitǎţi de tip terapeutic-cognitiv-operaţional, individual sau în grup. Deasemenea, elaboreazǎ si realizeazǎ 

planul de intervenţie personalizat precum şi adaptarea curricularǎ în parteneriat cu cadrele didactice de la grupǎ 

/ clasǎ. Evalueazǎ , în parteneriat cu echipa, rezultatele aplicǎrii programelor curriculare adoptate. Nu în ultimul 

rând, orienteazǎ cǎtre comisia internǎ de evaluare continuǎ toţi acei copii /elevi care au cerinţe educative 

speciale şi nu beneficiazǎ de servicii educaţionale de sprijin. 

        Dintre facilitǎţile acordate unitǎţilor de învǎţǎmânt integratoare atrag atenţia  

-diminuarea efectivului de elevi la grupa / clasa respectivǎ cu 1-2 copii/ elevi pentru fiecare copil cu cerinţe 

integrat in grupa / clasa respectivǎ, la propunerea consiliului de administraţie al unitǎţii de învǎţǎmânt 

--formarea cadrelor didactice din unitǎţile de învǎţǎmânt integratoare prin cursuri în domeniul educaţiei 

inclusive, organizate de MEdC. 

        Elevii cu CES beneficiazǎ de acest serviciu pe durata învǎţǎmântului preşcolar şi pe întreaga perioadǎ a 

şcolarizǎrii. 

        Fiecǎrui copil /elev i se poate întâmpla sǎ aibǎ , într-o anumitǎ perioadǎ a şcolaritǎţii , anumite dificultǎţi 

de învǎţare . In conceptul “cerinţe educaţionale speciale” pot fi incluşi toţi copiii care întâmpinǎ dificultǎţi de 

dezvoltare , cuprinşi în sistemul de învǎţǎmânt. 

      Dezvoltarea comunitǎţii trebuie sǎ însemne si reabilitarea persoanelor cu CES cu respectarea principiilor 

fundamentale: 

• drepturi egale 

• şanse egale 

• accesul la orice formǎ de educaţie 

• intervenţia timpurie 

• cooperarea si parteneriatul 

• asigurarea serviciilor de sprijin in comunitate 

• resursa urmeazǎ copilul 
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CONDUITA PSIHOPEDAGOGICĂ A CADRULUI DIDACTIC 

Lădaru Viorica 

 Școala Gimnazială Nr. 133 

 

           Conduita a fost iniţial definită de P.Janet (L’evolution psycholoque de la personalitean,1929): ‚, faptul 

psihologic este conduita fiinţei, conduită exterioară şi nu interioară. Este ansamblu mişcărilor, acţiunilor, 

vorbelor, a tot ceea ce ea poate face, ceea ce este exterior perceptibil, ceea ce reiese din organismul său, ceea ce 

atinge obiectele exterioare’’(pag). Însă există de asemenea conduite interne, precum conştientizarea sau ,, priza 

de conştiinţă’’ care este o perfecţionare a conduitei. 

Evoluţia personalităţii este o mărturie în acest sens, iar pentru D.Lagache (Aqud Zlatean 2000), 

,,conduita sau comportamentul este ansamblul operaţiunilor materiale sau simbolice, prin care un organism în 

situaţie tinde să-şi realizeze posibilităţile şi să reducă tensiunile care-i ameninţă unitatea şi-l motiveză. Expresia 

,,ansamblu de operaţii’’ nu exclude nicio reacţie sau răspuns al organismului şi implică în plus faptul că aceste 

reacţii sau răspunsuri formează o totalitate structurată’’(pag101). 

          Conştiinţa însăşi nu poate fi biologic înţeleasă decât ca o conduită sau calitate de conduită. Reducţia fizică 

a comportamentului ar distruge psihologia, căci conduita este un emergent original, sensul său este ceea ce 

constituie integararea unei motivaţii, în general acesta nu este univoc şi nu este decât parţial conştient. De aceea 

psihologia conduitelor inspiră mai mult pe clinicieni decât pe experimentalişti. Este foarte greu de controlat 

toate variabilele unei situaţii şi mai ales viaţa noastră afectivă. 

          Atitudinea este o modalitate relativ constantă de raportare a individului sau grupului faţă de anumite laturi 

ale vieţii sociale şi faţă de propria persoană, nu s-a căzut de acord asupra definirii atitudinii, dar din toate 

experimentele făcute rezultă, că atitudinea este un invariant vectorial al conduitei, exercitând o funcţie 

direcţională şi evaluativă şi nu una instrumental lucrativă. Atitudinile sunt predispoziţii de a reacţiona într-un 

anumit mod, independent de situaţii. 

        R.Mucchielli (2002) distinge şase sensuri ale atitudinii: 

a) postură – poziţie preparatorie a corpului sau expresie semnificativă; 

b) fapt de exprimare a unei opinii; 

c) mod elaborat conştient în exercitarea unui rol; 

d) caracteristică constantă involuntară a exercitării rolului; 

e) predispoziţie generală de a adopta anumite poziţii şi de a judeca într-un anumit fel;  

f) structură personală profundă şi tematizare a trăirilor în baza experienţei; 

           Din toate acestea rezultă că atitudinea poate să prezinte diferite grade de structurare şi stabilitate, deşi în 

limbajul comun termenul este folosit şi pentru a desemna poziţii facultative, totuşi psihologia nu califică drept 

atitudine decât predispoziţia constantă cu caracter organizat şi  selectiv.. G.Allport (an1935 aqud 

CHELCEA,2000) definea atitudinea drept „o stare neurală şi mintală, organizată prin experienţă, ce exercită o 

influenţă directoare sau dinamică asupra răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este 

înrudit’’(pag71).  

                 D. Vrabie (1995) vorbește de caracteristici generale și specifice ale atitudinilor. I. Radu (1994) 

evidențiază notele caracteristice prin care acestea se deosebesc de alte forme psihosociale. A. Chircev (1967) 

subliniază natura socială a atitudinilor în sensul că ele se dezvoltă (se manifestă) în raport cu un obiect social 

care are o anumită valoare și semnificație pentru individ sau grup, iar pe de altă parte, atitudinile sunt dobândite 

prin interacțiune cu alții în procesul socializării individului, a formării personalității sale. 

         Tactul reprezintă o strategie a raportării la alte persoane implicând discernământ, adeziune sufletească, 

grijă pentru a nu leza demnitatea celui în cauză şi a-l influenţa educativ sau instructiv, fără duritate şi evitând 

conflictele. 
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          Aptitudinea este o conduită complexă, de învăţare sau exercitare a unei profesiuni, care necesită din partea 

subiectului capacităţi şi aptitudini adecvate. Capacitatea este ea însăşi condiţionată de prezenţa unei aptitudini 

care poate fi dezvoltată prin experienţă şi o formare adecvată. C.Spearman (1927) l-a utilizat pentru a desemna 

inteligenţa, în timp ce acelaşi cuvânt însoţit de un calificativ este utilizat la  subiecţii cu aptitudini specifice, 

neintelectuale, sociale sau motorii, care pot desemna şi achiziţiile necesare exercitării unei activităţi foarte 

specializate ca bătutul la PC sau conducerea unei maşini. 

          Dezvoltarea metodelor de măsurare a aptitudinilor, studiul relaţiilor dintre rezultatele acestor măsurători 

şi factorii care le explică au permis definirea unui mare număr de aptitudini specifice cum ar fi: 

 fluiditatea verbală; 

 memoria; 

 reprezentarea spaţială; 

 dexteritatea manuală; 

            Relaţiile dintre aceste aptitudini specializate şi aptitudinea generală, numită şi funcţionare cognitivă sau 

inteligenţă generală, sunt adesea reprezentate după o schemă ierarhică. P.E.Vernon (1993), fiecare activitate 

necesitând prezenţa unei aptitudini generale şi a unor aptitudini speciale. 

 

       Aptitudine – Capacitate  

          Unii psihologi utilizează termenul de capacitate sinonim cu termenul de aptitudine, care este folosit de 

alţii psihologi, de exemplu pentru Pieron (1952) , aptitudinea este ,,substratul constituţional al unei capacităţi, 

preexistând acesteia din urmă, care va depinde de dezvoltarea naturală a aptitudinii, de formaţia educativă, 

eventual şi de exerciţiu, numai capacitatea poate fi obiectul unei aprecieri directe, aptitudinea fiind o 

virtualitate’’(pag26). Ştefănescu Goangă (1971) descria aptitudinea ca fiind ,, dispoziţia nativă’’ şi în aceste 

sens termenul de potenţialitatea este inerent înţelegerii ei. 

               Capacitatea este aptitudinea plus câştigul ei în calitate şi cantitate venit prin exerciţiu, actualmente, 

aptitudinile sunt definite ca însuşiri psihice şi fizice care constituie o condiţie a realizării cu succes a anumitor 

activităţi. 

 

      Aptitudine – Procese psihice 

          În anumite lucrări de specialitate este susţinută ideea că aptitudinile ar fi cu totul distincte de procesele 

psihice aducându-se ca argument că în timp ce o aptitudine nu apare la fiecare om, procesele psihice apar la 

orice om normal, deci aptitudinile sunt doar anumite particularităţi ale persoanei şi ele se realizează prin procese 

psihice, ,,funcţionalitatea acestora constituind cea mai generală explicaţie psihologică a lor’’ – Popescu Neveanu 

(1978). 

           Analiza fiecărei aptitudini evidenţiază faptul că ,,funcţiile fiecărei aptitudini într-un anumit fel, 

realizându-se plastic şi în raport cu un anumit tip de împrejurări, în forma unor operaţii specifice’’ – Popescu 

Neveanu (1978, p 9). Înţelegând prin aptitudine efectul , rezultatul, performanţa ce se realizează printr-un proces 

psihic sau printr-o configuraţie de procese psihice , se poate afirma că nu există individ uman normal care să nu 

posede într-un anumit grad tot felul de aptitudini. 

 

 Competență didactică 

Competenţa, la modul general, constă în capacitatea de a desfăşura cu succes anumite sarcini. La 

intrarea în grădiniță, copilul nu posedă competenţa de a efectua, în mod corespunzător, activitatea de învățare, 

adecvată pentru vârsta lui. 

Când vorbim de competenţa didactică avem în vedere cunoştinţele de specialitate ale profesorului, 

priceperile, deprinderile şi abilităţile de a lucra cu preşcolarii, aptitudinile pedagogice pe care le posedă, 

caracterul lui etc., adică trăsăturile lui personale, dar şi contextul în care acestea sunt implicate. Trebuie luate, 
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de asemenea, în consideraţie relaţiile cu elevii, capacitatea de a conduce grupul şcolar, abilităţile pedagogice 

necesare. 

Este necesară apoi diferenţierea acestor trăsături şi capacităţi, ca stare de potenţialitate, de manifestarea 

lor efectivă în comportamentul didactic. Un profesor poate să fie competent, dar competenţa lui este doar latentă, 

nemanifestată. După cum, bineînțeles, sunt profesori competenţi, dar şi activi, care își exprimă competenţa in 

rezultate palpabile. 

 Numai in acest caz competenţa include şi rezultatele activităţii, la care se referă Salade (1990) 

competență-pricepere-abilitate este rezultatul activității. Traducerea competenţei didactice în comportamente 

dezirabile se află în dependenţă nemijlocită de valoare la care aderă şi după care se conduce în activitatea sa 

profesorul. 

Reflectată în comportamente active, competenţa profesorului este implicată in procesul instructiv şi în 

cel educativ, în activitatea de conducere şi organizare a învăţării, în formarea şi dezvoltarea personalităţii 

elevilor. De aceea, eficienţa învățământului se află în relaţie nemijlocită cu competenţa didactică manifestată. 

Rezultatele pozitive şi eficienţa acestor comportamente active constituie şi indicatorii fundamentali 

pentru evaluarea corectă a activităţii cadrului didactic. Nu trebuie privite, în mod separat, cunoştinţele sau 

informaţiile (predate şi asimilate) de eficienţă şi reuşită, pentru că ele, cunoştinţele şi informaţiile respective, 

sunt incluse în rezultatele activităţii profesorului, ca parte inseparabilă a acestora, alături de priceperi, aptitudini, 

capacităţi care le generează. 

 Prin competenţa didactică, consideră Jinga (1998), „am putea înțelege acel ansamblu de capacităţi 

cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia 

calităţile necesare efectuării unei prestaţii didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate de către 

marea majoritate a elevilor, iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului 

intelectual al fiecăruia” (pag78). 

Competenţa didactică, operaţionalizată în procesul de învățământ, semnifică mult mai mult decât 

„tehnică” de realizare a sarcinilor şcolare sau decât informaţiile necesare în realizarea acestora; ea este o 

rezultantă a abilităţilor, aptitudinilor şi atitudinilor de care dispune profesorul, aflate în corespondenţă directă 

cu natura şi complexitatea obiectivelor instructiv-educative, cu exercitarea tuturor abilităţilor didactice, în 

întregul comportament socio-profesional al profesorului. 

Intr-o sinteză, M. Diaconu prezintă principalele atribuţii (competenţe) pe care le are un profesor eficient: 

stabileşte cu claritate obiectivele educative pe care urmează să le realizeze; prezintă elevilor performanţele cele 

mai înalte la care ei se aşteaptă să se ridice în realizarea diferitelor activităţi şcolare; identifică şi concepe 

activităţi de învățare relevante pentru contextele reale de viaţă ale elevilor; este preocupat de selectarea unor 

strategii de instruire şi materiale de învățare adecvate vârstei, pregătirii anterioare, valorilor culturale şi nevoilor 

individuale de educaţie a elevilor; creează şi menţine în sala de clasă un climat care favorizează învățarea.  

Motivaţia intrinsecă a acesteia, dorinţa de a realiza sarcinile de lucru propuse; stimulează interacţiunea 

socială a elevilor în discutarea şi realizarea diverselor activităţi de învățare, oferă structuri de lucru care ghidează 

activitatea de învățare şi conduita elevilor în timpul lecţiei; facilitează prelucrarea sau procesarea intelectuală a 

informaţiilor, punându-i pe elevi să stăpânească esenţialul dintr-un material de studiu, ceea ce implică şi din 

partea profesorului o capacitate de esenţializare a informaţiilor; propune elevilor sarcini şcolare incitante, 

interesante, de natură să stimuleze dezvoltarea lor intelectuală; realizează o continuă monitorizare a progreselor 

obţinute de elevi in realizarea obiectivelor educative. 

Sarcinile unui profesor sunt numeroase şi complexe. Competenţa didactică, care include şi atribuţiile 

menţionate, nu se identifică cu aptitudinea pedagogică, deşi, aceasta din urmă este implicată, competenţa 

didactică având o sferă mai largă şi cuprinzând in structura ei, o serie de date referitoare la pregătirea de 

specialitate a profesorului, la valorile după care se conduce, la relaţiile sociale în care aceste se integrează.  

Ea pare a fi o reuniune a mai multor competenţe; competenţa profesional-ştiinţifică, competenţa morală, 

competenţa comunicativă, competenţa psihologică, cea socială, pedagogică etc.  
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Dar toate acestea se educaţionalizează in procesul de învățământ, suportă un proces de impregnare şi 

specializare pedagogică, conferindu-li-se un caracter specific. De aceea, competenţa didactică nu este o simplă 

însumare de competenţe, ci o structură după care se profilează un stil individual de activitate propriu cadrului 

didactic. 
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 O INCURSIUNE ÎN LUMEA EMOȚIILOR PRIN POVESTE, JOC ȘI CÂNTEC 

– Suită de activități desfășurate la grupa mare pentru integrarea copiilor cu CES –  

Lungeanu Cerasela 

Grădinița PP Nr. 13 Târgoviște 

 

 

 

"Inimile animate de sentimente puternice vorbesc chiar prin emoțiile lor." Victor Hugo 

 

Educaţia socio-emoţională cuprinde activităţile de învăţare care favorizează dobândirea experienţei 

individuale de comportare socială şi emoţională, formarea competenţelor emoţionale şi sociale ale indiviului: 

dobândirea abilităţilor emoţionale (de a înţelege, a exprima şi a-şi regla emoţiile) şi a celor sociale, precum cele 

de iniţierea şi menţinerea unei relaţii şi integrarea într-un grup. 

Vârsta preşcolară este perioada în care se produc schimbări semnificative în viaţa afectivă a copilului. 

Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de 

activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. Ele ocupă un loc important în viaţa 

copilului şi exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui. Emoţia este o trăire a unei persoane faţă de un 

eveniment important pentru aceasta. 

Dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor este esențială pentru că determină formarea şi menţinerea 

relaţiilor cu ceilalţi, ajută copiii să se adapteze la grădiniţă şi, ulterior, la şcoală, previne apariţia problemelor 

emoţionale şi de comportament, în copilăria timpurie şi în cea mijlocie. 

În vederea asigurării dezvoltării socio-emoţionale a copiilor, este important ca toate demersurile instructiv-

educative să se focalizeze pe:  

• formarea şi dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii, cu copiii de vârste apropiate;  

• acceptarea şi respectarea diversităţii;  

• formarea comportamentelor prosociale;  

• recunoaşterea, exprimarea şi autocontrolul emoţiilor, a expresivităţii emoţionale;  

• dezvoltarea conceptului de sine. 

 

 

O zi la grupa mare debutează cu zâmbet și bucurie. Parteneri de distracție, joc și învățare ne sunt de multe ori 

personajele din povești, care ne deschid porți către lumi minunate, încărcate de emoție. 
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Calendarul emoțiilor – Cum te simți astăzi? 

 

Pentru noi, emoțiile sunt petalele unei flori pe care 

o păstrăm în inimă.  

Calendarul grupei mari a îmbrăcat forma unor flori 

multicolore sau monocrome.  

Nu puține au fost florile roșii-fericite sau portocalii-vesele.  

 

 

 

                                              

Povestea zilei "Bruno. Emoțiile ne unesc", 

Andreea Chiru-Maga (O poveste mică despre emoții 

mari) 

 

                                 

 Cum poveștile sunt cele 

mai îndrăgite momente ale zilei și 

instrumente eficiente pentru 

dezvoltarea abilităților emoționale 

ale copiilor, am ales ghidul Andreei 

Chiru -Maga "Bruno. Emoțiile ne 

unesc".  

 

 

Bruno, ursul brun de România, ne-a povestit despre trăirile sale, întrebându-se de fiecare dată "Oare oi fi 

chiar singurul care simte așa pe pământ?"  
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"Detectivul de emoții" - joc exercițiu 

Am învățat să identificăm emoțiile și să le exprimăm, să vorbim întotdeauna despre ceea ce simțim. 

Inspirați de aventurile lui Bruno și înarmați cu indiciile lăsate de el, am pornit și noi într-o călătorie de 

(re)descoperire a emoțiilor.  

Despre fericire cu Sofia - https://www.youtube.com/watch?v=aO8U_Iswl3w 

Sofia, mica noastră gimnastă și luptătoare, ne-a vorbit despre fericire, culoarea acesteia și reacțiile 

comportamentale, raportându-se la experiența personală. 

Sursa imaginilor din fișa de lucru www.pinterest.ro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aO8U_Iswl3w
http://www.pinterest.ro/
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"Ce chip are emoția?" - desen în făină 

 

Cum suntem artiști talentați, am folosit făina ca să transformăm 

emoțiile în desene.  

Mai mult, prin intermediul expresiilor faciale, am comunicat 

emoțiile desenate. 

 

 

 

 

 

 

 

"Emoțiile noastre" - activitate de sortare 

 

Pentru îmbunătățirea competențelor sociale și 

cultivarea inteligenței emoționale, am exersat 

recunoașterea emoțiilor după expresiile faciale, 

desfășurând o activitate de sortare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Evantai cu emoții" - activitate practică 

 

Pentru că Bruno ne-a învățat că, deși suntem diferiți, 

emoțiile sunt cele care ne unesc cu adevărat, ne-am exersat 

abilitățile de decupare, am adunat emoțiile toate și le-am unit 

într-un evantai. 

 

 

 

                                     

 

 

"Și Noni ne învață" - exerciții de respirație pentru alungarea emoțiilor negative 
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Am explorat cartea Emoțiile lui Noni, Sunt Furios! pentru a descoperi cum putem aduce înapoi buna 

dispoziție. 

Avându-l partener pe Bruno, am identificat emoții, le-am exprimat în cuvinte, gesturi și chiar desene. Ca 

să aflăm strategii pentru alungarea emoțiilor negative, am apelat la un alt prieten de-ai noștri, Noni, micul unicorn 

a cărui coamă își schimbă culoarea în funcție de emoția trăită.  

Exercițiile de respirație propuse de el sunt superputerile noastre în lupta cu emoțiile negative. Am aplicat, 

așadar, câteva strategii de calmare în situații de anxietate, furie sau supărare.  

 

 

"Emoția este prietena mea" – https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ 

Pe parcursul zilei, am exersat înțelegerea, exprimarea și reglarea emoțiilor cu ajutorul prietenilor, al 

poveștilor și al jocurilor, finalizând pe fond muzical.  
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   ȘCOALA INCUZIVĂ. COPIII SUPRADOTAȚI 

 

Prof. Stan Argentina-Florentina 

Școala Gimnazială „Regina Maria” 

 

În ultimele decenii s-au înregistrat progrese notabile în ceea ce privește protecția și asigurarea 

respectării drepturilor copiilor, în particular, a dreptului la educație. Există o abordare generală privind 

importanța educației și a asigurării accesului la educație pentru toți copiii, ca mod de realizare a altor drepturi 

fundamentale ale omului și mijloc de modelare a dezvoltării viitoare a umanității . Acest consens a fost tradus 

în acțiuni concrete care au propulsat procese ample, ce au contribuit la aducerea în mediile educaționale a 

milioane de copii, altădată respinși și excluși. 

Promovarea incluziunii și predarea din perspectivă incluzivă necesită o viziune largă și competențe 

specifice pe care trebuie să le posede toate cadrele didactice, nu doar, cum se crede în mod eronat, cele care 

asistă direct un copil cu cerințe educaționale speciale. Educația incluzivă și sistemele de învățământ, în general, 

au evoluat până în punctul în care toate cadrele didactice trebuie să știe că diversitatea este prezentă în grupurile 

de copii la toate nivelurile de educație și că abordarea diferitelor cerințe ale copiilor este ceea ce marchează 

fundamental noile tendințe în educație. 

Identificarea copiilor supradotați și incluziunea lor în învățământul de masă 

Supradotat sau supranormal reprezintă normalul potențialului uman atins însă de un număr redus de 

oameni. Acest normal cuprinde calități intelectuale, artistice, etice, de comunicare sau creativitate ieșite cu mult 

din comun. 

Copiii supradotați necesită programe și/sau servicii educative superioare celor care se găsesc, de regulă, 

în programa școlară, în vederea realizǎrii contribuției lor fațǎ de sine și fațǎ de societate. Este posibil ca acești 

copii capabili de realizări înalte să nu-și fi demonstrat încă potențialul printr-un randament înalt, de aceea este 

foarte importantǎ identificarea lor de cǎtre persoane calificte profesional. 

Este absolut necesar să fie luat în considerare conceptul de supradotare în toate formele sale de 

manifestare, pentru dezvoltarea unui sistem potrivit de servicii, pentru cea mai bună educare a elevilor cu 

potențial variat și multiplu. 

Importanța identificării timpurii a supradotaților este primordială și constă tocmai în faptul că majoritatea 

explicațiilor despre diferențele dintre potențialitate și situația de supradotat își îndreaptă factorii familiari și 

oportunitățile educative și profesionale spre diferențele substanțiale din mediile favorabile timpurii. 

Există diverse obstacole care pot împiedica un specialist să identifice un copil cu aptitudini înalte, iar 

acesta să treacă neobservat, datorită unor așteptări stereotipe de randament ridicat, false așteptări, lipsa 

motivației din partea elevului pentru participarea la o educație standardizată, încercarea de a nu-și trăda înaltele 

abilități, neputințele, comportament inadecvat și timiditate. 

Atât sprijinul părinților, cât și cel al profesorilor sunt decisive în dezvoltarea talentului copilului 

supradotat. Observațiile empirice și studiile de caz sugerează că trebuie să examinăm atitudinile părinților în 

educația și dezvoltarea copilului în primii ani de viață. Dezvoltarea capacităților științifice depinde în primul 

rând de determinările individuale, ca și de potențialul intelectual sau de creativitate, de motivația intrinsecă, de 

curiozitatea cognitivă și preocupările pentru un domeniu specific. 

Concomitent cu diversificarea activităților în domeniul științei și tehnologiei, se ajunge la cunoașterea 

declarativă și procedurală, ceea ce poate conduce la diverse niveluri de cunoaștere sau de excelență a 

randamentului. Este nevoie de o educație în spiritul creativității ca stimul al relațiilor socio-emoționale; iar 

familia, școala sau condițiile de socializare profesională trebuie să acționeze ca stimul al interacțiunilor în grupul 

de elevi. De asemenea, acestea le pot oferi șansa să utilizeze materiale pentru învățare și instrumente pentru 

cunoașterea individuală. în final, acțiunile, așteptările și scările de valori ale contextului social joacă un rol 

important în dezvoltarea și educarea tinerilor supradotați și foarte talentați. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Societate
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În cadrul problematicii identificării, aplicarea testelor psihometrice trebuie să ia în considerare 

elementul cultural care stă la baza construirii testelor. Un mare număr de teste de inteligență și de aptitudini 

folosite în unele țări au fost inițial validate și în alte țări cu culturi diferite; or, evaluarea unui copil sau tânăr 

trebuie foarte bine studiată, înseamnă că aceste instrumente nu trebuie transferate direct, fără să fi fost mai întâi 

validate în mod adecvat, ținând seama de condițiile specifice țării respective și fiind aplicate corect. 

Cercetări continue în  studiul inteligenței sugerează că există multiple forme de inteligență, și nu numai 

forma de inteligență academică, care este principalul aspect măsurat  într-un test IQ. Educația psihologică 

actuală recunoaște că există multe tipuri diferite de supradotare și în aceeași măsură, și mulți diferiți factori de 

recunoaștere a acesteia, ceea ce impune o abordare incluzivă, rotundă, multi-fațetată pentru identificarea unui 

supradotat.  

Ultimii 25 de ani au demonstrat că dezvoltarea economică, socială și culturală este în directă dependență 

de dezvoltarea educaţiei copiilor supradotaţi si talentaţi și de utilizarea capacitaţilor acestora pe plan naţional ca 

vârf de lance în dezvoltare. 

Copiii supradotaţi ce nu sunt integraţi într-un sistem iniţial educativ, ulterior economic, de management 

sau politic, emigrează în țările ce le oferă şanse de afirmare. Cei ce sunt integraţi contribuie în mod esenţial la 

dezvoltarea locală pe toate planurile. 
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Despre Integrarea Copiilor Cu Ces În Învățământul De Masă 

                                                               Preda Daniela-Monica 

                                                          Școala Gimnazială „Regina Maria” 

 

      Toți cei care visează la o țară frumoasă, trebuie să știe că nu o putem avea decât dacă toți copiii merg la 

școală și învață pentru a-și atinge potențialul! 

Conceptul de CES corespunde unei abordări care: 

 

- postulează ideea că fiecare copil este unic; 

- admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; 

- valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale; 

- cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este folosită 

adecvat; 

- consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / cerințele elevilor; 

 

Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea și 

integrarea școlară și socială. 

 

 

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES: 

 

           condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

           flexibilitate didactică; 

           adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale; 

           individualizarea educației; 

           protecție socială; 

           programe individualizate de intervenție; 

           integrare școlară și socială. 

 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a.     integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor terapeutice 

care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui scop; 

b.     integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, sau la anumite discipline 

scolare unde pot face față; 

c.      integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, 

spectacole etc. 

        Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni care 

presupun: colaborarea cu părinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în lucrul efectiv 

cu copiii, și nu în calitate de observator. 

 

          Relatia dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este 

nevoie de respectarea următoarelor reguli: 
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         părintii si copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie alese 

situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei mai mari le 

acceptă; problemele trebuie discutate până cand se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o 

decizie; 

         să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor cu CES și cadrele didactice bine pregătite și 

informate în legătură cu modul în care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie redusă izolarea 

părinților, punându-i în legătură cu alți părinți aflați în situații similare, promovând o abordare pozitivă a 

creșterii și disciplinării copiilor; 

         trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor părinților, a 

cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 
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Educația integrată a copiilor cu CES 

 

Profesor Ibănescu Giorgiana Claudia 

Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu” Dragomireşti Vale 
 

Definiții 
 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a elevilor cu CES pentru a 

oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de copii. 
 

Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora care să-i 

apropie cât mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter colectiv-recuperator, stimularea 

potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească sau să le 

înlocuiască pe cele deficitare,crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate în general şi 

pentru învăţare în special,asigurarea unui progres continuu în diversificarea comunicării; formarea unor abilităţi 

diferite de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a 

unor activităţi cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care 

să faciliteze normalizarea deplină. 
 

Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte 

potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are. 
 

Integrarea urmăreşte valorificarea la maxim a tuturor abilităților copilului alcătuindu-se un proiect individual 

de integrare, care să prevadă toate măsurile impuse pentru reuşita acestei acţiuni. În vederea alcătuirii proiectului 

individual de integrare, cadrul didactic trebuie să fie sprijinit atât de medic , psiholog şi logoped cât şi de cadrul 

didactic de sprijin –din nou munca în echipă,și nu plasarea sarcinii doar pe umerii unui singur om!!! 
 

Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări efectiv 

-emoţionale corespunzătoare. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice, 

teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi 

incluziunile în activităţi profesionale şi în colectivităţile sociale normale. 
 
Ce elevi intră în categoria CES? 
 

Se încadrează în categoria CES: copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, dificultăţi de vorbire, tulburări de 

comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi simplu, printr-o 

perioadă mai grea (abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-emoționale care dizabilitează formarea normală a 

personalității copilului). 
 

Interesant este că fac parte din aceeaşi categorie şi copiii supradotaţi, care au nevoie tot timpul de provocări pentru 

a-şi menţine interesul faţă de şcoală. 
 
Munca diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă în primul rând, în stabilirea 

unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie de necesităţile şi 

dificultăţile copilului. 
 
Lucru simplu de înţeles, dar dificil de pus în practică. 
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Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să fie parcurse de către fiecare copil cu CES ar 

trebui să fie stabilite de către profesorul de sprijin şi profesorul specialist, în egală măsură. Întreaga intervenţie asupra 

copiilor din învăţământul integrat presupune, de fapt,o muncă în echipă: profesor specialist, profesor de sprijin, 

logoped, profesor consilier, părinţi. 
 

Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul factor de acţiune şi de 

coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. Acesta - ideal,ar trebui : 

 

să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în clasă a elevilor cu CES şi 
asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie;

 
 

să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a conţinuturilor învăţării pentru fiecare 
elev;
 

 

să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei educaţionale, dar mai ales cu familia 
elevului;

 
 

să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES şi să ţină evidenţa rutei curriculare 
a acestuia.

 

 

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu dizabilităţi acţionează în urma 

unei reflecţii îndelungate. Un punct important al intervenţiei cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea cu părinţii 

şi consilierea acestora, implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii, nu doar în calitate de observatori ci şi de 

participanţi activi. 

 

Procesul de integrare educațională 
 

Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie individualizat, în 

cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. Curriculum-ulul poate 

fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea sa, care se 
 
concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice, obiectivele şi 

modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor , metodele şi mijloacele de predare-învăţare, ce 

dezvoltă modurile de evaluare coerentă și corectă a rezultatelor. 
 

În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă de 

curriculum-ul general pentru elevii valizi. 
 
Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea unor activităţi 

suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de deficienţă. 
 

Spre exemplu, în cazul elevilor cu deficienţă mintală, planul de învăţământ se reduce, atât din punct de vedere 

al numărului de discipline de studiu, cât şi din punct de vedere al conţinutului informaţional, ce urmează a fi însuşit 

în fiecare capitol în parte. În schimb, creşte numărul de activităţi individuale suplimentare, în care 
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urmează să fie inclus elevul cu deficienţă mintală, în scopul recuperării acestuia pe partea deficitului cognitiv 

înregistrat. 
 

Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este apreciat 

și validat identitar ca individ. Astfel, elevii vor fi motivați în a participa la procesul de învăţământ după posibilităţile 

fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 
 

Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu dizabilităţi şi cadrele didactice bine 

pregătite şi informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea acestora. Acest lucru ajută la 

reducerea stresului pe care-l resimt familiile şi micşorează riscul ca părinţii să-şi manifeste frustrările asupra copiilor 

lor. 
 

Trebuie redusă izolarea părinţilor punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi în situaţii similare, promovând o 

abordare pozitivă a creşterii şi disciplinării copiilor. 
 

Măsurile întreprinse trebuie să se adreseze în mod specific factorilor care contribuie la abuzare şi neglijare, 

inclusiv lipsa informaţiilor şi abilităţilor ca părinte, sau caracterul nepotrivit al acestora, respectul scăzut faţă de sine 

însuşi, sentimentul de izolare, aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a dezvoltării copilului şi al rolului de părinte. 
 

În scopul atingerii obiectivelor specifice, se realizează adaptări curriculare; prin acestea se înţelege orice 

adaptare a conţinutului disciplinelor şcolare, precum şi adaptări în mediul de învăţare, în sfera procesului evaluativ 

şi al adaptării ale unor mijloace tehnice de reabilitare folosite în procesul instructiv-educativ. 
 
În vederea realizării acestor adaptări trebuie luate serios în considerare, următoarele aspecte: 
 

Poate elevul cu CES să obţină aproximativ aceleaşi rezultate ca şi ceilalţi elevi  ? 
 

 Poate fi sporită participarea elevului prin schimbarea organizării lecției? 
 

 Are nevoie elevul de obiective curriculare adaptate? 
 

 Se implică profesorul în deciziile referitoare la adaptarea curriculară? 
 

 Corespunde curriculum-ul adaptat nevoilor copilului? 
 

De multe ori se foloseşte şi lucrul în grup care oferă posibilitatea elevilor cu dificultăţi de învăţare să colaboreze 

unii cu alţii prin discuţii, lucrări de cercetare şi/sau jocul de rol. 
 
Tipurile de grupuri pot fi : 
 

o grup de opinii: acest tip de activitate se desfăşoară prin discuţii libere, însă asupra unui anume subiect ; 

 

o grup de simulare: această formă este utilă pentru studierea situaţiilor reale, din viaţă, elevii trebuind să se 

pună în pielea unui personaj; 

 
o grupul de discuţii libere: această formă este foarte bună pentru învăţarea anumitor abilităţi 

 

fundamentale; 

 

• adunarea clasei: este utilă pentru a modifica comportamentele indezirabile şi a induce simţul răspunderii 

,al responsabilității; 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1194 
 

În concluzie, învăţătorul clasei trebuie să dobândească/să stăpânească o pregătire adecvată în educaţia specială, 

să poată identifica elevii cu CES, să-i trimită la Comisia de Expertiză Şcolară, să elaboreze, în colaborare, programele 

individualizate, să fie disponibil pentru a lucra cu alţi specialişti, cu părinţii, să aibă capacităţi manageriale şi 

pedagogice la clasă, să lupte pentru reducerea izolării /discriminării copilului CES în clasă şi în întreaga activitatea 

didactică. 
 

Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să crească fără 

ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 
 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva 

diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu CES, cât şi pentru cei cu potenţial de 

învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: 
 
 sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite; 
 

 aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate; 
 

 realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea realistă a obiectivelor educaţionale 

conform diferenţelor individuale; 

 diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate. 
 

Adaptarea curriculară 
 

Elaborarea unei adaptări curriculare se poate realiza prin: Extensiune - pentru elevii al căror potenţial intelectual 

nu este afectat, prin introducerea unor activităţi suplimentare de însuşire prin compensare a unor limbaje alternative 

de comunicare, pentru surzi şi orbi, activităţi de socializare şi preprofesionalizare. 

 

Selectarea conţinuturilor din curriculum general pentru elevii din şcoala de masă şi renunţarea la acele conţinuturi 

ce nu pot fi înţelese de copiii cu CES. 
 
Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin implicarea elevilor cu CES într-o serie 

de activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora şi asigurarea participării la 

activităţile specifice din învăţământul de masă. 
 

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, 

ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la 

posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului cu CES. 
 

De altfel,dacă ținem cont de diferențele individuale oricum, toţi elevii care participă la procesul de educaţie 

trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că: 

➢ au abilităţi diferite;
 

 

➢ au interese diferite;
 

 

➢ au experienţe anterioare de învăţare diferite;
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• provin din medii socio-familiale diferite;
 

 

• au diferite comportamente afective (timiditate, emotivitate etc.);
 

 

• au potenţial individual de învăţare;
 

 

Diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că: 
 

 elevii învaţă în ritmuri diferite; 
 

 elevii au stiluri de învăţare diferite; 
 

 cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui elev; 
 

 experienţele de viaţă diferite ale elevilor presupun adoptarea unor metode de învăţare diferite dar şi a unor 

materiale şi mijloace didactice diverse; 
 
Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă pentru că: 
 

 nu au urmat toate etapele în educaţie (neparcurgerea învăţământului preşcolar şi intrarea direct în clasa I, abandon 

şcolar sau absenteism crescut); 
 
 prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament; 
 

 prezintă tulburări senzoriale de auz sau de văz; 
 

 dificultăţi de învăţare a scris-cititului( dislexia-disgrafia); 
 

 au dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în spaţiu şi timp, schemă corporală);  au dizabilităţi mintale; 
 
 au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi de comunicare; 
 

 au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ; 
 

 procesul de predare – învăţare - evaluare este neadecvat nevoilor educaţionale şi diferenţelor individuale dintre 

elevi (sarcini prea grele sau prea uşoare, metode neparticipative, timp insuficient dozat, material didactic inadecvat 

sau insuficient,sau suprasolicitant chiar). 
 

Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată se 

poate realiza prin: 
 

• adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi 

derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară suplimentare ,etc. 

 

• adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de 

predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ -participative, jocul didactic), materialul didactic (intuitiv), 

timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de sprijin); 

 

• adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 
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• adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce 
 

se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale). 

 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea 
 

trebuie să vizeze identificarea progresului real realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. 

Aceste rezultate conduc la selectarea obiectivelor pe care le propunem, la selectarea conţinuturilor şi a acelor 

activităţi de învăţare care vor corespunde cel mai bine nevoilor copilului în cauză în scopul unui progres 

educativ.După o adaptare corectă a programei şcolare realizată de către cadrul didactic de la clasă ,în colaborare cu 

cadrul didactic de sprijin, la potenţialul elevului, urmează structurarea unui plan de intervenţie personalizat cu un 

scop (obiective pe termen lung) şi obiective pe termen scurt. 
 

Scopul final al acestuia este de a răspunde cerinţelor elevului pentru asigurarea dezvoltării sale, coerenţei şi 

complementarităţii intervenţiilor ulterioare. 
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  Despre voluntariat în grădiniță 

Prof. Coşeran Dorina 

Grădinița cu P.P.ʺElena Faragoʺ - Craiova 

 În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. Voluntariatul 

transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea”. 

Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a se asocia în mod liber şi de a 

activa ca voluntar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, sex, şi condiţia fizică, socială sau 

economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în 

beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau colective, şi fără a aştepta recompense financiare.                                                                                                                   

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe profesionale 

într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Practic, a voluntaria 

înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai departe.                                                        

                              Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel 

de persoană eşti, care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti 

prin muncă. Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, 

indiferent de natura lor.                                                                                                  

  Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în crearea 

unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, un grup care 

devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a 

comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creează punţi între oameni şi 

comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul 

te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la 

crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experienţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, activităţi 

muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-plantări, acţiuni de 

ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice.  

Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                

 - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ 

şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                      - educaţia capacităţii de a 

ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                      - cultivarea dragostei pentru Terra cu tot 

ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;        - 

educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                             - formarea unui 

comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea în activităţi de îngrijire a unor 

arbori, a spaţiilor verzi;                                                                
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 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte formează 

deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă parte contribuie 

direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale sănătoase a copiilor. 

Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului în interesul sănătăţii 

noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a ne implica activ în 

identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe probleme de 

mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de diversitatea situaţiilor, 

impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată care să faciliteze educarea 

populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea mediului;                                                                                                                      

        - găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii 

în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea problemelor.                                                                                                                 

  În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de ecologizare 

a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În familie, părinţii transmit copiilor cele 

mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat 

de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar 

şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de comunitate 

şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor valori şi atitudini 

morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobândirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat. 
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Voluntariatul pe înțelesul preşcolarilor 

Prof: Tîrşogoiu Alina-Marilena 

Grãdiniţa Cu P.P. ʺelena Faragoʺ Craiova 

 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii de a 

acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile de 

învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii 

din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate 

şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli 

europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. Voluntariatul 

reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele lor voluntarii dovedesc 

omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate. 

De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”.                               

            Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au 

învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să intre 

în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.    

 

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de seamă ale 

educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai în prag de sărbătoare, 

lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des activităţi de 

voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi 

competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru 

voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi 

provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă 

bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii sau de 

bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile potrivite pentru 

a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate beneficiile pe care le 

poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul ca eşti un model pentru el. 

Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te implici în activităţi de pe urma cărora 

să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui 

de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai 

clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, 

fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 2002). 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii 

-pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate prin care:                                                                                                              
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 - pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă 

de aproapele;                                                                                                   

   -persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă 

şi se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;     

-se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în comunităţi 

sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le întâlnim şi să conturăm 

destinul nostru comun.    
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Importanta voluntariatului 

 

Balseanu Ecaterina Gabriela 

Gradinita cu P.P. ,,Elena Farago’’,Craiova 

 

Un  rol important în dezvoltarea durabilă a comunităţii sunt activităţile de voluntariat , intrucat sunt 

benefice atât pentru voluntar ca persoana , pentru comunitate, cât şi pentru întreaga  lume, reprezentând 

un mod de abordare a nevoilor şi provocărilor umane, sociale şi de mediu. Sectorul de voluntariat este şi 

un factor economic, deoarece contribuie cu o anumită valoare la creşterea economiei naţionale. 

Dezvoltarea comunitară reprezintă un proces prin care o localitate este susţinută să-şi atingă viziunea de 

dezvoltare strategică prin acţiunea şi sinergia actorilor comunitari.  

O comunitate funcţională urmareste dezvoltarea durabilă şi echilibrată a educaţiei, mediului, 

economiei şi societăţii civile. Sectorul societăţii civile se afirmă prin organizaţiile nonguvernamentale care 

identifică posibilităţile latente în comunitate, atrag resurse din exterior şi implementează proiecte, de care 

beneficiază grupurile de voluntari - sămânţa cultivată şi antrenată de experienţa asociaţiilor pentru a creşte 

şi a se dezvolta în mediul rural. 

 Deseori avem impresia că problemele comunităţii în care trăim sunt mai mari decât puterea 

autorităţilor publice de-a le rezolva, precum fenomenul migraţiei şi îmbătrânirii populaţiei. O soluţie ar fi 

implicarea cetăţenilor şi şomerilor în activităţi de voluntariat, care au un sens clar şi un impact pe măsură 

în dezvoltarea comunitară.  

Inima acţiunilor de voluntariat este o echipă consolidată de oameni valoroşi, care conştientizează 

problemele, le analizează, propun idei de îmbunătăţire şi propulsează proiecte ce influenţează pozitiv 

dezvoltarea locală şi asigură garanţia satisfacţiei personale cât şi a locuitorilor. Liderul sau coordonatorul 

echipei de voluntari este unul veritabil şi capabil, care are unelte potrivite ca să-şi modeleze echipa, să 

distribuie cât mai clar sarcinile între membrii grupului. 

Voluntariatul este un mod excelent pentru adolescenți de a da înapoi comunității. Și este, de 

asemenea, o modalitate practică de a învăța unele abilități din lumea reală, precum și de a explora 

potențialele cariere. Astfel, putem spune că voluntariatul îi ajută pe tineri să se dezvolte atât personal, cât 

și profesional. 

În țara noastră voluntariatul este recunoscut prin lege ca fiind o expresie a dezvoltării personale, 

profesionale, interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară aceste activități. Și deși pare foarte 

multă muncă, voluntarii, în general, se și distrează foarte mult. Participă la training-uri, merg în teambuild-

uri și, probabil cel mai importat, leagă prietenii care țin o viață întreagă. 

In concluzie, voluntariatul este un impact major atât asupra celui care îl prestează, cât și asupra 

celor care beneficiază de el. Prin implicarea ta în acțiuni de voluntariat nu numai că aduci o contribuție 

reală societății, dar te dezvolți și tu, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. 
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Nevoile copilului cu cerinţe educative speciale (C.E.S.) 

 

Prof.Chiritescu Roxana Mihaela  

                                                                                      Grădinița cu P.P Elena Farago - CRAIOVA 

 

 

                 Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 

nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de 

cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie 

greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor 

şi al mediului. 

              Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră 

dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

             Există mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concretizează în diferite definiţii sau modele 

ale acestuia: 

- Modelul medical- defineşte handicapul ca o boala cronică; 

- Modelul economic- consideră că persoanele cu handicap sunt incapabile de a munci sau de a se deplasa, deci sunt 

neproductive sau mai puţin productive, fiind deci o boală economică; 

- Modelul limitării funcţionale- defineşte handicapul ca o deficienţa severă, cronică, proprie persoanei care 

îndeplineşte următoarele condiţii: manifestă o deficienţă mentală sau fizică (sau o combinaţie de deficienţe mentale 

şi fizice), se manifestă înaintea vârstei de 22 de ani, se continuă fără a preciza o limită, reflectă nevoia persoanei de 

îngrijire, tratament sau alte forme de servicii pentru o perioadă îndelungată sau pentru toata viaţa, concepute şi 

aplicate în mod individual. 

- Modelul psiho-social- raportează handicapul de societate plasând problema handicapului la interacţiunea dintre 

persoane şi diferitele segmente ale sistemului social, astfel că societatea este cea care trebuie sa se adapteze la 

persoanele care o compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii. 

             Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, 

cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această 

categorie fac parte: 

         - copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

         - copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-

ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

         - copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de 

stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

         - copiii cu handicap asociat; 

          - copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, discalculia, 

dispraxia); 

          - copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea 

în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se orienteze în spaţiu 

şi timp. 
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            Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare 

pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două 

persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

           Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile 

trebuie să fie cât mai variate. 

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

            Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii 

obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii 

în aceleaşi clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care 

acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul 

copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate fi considerat un colaborator la acţiunile 

desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului 

de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin 

raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

             În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, 

el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte 

respins de catre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane 

marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

            Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele cu 

tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a 

renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea 

copilului. 

           Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia 

de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să 

fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, 

dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie 

învăţat. 

            Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de 

grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

             De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să 

primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

             Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare 

adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală 

specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

             Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor 

educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului 

şi a familiei. 

               Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, evaluare 

diverse strategii şi intervenţii utile: 

- Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1205 
 

- Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

- Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

- Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

- Încurajarea eforturilor; 

- Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

- Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi 

evidenţiat cel mai mic progres; 

- Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

- Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

- Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

- Folosirea învăţării afective; 

- Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

- Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

- Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, 

activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

- Sprijin emoţional; 

- Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

- Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

- Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării, adecvarea materialelor 

didactice; 

- Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev profesorul să vorbească 

numai stând numai cu faţa spre elevi; 

- Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

- Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă atenţia restul 

colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive; 

-  oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

- Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a manifestării 

agresive a elevului; 

-  fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

- Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

- Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu încrunte 

privirea); 

- Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

- Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 

            Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească barierele din 

calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşeasca 

acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să 

faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. Putem stabili de 

asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

               Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile 

pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, 

pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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Voluntariatul 

Besteliu Diana Mihaela 

Gradinita cu P.P. ,,Elena Farago’’,Craiova 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită  

de noi.Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor 

oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

          Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul căreia trăim. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un 

voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim 

deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu 

persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

         Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega 

tot felul de relații cu aceștia. 

      Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la 

vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și 

voință. 

           Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun să 

le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de 

voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți 

să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest 

o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul constientizării 

necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea 

unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate.  

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise 

sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, 

mentorat.De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. 

Este necesară activarea 

sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor incă din grădinită să se implice 

în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie.. 

        În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în 

proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau 

internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății. 
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           Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

          Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 
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VOLUNTARIATUL -UN MOD DE VIATA PENTRU NOI TOTI 

 

  Prof. înv.preşcolar Tehei Carmen Nicoleta 

                                                                      Grădiniţa cu P.P,,Elena Farago’’ Craiova 

 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, făra a 

primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un câștig financiar 

imediat.” (Scheier)  

”Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la recompense financiare." (Manover) 

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul este atitudinea 

fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, punctualitate, 

credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe încă de mici – o 

relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător.Voluntariatul se naște în inima fiecăruia, nu în vreun statut 

de organizație sau în discuții mediatizate. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi bărbaţi, 

angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile  

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative şi servicii, 

ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la schimbări 

pozitive.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la  

crearea de capital social. Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie  

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi organizaţiile 

lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a răspunde nevoilor care 

se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă de 

noi servicii  

 

AVANTAJELE VOLUNTARIATULUI : 

           Voluntariatul este o forță creativă care: 

● construiește comunități sănătoase și puternice care respectă determinarea tuturor persoanelor; 

● învață persoanele să își exercite drepturile ca ființe umane și astfel să-și amelioreze viețile; 

● ajută la soluționarea problemelor sociale, culturale și a celor legate de mediu; 

● construiește o societate mai umană și mai dreaptă prin colaborarea la nivel mondial. 

● prin voluntariat puteți determina o schimbare la nivelul comunității; 

● participând la un program de voluntariat ai oportunitatea de a ieși din preocupările zilnice; 

● poți simți ca ai o contribuție directă la o realitate care este dincolo de problemele și interesele tale particulare  și 

că ești parte  dintr-un efort general îndreptat înspre binele societății. 

● voluntariatul le permite colegilor sa comunice și să se cunoască între ei, le întăresc sentimentul de camaraderie și 

îi ajută să lucreze mai bine în echipă. 

 

CINE SE POATE IMPLICA ÎN ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT? 
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Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cu toții avem cel puțin o abilitate, pricepere 

sau un talent pe care sa îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al 

cartierului sau al orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

Dacă ești tânăr iți creezi comunitatea în care să iți facă plăcere să trăiesti încă zeci de ani. Faci ceva util cu preaplinul 

sufletesc și energia specifică vârstei. Si nu în ultimul rând, îți faci noi prieteni. 

          Dacă te afli la vârsta a doua sau a treia ai posibilitatea să nu lași să se piardă o experiență de o viața, să umpli 

golul, lăsat de plecarea copiilor, de pierderea celor din jur. Este o oportunitate de a-ți regăsi mândria și satisfacția 

de a fi util. 

          Poți demonstra că a fi matur sau vârstnic nu înseamnă a fi o greutate, ci a fi o resursa de neînlocuit în societate. 

          Dacă ești copil, e distractiv să faci lucruri bune împreună cu prietenii. Iți formezi deprinderi sănătoase. Având 

timpul liber bine organizat , ești mai la adăpost de tentații ca drogurile, fumatul, etc, și ai astfel șansa să devii un 

adult mai responsabil și implicit de a schimba în bine lumea din jurul tău. 

 

     

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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"Nu contează cât de mult dăruim, ci câtă iubire punem în daruire." 

( Maica Tereza ) 
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Importanța voluntariatului în grădiniță 

 

Prof. Chițu Tincu Iuliana Monica 

Grădinița cu Program Prelungit nr.11, Timișoara 

-structură Grădinița cu Program Prelungit nr. 12, Timișoara 

 

Prin definiția din DEX a termenului „voluntar” se înțelege cel care acționează de bunăvoie, din proprie 

inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient. Prin urmare, putem afirma faptul că voluntariatul reprezintă o formă 

de activitate desfășurată de către o persoană din propria inițiativă, activitate prin care vine în sprijinul altor persoane, 

vietăți sau instituții, fără a beneficia de recompense. 

Misiunea grădiniței este printre altele și de a promova o cetățenie activă, de a învăța preșcolarii să își asume 

responsabilități, să fie implicați, ajutând fără a aștepta o recompensă. Astfel în timp, copiii vor ajunge să 

conștientizeze importanța lor ca indivizi, dar și faptul că societatea are nevoie de astfel de oameni dispuși să își 

sacrifice timpul, talentul și energia. Prin responsabilizare preșcolarii dobândesc noi abilități, descoperă experiențe 

noi, găsesc mai ușor soluții la diferite probleme, învață să coopereze și să comunice mai bine, dobândesc competențe 

sociale. De asemenea voluntariatul implică socializarea, compasiunea față de alții, dragostea față de aproape, față 

de natură. Poate cel mai important lucru care se învață din activitatea de voluntariat este lucrul în echipă, cooperarea.  

Este de datoria cadrului didactic să dezvolte în copii spiritul compasiunii, al ajutorării, adică de a cultiva 

valorile voluntariatului. Copiii ajung să conștientizeze ce se întâmplă în jurul lor, dobândesc toleranță, devin mai 

solidari, capătă încredere în propriile puteri. Chiar dacă sunt foarte mici, preșcolarii învață să respecte reguli ale 

grupei, învață să fie toleranți, să trăiască în relație cu cei din jur stări afective pozitive. 

Voluntariatul poate fi privit și ca o forma de a învăța prin practică, preșcolarii ajung să aprecieze ceea ce 

au, învăța să împartă, se formează abilități de comunicare, se conturează abilități de lider, învață să ia decizii, să 

aducă argumente. Foarte important este faptul ca preșcolarii în timp ce desfășoară activități plăcute lor, învață, crește 

stima de sine și simt că devin utili. 

Educatoarea, prin propriul exemplu și nu numai, formează deprinderi, abilități, educă gândirea preșcolarilor, 

le deschide inima. Preșcolarii dacă sunt lăsați să descopere, să exploreze, dacă sunt încurajați să cunoască, să ajute, 

să comunice, atunci, în viitor vor ajunge să își dorească să fie voluntari. 

În grădinița, aceste activități de voluntariat se desfășoară în sfera protecției mediului înconjurător, vizitarea 

bătrânilor din diferite centre, organizarea de evenimente cultural-artistice în vederea strângerii de donații.  

Preșcolarii sunt foarte receptivi la nevoile celor din jur și le face placere să ajute, să își exprime compasiunea. 

Prin urmare, preșcolarii din grădinița noastră se implică în acțiuni SNAC donând alimente, jucării, hăinuțe celor 

care provin din medii defavorizate. De asemenea copiii își exprimă dragostea față de mediul înconjurător participând 
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la acțiuni de protejare a mediului înconjurator și a vietăților mult îndrăgite. Astfel, ei învață să ocrotească, să 

îngrijească și totodată devin mai responsabili. 
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Legea nr.195/2001- Legea voluntariatului, publicată în Monitorul Oficial nr.206/24.04.2001 

www.voluntariat.ro 

Tomșa G.- „Consilierea și orientarea în scoală”, Casa de Editură și Presa Viața Românească, București, 
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http://www.voluntariat.ro/
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Integrarea copiilor cu CES 

 

Prof. înv.primar Bondrescu Cristina-Ionela 

Școala GimnazialăPârșcoveni, Olt, 

  ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația integrată a 

copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea 

capacităților fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea 

potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele 

absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea 

formării motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se 

creeze oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea 

normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai 

repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși 

indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care 

trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru 

restul clasei. Obiectivele propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de 

comun acord, de către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: 

profesor de sprijin, profesor specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului 

educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire 

și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu 

CES și asigurarea acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un 

factor ,,cheie,,, deoarece aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, 

neavând doar calitatea de observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față 

de curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în 

cazul  elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul 

disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților 

suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării 

acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după 
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posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele 

stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului 

pe care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. 

Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-

și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de 

intervenție  ar trebui să implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă 

nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate 

informațiile educaționale și la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot 

supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală 

care abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, 

prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, 

contribuind la eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor 

existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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EXEMPLU DE EDUCAȚIE PRIN ACTE DE VOLUNTARIAT 

Prof. Ardeleanu Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița, jud. Caraș-Severin 
 

Voluntariatul este un act voluntar al unui individ sau al unui grup care acordă liber timp și muncă pentru 

serviciul în folosul comunității. Mulți voluntari sunt instruiți în mod special în domeniile în care lucrează, cum 

ar fi medicina, educația sau salvarea în situații de urgență. Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului la 

activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane 

juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup. Alții vin în sprijinul 

persoanelor fără ajutor să facă voluntariat ca urmare a unei dezastru natural.  

În iarna anului 2020, în plină pandemie cu coronavirus, posturile de știri locale, dar și cele naționale, 

bubuiau cu o întâmplare șocantă, care a condus spre catalogarea spitalului reșițean drept „spitalul groazei”. 

Peste câteva luni, în martie 2021, doi oameni inimoși, un medic și un jurist, care lucra la un birou de avocatură, 

dar se implica frecvent în (și o face în continuare) au demarat o acțiune de „igienizare” a Staționarului III al 

Spitalului Județean de Urgență Reșița.  

Demarată ca „igienizare”, acțiunea s-a extins pas cu pas. Peste 120 de spații au fost curățate, reparate 

și zugrăvite. Instalațiile sanitare și electrice, geamurile și ușile, totul a fost schimbat. Spitalul Județean din 

Reşiţa, acolo unde pacienţii cu coronavirus stăteau pe paturi murdare și foloseau băi insalubre, a fost renovat 

cu sprijinul comunității locale. Într-un maraton de 100 de zile, salonele au fost curățate, dezinfectate, văruite și 

reamenajate.  

Sute de voluntari și donatori s-au implicat  în campania Adoptă un Salon. Organizația non-

guvernamentală care a coordonat toată această acțiune se numește „Cultură și fapte bune”, iar acea persoană 

care a făcut de toate, de la ras pereți, la dat cu trafaletul sau cu mătura este Lili Gherle, o doamnă foarte bine 

cunoscută printre reșițeni. Medicul Emil Bunda, pe atunci director medical, a alergat în cele 100 de zile de la 

pacienți pe șantier, încercând să rezolve toate problemele. Și nu erau puține! Pandemia cu coronavirus 

amenința, spitalul era în renovare, iar directorul medical încerca să finalizeze lucrarea în acea perioadă de 

relaxare dintre valul 3 al pandemiei și valul 4.  

În acest tumult, cadrele didactice nu puteau să rămână indiferente. Peste douăzeci de profesori de la 

Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița au hotărât să dea o mână de ajutor. Am hotărât să ne implicăm pentru că școala 

este parte a comunității, școala dă comunității oameni pregătiți să-i facă față, indiferent de situație. Ne-am 

implicat petru că oricare dintre noi și cei apropiați nouă putem ajunge, la un moment dat, în acel spital. Și astfel, 

pe lângă jandarmi, pompieri, polițiști, electricieni, zugravi, personal medical, tineri sau pensionari, ne-am 

implicat și noi, imediat ce am luat vacanța de vară. Am ales un salon alcătuit din două încăperi și am început 

cu rasul pereților, o muncă deloc ușoară pentru unii ca noi, care nu prea știam să ținem în mână alte „unelte” 

decât creionul. Încet, am ajuns la zugrăvit și la pictarea pereților, pentru care am apelat la colegul nostru de la 

Palatu Copiilir Reșița, prof. Ovidiu Russ. De fapt, odată ajuns acolo, Ovidiu a fost acaparat de medicii de ppe 

secții și a pictat multe saloane. Ne place să spunem că cel mai frumos salon e al nostru. Ne bucurăm că ne-am 

mobilizat și că am reușit să dăm un exemplu elevilor, părinților, comunității locale. Am reușit să dăm un 

exemplu și în rândul colegilor profesori.  

Am simțit pe propria piele efectele unui astfel de gest: satisfacția că am pus mâna să facem un lucru 

memorabil pentru orașul de pe malul Bârzavei, oraș emblematic odinioară și care, odată cu Revoluția, a pierdut 

ce avea mai de preț pe harta economică a României – uzinele; mândria că într-un salon al spitalului se poate 

admira cea mai frumoasă cascadă a Banatului de munte, Bigărul, pictură realizată de profesorul Ovidiu Russ; 

prietenia și solidaritatea între colegi, dar și cu lumea în cadrul căreia ne desfășurăm activitatea. Am adus astfel 

un mesaj de apreciere la adresa celor care sunt mereu „în gardă” și ne scapă de probleme atunci când ele apar: 

medicii. Am muncit pentru noi, pentru comunitate, pentru Reșița, demonstrând că se poate. Poate am dat o 

lecție, așa cum știm noi, însă, de data aceasta, a fost o lecție despre umanism, implicare și demnitate profe 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Situa%C8%9Bie_de_urgen%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Public
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drept
https://ro.wikipedia.org/wiki/Catastrof%C4%83_natural%C4%83
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SINDROMUL GÂNDIRII ACCELERATE ÎN CONTEXUL EDUCAȚIEI DE AZI 

 

Prof. consilier școlar RAMONA GĂINĂ 

 C.J.R.A.E. Vrancea 

 

 

 

”Cu cât calitatea educației va fi mai bună, cu atât mai puțin important va fi rolul psihiatriei în mileniul al treilea.” 

(Augusto Cury) 

 

Educația de azi se află în fața unei noi provocări fără precedent în istorie. Copiii neatenți, agitați, lipsiți de 

concentrare și de motivație, anxioși formează un tablou complet cu care dascălii de astăzi trebuie să se confrunte. 

Vina de multe ori este aruncată între elev, părinte, dascăl, deși în fapt, nu este a niciunuia. 

 

Despre sindromul gândirii accelerate vorbeşte mai pe înțeles Augusto Cury, autorul cărţii „Părinţi străluciţi, 

profesori fascinanţi”. El spune că: „A gândi e excelent, însă a gândi prea mult este foarte rău”. Sindromul gândirii 

accelerate, pe care autorul îl prescurtează SGA este o boală a perioadei contemporane prin care oamenii nu se mai 

pot concentra asupra unei singure idei, ci mintea lor face salturi de la un subiect la altul, de la o activitate la alta cu 

viteze foarte mari. 

 

Persoanele afectate de acest sindrom se simt obosite, chiar dacă nu au făcut efort sau exerciţii fizice, pentru că acest 

proces de gândire accelerată consumă foarte multă energie a creierului. Nu pot dormi suficient, detestă activităţile 

de rutină, uită, nu se pot concentra, sunt sensibile, stresate, agitate, neliniştite şi cu tendinţe de iritabilitate. 

 

Cauzele pot fi multiple, însă, autorul cărții a enumerat câteva dintre ele: 

 

1. Numărul mare de stimuli vizuali şi sonori oferiţi de televizor. Fără a face referire la calitatea şi conţinutul 

programelor, autorul spune că, de exemplu, la televizor sunt prezentate cam 60 de persoane într-o oră. La care se 

adaugă diversitatea de culori şi de sunete. Aș adăuga că televizorul este completat de alte gadget-uri care, pe cât 

sunt de folositoare, pe atât pot fi de agresive pentru sistemul nervos. 

2. Excesul de informaţie. Cu toţii suntem bombardaţi cu cantităţi imense de informaţie: elevii-prin 

 

materiile foarte încărcate în noţiuni şi conţinut didactic, iar adulţii, prin intermediul diferitelor surse de informare 

(cursuri, cărţi, internet, muzică, filme etc). 

 

3. Politica de consum şi a excesului de culori care îngreunează interiorizarea și conştientizarea. Pe măsură ce creşte 

viteza de producere a gândurilor, scade anxietatea și capacitatea de 

 

concentrare. Anxietatea produsă de acest sindrom la o persoană generează nevoia de şi mai mulţi stimuli în 

încercarea de a se calma. Asta înseamnă că, persoanele afectate de SGA sunt dependente de generarea de noi şi noi 

stimuli. Pentru o persoană care are acest sindrom, o activitate de rutină o face să se gândească că nu are nimic de 

făcut, că nu este utilă. 
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Vă prezent în continuare câteva tehnici care ar putea ajuta să reducem nivelul de stres al elevilor, cât și al cadrelor 

didactice. 

 

1. Muzica ambientală în sala de curs 

 

Obiectivele acestei tehnici sunt: dezaccelerarea gândirii (sindromul SGA), calmarea neliniștii, îmbunătățirea 

concentrării, dezvoltarea plăcerii de a învăța, educarea emoției. 

 

Fără emoție, cunoașterea este insipidă. Efectele muzicii ambientale în sala de clasă sunt extraordinare. 

 

Îi calmează pe profesori și îi însuflețește pe elevi. 

 

2. Așezarea în cerc sau în formă de U 

 

Obiectivele acestei tehnici: dezvoltarea siguranței, promovarea educației participative, îmbunătățirea concentrării, 

diminuarea conflictelor în sala de clasă, reducerea conversațiilor între elevi. Înșiruirea elevilor în sala de clasă, unii 

în spatele celorlalți pare atât de inofensivă dar în realitate generează distrageri, blochează inteligența, le distruge 

spontaneitatea și siguranța în a-și expune ideile. Ei au nevoie să-și vadă chipurile unii altora. 

 

3. Expunerea interogativă: arta interogației 

 

Obiectivele acestei tehnici: ameliorarea SGA, reaprinderea motivației, dezvoltarea capacității de a(-și) pune 

întrebări, îmbogățirea interpretării de texte și enunțuri, deschiderea ferestrelor inteligenței. 

 

Stresul este negativ doar atunci când este intens, blochează inteligența și generează o stare proastă. Educația produce 

stres negativ datorită transmiterii de cunoaștere rece, de-a gata și fadă. Există însă și un tip de stres pozitiv, care 

deschide ferestrele memoriei. A educa înseamnă a provoca inteligența. Dacă un profesor nu reușește să provoace 

inteligența elevilor, în timpul expunerii sale, înseamnă că nu i-a educat. 

 

4. A fi povestitor de istorioare 

 

Obiectivele acestei tehnici: dezvoltarea creativității, educarea emoției, stimularea înțelepciunii, creșterea capacității 

de decizie în situații de tensiune, îmbogățirea relațiilor cu ceilalți. Profesorii trebuie să povestească istorioare pentru 

a-și preda materiile condimentându-le cu veselie și, uneori, cu lacrimi. A spune povestioare cu o voce cu inflexiuni, 

cu accente teatrale și gesturi capabile să transmită ceea ce informațiile logice nu reușesc poate avea efect de ”vaccin 

intelectual”, captând gândirea, stimulând analiza. 

 

Sarcina cea mai importantă a educaţiei este transformarea fiinţei umane în propriul ei lider-lider al gândurilor şi 

emoţiei sale. Odată conştientizat, acest sindrom îşi pierde jumătate din putere, iar debarasarea de el e chestiune de 

timp! Se face pas cu pas! Menirea noastră ca dascăli este să-i ajutăm pe copii să fie cea mai bună variantă a lor. 
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COMPETENŢELE EMOŢIONALE 

 

Prof.înv. prim. Oprei Veronica 

Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu”, Câmpulung 

 

Competenţa emoţională reprezintă capacitatea de a recunoaşte şi interpreta propriile emoţii, dar şi ale 

celorlalţi, precum şi abilitatea de a gestiona adecvat diferitele situaţii sociale. 

Principalele competenţe emoţionale întâlnite la copii: 

Trăirea şi exprimarea emoţiilor 

1. Conştientizarea trăirilor emoţionale proprii reprezintă o componentă esenţială ce stă la baza 

achiziţionării celorlalte abilităţi emoţionale. Dacă o persoană mu îşi conştientizează emoţiile , nu le va putea 

recunoaşte şi nici exprima adecvat. 

„ Copiii mai mari înţeleg faptul că reacţiile emoţionale sunt legate de gândurile care apar ăn anumite situaţii. 

După c e conştientizează existenţa unei strângeri de stomac atunci când doresc să se apropie de un grup de copii 

care se joacă, îşi pot da seama că acest lucru se datorează fricii de a nu fi respinşi de ceilalţi copii. Pe baza 

conştientizării şi interpretării acurate copilul va putea alege strategia cea mai potrivită prin care îşi gestionează frica 

şi să iniţieze interacţiunea cu ceilalţi.”, (C. A. Ştefan, Kallay Eva, 2004, p.19) 

Conştientizarea trăirilor emoţionale la copii este destul de greu de investigat.  

2. Transmiterea adecvată a mesajelor cu încărcătură emoţională capacitatea copilului de a transmite 

emoţiile adecvat presupune exprimarea acestora sub o formă care să favorizeze adaptarea socială.  

Manifestarea emoţiilor este ghidată de reguli de exprimare  care sunt în măsură dependente de mediul 

cultural în care se dezvoltă copilul. În funcţie de consecinţele anumitor reacţii emoţionale, copiii înţeleg faptul că 

unele sunt dezirabile social, altele nu. 

Ei învaţă că emoţiile indezirabile pot fi controlate şi înlocuite cu alte emoţii potrivite contextului. (idem)  

 Exprimarea adecvată a emoţiilor, fie pozitive, fie negative  ajută copiii şi se integreze mai bine în grup, şi 

sa formeze cu uşurinţă relaţii de prietenie cu ceilalţi. 

3. Manifestarea empatiei 

 Empatia reprezintă capacitatea unui individ de a se transpune în celuilalt ca şi când ar fi celalalt, fără însă 

a pierde din vedere acest „ca şi când”. 

 Empatia la copiii se manifestă în special faţă de persoanele relevante din viaţa lor si se explică mai ales prin 

relaţia de ataşament realizată în primii ani de viaţă. 

 Prin intermediul acestei capacităţi copiii pot înţelege mai bine reacţiile celorlalţi, astfel ei fiind capabili cu 

o mai mare uşurinţă de strategii de creglaj emoţional şi de rezolvare de probleme. 

 Înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor 

1. Identificarea emoţiilor pe baza indicilor non-verbali 

Înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor presupune pe de o parte etichetarea verbală, iar pe de altă parte o 

componentă non-verbală. Emoţiile celorlalţi pot fi înţelese prin intermediul reactiilor non verbaleale acestora. 

Modul în care copiii interpretează indicii nonverbali ai reacţiilor emoţionale este rezultatul experienţei anterioare 

pe care le-au avut legat de modul în care se manifestă emoţiile. 

Dificultatea în a recunoaşte emoţiile celorlalţi crează probleme în interpretarea corectă a mesajelor cu 

conţinutemoţional, dar şi în emiterea unui mesaj adecvat ca răspuns la emoţiile acestora. (C. A. Ştefan, Kallay Eva, 

2004, p.22). 
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2. Denumirea emoţiilor 

Abilitatea de a denumi corect emoţiile proprii, precum şi a celorlalţi este o caracteristică a vârstei preşcolare 

şi se dezvoltă odată cu utilizarea şi dezvoltarea limbajului.  

Modalitatea practică prin care copiii pot fi familiarizaţi cu limbajul emoţional este reprezentat de 

conversaţiile despre emoţii, care au următoarele funcţii: 

- facilitarea exprimării propriilor emoţii; 

- înţelegerea emoţiilor proprii şi ale celorlalţi; 

- înţelegerea motivului comportamentelor celorlalţi, 

- înţelegerea complexităţii stărilor emoţionale; 

- manifestarea empatiei; 

- îmbunătăţirea înţelegerii modului în care funcţionează relaţiile interpersonale. (C. A. Ştefan, 

Kallay Eva, 2004, p.23) 

3. Înţelegerea cauzelor şi consecinţelor emoţiilor 

După cum menţionează C. A. Ştefan, Kallay Eva (2004, p. 23) , dobândirea acestei abilităţi presupune 

identificarea unor asocieri între emoţii şi situaţii: „sunt bucuros când părinţii imi cumpără o jucarie.” . acest lucru 

presupune înţelegerea cauzelor emoţiilor.  

 O altă componentă a acestei competenţe se referă la înţelegerea manifestării emoţionale ca o consecinţă atât 

asupra lor , cât şi asupra celorlalţi: „l-am lovit pe X şi el a început sa plângă.” 

Reglarea emoţională 

1. Utilizarea strategiilor de reglare emoţională adecvată 

Reglarea emoţională se referă la monitorizarea, evaluarea şi modificarea reacţiilor emoţionale în vederea 

manifestării unor comportamente dezirabile social. Capacităţile de reglare sunt responsabile de gestionarea 

reacţiilor emoţionale pozitive sau negative şi permit diminuarea distresului provocat de stările emoţionale 

disfuncţionale.  

Reglarea emoţională este parţial influenţată de caracteristicile temperamentale ale copiilor. 

Competenţele sociale 

 Competenţele sociale se referă la abilitatea copiilor de a forma relaţii sociale funcţionale cu ceilalţi copiii 

şi cu adulţii din viaţa lor. Acestea influenţează interacţiunile pozitive, corespunzătoare normelor culturale, în aşa 

fel încât să permită atingerea propriilor scopuri şi în acelaşi timp respectarea nevoilor celorlalţi. 

Abilităţile de relaţionare socială  se experimentează iniţial în joc- activitatea dominantă din perioada 

preşcolarităţii.  Prin joc, copiii interacţionează, iniţiază interacţiuni cu ceilalţi copii, îşi împart jucăriile - toate aceste 

tipuri de activităţi duc la formarea abilităţilor de relaţionare şi implicit la formarea comportamentului prosocial. 

Abilităţile interpersonale de rezolvare de probleme sunt în strânsă interdependenţă cu abilităţile de 

relaţionare socială. În timpul jocului copiii învaţă modalităţi constructive de rezolvare a conflictelor . 

Abilităţi sociale intrapersonale - capacitatea de adaptare a copiilor este în mare măsură influenţată de 

modul în care îşi pot controla propriul comportament. Principala sursă de autocontrol comportamental este 

reprezentată de dobăndirea abilităţilor de reglare emoţională.  

- Respectarea regulilor: proces de învăţare socială şi se dezvoltă prin exersarea comportamentului , ceea ce 

are drept consecinţă internalizarea regulii. 

- Toleranţa la situaţiile frustrante: identificarea unor soluţii adecvate la conflicte. Copiii care învaţă să se 

adapteze în aceste situaţii reuşesc să găsească mai multe soluţii pozitive, nu recurg la agresivitate şi manifestă mai 

puţine reacţii emoţionale negative ăn relaţiile cu ceilalţi copii.  (C. A. Ştefan, Kallay Eva, 2004, p.34) 

Anexă- Exemplu de activitate propusă 
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Activitatea 1: “CE ESTE UN PRIETEN?” 

Competenţa generală :  Competenţe sociale 

Competenţă specifică :  cooperare în joc, comportamente prosociale 

Obiective 

• Sa incurajam copiii sa dezvolte o definitie a prieteniei; 

• Sa furnizeze oportunitati pentru copii sa discute idei, emotii, ganduri si mituri despre ceea ce inseamna un 

prieten si ceea ce inseamna sa ai un prieten. 

Mijloace de realizare 

• Hartie poster pentru fiecare copil; 

• Creioane si markers  

• Clipboard 

• Fise de evaluare: “Ce este si ce nu este prietenia?” 

Procedura de lucru 

Implicare: Incurajam fiecare copil din grup sa spuna propria părere despre PRIETENIE/  PRIETEN. Se 

desenează pe clipboard căteva exemple sau se lipesc imagini sugestive. 

1. Internalizarea: se va acorda timp pentru ca cât mai mulţi copii să împărtăşească despre experienţa lor în 

ceea ce priveşte prietenia. Se vor purta discuţii despre prietenie. 

2. Reflecţia: Se da o foaie de hartie fiecarui copil si se incurajeaza realizarea unei “RETETE PENTRU 

PRIETENIE”. Se încurajează a se desena împreună cu un alt copil. 

3. Generalizarea: Se acorda suficient timp pentru fiecare copil sa completeze “retetele” lor si sa le prezinte 

grupului. 

4. Utilizarea: Se pun “RETETELE PRIETENIEI” la clipbord pentru eventualele referinte. 

Încheierea activităţii 

• Se acorda cateva minute pentru concluziile activitatii si se incurajeaza fiecare copil sa-si aminteasca 

ingredientele “retetei prieteniei” si sa le foloseasca cand comunica cu prietenii lor. 

Activitatea 2: „INDICIILE ŞI REZOLVAREA FURIILOR NOASTRE” 

Competenţă generală: Competenţă emoţională 

Competenţă specifică: recunoaşterea emoţiilor, strategii de rezolvare a situaţiilor emoţionale 

 

Obiective:  

- Să facilităm copiilor conştientizarea indiciilor furiei  

- Să sprijinim copiii să identifice răspunsurile lor personale atunci când sunt furioşi 

- Să sprijinim copiii să realizeze că regândirea unei situaţii îi va ajuta sa vadă să o rezolve într-o manieră 

pozitivă  

Materiale de realizare: 

- Clipboard 

- Markers 

- Fişe de lucru „Anecdotele furiei” 

Procedura de lucru: 

1. Implicare: Cum ne simţim când suntem furioşi? (reacţii in corp, in sentimente, în minte). 

2. Internalizare: Copiii sunt întrebaţi pe rând să să vorbească despre situaţiile cele mai dese care le provoacă 

furia şi cum îi afectează:  

Fizic: se înroşeşte la faţă, strânge pumnii, fluturi în stomac 

Emoţional: plânge, ţipă, dă dim picioare 
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Cognitiv: se gândeşte că are o problemă- cineva vorbeşte despre el... 

3. Reflecţia: Discuţii despre 

- Ce faci cel mai des când te simţi furios?” 

- Ce poţi să faci cu aceste indicii? 

4. Generalizarea: „cum putem să evităm să raspundem.... când suntem furioşi” 

Strategii de răspuns: 

- Sa ne relaxam 

- Sa incercam sa ignoram situaţia 

- Sa vb cu noi pentru a ne calma 

- Sa ne gandim  cum sa ne calmam singuri 

- Sa plecam 

5. Utilizarea: Pe foile de lucru primite copiii sunt rugaţi sugereze ce fac ei in situatia cand sunt furiosi si ce 

efecte pozitive are pt ei. 

Încheierea activităţii:  Realizarea unui desen prin care ne manifestăm starea emoțională 

. 
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                                                      Valori umane descoperite prin matematică 

                                                                                                                          Prof. Florean Elisabeta  

                                                           Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau Vânători-Neamț 

1.  

2.  „Matematicile, privite corect, nu posedă numai adevărul, dar şi suprema frumuseţe, frumuseţea rece 

şi austeră ca aceea a sculpturii… de o puritate sublimă şi capabilă de o perfecţiune severă, aşa cum numai arta cea 

mai înaltă o poate manifesta” – Bertrand Russell. 

Această știință are rolul de a sugera oamenilor să își dorească binele și să aducă dreptatea în lume. Adesea 

pasionații de matematică au argumente solide, tocmai datorită obișnuinței în matematică de a demonstra afirmațiile 

pe care le facem, mai exact răspundem la întrebarea ,,De ce susținem o anumită idee?”. Iubitorii de matematică 

doresc mereu să facă binele și să aducă dreptatea în spațiul pe care îl întâlnesc. Această știință exactă ne determină 

să vedem binele și să credem că pentru orice situație sau problemă există mereu o soluție. De aici apare și optimismul. 

Orice problemă are măcar o variantă de rezolvare. Să ținem minte asta pe tot parcursul vieții. Mereu avem o 

rezolvare.Oricine doreşte poate constata cu uşurinţă că viaţa din jurul nostru este plină de… matematică. De fapt, 

chiar se bazează pe matematică. De la tabla înmulţirii, indispensabilă oricui, până la ultimul calcul făcut pentru a 

trimite o rachetă care să ajungă pe Lună, spre exemplu, şi nu în altă parte. De la cumpărarea unei paste de dinţi, la 

folosirea cardului pentru achitarea unor plăţi şi până la luarea unei decizii, oricât ar fi ea de mai mare sau mai mică 

importanţă. În mod indirect, matematica ne este utilă în căutarea unor argumente pentru judecăţile pe care le facem 

oricând şi oriunde. Ea ne dezvoltă gândirea independentă, deprinderea de a lucra independent, de a argumenta 

afirmaţiile pe care le facem, dorinţa de a pătrunde totul, de a înţelege, de a lămuri, de a reţine. 

3.  Matematica ne ajută să ne însuşim metode şi tehnici de muncă intelectuală necesare în pregătirea 

unor examene, dar şi în formarea propriei personalităţi. Ea ne oferă exerciţii, probleme şi activităţi care au siguranţă, 

pot trezi un interes deosebit şi ne pot fi de un mare folos. Rămâne numai să vrem să le efectuăm cu răbdare, cu 

pasiune, cu toată atenţia noastră. Tânărul care se pregăteşte să părăsească liceul cu gândul la o anume profesie are 

posibilitatea ca, ajutat de matematică, să-şi fixeze câteva puncte-reper în privinţa culturii şi să înţeleagă ce este şi 

ce nu este important să înveţe pentru a-şi educa gustul estetic. 

Analizând puțin istoria Greciei Antice (perioada: sec. VI-II î. H.) descoperim             primele încercări de 

fundamentare și sistematizare a matematicii. Se conturează distincția dintre matematica pură și matematica 

aplicată și apar primele monede. Matematicianului Thales din Minet îi datorăm măsurarea înălțimii piramidei lui 

Keops cu ajutorul umbrelor și măsurarea distanțelor dintre navele aflate pe mare. El a demonstrat că suma unghiurilor 

interioare ale unui triunghi este egală cu suma măsurilor a două unghiuri drepte, și tot el a prezis o eclipsă de soare. 

Un alt matematician cunoscut este Pitagora din Samos care a considerat că muzica este matematică pentru că a făcut 

legătură între sunetul scos de un ciocan și cât cântăreșete ciocanul. A studit această teorie folosind ciocane care 

aveau dimensiuni diferite și a observat sunetele scoase de acestea prin lovirea unui obiect. S-a dovedit a fi o ipoteză 

falsă aceasta pe care a mers, așadar mărimea ciocanului nu influența atât de mult frumusețea unui sunet. Printre alte 

teorii ale lui Pitagora se numără: plantele ascund formule matematice și faptul că mișcările planetelor în sistemul solar 

sunt realizate cu ajutorul matematicii. În ceea ce privește teorema lui Pitagora care afirmă că într-un triunghi 

dreptunghic pătratul ipotenuzei este suma pătratelor catetelor, se pare că babionienii și indienii ar fi folosit-o cu 

secole înaintea nașterii lui Pitagora.  El este cel care a făcut această formulă cunoscută grecilor, de aceea îi poartă 

numele. 

În Orientul Antic principalele motive care au condus la preocupări matematice au fost reprezentate de: 

efecuarea lucrărilor publice, construcțiile care acopereau suprafețe mari, realizarea de canale pentru gestionarea 

apei, măsurărea terenurilor agricole, a cantității de recoltă, încasarea impozitelor, delimitarea proprietăților, 

împărțirea vânatului, stabilirea zilelor într-un calendar și observațiile astronomice.De asemenea în istorie s-au 
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descoperit texte care prezintă conținut matematic pe papirusuri ( Papirusul Rhind și Papirusul Goleniscev), 

pergamente, scoarța copacilor, tăblițe de lut și bețe de fag cu crestături. 

Matematica nu se rezumă doar la studiul activităților de pe Pământ, ea a fost descoperită și în spațiul exterior 

Terrei, prin intermediul Astronomiei. Astronomia ne oferă detalii despre interiorul planetelor, informații despre 

temperatura la suprafață, stabilitatea straturilor ce înconjoară planetele, numărul planetelor din sistemul nostru solar, 

mișcarea corpurilor în sistemul solar, perioadele orbitale ale sateliților planetelor, fazele lunii, condițiile de 

producere a eclipselor de Soare, și condițiile de vizibilitate a eclipsei de Lună. De asemenea, ea și-a îndreptat lupa 

matematică și asupra corpurile mici din sistemul solar. Ele sunt explorate și printre ele se numără: asteroizii, cometele 

și corpurile meteorice. Meteoriții pot fi găsiți ușor la poli și în deșert. Avansarea tehnogiei permite acum descoperirea 

de corpuri din ce în ce mai îndepărtate. Astronomia ne oferă ocazia de a asista la spectacole extraordinare precum 

ploile de stele numite și Perseide care pot fi sesizate în perioada 11-13 august, în rest, stelele căzătoare ,,solitare” 

pot fi observate în toată perioada 17 iulie-14 august în fiecare an .  

De asemenea există statistică matematică. Ea poate face multă magie, de la aflarea timpului de viață al unui 

obiect (se pare că perioada de garanție sau rata de funcționare  ale  unui  obiect  nu  sunt  întâmplătoare  ),  la  

comercializarea  unui medicament (analiza testelor la care au fost supuși voluntarii este realizată de statistică. Ea dă 

verdictul dacă un nou medicament e bun sau un anumit tip de operație este benefic oamenilor) până la evaluarea 

dacă o afacere este bine situată într-o anumită zonă spre a câștiga profit. Înainte de a deschide un magazin se 

realizează chestionare care apoi sunt studiate și în funcție de rezultatele acestora se deschide sau nu acea afacere. 

Pentru orice ipoteză există un procedeu care testează afirmația. Acest procedeu testează prin intermediul ipotezei 

nule dacă rezultatul final se încadrează în intervalul mic al excepțiilor. Mai exact, dacă am obținut date cu privire la 

magazinul nou pe care dorim să îl deschidem și datele spun că este o idee  foarte bună să îl deschidem în locația 

inițială, vom analiza acest rezultat a doua oară  pentru a fi siguri că deschiderea afacerii nu a fost influențată de un 

număr strict favorabil de persoane și să avem surpriza că după deschidere magazinul nu are clienți. Amintim de 

asemenea că statistica matematică se aplică în variate domenii: de la psihologie, la medicină, la analizarea 

conflictelor, faptelor, evoluției lucrurilor etc. Ea ne fascinează, printre altele, și prin capacitatea de a transforma 

numerele în înțelesuri. Imaginile clare ale graficelor au sens și pot aduce vești bune cu privire la anumite evenimente 

prezente sau viitoare. 

O altă trăsătură care se dezvoltă și datorită matematicii se antrenează este memoria. Matematica face 

parte din existența noastră cotidiană, fiind substratul tuturor activităților și domeniilor de studiu. Matematica se 

găsește inclusiv în frumusețe. Simetria este o calitate a matematicii pe care o vedem la fiecare pas în natură sau 

în arta creată de oameni. 
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Integrarea copiilor cu C.E.S. în școala de masă 

Autor: Jiarca Florina-Alina 

Școala Gimnazială Nr.1 Hidișelu de Sus 

 

Motto: „Toți trăim sub același cer, dar nu toți avem același orizont!” 

Konrad Adenauer  

 

„Școlile trebuie să primească toți copiii, fără nicio deosebire privind condițiile lor fizice, sociale, 

emoționale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă și la copiii cu dizabilități sau talentați, copiii străzii și 

copiii care muncesc, copiii din populații îndepărtate sau nomade, copiii aparținând minorităților lingvistice și 

etnice...” -Declarația de la Salamanca, 1994 

Din categoria copiilor cu C.E.S. fac parte atât copiii cu deficiențe propriu zise, cât și copiii fără deficiențe, 

dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigențele școlii. Din această categorie fac parte copii cu 

deficiențe senzoriale și fizice, copii cu deficiențe mintale, comportamentale, copii cu tulburări afective, emoționale, 

copii cu handicap asociat, copii cu dificultăți de cunoaștere și învățare, copii cu deficiențe de comunicare și 

interacțiune. 

Este foarte greu să integrăm acești copii în școlile de masă. Ar fi nevoie de sprijinul unui personal specializat 

pe diversele categorii de probleme pe care le au copiii, ar fi nevoie de psiholog, terapeut și poate chiar de îngrijitoare. 

Un dascăl care are o clasă de 30 de elevi dintre care unul este cu C.E.S., este clar că nu va putea să-i lase pe cei 29 

și să acorde foarte mult timp celui cu C.E.S. Se va ocupa de el în limita timpului și posibilităților și priceperii pe 

care o are. 

Va încerca să facă o oarecare integrare a lui, dar ar avea nevoie și de ajutor. Ajutor care în mediul rural nu 

există, poate în mediul urban există profesori de sprijin, psihologi, îngrijitori, terapeuți, dar poate nici acolo nu sunt 

suficienți. 

Accesul la educație trebuie asigurat tuturor copiilor, vorbim în cazul acestora de incluziune. Incluziunea nu 

este numai o sarcină pentru profesori, ea necesită schimbări la diferite nivele ale învățământului. Incluziunea 

depinde foarte mult de atitudinea profesorului față de copilul cu nevoi speciale și de evaluarea care se face în vederea 

adaptării curriculare. 

Se consideră că educația incluzivă depinde de ceea ce fac profesorii în clasă, de modul în care școala își 

organizează educația și de un număr mare de factori exteriori școlii (Doru Vlad Popovici, 2009). 

Specialiștii din țările cu tradiție în domeniul educației au analizat factorii care asigură succesul acestui tip 

de educație la nivelul fiecărei organizații școlare. Dintre acești factori pot fi amintiți următorii: -pregătirea copilului 

cu handicap pentru incluziunea școlară, prin participarea la o serie de activități de grup alături de grupul de copii 

normali; -evaluarea comprehensivă și multidisciplinară a elevului cu handicap, consilierea familiei, precizarea 

exactă a locului și rolului proiectului pedagogic general. Modul de implicare al profesorilor în procesul de 

incluziune educațională prin capacitatea acestora de a individualiza predarea și a elabora programe educative 

eficiente prin cooperare cu echipele interdisciplinare care asigură serviciile de educație incluzivă, informarea și 

pregătirea elevilor și părinților acestora pentru a sprijini și interacționa corespunzător cu elevul cu handicap care 

urmează să fie inclus în clasa respectivă. 

Pornind de la acești factori putem face o legătură între scopul școlarizării, ce se concretizează în progres 

individual, iar educația este privită ca un proces social și psihologia școlară. După cum afirma Ștefan Boncu 

„perspectiva psihosocială în domeniul învățării în școală se justifică prin faptul că educația poate fi văzută ca un 

proces de interacțiune” (Ștefan Bonescu, 2009). 
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Acest proces de interacțiune are loc între elev-profesor, profesor-părinți, profesori-specialiști. De această 

interacțiune depinde buna funcționare și integrarea optimă a copiilor cu cerințe educative speciale în clase cu elevi 

normali. 

Învățarea individualizată consideră atât elevul cât și învățătorul, ca fiind cei care construiesc o bază de 

cunoștințe împreună – copilul nu mai este privit ca „un vas gol” pe care dascălul îl „umple” cu informații. Ea este 

necesară pentru „anumiți” copii din clasă vizându-i în mod deosebit pe cei care au un potențial superior, sau pe cei 

care au deficiențe de orice fel, rolul primordial în cunoașterea acestora avându-l învățătorul. El are la îndemână o 

paletă largă de strategii corespunzătoare stilului de învățare și nevoilor fiecărui copil. 

Exemplificăm câteva dintre ele:   

a) cerințe comune pentru toți elevii; 

b) cerințe diferențiate: 

-sarcini identice, timp diferit; 

-sarcini diferite, dar în același timp; 

-sarcini diferite, timp diferit; 

-sarcini diferite, după posibilitățile copilului; 

-fișe identice cu sarcini progresive; 

c) activități individuale cu teme diferite. 

Argumentele utilizării acestor strategii sunt următoarele: 

-impun utilizarea unui material didactic variat, stimulează originalitatea, valorifică experiența anterioară, 

sunt adaptate la stilurile proprii de învățare, respectă ritmul individual al copilului, stimulează spiritul de echipă, 

asigură încrederea în forțele proprii, copilul este evaluat și comparat cu el însuși. 

Pentru a ajunge la performanța de a integra acești copii cu cerințe educaționale speciale în învățământul de 

masă este nevoie să fim toleranți cu cei din jur. Este necesar să acordăm șanse egale tuturor indiferent de 

proveniență, capacitate intelectuală sau diferite deficiențe. 
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Copiii cu C.E.S. în învățământul de masă 

 Jiarca Florin-Dorin 

Școala Gimnazială Nr.1 Hidișelu de Sus 

 

Problemele integrării copiilor cu CES în școala de masă sunt cunoscute atât în lume cât și în România. 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituției școlare rolul de componentă fundamentală a sistemului social, aptă să 

răspundă concret imperativelor de moment ale evoluției din societatea contemporană și să rezolve o serie de 

probleme referitoare la nevoile de acceptare / valorizare socială a fiecărui individ și la capacitatea acestuia de a se 

adapta  și integra într-o societate aflată în continuă transformare. 

La sfârșitul anului 1995 a fost adoptat „Planul național de acțiune în favoarea copilului” care conține și o 

serie de prevederi centrate pe integrarea copiilor cu cerințe speciale în comunitate. Acest act normativ recomandă 

printre altele accesul copiilor cu deficiențe sau cerințe educative speciale, în funcție de potențialul acestora, la 

structurile și programele învățământului de masă, precum și educația școlară în comunitate a acestor copii. 

Modele de organizare a școlilor care aplică principiile educației incluzive la nivel internațional, se 

evidențiază următoarele: 

-modelul cooperării școlii speciale cu școala obișnuită; 

-modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în școala obișnuită; 

-modelul bazat pe amenajarea în școala obișnuită a unei camere de instruire și resurse pentru copiii 

deficienți; 

-modelul itinerant; 

-modelul comun. 

Curriculumul diferențiat și personalizat e determinat de diferențele dintre elevi, măsurabile prin următoarele 

caracteristici: capacitatea de înțelegere, posibilitatea asimilării; ritmul de învățare; capacitatea creativă; nivele de 

motivație; gradul implicării afective și al curiozității intelectuale. În esența sa, curriculumul diferențiat și 

personalizat adaptează procesul instructiv-educativ la posibilitățile aptitudinale și cognitive ale celui care se educă. 

Pentru curriculumul de bază diferențierea o face profesorul clasei, dar o poate face și conducerea școlii și catedrele 

atunci când diferențierea se face pe clase omogene de aptitudini. 

În predare, parteneriatul reprezintă un mijloc de asistență acordată profesorilor de alți profesori atunci când 

se introduc metode de lucru noi. Partener în predare poate fi un coleg de aceeași specialitate cu experiență educativă 

mai bogată, acesta jucând rolul de îndrumător, sau un coleg cu o altă specializare, de preferință una înrudită. 

(Neamțu, Gherguț, 2000). 

Și tot în predare, colaborarea este un mod eficient de sprijinire a educatorilor care lucrează cu copiii cu 

CES. Pentru a crea condiții de învățare eficientă pentru toți elevii, prezența în clasă a unor persoane care să lucreze 

împreună cu profesorul poate fi deosebit de utilă. 

Strategiile educației inclusive valorifică atât metodologia din educația modernă cât și ansamblul de metode 

procedeele și mijloacele adiționale prin adaptarea lor la cerințele și nevoile speciale ale copiilor integrați în 

învățământul de masă, cât și prin adaptarea lor la contextul instructiv-educativ. 

Învățarea la copiii cu CeS, ca proces de achiziție de noi cunoștințe și de formare de capacități cognitive, 

este mult mai eficientă dacă se realizează în grupuri mici, dacă este activ-participantă, cooperativă, partenerială și 

implicantă la maximum posibil. Strategiile educației incluzive sunt strategii de microgrup, îndeplinind toate 

condițiile enumerate anterior. În ceea ce privește învățarea, educația incluzivă valorifică studiile, cercetările, 

concluziile semnificative precum și teoriile moderne asupra învățării. 

Copilul cu deficienţe se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii trebuie să joace rolul de 

mediator între copil şi persoanele străine. Uneori părinţii pot dramatiza excesiv reacţiile inadecvate venite din partea 
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unei persoane străine, identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de neutru. Pe de altă parte, unii părinţi 

refuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. În acest fel, ei îi împiedică pe copii să înţeleagă 

şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. Datorită acestui rol suplimentar de mediator, reacţiile 

părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă capătă o importanţă majoră. Părinţii reacţionează prin supraprotecţie, 

acceptare, negare sau respingere. 

Copiii, majoritatea timpului lor liber şi nu numai, si-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii o 

modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în care trăieşte, intră 

în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. În timpul 

jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter social. 

Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. 

În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, domino, table, 

cuburi, cărţi de joc etc.). 
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 INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S.  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 
Prof.înv.primar Subţire Doinița Sofica Ramona,  

Şcoala Gimnazială Nr.4 Lugoj, jud. Timiș 
 

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe 

împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în grupuri de joacă sau 

medii şcolare obişnuite este cea mai buă pregătire pentru o viaţă integrată. 

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu disabilităţi. 

Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. 

Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare, 

împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii sunt reciproce, dar 

majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea reciprocă. Familiaritatea şi 

toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor. 

Câţi suntem pregătiţi (părinţi, cadrele didactice, copii) pentru diversitatea existentă în fiecare grupă şi cầt 

de bine sunem pregătiţi să o acceptăm ? 

Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea strategiilor 

necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de învăţare 

este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. 

Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul 

educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea contribuie la transmiterea 

moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă . 

Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică , elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia 

parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc .Actul educativ in şcoala incluzivă are şanse de reuşita dacă 

cei trei factori implicaţi, adică elevul cu deficienţe,familia,echipa de specialişti, cooperează, sunt parteneri care 

conlucrează in aceeaşi direcţie: dezvoltarea copilului cu cerinte educative speciale 

Integrarea individuală a copilului cu nevoi speciale în clasa obişnuită persupune următoarele implicaţii: 

• se oferă sprijin educaţional după nevoile copiilor, aceştia nu sunt excluşi 

• se asigură dezvoltarea personală a fiecăruia 

• adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; 

• învaţă în clase omogene; 

• creşte motivaţia pentru învăţare, fiindca este stimulat de mediul competiţional şi de performanţele şcolare 

ale colegilor valizi; 

• scade nivelul de izolare al copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii obişnuiţi,sporind 

nivelul de socializare; 

• copiii valizi, ca urmare a contactului cu copiii/elevii cu nevoi speciale, îi vor înţelege, îi vor accepta şi îşi 

vor forma chiar atitudini de protejare a acestora în grupurile obişnuite. 

               Pornim de la constatarea că părinţii sunt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului cu deficienţe 

sau a copilului sănătos, viaţa familiei ( sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta, se va plia după programul 

copilului cu deficienţe profunde sau medii. Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate, părinţii trebuie să 

participe la următoarele acţiuni, asigurate de echipa de intervenţie: 
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• informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze 

dezvoltarea; 

• informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu 

nevoi speciale. 

• convingerea părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul 

• deficient;învăţarea familiei să traiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale; 

• însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrând adecvat cu 

profesioniştii; 

• elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare. 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a. integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor terapeutice 

care se pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop; 

b. integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, sau la anumite discipline 

scolare unde pot face față; 

c. integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, intreceri sportive, 

spectacole etc. 

        În activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu adevărat 

potenţialul fiecărui copil cu cerinte educative speciale., trebuie să reformulăm toate componentele educaţiei: 

obiective/scopuri; curriculum; resurse procedurale, materiale, organizatorice; evaluare; relaţiile între partenerii 

educaţiei; resursele mane. 

           Şcoala şi familia, ca agenţi ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu dizabilităţi în 

învăţământul de masă.  

Aşadar, în urma deciziei că acel copil se va înscrie în învăţământul obişnuit , se iau măsuri pentru integrarea lui 

reală: 

• Pregătirea clasei care va primi copilul; 

• Pregătirea părinţilor copiilor; 

• Pregătirea cadrului didactic care va prelua cazul; 

• Adaptarea programei: 

• Terapii specifice pentru copilul cu dizabilităţi; 

• Evaluarea după criterii stabilite iniţial, se va evalua progresul; 

• Crearea unei atmosfere calme, lucrând pe grupuri mici, educatorul supervizând şi îndrumând discret fiecare 

grup de elevi; 

• Înainte de a vorbi, educatorul trebuie să se asigure că este linişte, atrăgând atenţia copiilor când va anunţa 

ceva important, deci şi copilului cu dizabilităţi să se asigure că recepţionează (ar putea fi nevoie ca anumite 

informaţii să fie decodificate special pentru el ); 

• Folosirea unui limbaj simplu şi direct, însoţit de mimică expresivă şi gesturi adecvate; 

• Solicitarea copilului cu dizabilităţi să rezolve sarcini diferite, astfel încât să aibă timp să le încheie; de 

reuşita în aceste activităţi va depinde motivaţia lui pentru învăţare şi progresele înregistrate; 

• Chiar dacă la început timpul necesar este mai lung pentru a finaliza o activitate, rezolvând singur sarcina, 

elevul este capabil de anumite perfomanţe şi astfel îşi îmbunătăţeşte imaginea de sine; 

• Educatorul trebuie să păstreze faţă de copii aceeaşi atitudine; cu toţii trebuie să stabilească reguli de 

comportare în grup , cu toţii trebuie să le respecte; 
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• Păstrarea legăturii cu părinţii, informându-i despre progresele copilului şi despre modul în care îşi pot ajuta 

copilul acasă. 

        Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu cerinte educative 

speciale. în viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cât mai rapidă a copiilor 

cu nevoi speciale, am valorificat sensibilitatea deosebită a acestora şi disponibilitatea de a oferi şi de a primi 

afecţiunea celor din jur. 

        Fiecare persoană – copil, tânăr sau adult – trebuie să beneficieze de oportunităţi educaţionale proiectate 

pentru a le satisface necesităţile educaţionale de bază 
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STRATEGII UTILIZATE PENTRU ASIGURAREA ACCESULUI LA EDUCAŢIE A COPIILOR CU 

DIZABILITĂŢI 

 

Prof.înv.  primar Lașiță Doina 

Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” 

 

 

Dreptul copiilor la educaţie este garantat de Constituţia României. Accesul la învăţământul primar şi 

gimnazial este prevăzut de legea învăţământului şi este gratuit pentru toţi copiii din România.  

Educaţia pentru toţi copiii afirmată atât de Convenţia ONU privind drepturile copilului, cât şi de legislaţia 

internă în materie de educaţie este unul dintre drepturile care vor fi urmărite să se dezvolte cât mai plenar pe 

parcursul Strategiei prezente a statului roman. Se au în vedere copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave, 

precum şi copiii care au discontinuităţi în frecventarea învăţământului obligatoriu sau au abandonat şcoala din 

diverse motive. Totodată sunt avuţi în vedere părinţii acestor copii, cadrele didactice care interacţionează cu aceştia, 

precum şi relaţia cu ceilalţi copii şi părinţii lor, relaţia cu celelalte servicii din comunitate şi autorităţile responsabile. 

În consecinţă, se va urmări realizarea unor şcoli incluzive, deschise pentru toţi copiii.  

- În strânsă relaţie cu educaţia pentru toţi copiii este şi realizarea unor programe constante în ceea ce priveşte 

promovarea drepturilor copilului în unităţile de învăţământ atât prin efortul direct al sistemului educaţional, cât şi 

cu sprijinul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului şi al societăţii civile. 

Legea asigura dreptul la educatie al oricarui copil cu dizabilitati, fara educatie copilul nu poate invata 

deprinderile de autonomie care sa-i permita mai tarziu sa duca o viata independenta de adult. 

Accesul la educatie inseamna a recunoaste ca orice copil poate invata, nefiind nevoie decat de profesori care 

sa vada si sa stimuleze capacitatea de invatare si de un mediu in care copilul sa deprinda abilitati de viata 

independenta. 

 Tendinţa crescândă de integrare şcolară în unităţile obişnuite de învăţământ a copiilor cu CES este bine 

cunoscută atât în lume, cât şi în România . 

 Complexitatea manifestărilor determinate de realitatea dintre normalitate şi integrare a dus la interpretări, 

amânări, experimente, tatonări, reuşite şi eşecuri în acţiunea de integrare a copiilor cu CES în şcoala de masa . 

 Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea copiilor cu CES în structurile învăţământului de masă 

care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi o echilibrare a personalităţii acestora . 

Educatia speciala este forma de educatie adaptata si destinata tuturor copiilor cu cerinte educative speciale 

care nu reusesc singuri sa atinga un nivel de educatie corespunzator varstei si cerintelor societatii pentru un om 

activ ,autonom independent. 

Principiile care stau la baza educatiei speciale : 

1.Garantarea dreptului la educatie al oricarui copil 

a) Copiii au dreptul sa invete impreuna indiferent de dificultati si diferente; 

b) Fiecare copil este unic si are un anume potential de dezvoltare si invatare; 

c) Scoala si comunitatea asigura sanse egale de acces la educatie pentru toti copiii; 

2.Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinte educative speciale 

a) corelarea tipurilor de educatie si a formelor de scolarizare in functie de scopul educatiei, obiective generale 

si specifice, precum si de finalitatile educatiei; 

b)Asigurarea conexiunii educationale prin activitati complexe; 

Integrarea scolara a copiilor cu CES este fundamentala pentru realizarea finalitatii educatiei speciale. 

Integrarea scolara se realizeaza in unitati de invatamant de masa si /sau in unitati de invatamant special. Una din 
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cerintele integrarii eficiente a copiilor cu CES este crearea unor servicii de sprijin specializate in asistenta 

educationala,de care sa beneficieze atat copiii/elevii integrati cat si colectivele didactice din scolile integratoare. 

Unul din  serviciile specializate necesare in integrarea educationala a copiilor cu CES este realizat de catre cadre 

didactice de sprijin/itinerante. 

Atributiile cadrului didactic de sprijin/itinerant sunt: 

- colaboreaza cu comisia interna de evaluare continua din scoala 

- colaboreaza cu intreg corpul profesoral al unitatii de invatamant unde este inscris elevul 

- elaboreaza un plan de interventie personalizat 

- evalueaza rezultatele aplicarii programelor curriculare adoptate 

- participa la orele de predare,la activitatile desfasurate de invatator 

- desfasoara activitati de tip terapeutic –cognitiv-ocupational,individuale sau in grup 

- propune si realizeaza materiale didactice individualizate in functie de dificultatile de invatare 

- realizeaza activitatea de evaluare periodica 

- consiliaza familiile copiilor care beneficiaza de serviciile de sprijin   

Cum putem ajuta elevul cu dificultăţi de învăţare ?  

În primul rând, învăţătorul trebuie să posede cunoştinţe care îl fac capabil să recunoască tulburarea de 

învăţare a copilului . Care sunt acele simptome, modele de comportament, care sugerează prezenţa tulburării de 

învăţare ? 

• În fazele ameliorate şi acute ale tulburărilor de învăţare apare o divergenţă între performanţele şcolare şi nivelul 

intelectual al copilului ; 

• Performanţă scăzută, care apare în clasele primare, iar în cazul afecţiunilor mai puţin grave apare mai târziu . Astfel 

de disfuncţii sunt : dislexia, disgrafia, discalculia ; 

• Un model comportamental tipic îl reprezintă tulburări ale atenţiei, hiperactivitate şi neurotizare secundară . În 

contextul colectivului., copilul nu acordă atenţie nici profesorului, nici colegilor, dispune de o necesitate motrică 

crescută, nu poate sta locului, eşecul sistematic datorat deficienţei in telectuale, respectiv faptului că elevul nu este 

capabil de performanţele colectivului, implică dezvoltarea unor simptome comportamentale neurotice secundare : 

ticuri, comportament inhibat, sau chiar opusul acestuia, comportament extravagant menit să compenseze 

deficienţele intelectuale . 

 Sindromul cognitiv specific, care poate afecta una sau mai multe aptitudini . 

Studiind cu atenţie semnele prezentate ale tulburărilor de învăţare, învăţătorul va fi treptat în stare să recunoască 

aceste deficienţe, conform criteriilor enumerate . 

Prin recunoaşterea tulburării de învăţare la elevi, învăţătorul a făcut primul pas în remedierea elevului . Din 

moment ce învăţătorul devine competent în stabilirea cauzelor dificultăţilor de învăţare, el va fi capabil să abordeze 

în mod diferenţiat învăţarea/educarea acestui elev . 

Aceasta necesită eforturi şi energii suplimentare din partea învăţătorului, deoarece elevii cu dificultăţi de 

învăţare au nevoie de activităţi recuperatoare şi de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale . Această 

abordare diferenţiată necesită o colaborare strânsă între pedagog şi psihologul şcolar . Pe de o parte, învăţătorului 

îi revin responsabilităţile abordării diferenţiate, pe de altă parte colaborarea lui cu psihologul şcolar măreşte 

eficacitatea intervenţiei educaţionale . 

Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăţi de învăţare trebuie să prezinte un efect dublu : 

- având un caracter corectiv - formativ, ea are ca scop central reducerea şi corecţia deficienţelor intervenite 

în dezvoltare ; 

- prin întreţinerea şi stimularea factorilor non - intelectuali ai personalităţii cum ar fi : motivaţia de învăţare, 

interes, senzaţia competenţei, aptitudini de comunicare verbală, etc .  
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Strategii pedagogice privind recuperarea, corecţia şi dezvoltarea funcţiilor cognitive şi ale 

aptitudinilor parţiale deficitare. 

Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al copilului 

. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor programului intră în resortul unei persoane competente 

: psiholog, psihopedagog , profesor consilier . Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului stabilit 

împreună cu psihologul, sub forma unor activităţi suplimentare ( aditive la programa şcolară ) în sălile de clasă . 

Consideram că nu există " reţete " pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă . Cei care 

manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite . Fiecare copil are dreptul la educaţie 

şi merită să i se acorde o şansă . Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute 

la nevoie . 

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social, 

aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de 

probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se 

adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare . 

Pornind de la principiul dreptului egal la educatie pentru toti copiii,metodele activ-participative permit 

elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoastere ,faciliteaza contactul cu realitatea inconjuratoare, sporind gradul 

de socializare a elevilor ,stimuleaza si dezvolta invatarea prin cooperare.  

Metodele  care favorizeaza intelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experienta proprie a elevilor sunt: 

discutia ,dezbaterea ,jocul de rol. 

Metodele care stimuleaza gandirea si creativitatea, ii determina pe elevi sa caute si sa dezvolte solutii pentru 

diferite probleme, sa compare si sa analizeze situatii date sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exercitiul. 

Metodele prin care elevii sunt invatati sa lucreze productiv unii cu altii si sa-si dezvolte abilitati de 

colaborare sunt:mozaicul, proiectul in grupuri mici. 

In conditiile unei educatii incluzive, metodele active de invatare prin cooperare au o mare eficienta si de 

aceea sugeram recurgerea la cateva posibile strategii de invatare care pot fi aplicate cu succes. 

1.Predictiile in perechi.Elevii vor fi grupati in perechi,avand fiecare o foaie de hartie si un 

creion.Profesorul le ofera o lista de cateva cuvinte dintr-o povestire. In urma discutiilor elevii va trebui sa alcatuiasca 

o compunere sau un scenariu pe baza unor predictii in jurul unei liste oferite.    

2.Stiu/vreau sa stiu/am invatat.Elevii scriu pe o coloana ceea ce stiu despre o tema ,pe alta coloana ceea 

ce vor sa stie si pe alta ce au invatat. La sfarsitul lectiei se verifica ce cunostinte noi au dobandit elevii. 

3.Brainstormingul. Individual sau in perechi, elevii prezinta sau scriu pe hartie toate lucrurile pe care le 

stiu despre un anumit subiect. 

4.Interviul in etape.Profesorul adreseaza o intrebare elevilor grupati cate trei-patru.Fiecare elev gandeste 

o solutie si o formuleaza in scris.Apoi elevii se intervieveaza reciproc in legatura cu raspunsul ,dupa care perechile 

se alatura altor perechi formand grupuri in care fiecare elev prezinta solutia partenerului. 

5.Turul galeriei.Grupuri de 3-4 elevi lucreaza la o problema care are drept rezultat un 

produs(schema,desen,compunere). Dupa expunerea produselor ,fiecare grup examineaza produsele celorlalte grupe, 

discuta,face comentarii. 

Invatarea prin cooperare, ascultarea si acceptarea opiniilor, luarea impreuna a deciziilor constituie momente 

active ale predarii si invatarii. 

Daca strategiile traditionale isi propun cultivarea relatiilor de prietenie si intelegere intre copii, strategiile 

incluzive au o implicatie mai profunda. Ele ii invata pe copii sa se accepte asa cum sunt, indiferent de etichetele pe 

care societatea le pune, si sa colaboreze in vederea realizarii obiectivelor de interes comun. 
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Promovarea Egalității de Șanse în Educație 

Negru Carmen Maria 

Liceul Teoretic” Andrei Bârseanu ”,Târnăveni 

 

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-şi 

dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Şcoala este leagănul 

copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, 

pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau 

latură creativă dăruită de Dumnezeu. 

Egalitatea șanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea 

practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanță majoră ale 

reformelor atât la noi în țară cât și la nivel European. 

De la crearea zonelor de educație prioritare, măsurile și mecanismele care vizează promovarea 

egalității de șanse în domeniul educației s-au dezvoltat considerabil. Astfel, acestea mărturisesc afirmarea 

unei politici proactive, judecând după legile și decretele produse în ultimii ani. 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent 

de vârstă şi condiţii socio-economice. 

Educația este un drept fundamental care reprezintă speranțe , vise și aspirații a milioane de copii 

și familii. Este mijlocul cel mai viabil pentru a permite copiilor să-și dezvolte întregul lor potențial, să iasă 

din sărăcie și să-și construiască cele mai bune șanse pentru viitorul lor. În baza egalității șanselor, 

învățământul este și trebuie să fie obligatoriu și gratuit respectând în același timp demnitatea fiecărui copil. 

Egalitatea șanselor înseamnă că originea socială a copilului nu trebuie să influențeze sau să 

definească viitorul copilului în societate. Putem spune însă că, de cele mai multe ori calitatea 

învățământului și a sistemului școlar este motorul principal care permite stabilirea egalității șanselor. 

Egalitatea șanselor însemnă și cere ca toți copii să fie școlarizați în același loc și să facă față 

acelorași competiții. În plus copii trebuie să stăpânească în aceași măsură competențele și trebuie să aibă 

aceleași posibilități de exploatare a competențelor dobândite. 

Pentru a beneficia de același bun, trebuie ca fiecare membru al societății să aibă posibilitatea de a 

avea o cultură comună. De aceea cred că trebuie redefinit ceea ce școala garantează fiecăruia. Și de aici 

se naște întrebarea: Ce trebuie să știe fiecare cetățean? Cum putem defini aceasta cultura comună, 

capacitățile de bază, cunoștințele generale? Pentru că eu cred că acest principiu de cultură comună are 

rolul de a atenua efectele inegalității competițiilor școlare fară însă a-i împiedica pe cei mai buni să 

continue. 

O școală bună este o școală care furnizează cunoștințe utile integrării sociale a individului și care 

formează cetățeanul într-o societate democratică și solidară. AȘA se realizează egalitatea individuală a 

șanselor presupunând că putem distinge sfera elevului de cea a individului cu scopul de a privilegia 

valoarea persoanei. 

Datorită acestor constatări s-a ajuns azi la concluzia că,  sistemul școlar integrat oferă o mai mare 

egalitate de șanse la școală decât sistemul școlar diferențiat ținând cont binenînteles de un curriculum 

diferențiat. 
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INCLUZIUNEA SOCIALǍ ŞI ŞCOLARǍ A COPIILOR  

CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE 

 

Prof. Toma Georgeta 

Școala Gimnazială ,,Virgil Calotescu”- Gpp Bascov 

 

 

  În activitatea pe care o desfăşoară, omul este o fiinţă dependentă de ceilalţi. Are nevoie permanentă de a 

comunica şi coopera. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea 

lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în 

funcţie de cultura şi de valorile promovate.  

Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

Deseori ne întrebăm noi, cadrele didactice, cum vom efectua integrarea copiilor cu CES?....Oare nu ar trebui 

să ne gândim că este prioritară realizarea procesului de înţelegere a colegilor cu privire la deficienţele lor? Copiii 

pot fi foarte cruzi sau foarte drăguţi cu alţi copii care sunt diferiţi de ei. Atunci când sunt în preajma lor, îi pot imita, 

pot râde de ei, se pot juca lânga ei fără să-i includă şi pe ei, prefăcându-se că nu există. De obicei, copiii reacţionează 

aşa atunci când nu înţeleg. Pentru a-i putea înţelege mai bine, se pot organiza jocuri cu ajutorul cărora pot înţelege, 

pe rând, diverse handicapuri. De exemplu, pentru a-i înţelege pe copiii cu deficienţe de vedere, se poate propune un 

joc în care, pe rând, copiii, sunt legaţi la ochi şi lăsaţi să se descurce într-un perimetru definit. În felul acesta, copiii 

vor înţelege mai bine situaţia în care se poate afla un copil cu deficienţe de vedere. Asemănător se pot inventa 

diverse jocuri adaptate la vârsta şi la puterea lor de înţelegere. 

 Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel, copilul capătă prin joc informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică 

în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine 

efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate fi considerat un colaborator la 

acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile 

copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale 

prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.  

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, 

el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte 

respins de către mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane 

marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. În astfel 

de cazuri, cadrul didactic trebuie să se apropie mai mult de sufletul copilului pentru ca acesta să nu se mai simtă 

respins. 

Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de 

grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. De asemenea, copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea 

profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare 

adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală 

specializată, asistenţă psihoterapeutică. 
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Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor 

educaţionali (familie, cadre didactice).  

Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare- evaluare 

diverse strategii şi intervenţii utile: în primul rând trebuie să ţină cont de  crearea unui climat afectiv-pozitiv. 

Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare, 

 încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor, încurajarea 

independenţei şi creşterea autonomiei personale sunt  aspecte semnificative   de care cadrul didactic trebuie să ţină 

cont în vederea facilitării integrării şcolare a acestor copii. Este foarte important ca noi, cadrele didactice, să le 

încurajăm eforturile, să îi sprijinim, să îi apreciem pozitiv  în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă. 

De asemenea folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres, centrarea învăţarii pe activitatea practică nu sunt de neglijat când vorbim 

despre copii cu CES. 

De cele mai multe ori, când lucrăm cu elevi cu cerinţe educative speciale, ne gândim la sarcini împărţite în 

etape mai mici, realizabile, la folosirea învăţării afective, la adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare, 

dar si la sprijinirea elevului să devină membru al unui grup.  Este bine să organizăm activităţi de grup care să 

stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de 

echipă), să îi  

 sprijinim emoţional, să folosim  un limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere.        

Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătăţirea calităţii iluminării, adecvarea 

materialelor didactice sunt aspecte pe care profesorul nu le omite când lucrează cu astfel de copii. Poziţia 

profesorului trebuie să fie astfel încât  fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev, profesorul să 

vorbească  stând numai cu faţa spre elevi. 

O altă perspectivă ce nu poate fi omisă de către cadrul didactic este aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi 

deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă atenţia restul colectivului şi să fie aşezaţi în 

apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive. Încurajarea oricărei tentative de comunicare, 

indiferent de natura ei este importantă. 

Profesorul  trebuie să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a 

manifestării agresive a elevului,  să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui. Este indicat ca profesorul 

să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească),  să folosească o mimică 

binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu încrunte privirea).  

Într-o abordare incluzivă, toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Consider că nu există "reţete" pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care manifestă 

deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită 

să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la nevoie. 
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BENEFICIILE VOLUNTARIATULUI 

 

Nume autor: Tanase Valeria-Vasilica 

Scoala de provenienta: Gradinita P.N/P.P. "Marshmallow", Ploiesti 

 

        

        Voluntariatul este activitatea de interes public desfaşurată de  persoane 

fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi  juridice, altele decât raportul 

juridic de muncă şi raportul  juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate.  

Altfel fiind spus, voluntariatul înseamnă a aloca resurse de timp pentru o cauză cu 

care te identifici emoțional, în care crezi și pentru care ești dispus să acționezi. 

      Actul de voluntariat aduce dupa sine numeroase beneficii precum satisfacția 

de a contribui, până la bucuria de a urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai 

ales dacă ne referim la educație, sau a testa și dezvolta noi abilități.  

        Este necesar sa implementam aceasta valoare care trebuie transmisa mai 

departe urmatoarelor generatii.  

          Pentru a intarii afirmatiile facute, mai jos sunt enumerate cateva intrebari care este destul de posibil sa va 

treaca prin minte: "Care sunt beneficiile voluntariatului?", pai hai sa vedem. 

           Când faci voluntariat, ai ocazia să realizezi o adevărată diferență în viața oamenilor, a animalelor și, mai 

ales, a propriei tale existente. 

              Avantajele voluntariatului sunt clasificate în: 

-  avantaje sociale; 

- avantaje personale; 

- avantaje in cariera 

              Avantajele sociale se refera la ajutarea in cunoașterea de noi prieteni, creșterea abilităților sociale, 

oferirea unui sentiment de comunitate și îmbunătățirea stimei de sine și multe altele. Astfel, daca esti un tip cu 

caracter introvertit, nu este nicio problema, aceasta activitate te va ajuta sa intreci anumite bariere personale pe 

care ti le pui in fata societatii. Oamenii sunt deschisi si gata sa isi formeze si consolideze noi prietenii. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1242 
 

           In ceea ce privesc avantajele personale, sunt foarte asemanatoare celor doua categorii, insa cu toate acestea 

reflecta alte caracteristici.  Asadar, voluntariatul din perspectiva personala, 

îți oferă un sentiment de scop, îți permite să depășești provocările, te ajută 

să rămâi activ fizic și sănătos și îți va aduce distracție, respectiv împlinire 

în viața ta. 

         Nu in ultimul rand, avantajele in cariera te pot ajuta sa câștigi o 

mulțime de abilități ușoare și experiență care pot fi un avantaj suplimentar 

atunci când ieși să cauți locuri de muncă plătite. Unele moduri în care vă 

puteți stimula cariera prin voluntariat includ învățarea unor abilități noi și 

valoroase și construirea unei rețele de carieră, adică puteți întâlni oameni 

care sunt, de asemenea, la fel ca dumneavoastra. 

        In continuare va prezint 5 beneficii ale voluntariatului care va vor 

ajuta in viata: 

1. Dezvoltă stabilitatea emoțională 

      Un om este mult mai sigur pe el, pe priceperile si capacitatile sale odata ce sunt valorificate prin intermediul 

voluntariatului. Se increde in el si asta il poate ajuta sa urce cat mai sus pe scara vietii. 

2. Construiește legătură, creează prieteni 

Dacă simți nevoia unor legături mai profunde cu alte persoane, încearcă să faci voluntariat. Voluntariatul oferă 

spațiu pentru legături între familii, prieteni și colegi. Lucrul împreună aduce oamenii împreună și îi face să se 

conecteze mai bine. 

 

3 Voluntariatul construiește comunitatea 

Potrivit Corporației pentru Servicii Naționale și Comunitare, vă consolidați comunitatea și rețeaua socială atunci 

când faceți voluntariat. Faceți legături cu oamenii pe care îi ajutați și cultivați prietenii cu alți voluntari. 

 

4. Experiență școlară și universitară 

Voluntariatul dezvoltă abilități sociale și dezvoltă conștientizarea. Studenții universitari se oferă voluntari pentru a 

ajuta studenții care primesc cereri, iar absolvenții se oferă voluntari pentru a-și îmbunătăți căutarea unui loc de 

muncă după absolvire. 

 

Astfel de programe beneficiază pe toată lumea. Dacă poți intra într-un colegiu excelent sau poți accepta o ofertă 

fantastică de muncă ca urmare a serviciului tău în comunitate, de ce nu? Avantajele voluntariatului nu trebuie să 

fie limitate la alții. 

 5. Voluntariatul adaugă distracție anilor tăi 

Voluntariatul și oferirea liberă de timp, energie și resurse oamenilor și cauzelor din întreaga lume pot crea 

schimbări la scară globală. Cum te-ai simți știind că eforturile tale pot schimba viața altcuiva undeva în lume? 

Incredibil, nu? Aceasta este o binecuvântare. 
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MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DISCIPLINARE 

 

                                                                                                           Profesor, Prepeliță Daniela-Mariana 

                                                                               Liceul Tehnologic Vasile Sav, Roman, județul Neamț 

 

            Inadaptarea şcolară  este definită ca ansamblul manifestărilor psiho - comportamentale caracterizată prin 

lipsa temporară, abandonul şcolar sau dificultatea de integrare şi de  acomodare a individului la mediul social 

educaţional. 

           În faza incipientă inadaptarea şcolară se manifestă prin insatisfacţii ce produc temeri şi descurajare. 

Repetarea lor în timp e de natură să cronicizeze anxietatea, frustrarea elevului. Această stare determină gesturi de 

revoltă (impertinenţă, ostilitate) faţă de şcoală  şi valorile promovate de aceasta, faţă de cadrele didactice şi 

permanentizează situaţiile conflictuale cu colegii. 

 

                        STUDIU DE CAZ AL UNEI  SITUAŢII - PROBLEMĂ 

 

1. PREZENTAREA CAZULUI : Elevul  METOIU  V. CRISTIAN, clasa a IX-a G, 15 ani. 

 

        Problema educativă a elevului M.C ţine de inadaptarea şcolară , manifestată prin atitudini respingătoare faţă 

de cerinţele şcolii, prin sfidarea profesorilor şi a colegilor de clasă. Menţionez că are şi un număr mare de absenţe 

nemotivate. Din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale, elevul are capacităţi reduse de abstractizare şi 

generalizare, în raport cu vârsta. Are o pregătire şcolară precară, cu lacune în cunoştinţe şi deprinderi acumulate 

din clasele anterioare, nu are suficientă motivaţie pentru învăţătură, aceşti factori explicând, în mare parte, şi 

situaţia şcolară nesatisfăcătoare. Gradul de maturizare psihică este scăzut, copilul are dificultăţi de adaptare atât la 

mediul şcolar cât şi la cel familial . 

 

2. ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI 

 

         Lipsa de afecţiune din partea părinţilor, dezinteresul total al acestora faţă de cei trei copii, lipsa 

supravegherii parentale şi maternale ( părinţii dezinteresaţi, plecaţi la muncă în satele din jurul oraşului, lipsind 

zile şi nopţi de lângă copii); condiţii materiale insuficiente; majoritatea timpului şi-l petrece plimbându-se prin 

oraş, frecventând sălile de jocuri electronice, lipsind de la şcoală . 

         Lipsa motivaţiei de învăţare s-a observat de la începutul anului şcolar şi are la bază, în cea mai mare parte, 

indiferenţa părinţilor faţă de educaţia copiilor, în general. Astfel, situaţia şcolară s-a menţinut în zona mediocrităţii 

spre slab, elevul mulţumindu-se că a promovat la câteva obiecte, în primul semestru al anului şcolar. 

 

3. DESCOPERIREA CAUZELOR  CARE AU GENERAT INADAPTAREA 

 

      -     C. prezintă dificultăţi de relaţionare deosebit de pronunţate, este o fire introvertită, 

            puţin  interesată de comunicare; 

- nu citeşte şi nu-şi face temele la niciun obiect; 

- nu participă activ la ore, atunci când este prezent în clasă; 

- nu participă la activităţile extracurriculare, chiar dacă este solicitat; 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1245 
 

- are numeroase absenţe nemotivate. 

 

Comportamentul 

- răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi profesorii când i 

se cere să răspundă ; 

-  atunci când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată sarcinile de lucru, rămâne liniştit, fără 

să-şi deranjeze colegii; 

-  reacţionează puţin pozitiv dacă este lăudat, dar se supără foarte tare dacă este certat fără să mai comunice cu 

cineva; 

-  rămâne singur în timpul pauzelor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că de cele mai multe ori este neîngrijit, igiena lasă de 

dorit. 

 

4. METODE ŞI STRATEGII UTILIZATE 

 

        Am efectuat de vizite la domiciliul elevului împreună cu consilierul educativ al  şcolii, unde am purtat 

diverse discuţii atât cu elevul, cât şi cu părinţii acestuia. La scurt timp, C. a început să frecventeze din nou şcoala . 

Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu el au avut rezultate mulţumitoare. La orice 

activitate C. este ajutat de colegi şi încurajat pentru cel mai mic efort. 

 

5. ADOPTAREA SOLUŢIILOR ŞI IMPLEMENTAREA ÎN PRACTICĂ 

 

Responsabilităţi - I-am cerut lui C. să răspundă zilnic de completarea tabelului  de 

                        prezenţă al clasei, explicându-i cât de importantă este sarcina sa. 

 

Participarea în clasă -  Încă de la începutul programului l-am pus să completeze tabelul  

                        de   prezenţă, în care C. trebuia să completeze rubrica fiecărui elev prezent,   

                        şi de atunci nu a mai lipsit de la ore. 

 

Activitatea de învăţare - Zilnic este pus să răspundă, fiecare răspuns fiind încurajat cu   

                           observaţii şi aprecieri orale pozitive, cu note, iar sarcinile de învăţare sunt  

                           diferenţiate. Temele sunt făcute după ore la şcoală, astfel încât acasă trebuie  

                           doar să citească lecţiile. Colegii îl laudă şi  a început să fie încrezător în 

                            forţele proprii şi să lucreze singur. 

 

   6. EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE 

 

           Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi s-a observat o schimbare pozitivă. C. nu mai lipseşte de la 

şcoală decât atunci când este bolnav şi sunt anunţată de mamă. A devenit încrezător în forţele proprii, comunică 

cu toţi colegii de clasă. Manifestă grijă faţă de aspectul exterior , ţinută şi igienă personală. S-au observat, în scurt 

timp, progrese la învăţătură şi adaptare. E din ce în ce mai activ, voluntar, îşi asumă responsabilitatea fiecărui act, 

se bucură pentru orice rezultat obţinut şi orice apreciere pozitivă, a început să comunice cu colegii şi să fie 

implicat. 
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CREAREA MEDIULUI  EDUCAȚIONAL SIGURE PENTRU COPIII CU CES 

 

Prof. Roșu Mădălina Elena 

Școala Gimnazială ,,Virgil Calotescu”- Gpp Bascov 

 

 

Modalitățile, strategiile privind crearea unor medii de învățare pentru copiii cu CES trebuie să se afle în 

concordanță cu misiunea, viziunea și valorile școlii. Această strategie presupune o claritate a viziunii, precum și 

obiective strategice realiste bazate pe o analiză instituțională a contextului școlar și a nevoilor specifice. 

Înainte de a dezvolta planul strategic, este important să se urmărească următoarele aspecte: 

● De ce este important ca grădinița să sprijine copiii cu CES să-și dezvolte comportamente? 

● Ce face grădinița/ societatea în prezent pentru a sprijini integrarea copiilor cu CES ? 

● Este posibil să corelăm această strategie de programa școlară sau de alte inițiative, programe sau proiecte 

școlare, astfel încât resursele, timpul și rezultatele să fie maximizate? 

După analiza de nevoi, se definesc obiectivele strategice și se elaborează un plan de acțiune. În acest plan 

descriu pașii și termenele necesare pentru a atinge obiectivele stabilite în strategie. În timpul implementării este 

importantă monitorizarea progresului. De acesta depinde atingerea obiectivele stabilite în planul strategic. 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile. Abordarea curriculumului de educație 

timpurie  permite fiecărui copil să avanseze în ritmul său în funcţie de capacităţile sale de învăţare. De asemenea, 

este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor 

în clasă şi evaluarea elevilor să se facă individualizat și diferențiat. Totodată, este important ca planificarea 

individualizată a învăţării să fie adaptată la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor dintre copii, atât pentru 

copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: adaptarea 

abilităţilor şi trebuinţelor diferite; 

 Pentru crearea unui mediu de învățare sigure pentru copiii cu CES putem începe cu spațiul educațional, cu 

sala de grupă, cu materialele puse la dispoziția copiilor  cu organizarea și desfășurarea  activităților și selectarea 

conținuturilor. Este necesar ca fiecare sală de grupă să fie amenajată,   astfel încât să fie un spațiu flexibil, cu variate 

resurse de învățare, pentru a atinge rezultatele învățării, să ofere oportunități de instruire diferențiată, printr-o 

varietate de spații pentru învățare, explorare. Poate fi un spațiu de lucru pentru grupuri mici, cu materiale accesibile, 

stimulative,  atractive.  

 

Activitățile : 

• să se concentreze pe respectul reciproc între elevi; 

• să creeaze cultura incluzivă prin cultivarea diversității; 

• să se adreseze elevilor cu CES pentru realizarea unei intergrări sociale și emoționale; 

• Activitățile de evaluare să se axeze pe atingerea obiectivele de învățare. 

Conținutul trebuie să fie accesibil având în vedere profilurile copiilor. Conținutul și materialul furnizat în timpul 

experienței de învățare ar trebui să fie accesibile tuturor pentru a spori oportunitățile de implicare, să se plaseze în 

contexte din lumea reală pentru a le spori autonomia. În activităţile didactice se pot folosi metodele expozitive 

(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), să se recurgă la procedee şi materiale intuitive, să se antreneze copiii 

prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor . 

Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul 

unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu  deficienţe. Implicarea lor cât mai directă 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1247 
 

în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi un 

mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută copiii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau proces. 

Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul ajută în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a 

deprinderilor. 

Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să desfăşoare activităţi comune ceilalţi copii, dobândind abilităţi, 

competențe și aptitudini. 

Prin schimbări simple, educatoarele își pot face predarea facilă în grupa incluzivă. În plus, rolul profesorilor 

este să identifice strategii să găsească resurse și idei utile pentru a ajuta copiii să atingă  nevoile. 
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ROLUL EDUCATOAREI ÎN GRĂDINIȚA INCLUZIVĂ 

Prof. POPA CLAUDIA GEORGETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU”- GPN PITEȘTI 

 

,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi 

sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă , te 

rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume". 

 (Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Toţi copiii 

au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental un învăţământ pentru 

toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și 

bune practici de integrare/ incluziune. Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi 

îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii 

care provin din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale. În cele mai multe țări se 

stipulează prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.    

În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în 

dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o serie de măsuri de natură 

juridică, politică, socială, pedagogică. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor 

și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei categorii cât mai largi de 

populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și dezvoltată, învățându-

i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu de dragul lor, în primul rând, și 

nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui 

ulterioară , pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care trăiește. 

Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de interesul și 

disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de acceptul și susținerea părinților 

copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la 

nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme.  

Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn scopul înțelegerii 

acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în care va fi integrat copilul  

cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte 

importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități. 

Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor deficienţe (motorie, 

vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte 

literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe.   Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative 

speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu 

ceilalţi copii din grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă 

preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în 

învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , să promoveze contactul 
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direct între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative 

speciale.  

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-le 

încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese 

speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative 

speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi 

şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. 

Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la 

conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, 

vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, ea 

furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a 

acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, 

stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în 

educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La 

orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, 

cel mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul 

educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu 

care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor cu 

afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea 

incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi 

sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu 

al nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate 

umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. Nu copilul 

urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează nevoilor şi 

particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la copiii cu CES, 

ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment dat poate avea nevoie 

de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite situaţii de risc, în care  

educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din 

mediul socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, precum 

şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot exercita un stres deosebit asupra copilului care 

nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit.  

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile educaţionale ale 

fiecărui copil şi să identifice: 

•  cum este fiecare; 

•  ce ştie fiecare; 

• ce face fiecare; 

• cum cooperează cu ceilalţi. 

În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să respecte următorii 

paşi: 

- să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi 

comunitatea; 
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- să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 

- să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi stimulator; 

- să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra 

împreună; 

- să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

- să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată la activităţile 

curriculare; 

- să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările acestuia; 

- să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

- să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de vedere al achiziţiilor 

intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în 

forţele proprii; 

- să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite componente 

ale dezvoltării şi la anumite momente; 

- să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

- să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă sau din alte 

instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 
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Evaluarea on-line- avantaje si dezavantaje 

Profesor de limba și literatura română Sîrbu Simona Manuela 

Școala Gimnazială ”General Grigore Baștan” Buzău 

 

Ȋn contextul actualei pandemii, foarte multe cadre didactice au făcut eforturi fantastice să nu piardă legătura cu 

elevii, să nu rămână în urmă, să-i țină conectați la viața școlară. La rândul lor, mulți părinți s-au trezit cu copiii 

acasă, fiind nevoiți să lucreze și ei de acasă, să împartă camerele, laptopurile, timpul și energia mentală. Și vorbesc 

aici de situația fericită, a celor care nu și-au pierdut jobul, care au mai multe camere pe care să le împartă, au curent 

și internet. Nu toți am fost eroi, am mai dat-o și în bară câteodată, important este că după ce ne-am dezmeticit, să 

acceptăm că nu putem controla toate lucrurile și să vedem ce putem face, fiecare în situația lui, ca să meargă lucrurile 

mai bine, măcar în aria noastră de influență. 

 

  O Românie întreagă și, chiar, o planeta întreagă a fost forțată să-și educe copiii online. Cu mari eforturi: cu 

profesori îndemnați să-și reorganizeze sistemul de predare, evaluare, cu părinți nevoiți în a susține și partea 

educativa și cea administrativa a oricărui „cuib”, cu elevi care aveau mai nou, școala într-un laptop sau calculator. 

Evalurea este un sistem de concepții, principii și tehnici care se referă la măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare, 

dar și a procesului de învățământ, în ansablul său. Formele de evaluare pot fi evaluare inițială, formativă și sumativă. 

Evaluarea online sumativă aplicată în sistemul de învățământ universitar românesc și la susținerea gradelor didactice 

din învățământul preuniversitar, categoric au schimbat pentru totdeuna conceptul tradițional de evaluare . 

 

 Tehnologia nu e magie, nu rezolvă nimic fără noi. Da, trebuie să muncești mai mult la început, dar la orice început 

trebuie să muncești mai mult. În plus, găsirea echilibrului potrivit între tehnologie și pedagogie nu este un lucru 

ușor. Nici în viața reală, nici în realizarea episoadelor. 

 

 Ȋn ceea ce privește evaluarea online, se schimbă, evident, faptul că nu mai există interacțiunea nemijlocită și asta 

influențează toate procesele de învățare, nu doar modul în care facem evaluare formativă. Unul dintre factorii care 

influențează semnificativ învățarea este relație pe care profesorul a stabilit-o cu elevii. Elevii învață mai bine dacă 

au o relație bună cu profesorii lor, există studii clare care arată acest lucru. Ei bine, acum profesorii trebuie să se 

bazeze în mare măsură pe relația pe care au stabilit-o deja cu elevii și să aibă grijă să nu o piardă. Sunt profesori 

care nu au luat deloc legătura cu elevii sau au făcut-o prin intermediul părinților. În afară de aspectele legate strict 

de eficiența unei astfel de abordări pentru eficiența predării materiei respective, pierderea cea mai mare este la nivel 

de relație cu elevii. Revenind la evaluarea formativă, poate că ea devine cu atât mai importantă în condițiile învățării 

online, pentru că ajută la păstrarea unei relații constante cu elevii, ne ajută să știm în permanență în ce ape se scaldă. 

Ca orice relație, dacă nu o hrănești consecvent, se atrofiază și dispare, iar apoi este mult, mult mai greu de restabilit. 

 

 Testarea online poate fi utilizată pentru realizarea diferitelor activităţi didactice de examinare, evaluare sau 

autoevaluare, colectarea de statistici privind gradul de asimilare a cunoştinţelor, feedback operativ, comunicarea cu 

cei examinaţi, etc. 

 

 Profesorii constată avantajele și dezavantajele în aplicarea testelor online: 

 Avantaje: permite oricărui evaluator realizarea unor teste cu maximă precizie şi profesionalism în doar câteva 

minute, utilizând colecţii profesionale de itemi, elaborate, permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr 

mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni copierile la 
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examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată, 

pentru profesori și elevi: adaptare la nivelul elevilor – ușor, mediu, greu; rapiditate în interpretare; motivare pentru 

studiu individual; posibilitate de rezolvare pentru a 2-a oară a testului; formare și dezvoltare competențe IT; 

utilizarea telefonului mobil în cadrul procesului educațional; învățare unii de la alții, monitorizarea momentului în 

care s-a realizat rezolvarea, imposibilitatea comunicării elevilor între ei chiar dacă au același tip de test, etc.) 

Experiența școlii online ne ajută să înțelegem faptul că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu multă atenție şi 

în mod adecvat. Marea provocare pentru profesori este să se îndepărteze de noţiunea de evaluare ca document Word 

– adică de la simpla înlocuire a unei bucăţi de hȃrtie cu un document electronic – şi să folosească tehnologia pentru 

a determina elevii să devină autonomi în învățare. 

 De exemplu, învățarea și evaluarea pe proiect, cu utilizarea media, oferă elevilor posibilitatea de a fi creativi, 

originali, interesați de domeniul studiat. 

 Autoevaluarea, învățarea prin descoperire, evaluarea de către colegi, reflecția, articularea sunt câteva dintre 

metodele prin care elevii sunt încurajați să își dirijeze învățarea și propria evaluare. 

În contextele online, implicarea este absolut esenţială şi toate aceste instrumente trebuie să creeze o interacţiune 

umană mai profundă şi mai semnificativă. 

Printre beneficiile evaluării online putem aminti: diverse opțiuni prin care elevii îşi pot demonstra abilitățile, 

cunoștințele și modalitatea de realizare a evaluării care este mult mai flexibilă. 

 Dezavantaje: limitarea posibilităţilor de testare a abilităţilor, accentul fiind pus pe memorare şi recunoaştere; costuri 

ridicate în faza iniţială; cunoştinţe suplimentare în zona de informatică; limitările sistemelor computerizate privind 

itemi deschiși şi altele. atribuire de răspunsuri la întâmplare de către elevi, timp pentru elaborarea testelor și 

transmiterea către elevi, imposibilitatea modificării unor itemi în cadrul testelor create de către alți autori, elevi care 

nu au mail sau telefon. 
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Metode de predare în viziune  modernă 

 

 

Profesor, Chiran Adriana, Școala Gimnazială Nr.2 Modelu, Jud.Călărași 

Chiran Ștefan, Școala Gimnazială Nr.2 Borcea, Județul Calarasi 

 

                    Educația  este  un  fenomen  ontic  ce  ființează  în  cadrul  sistemului social;  este  o  relație  

umană,  dar  și  socială,  adică,  pe  de  o  parte,  atât educatorul,  cât și  educatul  sunt  ființe  umane,  cu 

personalități  și aspirații diferite, iar pe de altă parte, fiecare dintre cei doi termeni ai relației deține o 

poziție  socială  bine  definită,  acționând  în  limitele  unor  reglementări instituționale.  „Educația  poate  

fi  concepută  într-un  mod  mai  larg  ca  o întâlnire între individ și societate, și întreaga viață socială 

poate fi marcată de  acest  schimb permanent”  (Chombart  de  Lauwe,  1982,  p.  75).  

                 Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o 

perioadă care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să 

se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și 

cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai 

mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent . 

Alegerea metodelor de predare nu se face la întâmplare ci în funcție de o serie de factori obiectivi cum 

sunt: logica intenă a științei geografice, legile pedagogiei cât și de factorii subiectivi( personalitatea 

cadrului didactic, psihologia elevului). 

În viziunea modernă metodele de predare trebuie concepute ăn așa fel încât să îl  introducă pe elev cât mai 

mult în climatul activitații e învățare pe bază de descoperire științifică. 

Fie că alegem metode tradiționale de predare sau metode alternative, acestea trebuie să țintească în mod 

explicit obținerea de noi cunoștințe sau produse ale învățării. 

Experimentul este metoda de explorare directă a realităţii, care presupune reproducerea 

artificială, provocarea intenţionată a unui fenomen sau proces , în scopul cercetării, descoperirii esenţei 

faptelor geografice, a verificării unei ipoteze.(Dulamă, M.,1996) 

Efectuarea unui experiment trebuie să ducă la realizarea atât a funcţiei cognitive, cât şi a celei 

formative. Experimentul poate fi: 

- de cercetare - atunci când se urmăreşte studiul unui fenomen încă necunoscut elevilor. 

- demonstrativ - este pregătit şi prezentat de către profesor pentru a descrie un obiect, fenomen sau proces, 

care nu poate fi cunoscut cu ajutorul observaţiei directe.  

Exerciţiul este o metodă didactică de efectuare conştientă şi repetată a unor acţiuni mintale 

(intelectuale) şi motrice (manuale pentru însuşirea unor comportamente standardizate; acţiune repetată de 

mai multe ori în vederea dobândirii unei îndemânări. 

Exerciţii de cartometrie 

a) Determinarea coordonatelor geografice prin stabilirea valorilor paralelelor şi meridianelor care 

mărginesc ochiul reţelei cartografice în care este punctul a cărui poziţie geografică dorim să o determinăm. 

Astfel, comuna Modelu are următoarele coordonate: 44°13’42” latitudine nordică şi 27°23’05 

’’longitudine estică. 
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b) Exerciţii de orientare cu ajutorul punctelor cardinale 

Ex. Reprezentaţi prin semne convenţionale:,, Ieşind din comună, şoseaua se îndreaptă spre oraşul 

Călărași , fiind legată de acest oraş prin drumul DN3B care leaga deasemenea comuna de orașul Fetești. 

Jocul geografic este o activitate umană, fără un scop material sau vizibil util, desfăşurată după reguli 

benevol acceptate, care genrează plăcere bucurie, destindere, sentimente de înălţare şi tensiune, care 

satisfac o cerinţă interioară a individului.(Dulamă, M.,2000) 

Ex.,, Satul meu”-joc de reflexie personală (5 minute). Fiecare elev împarte o foaie de caiet în patru părţi 

egale şi în fiecare dreptunghi scrie următoarele: Satul meu acum 5 ani; Satul meu în prezent; Satul meu 

peste 20 de ani; Satul meu peste 50 de ani. In fiecare sector, elevii trebuie să deseneze un element simbolic 

corespunzător cu imaginea localităţii natale corespunzătoare momentului precizat. Profesorul împarte 

clasa în grupe de câte 4 elevi. Fiecare elev prezintă celorlalţi din grupă desenele şi explică semnificaţia 

lor. Acest joc ofertă elevilor posibilitatea de a se concentra asupra esenţialului din mediul său, să-l 

analizeze şi să facă o prognoză. 

Instruirea asistată de calculator. Obiectivul A.E.L. reprezintă susţinerea procesului de învăţământ, 

fără a înlocui munca profesorului şi fără standardizarea manualelor (www.edu.ro). În procesul de predare- 

învăţare, cu ajutorul calculatorului se pot realiza: 

-prezentarea informaţiei sub forma grafică; 

-efectuarea unor calcule în scopul prelucrării de date; 

-culegerea, reprezentarea şi analiza datelor obţinute experimental; 

-crearea unor situaţii-problemă cu valoare motivaţională sau cu valoare de test;; 

-activităţi recapitulative; 

-jocuri pe teme complementare sau de aprofundare a celor însuşite în lecţie. 

Instruirea asistată pe calculator se poate realiza prin intermediul unor programe liniare sau a unor 

programe cu ramificaţii. 

 
Figura 41Schema unui program liniar (conf. curs AEL) 

A.E.L. execută următoarele funcţii: predare, testare şi evaluare. Unul din avantajele aduse de AEL 

este trecerea de la „învăţarea prin reproducere” la „învăţarea prin practică”. Profesorul pregăteşte lecţia 

luând materiale pentru conţinutul lecţiei din baza de materiale educaţionale existente în aplicaţie.             

Transmiterea unui material către calculatoarele elevilor se face prin panoul lecţiei sau din telecomandă. 

http://www.edu.ro/
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Pagina elevului se află în meniul [Secretariat] [Elevi] [Clase/Elevi]. 

Concluzionând, putem afirma că metodele de învăţământ se aleg în funcţie de obiectivele operaţionale ale 

lecţiei, ştiind clar ce anume trebuie să ştie elevul la sfârşitul lecţiei. În cursul unei ore este necesară 

folosirea mai multor metode de învăţământ. Metodele de învăţământ trebuie să fie adecvate conţinutului 

ştiinţific, materialului didactic şi mijloacelor tehnice de care dispunem, în raport cu conţinutul lecţie. 

Metodele algoritmice sunt importante în formarea gândirii ştiintifice a elevilor şi creează condiţiile 

necesare pentru sesizarea, descoperirea şi asimilarea diverşilor algoritmi. Algoritmul reprezintă o 

înlănţuire de operaţii desfăşurate întotdeauna în acelaşi mod, care se succed logic, în vederea obţinerii 

rezultatului dorit. 

a) Metoda exerciţiilor presupune respectarea riguroasă a unor prescripţii şi conduce spre o finalitate 

prestabilită. Ea vizează accentuarea caracterului practic, aplicativ al procesului de învăţământ. Rolul 

exerciţiilor este de a contribui la însuşirea de către elevi a cunostinţelor în contact cu unele probleme din 

practică, asigură consolidarea şi fixarea cunoştinţelor predate elevilor şi favorizează dezvoltarea gândirii 

independente a elevilor. Metoda exerciţiilor poate fi folosită la lecţii în clasă, în cabietul de geografie, pe 

terenul geografic, în vizite didactice din orizontul local, etc. Aceste exerciţii constau în sesizarea ideilor 

principale dintr-o lecţie, învăţarea logică cu ajutorul hărţii, corelarea imaginilor. 

b) schemelor şi graficelor din manual cu textul, indicarea corectă a obiectelor geografice pe hartă,etc. De 

exemplu, la lecţiile despre agricultură se pot face exerciţii pentru cunoaşterea tipurilor de soluri; la lecţiile 

despre clima României sunt importante lucrărileA practice şi exerciţiile care urmăresc măsurarea 

temperaturii aerului, a precipitaţiilor atmosferice, a intensităţii vântului; aceste măsurători se vor efectua 

la staţia meteorologică Călărași. 

c) Instruirea programată este o variantă a muncii cu manualul, una din caracteristicile ei importante fiind 

aceea că impune o necesitate formarea deprinderilor de muncă independentă. Realizarea practică a 

instruirii programate presupune o anumită tehnică de învăţare, o anumită metodă didactică, aplicarea 

principiului informării operative.(Munteanu,R.,1997). Principiile instruirii programate sunt: 

-Principiul paşilor mici; 

-Principiul răspunsului activ; 

-Principiul verificării imediate a răspunsului; 

-Principiul ritmului propriu de muncă; 

-Principiul răspunsurilor corecte. 

Se practică două tipuri principale de programe: programe liniare de tip SKINNER şi programe ramificate 

de tip CROWDER. Instruirea programată se poate utiliza mai ales la lecţiile de recapitulare pentru a 

reactualiza cunostinţele însuşite de elevi pe parcursul perioadei respective, pentru a fixa şi sistematiza 

noţiunile mai grele. 

 

Taxonomiile sunt scheme care reprezintă mari ansambluri de obiecte, evenimente, fenomene, 

grupate în clase, după diferite criterii sau carcteristici. Elevii învaţă să distribuie obiectele unei mulţimi 

oarecare, în clase de obiecte, conform anumitor criterii (ex. Să clasifice locuitorii localităţii Dudeştii Noi 

după grupele de vârste, după sex, după ocupaţie, după starea civilă etc.), să interpreteze şi să exemplifice 

o taxonomie.  
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INTEGRAREA ȘCOLARĂ A COPIILOR CU DEFICIENȚE MINTALE 

 

Prof. Hîrlea Nicoleta-Mădălina 

C.S.E.I Nr.2 Comănești 

 

1. Recomandări metodologice generale 

2. Repere metodologice legate de conținutul de bază al predării-învățării 

3. Probleme speciale de management al clasei 

1.Recomandări metodologice generale 

Pentru a favoriza integrarea copiilor cu deficiență mintală în structurile învățământului de masă și, 

ulterior, în comunitățile din care fac parte este nevoie de aplicarea unor măsuri cu caracter profilactic, 

ameliorativ sau de sprijinire cum ar fi: 

• -inițierea și aplicarea, în familie sau grădiniță, a unor măsuri de stimulare generală și terapie specializată, în 

perioada vârstei preșcolare, pentru toți copiii cu deficiență mintală reală sau pseudo-deficiență mintală 

• -pregătirea atentă a debutului școlar al tuturor copiilor, mai ales a celor care prezintă dificultăți în comunicare 

și relaționare, în activitatea grafică, orientare, etc. Această măsură revine grupei pregătitoare din învățământul 

preșcolar care trebuie să-și fixeze ca obiectiv general pregătirea intensivă a debutului școlar, iar în cazurile de 

întârzieri accentuate se recomandă amânarea cu încă un an a debutului școlar, dar cu obligația pregătirii 

intensive a acestui debut, care pentru unii copiii este destul de anevoios 

• -copiii care continuă să întâmpine dificultăți de învățare și adaptare, chiar și după parcurgerea perioadei de 

pregătire a debutului școlar, vor putea fi integrați individual sau în grupuri restrânse, în clasele primare 

obișnuite, beneficiind de toate facilitățile integrării (ex. profesor de sprijn, programe speciale de recuperare și 

adaptare școlară, etc) (Vrășmas T. 2001). 

Adaptări în sala de clasă 

• reducerea numărului de lucruri care distrag atenția (păstrarea mesei curate) 

• este recomandat ca acei copiii cărora le place să se zbenguie, să fie plasați lângă perete alături de copiii mai 

mari 

• antrenarea unui voluntar care să vină în clasă în anumite zile pentru a acorda ajutor individual unui copil anume 

(UNESCO, 2003) 

2.Repere metodologice legate de conținutul de bază al predării-învățării 

a) Limbajul verbal reprezintă o componentă vitală pentru învățarea și integrarea școlară a copilului cu 

deficiență mintală. Trebuie să avem în vedere următoarele aspecte: se lucrează cu copilul la nivelul 

corespunzător de dezvoltare a vorbirii și limbajului, i se permite copilului să spună ceea ce are de spus, fără a-

l condiționa strict, gesturile se traduc în cuvinte simple, i se permite copilului să arate (prin limbaj gestual) ceea 

ce vrea să comunice, copilului i se dă întotdeauna sentimentul că profesorul este interesat de ceea ce el își 

dorește, se utilizează stimuli naturali, experiența directă, din mediul propriu de viață al copilului (Păunescu, 

1976) 

b) Citirea și scrierea. Există o multitudine de abordări metodologice referitoare la învățarea citit-scrisului 

la acești elevi cu deficiență mintală. Modelele prezentate sunt descrise pe două domenii (perioada preabecedară 

și cea de învățare propriu zisă a lexiei și grafiei) 

 Pentru perioada preabecedară se descriu două modele: 
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Modelul ludic – se sprijină pe realitatea din imediata apropiere a copilului, pe experiența lui directă. 

Categoriile de activități sunt următoarele: training auditiv, coordonarea audio-motrică, trainingul vizual, 

coordonarea vizual-motrică, organizarea temporlă. 

Modelul mixt-acțional – introduce stimuli noi, cu un grad sporit de abstractizare și urmărește trecerea 

treptată de la activitățile cu suport concret la simboluri și la mediere verbală. Acest model se referă la 

dezvoltarea auzului fonematic, coordonarea audio-grafică, trainingul vizual, coordonarea vizual-grafică, 

organizarea spațială, organizarea temporală, dezvoltarea capacității de simbolizare, abilitatea grafo-motrică. 

În ceea ce privește învățarea lexiei și a grafiei, Păunescu și colaboratorii săi (1982) analizează modelul 

conceptual. Acesta se referă la identificarea sunetului, recunoașterea sunetului, învățarea literei de tipar, 

învățarea literei de mână, citirea de silabe, cuvinte, propoziții, citirea de propoziții și texte. 

c) Învățarea matematicii. Acești elevi întâmpină dificultăți mari în învățarea rezolvării de probleme. 

Abilitățile de calcul, deși necesare, nu sunt suficiente pentru rezolvarea problemelor matematice. Sunt necesare 

numeroase activități, care să vizeze: înțelegera termenilor și a relațiilor aritmetice, identificarea cuvintelor cheie, 

care să indice ce anume operație se aplică în rezolvarea problemei, verbalizarea problemei, cât mai mult posibil, 

comentarea și interpretarea soluției/ soluțiilor problemei. 

3. Probleme speciale de management al clasei. Particularitățile psihice ale acestor copii, în condițiile unei 

instruiri școlare care nu reușește să atingă standarde de succes, care să îi motiveze, pot conduce, în anumite 

situații la probleme de conduită în clasă (vorbirea excesivă în timpul orelor, ieșirea frecventă din sarcina de 

lucru, atenția distributivă și hipermotricitatea, minciuna etc) 

O tehnică ce poate fi aplicată este cea de ,,manipulare a consecințelor,, Aceasta cuprinde: 

- managementul conduitei se face în mare măsură prin tehnicile de intervenție cunoscute (aprobare și 

dezaprobare) aplicate în învățarea cognitivă 

- stabilirea unei ,,guvernări a clasei,, care să includă reguli de conduită, recompense și sancțiuni prestabilite 

- descreșterea activităților motorii la elevii hiperactivi prin procedee de exersare ,,rămânem nemișcați,, pe o 

durată crescătoare de timp, asociate cu recompense 

- identificarea unor modalități de stopare a vorbirii în clasă prin afișarea unor semne mari ,,putem vorbi,, ,,vorbim 

doar ca răspuns la întrebarea profesorului,, ,,nu vorbim deloc,, etc 

Procesul de incluziune al elevului în grupuri noi, condiții noi, cerințe noi, atrage după sine ,,sindromul acut 

al adaptării,, 

Cercetătorii Dubrovina G, Colomenschii G.L, Novicova E.V arată că inadaptarea școlară se exprimă prin 

formarea mecanismului neadecvat de acomodare a copilului la școală sub formă de dificultăți, care constă în 

imposibilitatea copilului de a-și asuma în școală rolul de elev și de a îndeplini cerințele impuse de către școală. 

Drept criterii de evidențiere a inadaptării se enumeră dereglările procesului de educație, nerespectarea regulilor 

școlii, relațiile conflictuale cu colegii, un nivel ridicat de anxietate, îmbolnăviri și reacții psihogene, denaturarea 

personalității elevului, etc. 

Majoritatea autorilor înțeleg adaptarea școlară ca o acțiune de modificare a comportamentelor copilului 

pentru a fi capabil să facă față exigențelor școlii și de a fi compatibil, sub aspectul particularităților bio-psiho-

sociale, cu normele și regulile pretinse de programa școlară pentru asumarea statutului și rolului de elev. 

Profesorii care asistă acești copii, organizează activități de învățare adecvate, reieșind din aceste realități, 

asigură condiții prietenoase și non stresante pentru acești copii, aplicând strategii specifice, eficiente pentru o 

adaptare ușoară a copilului la condițiile școlii. 

Adaptarea este efortul permanent de a răspunde, pe de o parte, la dubla exigență a constantei interne și pe 

de altă parte la rezistența lumii exterioare. Adaptarea este o dublă mișcare – de asimilare (o abordare a realității) 

și de acomodare (utilizarea unor scheme de comportament anterioare, în raport cu situația prezentă). Reușita 
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adaptării personalității conduce la o progresiune a acesteia, pe când eșecul adaptării determină o restrângere a 

cadrului ei funcțional, mai exact o stare de regresiune. 

Procesul complex al adaptării implică un acord al individului cu ceilalți bazat pe motivații interne sau pe 

interese externe comune. Adaptarea depinde și de atitudinea de acceptare a persoanei de către ceilalți sau de 

către lume, considerată ca fiind un mediu social. Aceasta presupune o atmosferă psihologică comună, o 

ambianță de acceptare în care să se găsească în deplin acord cu toți indivizii. Dificultățile de adaptare sunt 

aspecte importante pentru procesul de incluziune școlară a copiilor cu cerințe educative speciale, care 

interesează direct părinții și cadrele didactice, precum și toți specialiștii care asistă copilul. 
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IMPORTANȚA IMPLICĂRII PREȘCOLARILOR ÎN ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT – 

DEZVOLTAREA UNUI COMPORTAMENT NOBIL FAȚĂ DE COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚII 

DEFAVORIZATE 

 

Prof. înv. preșcolar Bendorfean Ioana-Bianca  

(Colegiul Național „Decebal” Deva) 

 

 

”Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”  

(Mahatma Gandhi) 

 

Voluntariatul înseamnă acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să ne 

ajute să experimentăm lucruri noi, să ne dezvoltăm și să ajutăm. Responsabilitatea este principiul care stă la 

baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. Voluntariatul înseamnă mai mult decât 

orice definiție, investiția în propria persoană. Toate situațiile care pot interveni în finalizarea proiectului de 

voluntariat înseamnă acumularea de experiență și învățarea gestionării crizelor de orice fel. 

Voluntariatul este o activitate socială voluntară care nu implică niciun fel de câștiguri și are ca scop furnizarea 

gratuită a asistenței anumitor categorii de cetățeni (de obicei vulnerabili și neprotejați) care au nevoie.  

Deși este este extrem de dificil să determinăm începutul apariției unui astfel de fenomen precum 

activitatea de voluntariat, putem încerca să facem o scurtă incursiune în istoria voluntariatului. Fără să avem 

pretenția unei precizii absolute, remarcăm de exemplu, în Rusia, un astfel de tip de activitate, precum ajutarea 

persoanelor nevoiașe în mod voluntar, în timpul activității comunității surorilor milosteniei din secolul al XIX-

lea și chiar mai devreme, din perioada construirii a numeroase școli pentru orfani în timpul primelor războaie 

ale Imperiului Rus. În SUA mișcările de masă ale voluntarilor au început după crearea primei brigade de 

pompieri din Philadelphia în timpul lui Benjamin Franklin (secolul al XVIII-lea). După ce știrile despre această 

brigadă s-au răspândit în toate statele, mulți americani au început procesul de voluntariat ca adevărați filantropi, 

în special în cadrul Crucii Roșii Americane, organizație care oferă voluntar și din proprie inițiativă servicii de 

asistență tuturor cetățenilor care au nevoie.  

Studiile pe tema voluntariatului se orientează, în general, pe cîteva direcţii majore. De exemplu, diferite 

studii au reliefat ca motive personale ale voluntarilor dobândirea de noi abilităţi, dezvoltare personală, creşterea 

stimei de sine, pregătirea pentru o carieră, exprimarea valorilor personale, angajamentul comunitar. Diferite 

cercetări au prezentat o influenţă a valorilor şi atitudinilor orientate civic asupra voluntariatului. 

Alte studii subliniază faptul că implicarea în trecut în activităţi voluntare conduce la dezvoltarea unei 

identităţi de rol a voluntarului, care va susţine implicarea pe viitor a acestuia în alte acţiuni voluntare şi că 

persoanele sunt mai motivate să îi ajute pe aceia cu care se identifică la nivel colectiv. O altă direcţie de studiu 

consideră că anumite variabile de personalitate sau dispoziţionale motivează voluntariatul (orientarea prosocială 

a personalităţii, cu trăsături ca empatia orientată către ceilalţi şi disponibilitatea de a oferi ajutor). Există autori 

care analizează caracteristicile de personalitate şi starea de sănătate psihică şi fizică drept resurse necesare 

pentru a căuta şi a se implica în servicii comunitare (aspecte ale personalităţii la care persoanele fac apel când 

se confruntă cu provocări şi dificultăţi în viaţa proprie, ce curprind încrederea, sentimentul controlului asupra 

propriei vieţi şi o stimă de sine ridicată). 

Diferite studii realizate pe tema motivaţiei persoanelor de a face voluntariat au arătat că, în general, 

motivele sunt mixte, de tipul altruism-egoism (dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi sau a-şi satisface scopuri 
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importante de natură personală, socială şi psihologică) şi că dispoziţiile personale (empatia sau personalitatea 

prosocială) joacă, de asemenea, un rol important. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, voluntariatul înseamnă hrană pentru 

sufletul nostru, pentru că, dăruind necondiționat iubire, vom primi iubire, dăruind frumos, vom primi frumos. 

Important este să ne dorim și să facem primul pas. 

Drumul în viaţă al omului este presărat de nenumărate valori. Printre acestea valorile morale au un rol 

deosebit atât în formarea caracterului şi a stilului distinctiv al oamenilor unii faţă de alţii, cât şi în solidarizarea 

lor în adoptarea unor proiecte comune care le canalizează viaţa. Omul are multiple nevoi personale care îl 

determină să aleagă din realitate ceea ce este potrivit, dar trăieşte totodată în diferite colectivităţi, care îi impun 

anumite criterii de alegere şi decizie. Nu putem avea o imagine a principalelor valori morale, dacă nu deţinem 

datele principale despre societatea în care ele sunt cultivate după anumite reguli şi obişnuinţe, tradiţii împărtăşite 

de membrii, instituţiile principale, grupurile din acea societate. Educaţia este concepută ca o activitate de 

formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane, marii filosofi şi oameni ai culturii arătându-se preocupaţi de 

”darul cel mai frumos care poate fi făcut omului” (Platon). 

Dezvoltarea plenară, armonioasă a omului presupune o modelare a acestuia, în planuri multiple: fizic, 

intelectual, moral, estetic şi practic. Formarea profilului moral al personalităţii este un proces îndelungat care 

îşi are originea în familie, se continuă în şcoală şi se consolidează pe tot parcursul devenirii umane. Cunoaşterea 

procesului formării conştiinţei şi conduitei morale, a relaţiei dintre latura morală şi celelalte aspecte ale 

educaţiei, a rolului diferiţilor factori în formarea convingerilor, sentimentelor şi obişnuinţelor morale trebuie să 

stea în atenţia specialiştilor. Perioada preşcolarităţii reprezintă fundamentul personalităţii copilului. La 

grădiniţă, copilul trebuie să intre în contact cu ceea ce înseamnă bazele unei educaţii diverse şi care se va 

desfăşura pe tot parcursul vieţii. Problema apropierii copilului de cunoaştere a normelor, regulilor de bază şi 

convieţuire trebuie văzute prin prisma jocului şi amenajării adecvate a spaţiilor locative. Educaţia morală 

formează copiilor o conduită morală bazată pe cunoaşterea cotidiană a regulilor vieţii sociale, urmăreşte 

iniţierea copiilor în practicarea unui comportament activ, responsabil, capabil de toleranţă şi respect faţă de sine 

şi faţă de ceilalţi, conştient de drepturi şi datorii, liber şi deschis spre alte culturi. Cadrul didactic intervine la 

această vârstă în realizarea educaţiei moral civile şi sociale a copilului.  

La intrarea în grădiniţă, copilul are o experienţă de viaţă, care poate fi valorificată, însă cadrul didactic 

trebuie să-l introducă pe acesta în universul valorilor reale, să-l facă să înţeleagă semnificaţia acestora, să 

dobândească acea capacitate de a distinge ceea ce este frumos, bun, adevărat. Pentru ca aceste cunoştinţe să se 

transforme în conduite trebuie însoţite de trăiri afective, componenta cognitivă şi cea afectivă fiind 

indispensabile în formarea conştiinţei morale. Totuşi formarea conştiinţei morale este un proces lung şi 

anevoios, iar transformarea acestuia în conduită presupune corelarea tuturor componentelor sale fundamentale: 

obiective, conţinut, metode, mijloace, forme de organizare, metode de evaluare. Îmbinarea acestora într-un 

sistem, deprinderea elementelor de bază, unitatea dintre teorie și practică şi fundamentarea actului educaţional 

pe principii ştiinţifice reprezintă baza unei educaţii morale corespunzătoare. La grădiniţă, copiii deprind 

normele de conduită civilizată de a îndeplini diferite sarcini, de a avea un program regulat şi, astfel, sunt ajutați 

să colaboreze mai bine cu cei din jurul lor şi să aibă iniţiativă. Acum ei îşi îmbogăţesc vocabularul, îşi dezvoltă 

gândirea, concentrarea, memoria, dorinţa de cunoaştere şi atenţia, comunică mai mult, îşi dezvoltă aptitudinile 

fizice, psihice, artistice. 

Niciodată nu este prea devreme să implicăm copiii în activități de voluntariat. Indiferent de paleta 

acțiunilor care implică voluntariatul, acestea au ca scop conștientizarea, sensibilizarea și responsabilizarea 

copiilor, ajutându-i să capete un set de valori și conduite de grijă față de semeni.  
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Perioada preșcolarității este o perioadă importantă în formarea și dezvoltarea personalității şi a 

sistemului propriu de valori, în formarea  imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului 

de viaţă. La această vârstă copiii au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a 

putea trece cu succes la autonomie și responsabilitate. Dacă preșcolarii de astăzi cresc și se dezvoltă în spiritul 

voluntariatului, poate oglinda societății de mâine va fi una diferită, încununând munca tuturor dascălilor care 

sunt implicați în consolidarea educației permanente în viețile copiilor pe care îi modelează de-a lungul carierei, 

insuflându-le valori ca: iubirea, bunătatea, respectul, credința. 

În dezvoltarea unei mentalități sănătoase la nivelul unei societăți care se află într-o continuă schimbare, 

educația pentru voluntariat are un rol determinant, această problemă privindu-ne deopotrivă pe toți, adulți sau 

copii. Este necesar să le explicam copiilor consecințele pe care acțiunile lor le au, schimbarea pe care acestea o 

aduc în viața noastră dar și în viețile celor din jurul nostru. 

De multe ori, preșcolarii sunt considerați prea mici pentru a-şi asuma responsabilități, însă, dacă li se 

oferă o șansă, se pot transforma într-un adevărat model pentru adulții din jurul lor. Manifestând deseori un 

entuziasm molipsitor, fiind creativi și foarte activi, pot antrena alți membri ai comunităţii în procesul de 

schimbare și tocmai de aceea implicarea activă a preșcolarilor în activități de voluntariat pot genera schimbări 

pozitive, fiind benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei. 

Personalitatea viitorului adult este determinată în mare măsură de școală și de familie, de modul în care 

copilul este educat și format. Atât școala, cât și familia pot crește sau diminua încrederea în sine a copiilor, 

creativitatea și dezvoltarea aptitudinilor lor. Învățământul modern promovează o metodologie axată pe acțiunea, 

pe promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenței, ale imaginației și 

creativității. O modalitate eficientă, cu rezultate deosebite obţinute în atitudinea şi comportamentul copiilor este 

proiectul de voluntariat. Utilitatea acestuia constă în faptul că îi ajută pe preșcolari să înţeleagă legătura care 

există între cunoştinţele dobândite la grădiniță şi lumea exterioară, dă posibilitate acestora de a se implica în 

mod voluntar şi de a organiza prin investigare individuală sau în grup, punându-i în contact cu comunitatea. 

Preșcolarii trebuie apropiaţi de valorile morale și civice nu numai în familie ci, mai ales, în grădiniță, în cadrul 

activităţilor instructiv-educative sau în cadrul unor proiecte de voluntariat de anvergură locală și naţională. A 

educa tânăra generație în spiritul valorilor morale și implicării civice înseamnă a crește în iubire, prețuire, 

toleranță și respect față de semeni. Scopul acestor proiecte de voluntariat este crearea cadrului necesar 

cunoaşterii şi implicării comunității locale, a preșcolarilor și cadrelor didactice în acțiuni și activități de 

voluntariat în vederea dezvoltării spiritului de solidaritate, loialitate și dragoste față de copiii cu probleme 

majore, față de copiii defavorizaţi, dovedind o atitudine de înţelegere, prietenie, acceptare și respect, creşterea 

respectului faţă de sine și față de ceilalți, cultivarea valorilor moral-spirituale și educarea copiilor în spiritul de 

a dărui un strop de bucurie, un prinos de bunătate, o clipă de gingășie și un zâmbet de fericire celor care de cele 

mai multe ori sunt abandonați și uitați de familii și chiar de societate, dar care doresc să se știe de ei.  

Subliniem importanța participării preșcolarilor la proiecte educative de voluntariat deoarece în cadrul 

acestora ei au posibilitatea de a învăţa că a trăi pentru alţii este o virtute ce trebuie deprinsă prin exersarea 

faptelor bune săvârşite dezinteresat. Astfel, aceștia se pot familiariza cu modul de viață a copiilor aflați în nevoi 

speciale, iar cultivarea spirtului civic, social-filantropic-caritabil în rândul copiilor de orice vârstă este esential 

pentru dezvoltarea lor armonioasă. Proiectul educațional de voluntariat contribuie la creşterea gradului de 

adaptabilitate, socializare și integrare în medii și contexte noi pentru fiecare copil implicat în activitatea de 

voluntariat. Întotdeauna, ne îmbogăţim sufletește prin intermediul darurilor binefăcătoare, precum iubirea, 

bunătatea, compasiunea, bunăvoinţa, bucuria. Împărțind aceste daruri cu o mare abnegaţie și celor aflați în nevoi 

speciale ne diversificăm puterea de a dărui. Important este să arătăm comunității că ne pasă, că dorim să ne 

implicăm în astfel de acțiuni, iar faptele noastre pot fi un model de implicare civică pentru toți semenii.  



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   

1263 
 

Voluntariatul îl transformă pe copil într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din 

jurul lui, pe care în mod curent nu le sesizează deoarece, aparent, nu au nicio conexiune directă cu ele, oferindu-

le posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionează în mod curent în activităţile 

obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Spre exemplu, implicarea preșcolarilor într-un 

proiect de voluntariat în care pot asculta poveștile de viață ale unor copii proveniți din medii defavorizate și, 

totodată, putând face un gest nobil pentru aceștia, reprezintă o oportunitate deosebită. Astfel, preșcolarii se pot 

mobiliza, sub atenta coordonare şi îndrumare a cadrelor didactice, și pot pregăti pentru copiii din medii 

defavorizate rechizite, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, dulciuri şi alte surprize, pe care le pot înmâna 

personal. De asemenea, dacă activitatea are loc în preajma sărbătorilor, copiii pot prezenta şi un scurt program 

artistic, pentru a-i încânta pe colegii lor aflați în nevoi speciale şi a-i ajuta să intre în atmosfera sărbătorilor.  

Într-un astfel de scenariu, beneficii pot fi de ambele părți. Astfel, preșcolarii participanți cu siguranță 

vor fi impresionați de situațiile dificile în care se află unii dintre semenii lor, iar dacă aceștia din urmă au 

rezultate școlare deosebite (cum se întâmplă în cele mai multe dintre cazuri), copiii conștientizează încă de la 

cele mai fragede vârste faptul că performanța școlară poate fi realizată indiferent de condițiile materiale de care 

dispune sau nu familia unui copil. Dialogul stabilit între copii pe parcursul unei astfel de activități nu poate fi 

decât real şi autentic, facilitând transmiterea unor mesaje de încurajare, susținere şi comunicare proactivă.  

Cadrele didactice din învățământul preșcolar au rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi care 

să le facă bine din punct de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu 

să ofere bunătate celor din jur. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori, cum sunt 

iubirea, respectul, credinţa, bunătatea. Fără ele nu există nimic. Dacă fiecare dintre noi am face cat de puţin 

pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună. Există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult 

mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. De aceea este esențial să nu-i respingem pe cei care nu sunt ca 

noi, dimpotrivă să încercăm să-i înţelegem şi să învăţăm ceva de la ei, mai ales de la copii. În drumul nostru 

prin viață descoperim foarte multe lucruri legate de copii și familiile acestora, care trăiesc în sărăcie dar au 

multă bucurie în sufletele lor gingașe. Astfel învăţam că fiecare copil este preţios, special, chiar dacă diferă ca 

aspect sau mediu de proveniență. Aceşti copii, prin faptul că există, ne fac pe noi mai sensibili, mai buni, mai 

toleranţi.  

În acest mod ar trebui să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem, să privim cu alţi ochi lumea. Copiii în 

nevoi speciale sunt nevinovaţi, unii oferă modele de viaţă, oferă necondiţionat iubire şi merită trataţi cu respect. 

Acțiunile de voluntariat îi ajută pe cei implicați să simtă că fac o diferenţă, că au puterea să schimbe lucrurile 

în bine. Este extrem de important ca preșcolarii să învețe ce înseamnă altruismul, empatia şi implicarea în viaţa 

comunităţii. Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, aşadar toţi avem ceva de spus 

în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau al oraşului în care trăim. 

Important este să ne dorim acest lucru şi s-o facem din tot sufletul. Ceea ce trebuie să ştim este că oricine poate 

să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este să ne 

dorim. 

Chiar dacă sunt foarte mici, copiii de grădiniţă trebuie să învețe să accepte şi să respecte regulile de 

convieţuire în grup, să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, 

armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi a celor din jur. Cadrele didactice au 

menirea de a îndruma și sprijini preșcolarii să creeze momente de bucurie pentru copiii dezavantajaţi, oferindu-

le mici surprize, multă dragoste și căldură sufetească pentru că astfel se formează caracterul frumos al adultului 

de mâine. 

Activitatea de voluntariat presupune inițiativă, responsabilitate, interacțiune, spirit civic și 

organizatoric, curaj, încredere, colaborare și dinamism. Participând la astfel de proiecte, copiii învaţă să 
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promoveze într-o formă creativă ideile personale și să lupte pentru realizarea lor. Așadar, prin acțiuni de 

voluntariat își pot dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de problemele comunității din care fac parte şi de 

ceea ce se întâmplă în jurul lor. Voluntariatul nu presupune pentru cei implicați numai o investiție în ei înșiși, 

înseamnă să se conecteze la colectivitate, să socializeze mai mult, să fie activi într-un mod util și distractiv, 

înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajute necondiționat, dăruind-i din timpul liber. Astfel se 

consolidează sentimentul apartenenței la grup şi individul se asociază obiectivelor comune ale acestuia pe 

parcursul desfășurării proiectelor de voluntariat.  

În concluzie, valoarea activităților de voluntariat desfășurate la nivelul grădinițelor este incontestabilă 

în societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie implementată la scară mai 

extinsă. Responsabilitatea majoră, însă, le aparține organizatorilor acestei activități (cadrelor didactice), care au 

datoria să ofere experiențe de voluntariat de calitate, să selecteze beneficiarii în mod echitabil, să coordoneze 

corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să realizeze o evaluare complexă a impactului activităţilor de 

voluntariat, pentru a putea furniza argumente relevante factorilor decizionali care trebuie să susțină dezvoltarea 

acestui tip de activitate extracurriculară. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

 
Prof. Fighiuc Mirela  

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui 

 

„Un copil, un profesor, o carte și un pix pot schimba lumea”. Acestea sunt cuvintele Malalei Yousafzai, 

o tânără activistă pakistaneză și laureată a premiului Nobel pentru Pace 2014, cuvinte esențiale asupra valorii 

educației. Un apel puternic pentru cei care lucrează zi de zi în lumea educației, pentru factorii de decizie politică 

de care depinde protejarea și promovarea unei școli de calitate pentru toți, pentru fiecare dintre noi, părinte, 

elev, cetățean pentru că dreptul nostru la educație și modurile în care aceasta se realizează poate determina 

prezentul și viitorul nostru.  
Țara noastră se confruntă cu probleme serioase legate de abandonul școlar și excluziunea socială, în 

special în zonele rurale. În unele judeţe din România, aceste aspecte au atins un nivel îngrijorător, fiind necesare 

măsuri urgente, precum desfășurarea de activități utile și elaborarea unui plan de acțiune pentru integrarea 

socială și educațională.  
Care sunt cauzele determinante ale acestei realități și situațiile de risc cu care se confruntă oamenii? 

Sărăcia comunităţilor din zonele defavorizate care reduce posibilităţile părinţilor de a le asigura copiilor 

resursele necesare educaţiei. În multe cazuri, sărăcia declanșează adesea exploatarea copiilor de către părinți în 

scopuri de muncă. Tendința de a considera că familiile din zonele defavorizate nu apreciază pozitiv importanța 

educației este superficială. Indiferența față de școală se explică prin presiunile statutului economic, prin 

dezamăgirile personale ale părinților și prin lipsa sau slaba reprezentare a unor valori culturale în cadrul 

comunității locale.  
După cum se menționează în statisticile naționale și internaționale, motivele - pentru un număr 

considerabil de elevi - de a părăsi o formă de școlarizare, în special în sectorul învățământului general 

obligatoriu, sunt în egală măsură legate de disfuncționalitățile sistemului educațional. În multe cazuri, 

problemele se ridică în principal de la elev: dificultăți de învățare, deficiențe fiziologice, psihologice sau mixte. 

Lipsiți de motivație, mulți elevi din clasele gimnaziale abandonează școala încă din primii ani de studiu și ajung 

să ajute prin casă sau să lucreze ca zilier. Factorii educaționali au un rol foarte important (motivații și interese 

slabe în raport cu școala/educația, greșelile educative comise de profesori în ceea ce privește atitudinea față de 

elevii cu dificultăți de învățare sau elevii care provin din medii sociale defavorizate, incompetența profesională 

a cadrelor didactice și a conducătorilor școlii, etc.) care duc, de obicei, la atitudini de insubordonare față de 

normele și regulamentele școlare, fenomene precum absenteismul, eșecul școlar, repetarea claselor și în final 

abandonul școlar; mediul școlar neprietenos, neincluziv (plăcerea de a veni la școală, integrare în grup școlar, 

loc în clasă, lipsă de participare sau participare scăzută la învățământul preșcolar); note mici (reprezentarea și 

valorificarea educației pentru sine); trecerea de la un nivel de învățământ la altul (după clasa a VIII-a se 

înregistrează cea mai mare rată a abandonului școlar).  
Cu referire la cultura de origine a elevilor, cercetările din domeniul educației au arătat că mediul socio-

cultural de origine al elevilor este una dintre cele mai importante variabile implicate în fenomenul abandonului 

școlar. Cunoașterea atitudinii familiei în raport cu școala și identificarea surselor unor potențiale tensiuni sau 

blocaje manifestate în legatură cu continuarea studiilor de către elevi, constituie un factor important în 

prevenirea abandonului școlar. Climatul familial este la fel de decisiv în ceea ce privește cauzele abandonului 

școlar. Așadar, o viață de familie dezorganizată, ca urmare a divorțului, climatul familial conflictual și imoral, 

excesiv de permisiv sau autoritar, metodele educaționale 
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divergente, atitudinea rece, indiferentă a părinților, sunt toate motive care îi determină pe elevi să 

abandonează studiile. 
 

Există și factori socio-economici (crize politice, economice, sociale și morale, inconsecvența 

sistemului de bunăstare, norme sau valori confuze sau absența acestora, anturajul negativ etc.) care 

contribuie la derutarea elevilor, îndepărtându-i de mediul educațional și, în sfârșit, având un rol important 

în apariția abandonului școlar. Lipsa locurilor de muncă și asigurarea unui trai decent în familie determină 

plecări masive la lucru în străinătate, ceea ce influențează negativ educația copiilor, care nu urmează 

cursurile obligatorii pentru a finaliza opt clase. Din cauze reale, acești copii sunt îndrumați către alte 

priorități existențiale care contribuie la abandonul școlar pentru activități casnice, căsătoria la vârsta de 13-

14 ani, plecarea în străinătate la părinţi, etc. 
 

Potrivit unui profesor din mediul rural, absenteismul este o problemă în școala lor dar și în 

majoritatea școlilor. Este un semnal de alarmă. Încercând să afle de ce atât de mulți copii lipsesc de la 

școală, acel profesor a observat că problema majoră sunt părinții care pleacă în străinătate și îi lasă singuri 

acasă necontrolați. A doua problemă este situația financiară precară și sunt multe cazuri în care copiii nu 

au cu ce să se îmbrace. (Ilisei, 2016) Abandonul școlar reprezintă sfârșitul eșecurilor repetate în adaptarea 

școlară. Astfel, eșecul școlar are un risc foarte mare de manifestare prin abandon școlar. Prin urmare, pentru 

a minimiza discriminarea, părăsirea timpurie a școlii și excluziunea socială, trebuie luate măsuri pentru 

abordarea/reducerea cauzelor eșecului școlar. 
 

Pentru a preveni abandonul școlar, mai mulți autori consideră că este necesară realizarea unui 

parteneriat școală – familie – comunitate. În România, în școlile din medii defavorizate, acest parteneriat 

este aproape absent din cauza barierelor culturale sau psiho-sociale. Pentru a dezvolta intervenții 

individuale sau la nivel de sistem pentru prevenirea primară a abandonului școlar, ar fi util să existe un 

model conceptual care să se concentreze pe interacțiunea dintre școală și acei elevi considerați expuși 

riscului. Analizând modelele de interacțiune care duc la părăsirea timpurie a școlii, abandonul poate fi văzut 

ca un comportament, nu o caracteristică predeterminată a anumitor elevi. Pentru a reduce discriminarea, 

abandonul școlar și excluziunea socială, trebuie să luăm în considerare următoarele variabile esențiale: 

elevii și familiile acestora, profesorii și școala. Evitarea școlii a devenit treptat o problemă severă a 

adolescenților (Wilkins, 2008) și o problemă interdisciplinară de sănătate publică, care poate avea rezultate 

negative (Sobba, 2019). Evitarea școlară se referă la adolescenții care sar peste ore sau școală în mod 

intenționat, situație care poate fi studiată folosind tehnici sociologice. 
 

Profesorii din zonele rurale cu care am colaborat de-a lungul cerierei mele în diverse proiecte și 

activități de voluntariat, depun eforturi deosebite pentru prevenirea și reducerea problemelor legate de 

discriminare, excluziune socială și abandon școlar, comunicând constant cu elevii, părinții, autoritățile 

locale, astfel încât importanța educației în viața copiilor să poată fi percepută corect. Uneori s-a putut 

observa și o schimbare pozitivă a atitudinii față de școală a unor copii care au abandonat școala. Unii dintre 

ei au dorit să se întoarcă la școală după un an sau chiar o pauză. Probabil că și-au dat seama cât de importantă 

este pregătirea lor pentru viață și profesie (competențe într-o ocupație, calificare superioară, salariu mai 

bun) atât la noi, cât și în străinătate. În ceea ce privește părinții, s-a observat că multe familii nevoiașe își 

încurajează cu tărie copiii să finalizeze liceul, să continue un liceu sau o școală profesională (calificare într-

o profesie ocupaţională). Există și implicarea autorităților locale (Primărie) pentru a atrage și sprijini copiii 

să frecventeze școala prin acordarea de asistență socială, renovarea clădirilor și anexe școlare, repararea 

căilor de acces. În acest context, se recomandă elaborarea unei strategii viabile și eficiente de prevenire și 

reducere a discriminării, excluziunii sociale și abandonului școlar în rândul copiilor prin unificarea 

eforturilor autorităților locale – Primării, Consiliul Județean, Prefectura, 
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Inspectoratul Școlar, cadre didactice, părinți, fundații, ONG-uri – și tuturor celor care doresc să susțină 

redresarea educației, chiar și pentru a salva educarea și atragerea copiilor către acest fenomen care este o 

prioritate națională pentru societatea românească. 
 

Obiectivul principal al acestei lucrări este de a sublinia importanța alternarea metodelor de 

prevenire a abandonului școlar, de diversificare și combinare a acestora pentru a alcătui un demers 

educațional de durată la nivelul cel puțin minimului prevăzut de legislație. 
 

În contextul combaterii părăsirii timpurii a școlii, există diferite abordări care iau forma unor 

propuneri de diferite tipuri. Există acțiuni întreprinse în cadrul orarului școlar, cu lecții alternative cu 

referire la materii specifice, precum povestirea și benzile desenate pentru limba română sau limbile străine 

sau predarea Matematicii prin rezolvarea unor probleme concrete sau cu ajutorul instrumentelor moderne 

de predare (cum ar fi aplicațiile pentru smartphone), pentru a se asigura că disciplinele considerate mai 

complexe sunt mai apreciate, sau mai bine înțelese printr-un limbaj simplificat. Există și intervenții în afara 

orelor curriculare (după-amiaza, în weekend sau în perioada de vară) pentru a oferi un sprijin aprofundat și 

o metodă eficientă de studiu, sau ateliere creative de muzică, scriere creativă, teatru și activități sportive 

care integrează propunerea didactică, mai ales în acele teritorii în care experiențele de viață constructive și 

interesante sunt rare, provocând acel sentiment de izolare care generează lipsa stimulilor care favorizează 

abandonul școlar. În acest sens, utilitatea împletirii activităților de sprijin pentru studiul cu acţiuni de 

animaţie culturală şi artistică sau cu activităţi de „explorare” a frumuseţilor pe care le oferă teritoriul de 

apartenenţă. Acest lucru permite atât să stimuleze crearea de așteptări pentru viitorul elevilor, care nu rămân 

atât de izolați în contextul local și deschiderea către realități externe accesibile, atât pentru a descoperi noi 

modalități de observare a teritoriului înconjurător. Adesea, de fapt, părăsirea timpurie a școlii este legată de 

factori care nu au legătură directă cu activitățile școlare, dar care au legătură cu sentimentul de neîncredere 

şi abandon pe care unele contexte îl transferă indivizilor singuri. 
 

Scopurile proiectelor sunt diferite: unele, pe lângă faptul că au ca obiectiv îmbunătățirea 

performanței școlare și a frecvenței lecțiilor, includ activități care vizează bunăstarea psihologică și 

motivarea elevilor și includerea lor socială în contextul școlar, cu servicii de consiliere psihologică sau 

specifică; alții acționează într-un mod țintit pentru a facilita traseul de învățare al celor mai fragile 

discipline, cum ar fi elevii care au adesea nevoie de coordonare școlară cu familiile lor, prin acțiuni de 

mediere culturală și mai multe ocazii „fără griji” de a socializa cu prietenii. 
 

Mai mult, printre proiectele utile pentru a încuraja învățarea celor mai slabi, se numără cele care au 

ca scop asistența elevilor cu dizabilități sau nevoi educaționale speciale și/sau tulburări din spectrul 

autismului. În aceste cazuri, scopul este dublu: să asigure îmbunătățirea integrării școlare a elevilor și, în 

același timp, succesul educațional al acestora, prin crearea unor momente stimulatoare de agregare, dar și 

prin căi de valorificare, sociale și de stima de sine care vizează transferul de competențe și la nivel tehnico-

practic. Pentru a facilita procesul de învățare, obiectivele sunt definite pentru elevii cu dizabilități atestate 

în „Planul de intervenție individualizat”. Aceste documente sunt întocmite de specialiști în domeniul social 

și sanitar și definesc relația dintre școală și părinți și cifrele care urmăresc elevul în activitățile de recuperare 

și reabilitare, indicând toate intervențiile necesare, în special instrumentele compensatorii și măsurile 

dispensatorii, pentru atingerea acelorași obiective de învățare ca și colegii. Pentru a obține rezultatele dorite, 

multe proiecte includ o viziune de rețea, prin care sunt implicate atât școala cât și familiile și toți ceilalți 

actori care gravitează în jurul vieții beneficiarilor. Proiectele se adresează persoanelor de diferite vârste și 

care frecventează diverse tipuri de școli, ținând cont de contextul socio-economic și geografic în care 

trăiesc. În acest sens, este util să evidențiem modul în care, 
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pe baza țintei de vârstă de referință, propunerile au caracteristici diferite. De altfel, este diferit să se intervină 

în intervalul preșcolar (0-6 ani), unde de obicei sunt asigurate activități de sprijin parental - prin grupuri 

coordonate de profesioniști - și se oferă instrumente. pentru reconcilierea familiei cu munca. În perioada de 

tranziție între gimnaziu și liceu, activitățile de suport psihologic și consiliere sunt mai răspândite, în 

condițiile în care, în tranziția delicată dintre două cicluri școlare, rata abandonului școlar este deosebit de 

ridicată. În activitățile de orientare din liceu, copiii sunt adesea implicați în activități de grup și individuale, 

iar acest lucru este util mai ales atunci când judecata școlii nu coincide cu aspirațiile copilului. Adolescenții 

ar trebui însoțiți să dobândească abilitățile necesare găsirii unui loc de muncă în concordanță cu drumul 

parcurs și cu ambițiile și talentele lor, prin servicii specifice de orientare și alternanță școală/muncă, precum 

și, în mai multe cazuri, cu frecvența la cursuri profesionale (în sectoare precum catering, estetică, 

meșteșuguri etc.). 
 

Cooperarea familiilor în calitate de parteneri școlari este un factor determinant pentru succesul 

educațional al elevilor. Pe de altă parte, este în interesul școlii să ridice nivelul de implicare a părinților 

pentru a avea interlocutori din ce în ce mai motivați și împuterniciți. Acest sprijin pentru parenting și 

abilitățile educaționale ale familiei se manifestă în moduri diferite, care se califică prin momente de 

colaborare și coresponsabilitate. Sunt multe inițiative promovate în acest domeniu, precum facilitarea 

întâlnirilor cu profesorii, cu care dialogul este adesea dificil și pentru care este nevoie de mediatori care să 

ajute la depășirea reticenței reciproce și la dezvoltarea unui dialog constructiv. Grupurile de autoajutorare 

și atelierele pentru activitățile desfășurate cu copiii și profesorii sunt, de asemenea, instrumente eficiente. 

În plus, în sprijinirea părinților sunt foarte importante toate acțiunile care urmăresc să ușureze procesele 

birocratice, precum procedurile de înscriere sau cererile de stimulente economice la care aceștia au adesea 

dreptul, dar pe care nu le cunosc. Există și unele proiecte în care părinții devin co-beneficiari, mai ales în 

acele contexte în care părăsirea timpurie a școlii poate deveni consecința extremă a unei situații de resurse 

limitate. În aceste cazuri este util să se intervină pe ambele fronturi, oferind parinților căi de plasament și 

autonomie și, în același timp, sprijin copiilor. 
 

Un rol important în lupta împotriva părăsirii timpurii a școlii este cel al profesorilor. Planificarea 

și acțiunile utile de abordare a dispersării îi privesc foarte îndeaproape pe profesori, mai ales în ceea ce 

privește pregătirea lor. De fapt, printre obiectivele proiectelor analizate sunt: promovarea inițiativelor 

didactice și de laborator inovatoare, promovarea formelor de îndrumare și mentorat a elevilor la cursuri de 

formare și investirea în orientarea educațională ca instrument de sprijin și însoţind alegerile copiilor. Este 

deci clar că rolul profesorilor, și mai concret al formării cadrelor didactice, devine strategic din punct de 

vedere didactic și profesional într-un context în care este necesar transferul și consolidarea competențelor 

pentru construirea de noi forme de învățare și de noi strategii de predare. Alte teme pe care profesorii le 

includ în cursurile de formare sunt, pe de o parte, „a ști să asculte” nevoile personalizate de formare ale 

fiecăruia, mai ales când vine vorba de interculturalitate, sau de cunoașterea și înțelegerea culturilor, pe de 

altă parte, „a ști să vorbească”. 
 

Un plan de lecție este vital pentru a preda, îți ușurează pașii pentru a reuși mai bine. Complexitatea 

factorilor care duc la abandon școlar demonstrează încă o dată faptul că o bună pregătire și planificare a 

lecțiilor este esențială. Astfel, exemple de planuri de lecții pe aceasta temă sunt o necesitate; sunt foarte 

utile atât timp cât se bazează pe o experiență temeinică. Experiența de success trebuie să fie transmisă mai 

departe celorlați. 
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Plan de lecție: Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii  
Rezumatul Proiectului: Proiectul privind prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a 

școlii în rândurile elevilor își propune:  
Identificarea principalelor motive care stau la baza fenomenului de abandon școlar;  
Elaborarea unor programe și proiecte educative școlare și extracurriculare menite să crească rata 

participării școlare și să faciliteze integrarea copiilor care au abandonat școala;  
Identificarea unui set de strategii de prevenire și reducere a absenteismului și abandonului școlar. Scopul / 

Motivele Proiectului: Diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi  
creşterea motivaţiei învăţării pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţia de bază.  

Obiective:  
o Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului , atât în rândul 

elevilor problemă , cât şi a părinţilor acestora .  
o Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin din 

familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse.  
o Identificarea , procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru susţinerea unor 

cheltuieli materiale ale elevilor problemă.  
o Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor. 
 
 

 Dezbateri pe tema riscului de abandon școlar;  
 Realizarea de chestionare privind absenteismul școlar, aplicate elevilor, cadrelor didactice și 

părinților;•  
 Prezentări și studii de caz;  
 Workshopuri - elevi / părinți / cadre didactice / Invitați ONG-uri;  
 Realizarea de mape care să conțină materiale de informare necesare părinților / elevilor;  
 Realizarea unor activități extracurriculare axate pe abilități și deprinderile elevilor, menite să le 

îmbunătățească percepția asupra estimărilor de sine.  
Rezultate Aşteptate  
În perioada derulării proiectului s-a constatat scăderea numărului de absențe la unii elevi și 

recuperarea lor, inclusiv obținerea de rezultate bune la învățământul în strânsă colaborare cu profesorul 

psihopedagog al școlii. Elevii din grupul țintă la proiect se vor integra în colectivele din care fac parte.  
Din analiza activității desfășurate în cadrul acestui proiect (activități de tip nonformal), s-a constatat 

faptul că educația nonformală este benefică în dezvoltarea personalității elevului, la nivel motivațional și afectiv 

însă aceasta trebuie corelată cu activități foemale în vederea facilitării și dezvoltării unor componente cognitive 

și afective ale elevilor, absolut necesare pentru integrarea lor în societate. 
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STRATEGII DE PREDARE ONLINE LA COPIII CU NEVOI  EDUCAȚIONALE 

SPECIALE 

 

Prof. Dan Antonina-Violeta 

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos 

 

 

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în procesul 

educațional, cu atât mai mult pentru elevii cu CES, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. 

Trecerea de la formula „față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere 

pe cerințele impuse de urgență, dar și o„cotitură” didactică  în abordarea activităților de învatare pentru 

elevii cu CES.   În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona 

competențelor digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice 

digitale și multimedia precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a 

asigura tuturor copiilor acces la o educație de calitate. 

Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, 

pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând 

cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod 

acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi 

modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care 

trebuie regândite și îmbunătățite. Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și 

platformele de streaming, modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în 

acest context sensibil. A existat o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și 

profesioniste, eclectisme operaționale, dar și viziuni unitare. 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate. Este și 

cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: cea digitală (comunicare digitală, gestionarea 

informației, crearea de conținuturi digitale educaționale, implementarea aplicațiilor de management 

școlar, utilizarea echipamentelor digitale, respectarea normelor etice și legale în spațiul digital). 

Predarea online eficientă nu înseamnă doar preluarea conținutului lecției și transmiterea lui folosind 

tehnologia. Mediul online de învățare vine cu provocări și resurse specifice, care presupun că atât 

profesorii, cât și elevii să se adapteze și să își schimbe modul de lucru. 

Mediul de predare poate că nu este același cu cel cu care eram obișnuiți, dar este important să ne 

amintim că buna predare este totuși bună predare: 

▪ să fim creativi, să adaptăm, să selectăm ce se potrivește; 

▪ să fim disponibili, deschiși, prezenți; 

▪ să găsim soluții. 

Predarea online este o provocare pentru copii, pentru părinți și pentru cadrele didactice. Ajută însă o 

atitudine deschisă și flexibilă, pentru a evalua corect ce funcționează și ce nu, pentru a încerca idei noi 

și pentru a învăța din experiența altor cadre didactice. 
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Din perspectiva diferenţelor de dezvoltare, stilurilor de învăţare şi a altor particularităţi ale copiilor cu 

CES care o alcătuiesc, clasele sunt caracterizate de diversitate, fiind clase eterogene. Lumea claselor 

eterorogene nu este un mediu ușor, mai ales în condițiile predării online, în care timpul este crucial și 

nu este propice pentru acoperirea unor mari cantități de conținut, specific diferitelor discipline de 

studiu. 

Pentru a crea un mediu de învățare productiv folosind tehnicile adecvate în timpul procesului de 

predare, instruirea online am realizat-o pe grupe de elevi, astfel încât să fie flexibilă cu programul și 

cu nevoile copiilor. În cadrul acestor întâlniri pe grupe am individualizat și creat materiale în funcție 

de particularitățile psihointelectuale ale copilului. 

Pentru socializarea online, pentru conectarea emoțională a copiilor și ca această distanțare să nu fie 

totuși o izolare psihologică, am organizat întâlniri săptămânale cu tot colectivul clasei. În aceste 

discuții virtuale, fiecare elev trebuie să contribuie cu ceva substanțial la conversație. 

Modalitățile de repartizare a sarcinilor de lucru au fost frontale (cu modalități de participare a elevilor 

colectivă, pe grupe și individuală) și diferențiate (cu modalități de participare a elevilor pe grupe și 

individuală). 

Elevii s-au adaptat la formatul acesta de predare online. Ei reușesc să învețe și găsesc și interacțiunea 

socială pe care o caută, chiar dacă  nu în modul în care erau obișnuiți. Deoarece timpul este crucial în 

predarea online e nevoie ca lecțiile să fie structurate într-un mod diferit față de cele din clasă. Acestea 

trebuie să fie mai scurte, însemnând maxim 20 de minute în care să se prezinte informațiile noi legate 

de subiectul predat, iar timpul rămas ar trebui dedicat activităților care să-i ajute pe elevi să asimileze 

mai ușor informațiile prezentate anterior. 

Instruirea online nu este propice pentru acoperirea unor mari cantități de conținut, întrucât trebuie să 

fie flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor cu CES. Conținuturile învățării le-au fost predate într-

o manieră integrată astfel încât copiii să simtă și să aprecieze utilitatea lecțiilor. 

▪ expuneri PowerPoint pentru a prezenta informațiile importante legate de lecția predată. 

▪ imagini în prezentări și videoclipuri scurte. 

▪ elevii să facă cea mai mare parte a muncii – implicarea elevilor în discuții legate de materialele vizuale 

și audio prezentate; conținuturile învățării prezentate vizual și interactiv, transformă informații 

abstracte în informații ușor de procesat de către copii. 

▪ interactivitatea – discuții live între copii sau între copii și profesori. 

▪ prezența autentică – copiii vor fi mai implicați în lecțiile online atunci când li se permite să se exprime 

social, cognitiv și legat de conținutul învățării și atunci când cadrul didactic se exprimă din aceste 

puncte de vedere. 

Cursurile „online” au nevoie de un design special și de o abordare pedagogică diferită față de cea din 

sălile de clasă, cu participare directă. 

Predarea online se bazează pe comunicare și este necesar să evităm situația în care elevul nu poate 

înțelege informația la capacitate maximă. De aceea, este nevoie ca: 

▪ activitățile instructiv–educative trebuie tratate din perspectivă pluridisciplinară, interdisciplinară şi 

transdisciplinară. 
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▪ cursurile trebuie să fie interactive, create într-o varietate de moduri și folosite diferite resurse 

educaționale. Varianta digitală a acestora, prin explicațiile, exercițiile propuse, întregește și 

îmbogățește valoarea instructiv-educativă a activității de predare online, fiind un instrument de lucru 

relevant, util pentru elev și pentru profesor. 

▪ formele de organizare a activității didactice (individuală, pe grupe, colectivă), în predarea online, 

trebuie corelată cu individualizarea și crearea de materiale în funcție de particularitățile copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

Gherguţ, A., Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Editura Polirom, Iași, 2006. 

Jinga, I., Manual de pedagogie, All, Bucureşti, 2006. 

Marcu, V., Tratat  de  psihopedagogie specială, Editura Universității, Oradea, 2012.



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   

1273 
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        Dezvoltarea personalității se manifestă prin încorporarea și constituirea de noi conduite și 

atitudini care permit adaptarea la cerințele mediului natural și socio-cultural.Aceasta permite și 

facilitează constituirea unor relații din ce în ce mai diferențiate și mai subtile ale ființei umane cu 

mediul în care trăiește și se formează.                                                         

          Ea are caracter ascendent asemenea unei spirale, cu stagnări și reveniri aparte, cu reînoiri 

continue.Ca proces ascendent,dezvoltarea este rezultatul acțiunii contradicțiilor ce se constituie mereu 

întrecapacitățile pe care le are la un momentdat individul și cerințele din ce în ce mai complexe pe 

care le relevă factorii materiali și socio-culturali cu care acesta este confruntat în devenirea sa. 

          Dezvoltarea psihică este rezultatul interacțiunii factorilor interni și externi.Cei externi sunt 

costituiți din totalitatea acțiunilor și influențelor ce se exercită din exterior asupra formării și 

dezvoltării personalității umane.Acestea sunt mediul și educația.Factorii interni sunt constituiți din 

totalitatea condițiilor care mijlocesc și favorizează dezvoltarea psihică, condiții care pot fi grupate prin 

raport la trei noțiuni de bază: ereditatea, mediul și educația.Ca factor intern al dezvoltării,ereditatea 

include un complex de elemente de ordin biologic și psihofuncțional.Zestrea ereditară constituie o 

premisă necesară pentru dezvoltarea psihică.Ea nu produce direct aptitudinile, capacitățile și 

interesele, caracterul și concepția despre lume a individului.Fructificarea potențialităților ereditare este 

mijlocită de mediul și de modalitatea de organizare a activității celui care se dezvoltă. 

          În relație cu fenomenele psihice, factorii ereditari sunt considerați premise necesare dar nu și 

suficiente pentru dezvoltarea acestora și peenteu formarea însușirii lor. 

         Există o legătură inseparabilă între influențele genetice și mediul înconjurător. 

         Unele aspecte ale vieții psihice sunt puternic determinate ereditar(temperament,aptitudini, 

emotivitate ),iar altele mai puțin(caracter, voință, atitudini). 

          Mediul ca factor al dezvoltării psihice ,este și mai profund implicat în devenirea psihică umană, 

oferind materialul de construcție. 

         Acesta cuprinde ansamblul elementelor naturale, sociale, culturale ce ne înconjoară și cu care 

omul este în interacțiune permanentă ,pe tot parcursul vieții sale. Factorii de mediu acționează în 

anumite contexte sau cadre sociale în grupurile familiala, de ,joc, de învățătură, în care constituie și 

ele tot atâtea medii. Înte social global și mediul psiosocisl există interacțiune.Printre cele mai 

importante elemente ale mediului psihosocial ce influențează educația menționăm:comunicarea 

verbală a indivizilor, relațiile lor intrindviduale ,modelele atitudinale și comportamentale ale 

educatorilor( părinți, cadre didactice,,adulți în general ce au relații interpersonale de viață cu cei în 

formare etc. ). 
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         Relația dintr om și muncă ca o componentă a mediului social, are o finalitate benefică, în 

condițiile în care însă omul creează munca și nu munca pe el.În contextul în care munca fiecărui om, 

copil, tânăr sau adult va fi realizată liber și conștient, va fi apreciată corect și îi va oferi posibilitatea 

unei formări ascendente și a unui trai normal ,demn, civilizat,omul va munci cu plăcere, caci își va da 

seama că o face pentru el, pentru familia sa și pentru socetatea în care trăiește 

         În formarea și dezvoltarea personalității trebuie găsite principiile, căile și mijloacele necesare 

transformării muncii într-un mijloc de învățare. 

        Mediul, cu toate componentele sale ,nu este un factor fatal și invariabil în evoluția 

umană.Condițiile de mediu și culturale(educaționale) pot fi modificate ,direcția transformării lor în 

condiții adecvate și favorabile modelării în direcții constructive și elevate și eficiente personalității. 

         Educația este cel de-al treilea factor al dezvoltării personalității. 

         Ea reprezintă unul din factororii care, în contextul teoriei triplei determinarii,își aduce o 

contribuție importantă la formarea și dezvoltarea personalității, în interacțiunea cu ceilalți doi factori- 

ereditatea și mediul. 

         Dezvoltarea psihică este rezultatul interacțiunii dintre factorii interni și cei externi.În cadrul 

acestor factori educația deține rolul conducător, datorită specificului acțiunii sle care se manifestă 

mijlocit și nemijlocit prin intermediul celorlalți factori. 

        Un alt argument în favoarea demonstrării rolului conducător al educației se referă la intervenția 

acesteia în ameliorarea condițiilor de mediu , în crearea unui climat educațional favorabil cu valențe 

educative puternice asupra formării personalități umane. 

          Educația care se desfășoară în cadrul școlii este cel mai important factor al dezvoltării 

personalității.Ea are scopul de a corecta ceea ce este negativ în personalitatea copilului și de a dezvolta 

tote laturile personalității sale, atât latura- intelectuală, cât și latura- caracterială, morală și 

estetică.Școala nu formează doar specialiști, ci formează oameni, iar pentru a forma oameni, este 

important ca toți factorii educaționali să contribuie în mod curent și constructiv la această formare,să  

secomplecteze reciproc, unde și când este nevoie. 
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 Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor 

 

prof. Popară Voica Adriana Nicoleta 

Colegiul Național Pedagogic “Ștefan Velovan”, Craiova 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, care 

îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât și 

informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un factor 

important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării 

profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot identifica mai 

multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ spontan – 

activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul organizațional– 

activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. Voluntariatul 

organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei organizații fară 

scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, sindicat) și 

(c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă între voluntar 

și organizația gazdă. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida misiunea 

și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord 

cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta 

abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează să activeze 

sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece abilitățile 

de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, dezvoltarea 

acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care 

urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 
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Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații diferite 

de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, orientare 

politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca 

în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din 

diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Ținând cont de cele menționate mai sus, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Tinerii care aleg să facă voluntariat sunt percepuți că fiind persoane active și responsabile, atuuri apreciate atât 

în mediul educațional, cât și în cel profesional. 

Care sunt principalele argumente care susțin utilitatea implicării tinerilor în activitatea de voluntariat? 

Își dezvoltă abilitățile 

Prin educația formală fiecare individ își dezvoltă o serie de abilități, însă doar prin activități practice acestea pot 

fi integrate și dezvoltate la un nivel superior. 

Astfel încât, voluntariatul reprezintă contextul potrivit pentru ca tinerii să-și pună în practică abilitățile și să 

obțînă rezultate prin prisma acestora. 

Implicit, faptul că vor atinge obiectivele presupuse de activitatea pe care o desfășoară le va consolida în timp 

încrederea în sine. 

 Își formează competențele 

Atât în metodologia de admitere la anumite facultăți, cât și în procesul de angajare sunt necesare diverse 

competențe; de exemplu: competențele lingvistice, digitale, antreprenoriale, sociale, ș.a.m.d. 

Este important că atunci când specificam o anumită competență să fie menționat contextul în care aceasta a fost 

dobândită. 

De multe ori, formarea unei competențe prin prisma unei activități practice va avea un impact mai mare decât 

dobândirea acesteia în urmă unui curs teoretic. 

Acumulează experiență 

Lipsa experienței profesionale reprezintă una dintre problemele cu care tinerii se confruntă în procesul de 

integrare pe piață muncii. 
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Însă, acest impediment poate fi evitat, în contextul în care tânărul se va implica în activități care îl vor ajuta să 

acumuleze experiență în zona sa de interes. 

Totodată, voluntariatul facilitează dobândirea unor strategii de planificare a activității și de organizare a 

timpului, iar în acest fel tinerii devin mai responsabili. 

Un alt aspect important este reprezentat de prilejul de a acumula informații de la specialiști care profesează în 

domeniul respectiv de activitate. 

Află ce activități le plac 

Identificarea domeniului de activitate potrivit este un proces care pentru a fi eficient este de preferat să înceapă 

încă din perioada liceului. 

Sunt situațîi în care tinerii aleg o anumită facultate fără să știe ce va presupune concret activitatea lor după 

finalizarea acesteia. 

Voluntariatul permite tinerilor să intre în contact cu diverse domenii de activitate, astfel încât să conștientizeze 

ce li se potrivește și ce îi motivează. 

Își dezvoltă rețeaua de contacte 

Făcând voluntariat tinerii cunosc persoane care au aceleași valori ca și ei și au, de asemenea, ocazia să 

interacționeze cu persoane cheie din anumite domenii  de activitate, care le pot servi drept modele profesionale. 

Chiar și situația în care aleg o activitate care nu li se potrivește reprezintă un avantaj pentru că în acest fel se 

autocunosc și pot afla mult mai ușor care este traseul educațional și profesional  pe care își doresc să-l urmeze. 

Tinerii pot alege să facă voluntariat într-un domeniu care le place și să susțină în același timp o cauza în care 

cred. 
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METODE INTERACTIVE DE IMPLICARE A ELEVILOR ÎN COMUNITATE 

Neagoe Mihaela 

Colegiul Național „Radu  Greceanu”, Slatina 

 

 MOTO: „ Un individ învață să participe participând efectiv mai degrabă decât a învăța despre 

participare.” ( Karen O´Shea ) 

  

 Școala încearcă să-și recâștige statutul de instituție de referință în comunitate. În afara faptului că educă 

tânăra generație, ea se implică în viața comunității, asumându-și rolul de instituție principală în formarea 

viitorilor cetățeni și în afirmarea spiritului comunitar, în promovarea unor inițiative de dinamizare și dezvoltare 

a comunității prin parteneriate și cooperare.  

 Menirea școlii este să pregătească tinerii pentru viața în comunitate, să educe personalități, să formeze 

buni cetățeni care apreciază la justa valoare lumea în care trăiesc. Astfel școala devine inițiatoarea unor 

programe educaționale comunitare ce ar urmări creșterea calității vieții și ar promova valori precum 

responsabilitatea, cooperarea, participarea, transparența și comunicarea. 

 Participarea activă și responsabilă a elevilor la viața comunității este rezultatul muncii profesorilor, pe 

de o parte, și a elevilor, pe de altă parte. 

 Pornind de la premisa că participarea elevilor la viața comunității din care fac parte este totodată și o 

responsabilitate a acestora, vom prezenta, pe scurt, câteva metode de implicare a acestora. 

1. Stimularea inițiativei. Elevii manifestă interes pentru implicare, au spirit de inițiativă sau  

aderă la inițiativele altora, însă au nevoie de sprijin pentru ca demersurile lor  să fie cu adevărat utile pentru ei 

și pentru cei din jurul lor. Inițiativele elevilor sunt rezultatul unor informări, reflecții, asumare de atitudini 

individuale.  

 Pentru stimularea inițiativei elevilor este nevoie de un facilitator/ moderator, o  persoană care 

îndeplinește rolul de îndrumare a procesului de implicare în viața comunității și care poate utiliza următoarele 

metode pentru a stimula inițiativa elevilor: 

− dezbaterea diverselor cazuri; 

− simularea anumitor procese sau a activității anumitor instituții; 

− elaborarea și implementarea unor proiecte; 

− elaborarea și propunerea unor soluții privind problemele comunității. 

2. Parteneriatul este o metodă modernă de implicare a tinerilor în viața comunității. Termenul 

desemnează,  potrivit DEX ( 2009), un „sistem care asociază parteneri din punct de vedere politic, economic și 

social”. Așadar, termenul „parteneriat” poate fi definit ca un proces de colaborare între două sau mai multe părți 

care acționează împreună la realizarea unor interese sau scopuri comune. 

Fiind o modalitate prin care două sau mai multe părți decid să acționeze împreună pentru atingerea unui 

scop comun sau pentru rezolvarea unei probleme, parteneriatul presupune dialogul și conlucrarea care 

facilitează schimbul de idei între părți. Printre celelalte avantaje ale parteneriatului se află și următoarele: 

anticipează și previne unele probleme, oferă o alternativă, încurajează inovația, stimulează participarea activă 

și responsabilă la viața comunității etc. 

Există mai multe tipuri de parteneriate, precum: 

− Parteneriatul informal  care se realizează între părți asemănătoare, care se cunosc, se 

realizează pe perioade scurte. De exemplu: excursiile tematice, realizarea unei excursii. 
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− Parteneriatul formal se realizează între părți diferite care se coalizează pentru rezolvarea unei 

anumite probleme, pe o perioadă mai mare. Exemple de astfel de parteneriate: parteneriat între 

școală și autoritățile locale pentru dotarea sălilor de clasă cu retroproiectoare sau pentru crearea 

unui centru de documentare pentru elevi. 

− Parteneriatul operațional încheiat în baza unui proiect concret, precum realizarea unui post 

local de radio pentru tineri. 

− Parteneriatul de reprezentare precum cele cu Consiliul Elevilor, comitetele de părinți etc; 

− Parteneriate care necesită finanțare – parteneriate cu autorițățile locale pentru realizarea unui 

centru multimedia pentru învățarea limbilor străine sau a unei biblioteci publice pentru copii. 

− Parteneriate care nu necesită finanțare: acțiunile de voluntariat, de caritate, de salubrizare a 

localității etc. 

 Parteneriatele facilitează crearea unui mediu stimulator, prin care procesul educațional se extinde și 

asupra comunității. Având posibilitatea de a identifica problemele comunitare, elevii devin mult mai atenți la 

ceea ce se petrece în jurul lor, mult mai activi în procesul de soluționare a problemelor, mult mai responsabili 

în demersurile pe care le întreprind. 

Proiectele școlare trebuie să răspundă unor cerințe pentru a fi atractive pentru elevi. Aceste cerințe țin 

de conținutul proiectului, de etapizarea acestuia, de alegerea tematicii în raport cu curricula existentă etc. În 

egală măsură proiectele vor fi apreciate atât de către copii cât și de factorii educaționali dacă îndeplinesc diverse 

condiții precum: 

− urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

− valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor ; 

− organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă ; 

− formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop educativ; 

− au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup , creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

 Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea unui 

scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine definită. Şcoala trebuie să se afle în 

dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze punţi de legătură între nevoile 

educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / tinerilor şi perspectivele de dezvoltare 

economică a societăţii. Din această perspectivă proiectele școlare sunt instrumente perfecte pentru conlucrarea 

cu comunitatea locală și cu alte instituții de învățământ. De fapt proiectarea şi implementarea unor activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, 

profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice. 

  Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea personalităţii 

acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător , cu diverşi factori din societatea din care face parte.  

 Dacă se realizează efortul de a organiza activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după 

puterile lor, la creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, se vor manifesta numeroase avantaje din 

punctul de vedere al educaţiei pe care o face şcoala. Acestea sintetic se referă la: 

− împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală poate fi aplicat în cadrul unei 

acţiuni concrete; 

− acţiunile dezvoltă la elevi  responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; 

− se creează legături la nivelul comunităţii; 

− se stimulează gândirea critică; 
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− se educă percepţia multiculturalităţii, 

− se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice. 

 Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să acumuleze 

cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur.  Tematica 

diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulţi copii într-o activitate plăcută prin diferite 

forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale educaţiei.   

 Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi 

completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală 

întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală.  

 Totodată, elevii trebuie stimulați să-și asume cât mai multe forme de participare și implicare într-o 

diversitate de activități  și de proiecte care să contribuie la dezvoltarea lor completă ca personalități în formare 

și membrii activi ai societății.  

 În mod sintetic, participarea elevilor poate cunoaște mai multe forme și modalități precum: 

a) Structuri dedicate participării: 

− Consiliul elevilor (la nivel de clasă, școală, județ etc) 

− Birou de presă 

− Purtători de cuvânt (al clasei, al școlii, al consiliului de elevi etc) 

b) Forme de participare a elevilor în cadrul procesului de predare-învățare: 

− Decizii privind stabilirea disciplinelor opționale (oferta curriculară) 

− Proiecte ale clasei 

− Metode interactive 

c)  Activități extrașcolare: 

− Festivități 

− Proiecte școlare 

− Parteneriate cu alte instituții școlare, acțiuni și proiecte comune 

− Competiții școlare 

d) Forme de participare la viața comunității locale: 

− Proiecte de participare la viața comunității ale elevilor 

− Implicarea în campanii de informare și educare a populației 

− Acțiuni și activități ecologice 

−  Festivități 

−  Acțiuni de voluntariat 

− Acțiuni de într-ajutorare a persoanelor cu situații dificile sau ale colegilor 

 Toate aceste forme de implicare sunt accesibile și se completează reciproc, oferind elevilor posibilitatea 

angrenării într-un program coerent care să atingă obiective diverse. 
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Integrare socială a copiilor cu CES 

Aida Ilie 

Liceul de Arte ”Victor Brauner”, Piatra Neamț 

 

 „Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copii cu dizabilități, și copiii talentați, și copii din 

zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, 

precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative 

speciale, UNESCO/ Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

Motto: 

”Toti trăim sub același cer dar nu toți avem același orizont." - Konrad Adenaue  

 

    Conform  MECTS - Ordinul 5574/ 2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru elevii cu CES): 

”-  Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă 

(medicală, socială, educaţională etc.).” 

-  Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fizice sau psihice) a 

individului rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi impiedică participarea normală la 

activitate în societate; 

-  Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relații complexe existente / stabilite între starea de sănătate a 

individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui individ. Ca 

urmare a acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, având o anumită stare de sănătate, 

poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce desemnează afectări, limitări ale activității 

și restricții de participare.” 

    Această temă, a integrării copiilor cu CES, este de actualitate. Fiind în situația ca, după mulți ani la catedră, 

să am în încadrare copii cu CES, m-a făcut să fiu mai atentă la tot ce se întâmplă în jurul meu. Știu că omul este 

o persoană dependentă de ceilalți oameni din jur, are nevoie să fie înconjurat de alte persoane, are nevoie să fie 

mereu în interacțiune cu alții pentru a se putea dezvolta el, ca persoană. Această dependență poate lua diferite 

forme, pornind de la un mic ajutor, ocazional,  până la o dependență totală. Cred că până în momentul în care 

nu ne confruntăm cu astfel de lucruri, viața noastră are un altfel de făgaș. Peste tot întâlnim oameni cu tot felul 

de deficiențe, acum parcă mai mult ca altădată. Îi vedem, trecem pe lângă ei, trezesc în noi tot felul de  

sentimente, însă nu întotdeauna luăm atitudine. Mulțumim, în gând că noi și ai noștri sunt sănătoși, iar viața 

merge mai departe. Deci, percepția socială nu este constantă, variind și luând semnificații diferite, în funcție de 

cultura, valorile promovate, familia din care facem parte, condiția noastră umană, religia noastră. 
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    Mai știm că uneori avem reticențe față de persoanele cu deficiențe, datorită unor concepții greșite. Poate sunt 

oameni ce cred, atunci când aud despre deficiențe,  că aceștia sunt cei care cerșesc, stau pe stradă.. total 

neadevărat! 

    Sunt oameni ca noi: frumoși sau urâți, tineri sau vârstnici, săraci sau bogați, slabi sau grași, unii dependenți, 

alții independenți.. Dar ei sunt rezultatul eredității lor, al mediului din care fac parte. Poate și ei, la rândul lor, 

văd lumea cu totul altfel, judecând din perspectiva lor, lumea înconjurătoare. Adaptarea noastră la condiții și 

mediul în care trăim și ne desfășurăm activitatea este cu totul alta decât adaptarea lor.  

    Revenind la copiii din școală, și nu numai la aceștia, dorința de a le transmite cunoștințe, sentimente, trăiri 

trebuie să se facă în cu totul alt mod. Trebuie regândite metodele, tehnicile prin care să le trezești curiozitatea, 

plăcerea de a te asculta, astfel înțelegând ce au de făcut. Multă muncă din partea educatorului, dar satisfacția cu 

atât mai mare când rezultatul nu se lasă așteptat. Atunci când într-o școală sau clasă sunt copii cu CES, trebuie 

regândite metodele de transmitere a cunoștințelor, strategiile de predare-învățare-evaluare, diferențieri ale 

activității, dar nu în ultimul rând acele modalități de integrare  alături de ceilalți copii. Aici, un rol important îl 

are consilierul școlar care poate ajuta fiecare profesor prin analiza deficiențelor și prezentarea acelor metode 

specifice fiecărui copil în parte. 

    Fiecare copil se adaptează  diferit la școală, la cerințe; nu știu dacă această integrare a copiilor cu CES în 

clase normale  este o idee bună; sigur sunt plusuri și minusuri. Ei fac parte din această societate, cresc, și se vor 

”lovi” de realitățile vieții; trebuie să știe cum ”să lupte” cu fiecare zi, cu prejudecăți, cu temeri, cu gesturi de tot 

felul, cu răutăți. Dar, pe de altă parte, trebuie să vadă și frumusețea vieții alături de alte persoane ”normale”, să 

comunice, indiferent de metode, să se bucure de viață. 

    Cu cât integrarea se realizează la o vârstă mai fragedă, cu atât, poate, adaptarea la o viață normală este mai 

ușoară. Ne lovim apoi de reticența altor părinți, ce doresc să-și ferească proprii copii de interacțiunea cu copiii 

cu CES. Parcă ar fi o boală ce se transmite. Lipsește, uneori, - empatia - acea conexiune ce face ca o relație să 

fie armonioasă. Presupun că totul pleacă de la percepția părinților, a tuturor; pentru orice copil, stabilirea unor 

relații interpersonale este grea: copilul diferit se adaptează greu, părinții fiind un fel de tampon între ei și 

persoanele străine. Se pot dramatiza reacțiile din partea persoanelor străine, uneori chiar exagerând și cultivând 

convingerea că lumea în care trăiesc este rea. Alți părinți, refuză să țină cont de dificultățile pe care le întâmpină 

copilul, astfel încât aceștia refuză să accepte propria deficiență. Părinții devin supraprotectori, neagă sau refuză 

alte idei, făcând un deserviciu propriului copil. Toți părinții doresc binele propriului copil, dar nu găsesc mereu 

calea potrivită pentru a-l ajuta. Uită că trebuie să rămână doar părinți, având un rol de susținere, de a da 

încredere, de mediator între două persoane, de a-i da sfaturi, de a-l încuraja. Copilul cu deficiențe trebuie să se 

regăsească pe același plan cu frații și surorile sale, cu ceilalți colegi, la școală, familia ajutându-l să-și găsească 

echilibrul în viață, de a-și recunoaște deficiența, de a trăi cu ea, de a se obișnui cu situația în care se află. El 

trebuie implicat în activitățile casei, în cele de autoîngrijire, nu trebuie să monopolizeze dragostea părinților, 

chiar dacă are nevoie de o îngrijire și atenție suplimentară. 

    Chiar dacă nimeni nu se naște părinte, în orice situație noi, părinții, trebuie să fim calmi, deschiși , să ne 

manifestăm dragostea față de copiii noștri. Sunt și părinți nepăsători, care fie suprasolicită copilul, fie îl resping, 

lipsindu-i pe acesția de afecțiune.  

    ”Conceptul de CES corespunde unei abordări care postulează ideea că fiecare copil este unic;  admite / 

demonstrează faptul că orice copil poate învăța; valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de 

particularitățile individuale; cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește 
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învățarea dacă este folosită adecvat; consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, 

adaptabil la nevoile / cerințele elevilor.” 

    Numai plecând de la acest tip de abordare se poate vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea și 

integrarea școlară și socială. 

    Un copil cu CES are nevoie de condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării sale din cele mai timpurii 

perioade, o flexibilitate didactică, adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale, individualizarea 

educației, protecție socială,  programe individualizate de intervenție,  integrare școlară și socială. 

    Să nu uităm că problema integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă aduce în discuţie conceptul de 

egalitate a şanselor, adică acel proces prin care diversele sisteme ale societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia 

tuturor, în particular a persoanelor cu handicap. 

    ”Şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toi copiii, indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, 

lingvistice sau de altă natură, iar învăţământul trebuie adaptat la cerinţele copilului şi nu copilul să se adapteze 

la cerinţele prefabricate” 

    Învățământul instituționalizat are avantaje și dezavantaje, dar, printre marile dezavantaje se numără și faptul 

că există lipsa contactului cu grupurile de vârstă normale, nu au şansa de a lega prietenii în cartierul în care 

locuiesc, un mediu exagerat de protector devine periculos datorită vulnerabilităţii pe care o produce atunci când 

tinerii cu handicap sunt nevoiţi să-l părăsească, etc. . 

    Așa cum se știe, școala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea 

favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative 

devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de 

învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru 

educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de a le rezolva; 

existenta unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la 

posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

    De ajutor în condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare eficiență 

și, de aceea se sugerează de multe ori  recurgerea la câteva posibile strategii de învățare care pot fi aplicate cu 

success:  predicțiile în perechi, Știu/ vreau să știu/ am învățat, Brainstormingul, interviul în etape, turul galeriei. 

Evident, aceste metode nu se pretează la toate orele și disciplinele, dar trebuie încercate, pentru asimilarea de 

cunoștințe. Acestea dau posibilitatea căpătării încrederii în sine, senzația de apartenență la un grup. Când clasele 

au număr relativ mic de elevi, profesorul are posibilitatea de a lucra pe grupe, cu sarcini diferite (dar în același 

timp, sau în timp diferit) sau același sarcini, timp diferit, activități individuale cu teme diferite, iar poate una 

dintre cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă față  acesta este adaptarea stilului de predare astfel încât 

să corespundă necesităților fiecărui elev în parte. Se încearcă stimularea originalității și creativității elevilor, se 

respectă ritmul propriu de învățare, se stimulează spiritul de echipă, copiii capătă încredere în ei, în forțele 

proprii. 

    Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie momente 

active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie si 

înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii sa se accepte așa 

cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea realizării obiectivelor 

de interes comun. 
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    Se poate spune că includerea nu implică doar pe copiii cu CES, ea este o realitate și totodată  recunoașterea 

faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă demonstrează că suntem unul, dar  nu unul și același. 
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FII TU MOȘ CRĂCIUN ȘI PUNE UN ZÂMBET 

 PE FAȚA COPIILOR NEVOIAȘI 

Prof. dr. Magdalina Elena Simona 

Colegiul Național “Petru Rareș” Piatra Neamț 

 

Sub acest titlu s-a desfășurat strângerea de cadouri pentru copiii nevoiași.Voluntarii S.M.I.L.E  au 

adunat în cutii speciale, inscripționate, cadourile. Le-au desfăcut și sortat, etichetat pe grupe de vârstă și sex. 

Au fost sute de cadouri adunate în decursul celor 10 zile iar bucuria copiilor a fost nemăsurată. Nu numai a 

copiilor care au primit cadourile ci și a adolescenților care au desfășurat campania. Deși sunt în clasa a XII -a 

și-au rupt din timpul destinate învățării și au înțeles că cei mai puțin norocoși așteaptă din partea noastră 

înțelegere și un strop de bucurie. 

Ca profesor de geografie nu pot decât să contribui la perpetuarea tradiției și la promovarea exemplului 

oferit de această frumoasă acțiune de voluntariat. Atașez imagini din timpul campaniei și sper că acțiunea 

voluntarilor S.M.I.L.E  a adus un zâmbet pe chipul copiilor greu încercați.  
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Să dăruim bucurie de Crăciun. Un proiect pentru suflete de copii 

                                           Prof.dr.Raluca Narcisa Covaci 

                                                             Școala Gimnazială Anghel Saligny Banloc 

                                     Școala Gimnazială Livezile 

 

 Cu aproximativ un an în urmă am decis să fac parte, în calitate de voluntar, din comunitatea For Life. 

O idee care s-a dovedit a fi una excelentă, nu atât pentru mine cât pentru copilașii cărora le predau cu mare 

drag.  

 Cu ocazia sărbătorii Crăciunului, eu împreună cu elevii clasei a V-a de la Școala Gimnazială Livezile, 

am decis să răspundem unei provocări care avea să ne aducă o imensă mulțumire sufletească. 

 Este vorba despre proiectul ,,Dăruim bucurie de Crăciun’’, proiect realizat în cadrul For Life și care 

presupunea ca elevii să transforme o faptă bună într-un cadou de suflet pentru cineva drag din familie sau din 

comunitate (să ajute o bătrână la treburile casei sau să-i facă cumpărăturile, să ajute părinții la diferite munci 

din gospodărie, să ajute alți copii care au nevoie, să îngrijească animalele etc). 

 În continuare aveau misiunea de a face câteva fotografii și de a spune câteva cuvinte despre activitatea 

realizată. La sfârșit exista rugămintea ca toți acești copii să își pună o dorință de Crăciun, dorință, care, în 

măsura posibilităților, urma să fie îndeplinită de comunitatea For Life. 

 A fost o idee care a dat roade, am avut cinci copilași implicați care și-au prezentat faptele bune în câteva 

rânduri, iar dorința de Crăciun care a predominat a fost să primească în dar câteva cărți de literatură pentru 

copii. Dorința le-a fost îndeplinită, iar acum fiecare copilaș implicat în proiect citește una dintre cărțile primite 

și se bucură la gândul că dorința i-a fost ascultată. 

 Și nu a fost doar atât. Ideea proiectului le-a adus bucurie, nu doar pentru că la sfârșit au primit un cadou, 

ci pentru că au avut ocazia de a face o faptă bună, de a ajuta și de a face cunoscută școala în care studiază. 

 A fost un exemplu de proiect pe care îl recomand, atunci când dorim să ne punem în valoare câteva 

principii de care trebuie să ținem cont pentru a avea o viață armonioasă și multe satisfacții de ordin spiritual. 
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ADHD – o provocare a zilelor noastre 

         Prof. Belu Cristina-Izabela 

                                                                                           Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brȃncuși”, Medgidia 

 

       ADHD este o problemă reală de sănătate, care afectează ȋntr-o măsură mai mică sau mai mare aproximativ 

ȋntre 2% și 5% dintre copii.  

       Conceptul de ADHD este unul controversat, ADHD-ul fiid o tulburare biologică, caracterizată printr-un 

dezechilibru apărut la nivelul creierului, care ȋl ȋmpiedică să funcționeze la parametrii normali. Se presupune 

că disfuncția care determină ADHD e datorată uni dezechilibru al neurotransmițătorilor chimici din creier, 

noradrenalină și dopamină. Acest dezechilibru se regăsește mai ales ȋn acele părți ale creierului care sunt 

responsabile de automonitorizarea și ȋnfrȃnarea comportamentelor nepotrivite ( este vorba de zona lobilor 

frontali și de legăturile profunde dintre aceștia, și anume circuitul ganglionar bazal și cerebelul). Aeastă 

disfuncție a ariilor afectate este demonstrată de cercetătorii care folosesc ultimele tehnici de scanare cerebrală, 

tomografia cu emisie de pozitroni (PET) și imaginile obținute prin rezonanță magnetică.  

      ADHD de prezintă ȋn două moduri: printr-o purtate impulsivă, lipsită de automotivație ( denumită 

comportament hiperactiv-impulsiv ) și prin probleme de atenție, ale memoriei de scurtă durată și de ȋnvățare ( 

deficit de atentie-probleme de ȋnvățare). Un copil poate să manifeste doar una dintre aceste caracteristici, dar 

majoritatea au simptome din amȃndouă.  

     Aceste probleme de comportament și de ȋnvățare nu apar doar ȋn cazul ADHD. Ele pot fi ȋntȃlnite ȋn cazul 

fiecăruia dintre noi, dar mult atenuate. Pe ntru a fi diagnosticat cu ADHD, un copil trebuie să prezinte diferențe 

semnificative față de copiii cu aceeași dezvoltare și crescuți ȋn același tip de mediu familial. Factorii ce țin de 

mediul ȋn care crește copilul nu cauzează ADHD, dar influențează severitatea simptomelor și rezultatul la care 

se ajunge.  

      Regimul alimentar nu mai este considerat ca avȃnd un rol important ȋn ADHD. Puțini copii manifestă reacții 

adverse la substanțele chimice naturale pezente ȋn hrană. Acest lucru se ȋntȃmplă și ȋn cazul celor care nu au 

ADHD. Intoleranțele alimentare nu cauzează ADHD, deși ocazional pot să agraveze simptomele. 

      ADHD este o afecțiune ereditară. Majoritatea copiilor care suferă de această boală au o rudă apropiată( de 

regulă, de sex masculin) afectată ȋntr-o anumită măsură de aceeași problemă.  Tulburarea specifică a dezvoltării 

cititului (dislexia), adesea asociată cu ADHD, este la rȃndul său o problemă ce ține de ereditate. 

      ADHD este o problemă ,,a băieților”. Băieții sunt de șase ori mai predispuși să aibă nevoie de ajutor decȃt 

fetele. Există dovezi că adevărata proporție ȋntre băieți și fete la nivel de comunitate este de 3 la 1. Multe fete 

rămȃn nediagnosticate, pentru că prin natura lor tind să fie mai puțin neascultătoare și mai tăcute decȃt 

reprezentanții masculini ai speciei. E posibil ca ele să nu ajungă la medic datorită comportamentului nepotrivit, 

dar să aibă totuși rezultate școlare proaste. 

       ADHD este o afecțiune pe termen lung, care afectează ȋnvățarea și comportamentul, ȋn special ȋn anii de 

școală. Ȋn jur de 60-70% dintre acești copii nu vor reuși să-și depășească complet boala pȃnă la vȃrsta adultă. 

Odată cu vȃrsta, ADHD tinde să nu se mai manifeste atȃt de mult printr-un comportament neliniștit și impulsiv, 

ci prin lipsă de atenție, incapacitate de muncă susținută, deficit de memoriepe termen scurt și frustrare ȋn 

momentul ȋnvățării. Aceste simptome reziduale sunt cele care dau cel mai mult de furcă adolescenților și 

adulților cu ADHD. Pe măsură ce copilul se maturizează, boala persistă, dar caracteristicile ei diferă. Ȋn acestă 

fază, adultul cu ADHD se poate trata cu succes.  
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       Cei mai mulți părinți descoperă că micuțul lor cu ADHD are o dezvoltare diminuată față de alți copii ȋn 

jurul vȃrstei de doi ani și jumătate-trei ani. Oricum, datorită faptului că la această vȃrstă viața are un ritm mai 

relaxat, mai puțin solicitant, majoritatea acestor copii se descurcă bine pȃnă ȋn primul sau al doilea an de școală.  

       Acolo unde ADHD stȃrnește stărnește stări conflictuale de la o vȃrstă mică, trebuie să fie luat ȋn serios. 

Cȃnd părinții descoperă că un copil de trei ani nu poate fi controlat, ȋși pierd ȋncrederea ȋn capacitățile lor sau 

devin excesiv de severi. Folosirea forței sau o abordare ostilă și critică duc la resentimente, care curȃnd vor 

planta germenii unor probleme relaționale, care nu vor mai putea fi ȋndreptate. Dacă un copil dificil primește 

ȋnțelegere, ȋngrijire și susținere ȋncă de timpuriu, acest lucru reduce cu mult riscul apariției unei tulburări de tip 

opoziție-sfidare și a altor rezultate negative. 

      Un control deficitar al impulsivității ȋi predispune pe copiii cu ADHD la accidente atȃt fizice, cȃt și verbale. 

Adesea se ȋmpiedică, cad, se poartă prostește și spun lucruri jenante. Copiii cu ADHD sȃcȃie, presează și cer 

cu insistență informații de dimineața pȃnă seara, iar comportarea lor generează tensiuni puternice. 

     Cei mai mulți dintre copiii cu ADHD au maturitatea socială și emoțională a unui copil care ere două treimi 

din vȃrsta lor. Cel mai mult li se impută lipsa ȋnțelegerii emoționale, a independenței și a simțului practic.  

     Copiiii cu ADHD acționează fără să gȃndească și nu găsesc o prea mare satisfactie ȋn recompense. Acest 

lucru face ca tehnicile de disciplinare care au rezultate bune la alți copii să fie mult mai puțin eficiente cȃnd 

sunt folosite la aceștia. Pentru că nimic nu pare să aibă rezultate, părinții lasă de la ei ȋn ceea ce privește 

disciplina, iar tocmai această atitudine este considerată ȋn mod greșit vinovată de faptul că ar fi cauzat 

afecțiunea.  

      Copilul cu ADHD nu este dificil ȋn mod deliberat, ci el actionează pur si simplu fără să analizeze. Părinții 

care au succes sunt cei care se arată toleranți, dar in același timp se asigură că cei mici știu că sunt responsabili 

de faptele lor. ADHD este o explicație, nu o scuză.  

     Sindromul ADHD trebuie luat ȋn serios. Nu mai este acceptabil ca părinții, psihologii, cadrele didactice și 

medicii pediatri să se poarte ca și cum ar fi o afecțiune inventată și neȋnsemnată. Orice metode am folosi, scopul 

nostru ar trebui să fie să ȋi ajutăm pe acești copii să ajungă la vȃrsta adultă beneficiind de cea mai bună educație, 

de o stimă de sine considerabilă și cele mai bune aptitudini posibile. Este, de asemenea, vital să se păstreze 

relațiile familiale intacte. Dacă dăm greș aici, restul eforturilor noastre este zadarnic. 
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VOLUNTARIATUL ÎN EDUCAȚIE 

Prof.înv.primar Hojda Ioana 

Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, Suceava 

 

Motto: „Nu poţi lăsa urme în nisip atâta timp cât stai jos.” (Nelson Rockefeller) 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse.  

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale.  

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai simpliste) şi 

este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt (implicit prin 

educaţia de tip nonformal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. Deci, în traseul educaţional al copiilor este nevoie de implicarea 

familiei, întrucȃt plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza pe care 

va interveni ulterior şcoala. S-a dovedit că reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra 

educaţiei a părinţilor, aşa cum şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat 

de servicii educaţionale şi, prin urmare, nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în 

altul, şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, oferind şanse 

egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program de sprijin alături 

de fundaţii sau organizaţii non- profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun etc., toate acestea pot aduce 

alături, ca parteneri şi voluntari părinţii.  

Una din modalităţile de implicare a părinţilor în spaţiul educational este voluntariatul, ca manieră de 

implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându- și orizonturile. 

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, instituţiile 

de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin acţiuni de 

amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de 

programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor 
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copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, sponsorizări, prin care să 

fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la nivelul grupurilor 

vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a 

căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul 

permanent al unei personae specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă. Pentru 

a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă intereselor lor de 

dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De exemplu, învăţarea şi exersarea 

rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să participe şi să împărtăşească impresii 

specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, manageri de companii. O 

astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, 

şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. 

Elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont propriu, 

pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele 

şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat 

mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de 

acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată 

gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor educaţiei 

intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să utitlizeze 

mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: tinerii, care 

se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii moderne. 

Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea trebuie să 

le promoveze. 

Practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor principali ai educaţiei: familia, şcoala, 

societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin reciproc, în care rolurile de voluntar şi 

beneficiar sunt pe rȃnd asumate de fiecare dintre ei. O comunitate care susţine dezvoltarea actului educativ din 

şcoală, va beneficia ulterior de generaţii de profesionişti, de actori sociali implicaţi, activi şi capabili de 

schimbare; pe de altă parte acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate. 

Acţiunile de voluntariat ale instituţiilor şcolare şi reprezentanţilor lor de a răspunde nevoilor 

comunităţii, vor contribui la rezolvarea problemelor actuale ale societăţii. Se constată că rezultatele unor astfel 

de acţiuni voluntare nu sunt temporare sau imediate, ci, abordate pe termen lung, vizează dezvoltarea durabilă 

atȃt în spaţiul educaţional, cȃt şi în cel social. 

Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitate, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 
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diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de conducere, luarea 

inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin gândire strategică 

sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea unei echipe implică 

abilități de leadership, capacitatea de a motiva și de a inspira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea 

conflictelor. 

Voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin 

creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii 

față de societate și conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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EDUCAȚIA E ȘANSA TA! 

Măsuri de prevenire a abandonului școlar și protecție a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate 

 

Prof. GHEORGHE CORNELIA – MIRELA 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan”, Craiova 

 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai pentru 

a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și pentru a 

oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între generații. • 

Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a sistemului de 

educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi diversifică, ca adaptare la 

contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai provocator în care sistemul de învăţământ 

funcţionează. 

Multă vreme, problema abandonului şcolar a fost tratată eminamente în termeni psihologici, fiind 

atribuită deficienţelor individuale. Acum, această perspectivă este considerată perimată pentru că ignoră 

potenţialele deficienţe în asigurarea unor condiţii de bază (cum ar fi lipsa de sprijin în etapele timpurii) şi 

responsabilitatea instituţională a şcolii. Între timp, cercetătorii au ajuns la un consens, şi anume că abandonul 

şcolar este un fenomen mult mai complex, iar fiecare caz are un istoric aparte, a cărui rădăcini se regăsesc de 

cele mai multe ori în perioada grădiniţei. 

Abandonul şcolar este considerat, pe bună dreptate, una dintre marile provocări ale politicii din 

domeniul educaţiei. La nivelul Uniunii Europene, fenomenul afectează peste patru milioane de tineri cu vârste 

cuprinse între 18 şi 24 de ani, care au părăsit sistemul educaţional la nivelul primului ciclu al învăţământului 

secundar şi nu urmează nicio formă de studii sau formare (conform definiţiei UE). Mulţi dintre aceşti tineri fie 

nu îşi găsesc de lucru, fie au locuri de muncă de joasă calificare şi, adesea, instabile. Ei intră rapid într-o spirală 

descendentă, caracterizată de eşec, un nivel scăzut al stimei de sine, stigmatizare şi excluziune socială şi 

vocaţională. Veniturile scăzute, dependenţa de subvenţiile guvernamentale şi deteriorarea sănătăţii fizice şi 

mentale ca urmare a condiţiilor de viaţă precare, toate acestea conduc adesea la retragere socială, la o atitudine 

fatalistă faţă de viaţă şi la o implicare substanţial redusă în societate. Costurile ce decurg din această stare de 

fapt sunt dificil de cuantificat, însă ele exercită o presiune uriaşă din punct de vedere socio-politic. Ca atare, 

abandonul şcolar nu constituie doar una dintre cele mai mari provocări ale politicii din domeniul educaţiei, ci 

şi un subiect politico-economic exploziv. 

De obicei, pentru a ajunge într-o situaţie de abandon şcolar, un tânăr parcurgea (şi încă parcurge, conform datele 

furnizate de profesori) următoarea traiectorie: elevul provine dintr-un mediu socio-economic defavorizat, cu un 

nivel redus de educaţie, care nu îi poate oferi un sprijin adecvat. Eşecul şcolar în stadii incipiente duce la o 
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atitudine ostilă faţă de şcoală, fapt ce dă naştere unui absenteism cronic. Printre factorii agravanţi se numără şi 

o situaţie extraşcolară din care lipsesc mijloacele de control şi în care anturajul joacă un rol important. După o 

fază de absenteism nemotivat, consemnat şi în documentele şcolare, elevul abandonează şcoala. Această 

descriere, care se axa cu precădere pe individ, evidenţiază pregnant neajunsurile de la capitolul 

„profesionalizării” profesorilor. În mod concret, ea ascunde eşecurile structurale şi absolvă, în mare parte, 

şcoala (ca instituţie) de orice responsabilitate. Însă abandonul şcolar este, conform opiniei unanime actuale a 

cercetătorilor, un fenomen înrădăcinat şi mult mai complex, cu cauze multiple. 

Studiile pe termen lung arată că procesele prin care un copil începe să se distanţeze de instituţiile de învăţământ 

apar adesea în grădiniţă, când copiii se confruntă cu respingerea socială ca urmare a comportamentului lor, 

considerat „inadecvat” sau deranjant. În plus, elevii care abandonează şcoala au adesea probleme cu anumiţi 

profesori sau nu beneficiază de înţelegere a condiţiilor personale. Studiile au evidenţiat un număr de 

comportamente diferite în rândul elevilor care abandonează şcoala (conştient de poziţia socială, neadaptat, 

dezorientat, escapist, ambiţios, resemnare, constrângere) şi o multitudine de cauze, în mare parte combinate. Şi 

totuşi, elevii care abandonează şcoala au unele lucruri în comune: sentimentul de stigmatizare, relaţiile negative 

(cu cel puţin un profesor) şi perceperea carnetului de note ca o manifestare de violenţă simbolică. Eforturile de 

a stabili relaţii bune şi interacţiuni pozitive pot avea, în acest caz, un rol de tampon, contribuind la reducerea 

fricii de eşec, stresului şi gândurilor de evadare, mai ales în cazurile în care elevul a obţinut rezultate slabe. 

Studiile efectuate în cazul programelor de prevenţie şi intervenţie care s-au bucurat de succes subliniază 

importanţa profesionalizării (profesorilor şi directorilor) şi, mai presus de toate, a înfiinţării „comunităţilor 

profesioniste”. Aceste echipe interdisciplinare şi inter-instituţionale abordează provocările pedagogice pe 

perioade mari de timp şi încearcă să propună soluţii la problemele cu care se confruntă în şcolile din comunitate. 

Noţiunea de „profesionalizare” este adesea asociată exclusiv cu ideea de cunoştinţe didactice şi de specialitate. 

Cu toate acestea, studiile arată că abilităţile sociale, combinate cu eforturile de a construi relaţii pozitive cu 

elevii, joacă un rol esenţial în procesul educativ. În acest context, este important să existe un climat şcolar 

pozitiv, precum şi un mediu protejat (de la parcurgerea în siguranţă a drumului de acasă la şcoală la evitarea 

violenţei fizice şi a hărţuirii). Alienarea şi lipsa de identificare pot apărea foarte uşor, mai ales în şcolile mari 

(unde anonimatul este o problemă). Relaţiile şi orele trebuie concepute astfel încât să reducă teama de eşec şi 

să elimine fanteziile escapiste. Educaţia profită foarte rar de abilităţile pe care elevii le-au dobândit în viaţa 

cotidiană, ceea ce are ca rezultat strategii de predare orientate pe deficienţe, în detrimentul resurselor. Conform 

unei concepţii greşite, dar larg răspândite, o astfel de abordare ar duce la micşorarea standardului şcolar al 

elevilor. Şi totuşi, studiile arată că situaţia stă tocmai invers: standardele înalte, combinate cu un sprijin intens, 

cresc performanţele şcolare şi nivelul de reuşită la examene. 

În acelaşi timp, măsurile de prevenţie şi intervenţie ar trebui să abordeze întotdeauna întregul ansamblu 

al activităţilor desfăşurate în şcoală. Aici putem opera o distincţie între trei sfere: intraşcolară, extraşcolară şi 
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sistemică. Cele mai bune rezultate se obţin cu programele care vizează toate cele trei sfere. Un bun exemplu, în 

acest sens, ar fi un program care combină noi tipuri de predare şi tutoriat (intraşcolar), activităţi şi parteneriate 

extraşcolare (programe de muncă, activităţi recreative, mentorat etc.) şi schimbări ale sistemului (programe 

şcolare noi, cooperare între şcoli etc.). Programele de prevenţie moderne, bazate pe dovezi, se axează pe 

oportunităţile din cadrul instituţional al şcolii. 

Având în vedere că procesul de distanţare de şcoală se produce de-a lungul unei perioade mai lungi, 

măsurile se dovedesc cu atât mai eficiente cu cât sunt implementate mai devreme în sistemul de învăţământ 

(prin programe înalt calitative de educaţie şi îngrijire a preşcolarilor). Aceste măsuri îi scutesc pe mulţi tineri 

de stigmatul de a fi catalogat drept perdant sau de a fi ostracizat de la o vârstă fragedă. 
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FȊȊȊȊ Voluntari în educaţie 

Prof. Vladimirescu Simona-Florentina,                                         

Colegiul Naţional Pedagogic ,,Ştefan Velovan’’, Craiova 

 

Ȋn ultimul timp găsim un ingredient tot mai folosit de învățători şi profesori care au înțeles că pentru 

educația copiilor este nevoie de mai mult decât o programă stufoasă, un ingredient cu o denumire 

interesantă: voluntari in educație.  
Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care 

să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la 

baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. Voluntariatul înseamnă, să-i ajutăm pe 

semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține 

abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată 

și sprijinită în școală. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. 

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți 

pentru realizarea lor până la final. 
Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

bună. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că reprezintă muncă neplătita a unor oameni, 

voluntariatul este ceva mult mai profund. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem 

timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. Voluntariatul presupune 

schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega tot felul de relații cu 

aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței 

și la vârsta maturității sau la vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea 

fiecăruia și voință. 

Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă, că au puterea să schimbe lucrurile în bine, 

îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta.                        Educația este cea care 

poate schimba cu adevărat lumea. 
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Voluntariatul înseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care 

să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la 

baza voluntariatului, un al doilea element definitoriu fiind comunicarea. Toate situațiile care pot interveni în 

finalizarea proiectului de voluntariat înseamnă acumularea de experiență profesională și învățarea gestionării 

crizelor de orice fel. Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. Se știe că voluntariatul 

este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cu riscul de a ne repeta, a fi voluntar înseamnă să fii uman 

și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de 

persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în 

formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și 

realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi ce pot oferi bucurie 

sufletească prin sensibilitatea exprimării. Ȋn timpul unei ore clasice de consiliere s-a născut întrebarea:  Ce 

putem face pentru a ajuta?”. În scurt timp a venit și răspunsul: „foarte multe lucruri”. Analizând în profunzime 

răspunsurile elevilor, s-a născut ideea de a participa la proiectul educational de dezvoltare locală și formare a 

unor abilități de viață pentru o dezvoltare durabilă – „Dăruind vei dobândi”, desfăşurat în şcoala noastră.  

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.                 În concluzie, 

valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi și 

este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 Să nu uităm de nemuritorul  Gandhi care a rostit: ,,Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.’’   
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PRIMA MEA FAPTĂ BUNĂ 

 

      Mincă Veronica – Școala Gimnazială nr. 195 

    Ungureanu Mihaela – Școala Gimnazială nr.195 

 

 În luna decembrie a anului 2021, elevii Școlii Gimnaziale nr. 195 , București, Sector 3, s-au implicat ,  

pentru a doua oară, în campania ”Prima mea faptă bună” organizată de Asociația ”Cutia cu medicamente”.  

Această campanie a avut ca scop implicarea copiilor în acte de caritate menite să dezvolte empatia, 

simțul civic al acestora și înclinația spre a ajuta aproapele. 

 

Evenimentul a constat în donarea de către copii și părinți a unor 

medicamente menite să combată efectele negative ale tratamentului citostatic 

urmat de copiii internați în secțiile de oncopediatrie ale spitalelor din 

București, Iași și Craiova. 

A existat o listă de medicamente care puteau fi cumpărate și donate 

voluntarilor Asociației cu condiția ca fiecare medicament donat să fie sigilat 

și însoțit de bonul fiscal eliberat de farmacie. 

Acțiunea a fost adusă la cunoștință copiilor și părinților de către 

cadrele didactice ale școlii și printr-un anunț pe Facebook, pe Grupul Școlii 

Gimnaziale nr. 195. 

 

Astfel că, în data de 17 decembrie 2021, în intervalul orar 7.45-13.30, voluntarii Asociației au fost 

prezenți în școala noastră și au primit donațiile copiilor, ale părinților și ale cadrelor didactice. 

 

                                                            
 

Ca și acum doi ani, la finalul zilei bucuria 

a fost mare pentru că am văzut implicarea 

copiilor și dorința lor de a fi alături de cei mai 

puțin norocoși. 
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Şcoala incluzivă – o necesitate în educaţia actuală 

 

Prof. Podumneacă  Daniela 

Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”,Vălenii de Munte, Prahova 

 

Educația incluzivă este o necesitate și în același timp o provocare. Incluziunea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în învățământul de masă este un proces complex. Toți copiii au dreptul la educație și 

fiecare copil este capabil să învețe în ritm propriu. Școala și politicile școlare trebuie să se schimbe în funcție 

de nevoile fiecărui copil. Tipul dizabilității, atitudinea cadrelor didactice, a copiilor, implicarea familiei sunt 

factori care influențează educația incluzivă. 

Există copii care ar vrea „să zboare”, dar, pur și simplu nu pot, pentru că nu știu cum să o facă, sau știu 

cum să o facă, dar, pur și simplu nu pot. Aceștia sunt copiii cu cerințe educative speciale, sau copiii cu dificultăți 

de învățare. Toți copiii au dreptul la educație, iar școala și noi dascălii, în principal, suntem datori să le-o oferim. 

Fiecare copil are nevoie de școală și chiar și școala are nevoie de fiecare dintre ei. Astăzi, nu ni se mai pare 

ciudat ca un elev să aibă dificultăți de învățare și pentru că ne pasă, ne punem întrebarea Cum îi putem ajuta? 

Cel mai greu e să găsim metodele potrivite pentru a-i sprijini pe acești elevi să învețe, să progreseze, să se 

adapteze, să răspundem nevoilor lor atât de diferite. De ce? Pentru că fiecare este unic și chiar și atunci când 

crezi că ai descoperit o metodă potrivită, poate deveni imediat mai puțin eficientă. 

Copiii cu CES nu se pot adapta ritmului și cerințelor școlii, ei pot participa conform abilităților și 

propriului nivel de dezvoltare. De aceea, școala, în general, a început să se transforme pentru a răspunde 

nevoilor de învățare și dezvoltare ale copilului. Câți pași a făcut spre incluziune…? Cred că depinde de fiecare 

școală și nu numai. Incluziunea școlară este o treaptă spre incluziunea la nivelul societății. 

Toți copiii, cu sau fără dizabilități, trebuie să învețe împreună, indiferent de mediul social sau cultural 

din care provin, de religie, etnie, limbă. Este foarte important să reducem, ba chiar să eliminăm excluziunea și 

discriminarea, indiferent ce formă ar avea ele, să oferim copiilor cu tipuri și niveluri diferite de handicap șanse 

egale să participe la educație în cadrul sistemului general de învățământ. 

Beneficiind de servicii de sprijin corespunzătoare în cadrul școlii unde sunt integrați, persoanele 

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

le pot da un mai mare grad de independență. Totodată, copiii tipici vor învăța ce înseamnă toleranța, acceptarea, 

întrajutorarea, vor deveni mai buni. 

Educația incluzivă este un proces permanent care presupune școlarizarea copiilor cu cerințe educative 

speciale, adaptarea școlii la nevoile acestora, participarea lor la activități educative formale și nonformale, care 

să le asigure învățarea și dezvoltarea. Incluziunea presupune identificarea și eliminarea barierelor, bariere care 

pot avea legătură cu modul de organizare a școlilor, cu modalitățile de predare și evaluare a progresului elevilor. 

Transformarea școlii și a politicilor școlare astfel încât să răspundă nevoilor educative și de dezvoltare 

ale fiecărui copil duce la incluziune școlară, dar mai ales la incluziune socială, unde oricine, indiferent de 

deficiență să poată fi tratat ca un membru al comunității din care face parte. 

Este deosebit de importantă atitudinea comunității față de copiii cu CES, a cadrelor didactice, a 

părinților, a colegilor de clasă, a cadrelor didactice. Dacă învățătorul dovedește înțelegere și o atitudine pozitivă, 

el poate influența atât atitudinea clasei incluzive, a părinților, dar și a copilului cu CES. Gradul de acceptare, 

ajutorarea și relaționarea din partea colegilor sunt și ele premise ale integrării. 

Integrarea unui copil cu CES în învățământul de masă depinde de familia acestuia. Mulți părinți refuză 

să accepte că proprii lor copii ar avea probleme. Pentru a-i determina să conștientizeze deficiențele pe care le 

are copilul, cadrele didactice pot apela la consilierul școlar. Colaborarea familiei cu echipa de caz este necesară. 
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Un alt factor important este copilul cu CES, nevoile acestuia. De exemplu, un copil cu deficiențe 

senzoriale, auditive sau vizuale nu va putea fi integrat într-o școală de masă, unde nu există specialiști. De 

asemenea, atitudinea lui negativă față de acceptarea sprijinului, instabilitatea emoțională, factorii 

temperamentali pot îngreuna derularea unui program de intervenție. 

Educația incluzivă presupune schimbarea atitudinilor, a mentalităților, a politicilor şi practicilor de 

excludere şi segregare. Aceasta este promovată prin documente naționale de politică educațională care 

promovează o educație centrată pe elev, o educație de calitate care se poate realiza prin programe de învățământ 

adecvate, o bună organizare, alegerea unor strategii optime de predare-învățare-evaluare, folosirea unor resurse 

și tehnologii variate etc.. 

O școală incluzivă pune accent pe progresul individual și nu pe diferențele dintre elevi; este promovată 

învățarea prin cooperare, în cadrul căreia copiii sunt încurajați să se ajute, învață unii de la alții și fiecare elev 

este valorificat. O școală și un profesor bun sunt aceia care obțin progres cu toți elevii. 

Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări de genul: De ce nu toţi elevii 

mei progresează în acelaşi fel? Cum pot să-i ajut pe toţi să înţeleagă? Cum pot să-i ajut pe cei care învaţă mai 

greu?  

Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar trebui să accepte, 

în primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, diferite 

de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în privinţa asimilării 

de informaţii. Aşadar, unul dintre cele mai importante aspecte a le învăţământului actual este nevoia sa de 

adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii – fie că sunt copiii cu CES, 

fie că pur şi simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de învăţare. 

O astfel de metodă de adaptare o constituie şcoala incluzivă, o şcoală ce se axează pe includerea acelor 

copiii sau chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate şi care implică în procesul de învăţare şi de luare a 

deciziilor părinţii, îngrijitorii şi consilierii specializaţi. 

S-a dovedit că metodele utilizate în cadrul claselor incluzive pot îmbunătăţi semnificativ performanţa 

tuturor elevilor. In comparaţie cu educaţia în centre sau şcoli speciale, care are riscul de a-i menţine pe copii şi 

adolescenţi în afara societăţii, şcoala incluzivă constituie un teren de pregătire ideal pentru viitoarea lor integrare 

în societate. In loc să-i izolăm şi să spunem că sunt „dificili”, „turbulenţi” sau chiar „handicapaţi”, am putea să 

admitem faptul că aceşti copii ar putea progresa mai mult într-o clasă obişnuită, dacă noi, profesorii, am accepta 

că educaţia este pentru toţi. 

Cel mai important lucru de luat în considerare este că predarea în cadrul diversităţii implică predarea 

pentru fiecare individ în parte. Ţinând cont de interesele fiecărui elev, de experienţele şi ţelurile sale facem, de 

fapt, un pas important în educaţia elevilor şi integrarea lor în societate, după terminarea studiilor. Mai mult, 

putem spune că diferenţele dintre indivizi sunt mult mai pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de 

vedere, poate una dintre cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă faţă un profesor este adaptarea stilului 

de predare astfel încât să corespundă necesităţilor fiecărui elev în parte. 

O nouă dimensiune care începe să se contureze în peisajul învăţământului românesc este aceea de 

democratizare şi egalizare a şanselor fiecărui copil în parte. În acest scop a fost înfiinţată şi şcoala incluzivă – 

un răspuns la redimensionarea educaţiei. Scopul acestei şcoli este de a crea pentru toţi copiii un cadru prielnic 

învăţării, pornind de la premiza că diferenţele dintre oameni sunt normale şi ele trebuie acceptate. Un rol 

important în cadrul şcolii incluzive îl are pedagogia şi învăţarea centrată pe elev. Acest lucru implică automat 

adaptarea curriculumului şi metodelor de predare la capacitatea şi nevoia fiecărui elev în parte. 

Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită aceleaşi strategii şi practici ca şi predarea la orice alt tip de 

clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în general va fi o bună metodă de predare şi pentru elevii cu 
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nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să aştepte de la învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii cu 

CES nu fac diferenţă. 

Şcoala incluzivă reprezintă o provocare pentru şcolile obişnuite, însă ea nu trebuie privită ca o 

ameninţare pentru performanţa acestor şcoli. Multe dintre aceste instituţii găsesc ca fiind dificil să integreze 

elevii cu nevoi speciale în cadrul claselor obişnuite. Însă această teamă poate fi depăşită prin educaţie, resurse 

didactice adecvate, sprijin şi nu în ultimul rând credinţa că incluziunea este un drept moral şi social ce nu poate 

fi negat nimănui. 

Există anumite etape ce trebuie urmate în cadrul şcolarizării copiilor cu CES, printre care, în primă 

fază, este acceptarea ideii că există astfel de copii, recunoaşterea dreptului lor la educaţie, integrarea lor treptată 

în cadrul şcolilor obişnuite. Astfel pe măsură ce aceşti copii vor creşte, vor deveni adulţi şi vor avea probabil 

proprii copii, incluziunea va fi deja un fapt acceptat şi o măsură firească în cadrul educaţiei. Copiii educaţi în 

cadrul şcolii incluzive vor fi mai bine pregătiţi să interacţioneze cu diverşi indivizi precum şi cu diverse situaţii 

din lumea reală. 

În cadrul şcolii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiţi specialişti în domeniul educaţiei, 

cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuţi şi alţi specialişti pentru că doar împreună vor reuşi să obţină cele mai 

bune rezultate. Profesorul consultant pentru CES este probabil cel care va lucra cel mai mult cu fiecare profesor 

în parte, el fiind şi cel care va participa în cea mai mare măsură la orele de curs. Şcoala incluzivă presupune 

îmbunătăţirea sistemului educaţional pentru toţi elevii. Implică schimbări în curriculum, în modul de predare al 

profesorilor, în modul de învăţare al elevilor, precum şi schimbări în modul cum interacţionează copiii cu CES 

cu colegii lor şi viceversa. 

Ideea este ca şcolile, centre de învăţare şi educaţie, să se schimbe astfel încât să devină comunităţi 

educaţionale în care nevoile tuturor elevilor şi profesorilor să fie îndeplinite. Şcolile incluzive nu mai asigură o 

educaţie obişnuită sau o educaţie specială, ci asigură o educaţie incluzivă, iar ca rezultat elevii vor putea învăţa 

împreună. Cu alte cuvinte, acest tip de şcoală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toţi elevii să participe şi 

să înveţe. Pentru ca acest lucru să se întâmple, profesorii şi şcolile, în general, au nevoie de o schimbare, pentru 

a întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. Educaţia incluzivă este un proces de facilitare a 

procesului de învăţare pentru toţi elevii, chiar şi pentru cei ce au fost anterior excluşi. 

Printre avantajele şcolii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt trataţi ca parte integrantă a 

societăţii, au ca model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu CES cât şi colegii lor îşi dezvoltă 

abilităţile comunicative, devin mai creativi, acceptă diversitatea,etc. Profesorii adoptă metode diverse de 

predare-învăţare, de care beneficiază toţi elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevii şi dezvoltarea 

prieteniilor între colegi este destul de importantă în dezvoltarea procesului de învăţare, datorită schimbului de 

informaţii permanent. 

În ceea ce priveşte cadrele didactice din cadrul şcolii incluzive, ele trebuie încurajate să adopte practici 

moderne în cadrul orelor de curs, să se autoperfecţioneze în permanenţă în ceea ce priveşte copiii cu CES. Un 

alt rol important pe care cadrele didactice îl au este acela de a-i face pe copiii fără probleme să-şi accepte şi să-

şi ajute colegii cu CES, fără a-i ridiculiza, sau exclude. 

Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de fapt o realitate şi 

recunoaşterea faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă ne demonstrează, aşadar, că suntem unul, dar 

nu unul şi acelaşi. 

        Şcoala incluzivă devine astfel o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o şcoală care 

abordează procesul de predare – învăţare – evaluare într-un mod dinamic şi atractiv, o şcoală care, prin sprijinul 

pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea barierelor existente între 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   

1305 
 

diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi 

       Impunându-se ca un nou tip de educaţie, flexibilă, adaptabilă la nevoile speciale şi c.e.s. ale tuturor 

educabililor în general şi la cele ale celor disabili în special, educaţia integrată se detaşează de normativitatea 

educaţiei tradiţionale. Acest aspect se reflectă în maniera de abordare metodologico-procedurală a educabililor. 

Strategiile specifice integrării educative sunt la rândul lor flexibile, caracterizate prin diversitate.  

      În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt „strategii de micro-grup, activ-participative cooperative, 

colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante“. Acestea, datorită atributelor lor, sunt 

adaptabile, putând fi cu uşurinţă multiplicate sau diversificate pentru a acoperi situaţiile noi. Aceste atribute 

caracterizează şi învăţarea, care trebuie să se realizeze în grupuri mici, să fie cooperativă, partenerială, activ-

participativă, să se desfăşoare într-un mediu relaxant, plăcut . 

     Datorită strategiilor cooperative toţi elevii învaţă să asculte activ, să fie toleranţi, să ia decizii şi să-şi asume 

responsabilităţi în cadrul grupului. 

Învăţarea în grupuri mici, activă şi colaborativă asigură o reală interacţiune şi intercomunicare; o redistribuire 

corectă de recompense sociale (apreciere considerare, respect);o distribuţie eficientă a sarcinilor de lucru; un 

simţ al disponibilităţii şi al artei solicitării sau acordării ajutorului mult sporite. 

      Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare influenţează în mod pozitiv formarea răspunderii individuale 

(elevii trebuie să comunice rezultate în nume personal sau în numele grupului), interacţiunea directă şi formarea 

deprinderilor interpersonale şi de grup mic. De asemenea, ele creează între elevi o interdependenţă pozitivă 

(aceştia realizează că au nevoie unii de alţii pentru a realiza obiectivele şi sarcinile grupului, că au resurse pe 

care trebuie să le administreze în comun, că recompensele vor fi comune). 

Pentru a evita ca în clasele integrate activităţile să fie dominate de elevii normali, în defavoarea elevilor cu 

nevoi speciale, strategiile de microgrupuri trebuie să fie şi parteneriale. Acestea au rolul de a împiedica 

acordarea de ajutor în exces colegilor disabili, de a evita intradistribuirile preferenţiale ale sarcinilor în grup şi 

subevaluarea unor rezultate modeste ale colegilor disabili de către ceilalţi. 

Predarea în parteneriat s-a impus ca o altă strategie de succes. Aceasta presupune prezenţa şi colaborarea a două 

cadre didactice în cadrul lecţiei propriu-zise. Predarea în parteneriat presupune respectarea unor condiţii şi 

anume: să se realizeze după asistenţă reciprocă la ore; să fie riguros planificată anterior; să desfăşoare activităţi 

compatibile şi complementare; să prezinte o unitate în concepţiile prezentate, în modul de a acţiona, evitând 

controversele; să evalueze activitatea ulterior. Tutoriatul între elevi de vârste diferite se poate realiza între doi 

educabili cu c.e.s.. Experienţa acumulată a dovedit că elevii cu c.e.s., bine instruiţi şi supravegheaţi, pot deveni 

tutori pentru colegii mai mici. Avantajele sunt de ambele părţi. Copiii mai mici se identifică mai uşor cu tutorii 

lor şi evoluează pozitiv, relativ mai repede , având modele apropiate lor şi încredere în reuşită. Tutorii se 

dezvoltă la rândul lor mai repede, în condiţiile în care învaţă mai mult despre un subiect, explicându-le altora, 

decât citind dintr-o carte sau audiind un profesor. Strategiile cooperative şi tutoriale, sunt doar două dintre 

opţiunile la care pot apela educatorii. Lor li se alătură strategiile de socializare în clasa integrată, strategiile 

organizative şi cele curriculare (prin adăugare/modificare de obiective şi conţinutur). Cunoaşterea strategiilor 

educaţiei integrate este indispensabilă oricărui cadru didactic, care vrea să-şi asume responsabilitatea de a 

răspunde tuturor exigenţelor şi cerinţelor educative ale diverşilor elevi, care le calcă pragul clasei cu speranţa 

reuşitei. Educatorul trebuie să se plieze după fiecare caz, să-şi flexibilizeze demersul didactic pentru a satisface 

cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi ale tuturor la un loc. 

Şcoala are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor. A asigura şanse egale elevilor înseamnă a 

asigura posibilităţi maxime de dezvoltare fiecăruia, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. 

Educaţia incluzivă a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi şi constituie răspunsul şcolii la 

nevoile ce decurg din diversitatea copiilor. Sunt aduşi elevii împreună într-o sală de clasă şi într-o comunitate, 
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indiferent de punctele lor forte sau punctele slabe în orice domeniu, căutându-se maximizarea potenţialului 

tuturor. 

Noul tip de şcoală, cea incluzivă, trebuie să recunoască diferite cerinţe educaţionale ale copiilor, să 

reacţioneze adecvat la acestea, să asigure o educaţie de calitate pentru toţi. Este vorba de o altă opţiune de 

politică a educaţiei, pentru ca şcolile să poată oferi răspunsuri adecvate cerinţelor educaţiei diferite ale copiilor. 

Diferenţele dintre copii sunt considerate fireşti, iar şcoala dispune de servicii adecvate care să acţioneze 

continuu pentru a întâmpina cerinţele educaţionale diferite. 

Filosofia educaţiei incluzive este împărtăşită de toţi membrii comunităţii şcolare şi de toţi cei care intră 

în şcoală. De fapt, crearea culturii şcolii este un proces la fel de important ca acela de predare a cunoştinţelor şi 

dezvoltare a deprinderilor. O astfel de filosofie stă la baza unor strategii şi decizii curente privind practica. 

Aceasta dimensiune se referă la realitatea unei şcoli şi la imaginea transmisă despre aceasta. 

Este adevărat că nu de puţine ori condiţiile de organizare şcolară - efective numeroase de elevi în clasă, 

programa şcolară foarte încărcată, timpul scurt de activităţi şi interacţiuni în clasă cu elevii pe parcursul unei 

lecţii, insuficienta pregătire psihopedagogică şi /sau de educaţie -reprezintă obstacole serioase în asigurarea 

unui învăţământ eficace pentru fiecare elev. 

După 1990 a fost lansat un nou concept, al educaţiei incluzive, care aduce în atenţie necesitatea 

reexaminării şi extinderii rolului învăţământului obişnuit, pentru a se putea adapta cerinţelor copiilor şi 

nu invers, ca până atunci, pentru ca toţi copiii să înveţe împreună. 

Copiii care nu pot face faţă cerinţelor şcolare, cei care prezintă diverse forme şi niveluri de eşec şcolar 

sunt încă prea puţin cunoscuţi şi acceptaţi din punct de vedere psihopedagogic. Atitudinea cea mai frecventă 

manifestată faţă de aceştia din partea şcolii şi a societăţii în general este de subvalorizare - bazată în mare 

măsură pe lipsa de reuşită şi de competenţa şcolară. 

Noul tip de şcoală, cea incluzivă, trebuie să recunoască diferite cerinţe educaţionale ale copiilor, să 

reacţioneze adecvat la acestea, să asigure o educaţie de calitate pentru toţi. Este vorba de o altă opţiune de 

politică a educaţiei, pentru ca şcolile să poată oferi răspunsuri adecvate cerinţelor educaţiei diferite ale copiilor. 

Educaţia incluzivă promovează egalitatea şanselor, oferind sprijin pentru învăţare şi acestor copii, care 

nu reuşesc să se adapteze la exigenţele şcolii, care întâmpină dificultăţi în învăţare, care uneori vor, dar…nu 

pot. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 Vrăşmaş, T., Învăţământul integrat şi/sau inclusiv, Ed. Aramis, Bucureşti, 2001. 

 Vrăşmaş, T., Şcoala şi educaţia pentru toţi, Ed. Miniped, Bucureşti, 2004. 

Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale-strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, 

editura Polirom , Bucureşti,2006 

 A. Gherguţ, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integrată, Ed. Polirom, Iaşi, 

2001. 

Gherguț, A. (2001), Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom, Iași. 

Vrăjmaș, E. și alții (2005), ghid pentru cadre didactice de sprijin, Editura Vanemonde, 2005. 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   

1307 
 

Voluntar de mediu 

Prof. Drînceanu Gabriela 

Colegiul Naţional Pedagogic, ,,Ştefan Velovan’’, Craiova 

 

Trăind în secolul vitezei, în care nu mai avem timp de nimic, de multe ori nu mai avem timp să ne uităm 

la ce se petrece în jurul nostru, uităm de mediul înconjurător, care asigură tot ceea ce îi este necesar omului. 

Voluntariatul ne privește pe toți, de la mic la mare, dar este foarte important în anii de școală, întrucât atunci se 

formează personalitatea elevilor și se acumulează cunoștințe. În acest context școlii îi revine importantul rol de 

a sensibiliza sufletele curate ale copiilor şi de a-i face să înţeleagă cât de importantă este pentru toţi sănătatea 

mediului şi totodată să-i determine să ia atitudine şi să se implice în activităţi de protecţie şi ecologizare a 

mediului, prin activități de voluntariat.  

Dascălilor le revine sarcina de a-i învăţa pe copii să înţeleagă şi să iubească natura, să o protejeze, să 

urmărească formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice a copiilor, să-i sensibilizeze pe copii cu privire la tot 

ceea ce ne înconjoară și să-i determine să se implice. Participarea la diferite concursuri, de desene, afişe, postere, 

creaţii literare pun elevii, în situaţia de a conştientiza gravitatea situaţiei, în ceea ce priveşte sănătatea 

pământului şi implicit sănătatea omului, căci pământul poate exista fără om, dar omul fără pământ nu poate 

supravieţui. Problematizarea, altă metodă care determină elevii, să gândească în viitor şi să caute soluţii la 

probleme. Prin toate activităţile pe care noi le desfăşurăm îi facem pe copii să înţeleagă că mediul înconjurător 

este casa noastră, iar viitorul în ceea ce privește supraviețuirea și sănătatea noastră depinde de noi toţi, de modul 

în care ne implicăm în protecţia mediului. Implicarea directă însă este cea mai importantă şi ea se poate face în 

şcoală prin implicarea elevilor, în tot felul de acţiuni ce privește voluntariatul în domeniul protecției mediului. 

Cu ocazia unor ieşiri în natură, a unor excursii, copiii pot fi sensibilizaţi şi implicaţi în acţiuni de ecologizare. 

În școala noastră se fac tot felul de activități de voluntariat, în ceea ce privește protecția mediului, prin activități 

de curățenie, atât în școală și în spațiul din jurul ei, cât și în localitatea unde este școala și unde trăim. Școala 

noastră a organizat  activităţi de voluntariat pentru mediu, prin care am urmărit sensibilizarea elevilor, în ceea 

ce privește problemele de mediu și formarea deprinderii de a păstra mediul curat, participand la proiectul 

educational de dezvoltare locală și formare a unor abilități de viață pentru o dezvoltare durabilă – „Protejăm și 

iubim natura”, desfăşurat în şcoala noastră. 

Această participare mai bună la programele societății din partea voluntariatului de mediu are legătură 

cu beneficiile pe care le poate oferi în timpul practicii lor. Astfel, 

• Ajută la generarea unei conștientizări mai ecologice a societății în ansamblu. Conștientizarea mediului este 

derivată în administrații, asociații, societate în general și companii. 

• Beneficiază de o difuzie mai mare și mai bună a tuturor activităților care se desfășoară grație internetului și 

rețelelor sociale. Ori de câte ori se accesează activitatea de voluntariat de mediu, este promovată mai întâi o 
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difuzare pe rețelele de socializare și pe paginile web de pe internet. Acest lucru servește pentru a putea stabili 

anunțuri și pentru a încuraja participarea oamenilor la activitatea menționată. 

• Cu voluntariatul de mediu obțineți mai multe beneficii, cum ar fi îngrijirea și îmbunătățirea mediului, 

socializare, adoptarea unor obiceiuri sănătoase, îmbunătățirea stimei de sine. 

,,Omul poate stăpâni natura atâta timp cât ține seama de legile ei’’Grigore Antipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 Coman M., Dăscălescu, A. (2008): Ghid de bune practici de mediu, Editura Risoprint, ClujNapoca; 

https://stratos.ro/protectia-mediului-inconjurator-ce-se-poate-face-pentru-un-viitor-mai-

bun/https://www.renovablesverdes.com/ro/voluntariat-de-mediu/ 

 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   

1309 
 

Educaţie prin voluntariat-Protejăm și iubim natura 

 

Prof. Drînceanu Răzvan                               

Colegiul Naţional Pedagogic, ,,Ştefan Velovan’’, Craiova 

 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, investiția în propria persoană. Tu te ajuți pe tine, 

ceea ce este comparabil cu școala vieții. . Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din 

domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei. Consider că formarea conștiinței și conduitei 

ecologice devine o cerință deosebit de importanta pentru orice demers educativ școlar si extrașcolar. Școala 

este chemată să determine nu numai sentimente de admirație față de frumusețile naturii, ci și convingeri și 

deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Învăţându-i pe copii să protejeze natura, îi învăţăm să apere 

viaţa. Viaţa triumfă şi suntem mai optimişti când mediul înconjurător e curat, când copacii înfloresc şi dau 

culoare cenuşiului cotidian. Copiii trebuie să devină responsabili, să înveţe să identifice problemele de mediu 

din jurul lor, să găsească soluţii de rezolvare, să conştientizeze necesitatea rolului lor în transmiterea valorilor, 

de respect faţă de mediu, de iubire faţă de natură, de cooperare pentru rezolvarea problemelor . Comunitatea 

are nevoie de persoane responsabile şi aceştia sunt elevii noştri, viitorii Voluntari .Investind în formarea lor, 

învestim în viitor. Voluntariatul începe în şcoală şi se continuă toată viaţa. 

Copilul trebuie să înțeleagă de la o vârstă fragedă că acțiunea liberă în spiritul protejării și conservării 

mediului este o datorie a fiecăruia dintre noi. Încă din cele mai vechi timpuri, educația copilului a izvorât din 

mediul apropiat, din tot ce îl înconjoară. Astăzi, NOI toți, trebuie să facem tot posibilul ca şi copilul de acum 

să iubească tot ce îl înconjoară, precum copilul de odinioară. Ecologia deprinsă prin voluntariat ocupă un loc 

important în formarea tinerilor, ajutându-i să înțeleagă cum funcționează mediul, cum este afectat de diferiți 

factori (în special de factorul uman) și cum poate fi conservat, reparat și îmbunătățit. Copiii trebuie să învețe că 

mediul este cel mai important lucru pentru om, după propria viață. Pentru ca o persoană să poată exista în așa 

fel încât să atingă bunăstarea fizică și psihică, are nevoie de un mediu care să permită acest lucru. Dacă mediul 

este prea degradat, omul nu va mai putea trăi nici măcar decent, din cauza poluării, lipsei de hrană sau încălzirii 

globale. Educația pentru mediu se află în strânsă interdependență cu educația pentru cetățenie activă și 

voluntariat. Chiar dacă nu cunosc foarte bine noțiunea de „cetățean”, elevii au constatat că deși se simt 

confortabil doar „stând degeaba”, fără a face nimic, se pot simți mult mai împliniți, mult mai mulțumiți, atunci 

când acționează cu scopul de a aduce schimbări pozitive și beneficii lumii în care trăiesc. Copiii au înțeles că e 

dreptul lor să participe, să își exercite influenţa şi să își aducă aportul la dezvoltarea societăţii. Pornind de la 

problema că oamenii încă nu au înțeles foarte bine cum funcționează toate sistemele mediului, implicit 

importanța lui pentru omenire, văzând că oamenii simpli și conducătorii politici sunt insuficient interesați de 

situația mediului înconjurător și nu fac tot posibilul pentru salvarea acestuia de la distrugerea continuă pe care 

o cauzează omul, în timpul unei ore clasice de dezvoltare personală s-a născut întrebarea: „Ce pot face copiii 

pentru a proteja mediul?”. În scurt timp a venit și răspunsul: „foarte multe lucruri”, majoritatea aparent banale. 

Analizând în profunzime răspunsurile elevilor, s-a născut ideea de a participa la proiectul educational de 

dezvoltare locală și formare a unor abilități de viață pentru o dezvoltare durabilă – „Protejăm și iubim natura”, 

desfăşurat în şcoala noastră.Astfel am învăţat cu toţii ceva foarte important Reduceți, reutilizați și 

reciclați. Dintre aceste 3R, cel mai important este primul: reduceți. Reducerea consumului de resurse este 

primul pas pentru a reduce poluarea și impactul asupra ecosistemelor naturale. Odată ce am folosit produsul, îl 

putem reutiliza pentru o altă activitate, îi putem prelungi durata de viață utilă. În cele din urmă, dacă nu mai 

există utilizări care pot fi date produsului, acesta este reciclat. 
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Deși voluntariatul pentru mediu nu este la fel de cunoscut ca multe alte tipuri de voluntariat pe cât poate fi 

social, este adevărat că în ultimul timp câștigă din ce în ce mai multă importanță în societatea actuală. Concepută 

ca o activitate extracurriculară, aceasta poate avea efecte benefice asupra elevilor care participă la activități utile 

de petrecere a timpului liber și poate fi o oportunitate de formare și dezvoltare a unei prietenii de durată între 

școală și instituțiile din arealul înconjurător. 

,,Dacă o cale e mai bună decât alta, atunci fii sigur că e calea naturii’’Aristotel 
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Integrarea copiilor cu CES 

 

    Prof. Toma Stela 

    Liceul Tehnologic ,,Carsium” Hârșova, Constanța 

  ,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația integrată a 

copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin dezvoltarea capacităților 

fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului 

restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să suplinească pe cele absente sau 

insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației 

pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. Integrarea 

acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului deficient și să se creeze oportunități 

care să permită însușirea de abilitati propice integrării eficiente în comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se asigure integrarea 

lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în 

diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în stabilirea 

obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie să se plieze 

pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite pentru restul clasei. Obiectivele 

propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către 

profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor 

specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în 

acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea 

acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece 

aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de 

observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze starea de deficiență. De exemplu, în cazul 

elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor de 

studiu, conținutului informațional ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare  în care 

urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  simtă  

apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să 

găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora ajută la reducerea stresului pe care-

l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții trebuie 

încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate permite să 
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spună părinților că nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar trebui să 

implice foarte mult familiile. Ele trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul 

larg al nevoilor familiei. Părintii trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și la, diagnosticele’’ 

copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al copilului. 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul 

pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Educația elevilor cu nevoi speciale 

                                                                                       Autor: Prof.înv. primar, Teslariu Bianca – Elena                        

Școala Gimnazială ,, Ion Rotaru” Valea lui Ion 

 

    Problematica intergrării copiilor cu CES a pus în fața învățământului probleme dintre cele mai diverse, de la 

forme de organizare a activității, metodologia didactică, strategiile de predare-învățare-evaluare, modalități de 

diferențiere a activității/conținuturilor învățării, până la complexa problemă a integrării acestor copii în 

învățământul de masă. 

Cerințele educative speciale ( CES ) semnifică necesitatea unei abordări diferențiate și personalizate a 

educației copiilor în funcție de deficiențele pe care le prezintă aceștia ( apud Crețu, D., Nicu,A., 2009). 

Educația integrată presupune extinderea școlii obișnuite, transformarea acesteia pentru a putea răspunde 

si altor categorii de copii, în special copiilor cu CES, iar învâțământul integrat reprezintă modalitatea 

instituționalizată de educare a copiilor cu cerințe educative speciale în structuri cât mai apropiate de cele 

obișnuite sau chiar în acestea. Astfel, între integrare și incluziune există diferențe si anume (apud Crețu, D., 

Nicu, A., 2009): integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învâțământului normal, proces prin 

care elevul se adaptează școlii, iar incluziunea are la bază ideea că școlile și sistemul educațional se vor schimba 

și se vor adapta la nevoile elevului. 

Princilalele categorii de deficiențe: 

- deficiențe mintale; 

- deficiențe senzoriale ( de auz, de vedere); 

- deficiențe fizice, psihomotorii; 

- tulburări de limbaj; 

-  tulburări de comunicare și relaționare (autism); 

- tulburări de atenție și hiperactivitate (ADHD); 

- tulburări emoționale și de comportament; 

- deficiențe de învățare; 

- cazurile copiilor cu eșec școlar din diferite motive. 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a. la nivel general: 

- forme de intrgrare parțială: elevii cu CES petrec doar o parte din timpul lor în școala obișnuită sau 

la anumite discipline școlare, unde pot face față 

- forme de integrare totală: elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită cu excepția 

programelor treapeutice care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui scop. 

- forme de integrare ocazională au la bază participarea în comun la diferite excursii,serbări, întreceri 

sportive, spectacole, etc. 

b. la nivelul școlii românești ( Popovici, D.V., 1999): 

- modelul cooperării școlii speciale cu școala obișnuită: vizează asigurarea asistenței necesare școlii 

obișnuite care realizează integrarea copiilor cu CES și dezvoltarea curriculum-ului și resurselor din 

ambele școli; 

- modelul bazat de organizarea unei clase speciale în școala obișnuită presupune organizarea unei 

clase speciale în cadrul școlii obișnuite; 
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- modelul itinerant: are la bază implicarea unui profesor itinerant, care sprijină copiii cu cerințe 

educative speciale în funcție de problemele pe care le au și poate înduma profesorul clasei în 

alegerea metodelor și mijloacelor; 

- modelul comun: presupune ca un profesor itinerant să fie responsabil de toți copiii cu CES dintr-o 

zonă. 

 

Reglementări în sistemul de învâțământ românesc – copiii cu CES pot fi integrați: 

- fie în unități disitincte de educație specială; 

- fie în grupe și clase speciale din unități școalre obișnuite; 

- fie în mod individual, în unități de învățământ obișnuite. 

 

• Particularități psiho-sociale ale elevilor cu cerințe educative speciale: 

 

a. elevii cu deficiențe mintale prezintă o funcționalitate net inferioară medie la evaluarea capacităților 

cognitive realizată cu ajutorul examinării psihologice standardizate, alături de deficiențe ale 

comportamentului de adaptare manifestate la începutul perioadelor de creștere. În perioada timpurie a 

creșterii, adaptările deficitare sunt considerate ca întârzieri ale dezvoltării, dar când întarzierea persistă 

și incapacitățile se accentuează, deficiența constituită conduce la handicap pe timp nelimitat. 

b. elevii cu tulburări de limbaj – dificultățile de limbaj încep de la vârstele preșcolare, multe persistă în 

timpul școlarizării și au consecințe de-a lungul vieții personale. Deficiențele de limbaj pot exista de 

sine-stătător sau asociate cu alte tipuri de deficiențe: intelectuală, senzorială sau fizică. Abordarea 

pedagogică pune accent pe exersarea aspectelor deficitare, prin valoficarea aspectelor mai bine 

dezvoltate. 

c. tulburările de comportament – elevul în dificultate comportamentală este cel afectat de tulburări de 

comportament și tulburări de comportament asociate cu deficientă psihosocială și/sau deficiență 

mintală ușoară. Evaluarea psihosocială realizată de personal calificat relevă un deficit important al 

capacităților de adaptare, manifestat prin dificultăți de interacțiune unul cu altul sau mai multe elemente 

din mediul familial, școlar și/sau social. Elevul cu tulburări comportamentale asociate cu deficiență 

psihosocială este cel la care evaluarea funcționalității globale conduce la diagnosticul de delicvență sau 

dezordine majoră de comportament. 

d. deficiențe fizice, psihomotorii – se caracterizează prin modificări morfologice mai mult sau mai puțin 

accentuate, produse în forma și structura corpului și manifestate printr-o încetinire în creștere sau printr-

o creștere excesivă, printr-o tulburare a dexvoltării sau o dezvoltare  disproporționată, prin deviații, 

deformații sau alte defecte de structură, urmate sau precedate de tulburări funcționale. 

e. tulburări de comunicare și relaționare (autismul) – La nivelul interacțiunilor sociale și relațiilor 

interpersonale se manifestă prin probleme semnificative în dezvoltarea abilităților de comunicare 

nonverbală, cum ar fi privirea ochi în ochi, expresii faciale și posturi ale corpului, incapacitatea de a 

stabili relații de prietenie cu copiii de aceeași vârstă, lipsa interesului de a împărtăși bucuria, 

preocupările sau realizările cu alte persoane, lipsa emaptiei.  

La nivelul comunicării verbale și nonverbale se manifestă prin întârziere în vorbire sau lipsa acesteia: 

aproximativ 50% din persoanele cu autism nu vor vorbi niciodată. probleme în inițierea une conversații 

și dificultăți în menținerea conținuității unei conversații începute. 

f. tulburări de atenție și hiperactivitae (ADHD) – Hiperactivitatea cu deficit de atenție este o tulburare de 

comportament cu foarte mare incidență ale cărei simptome caracteristice sunt impulsivitatea, neatenția 
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și hiperactivitatea. Debutează din copilărie și persistă la un număr important de persoane la vârsta 

adultă. Tulburarea are un efect negativ asupra învățării. 

 

      Condiții de bază pentru elevii cu cerințe educative speciale: 

- condiții de stimulare si sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

- flexibilitate didactică; 

- adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale; 

- individualizarea educației; 

- protecție socială; 

- programe individualizare de intervenție; 

- integrare școlară și socială. 

        Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve 

o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea 

acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. 
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Educația incluzivă, mediu propice pentru dezvoltarea elevilor 

Daneș Irina Adriana 

 Liceul "Carol I", Plopeni, Prahova 

  

 Educația pentru toți presupune existența școlii pentru toți, în care se regăsește o diversitate umană 

reprezentativă pentru comunitatea în care funcționează; școala incluzivă este unitatea în care are acces oricare 

copil din comunitate și poate beneficia de o educație diferențiată/ individualizată care să răspundă cât mai bine 

potențialului și nevoilor sale în materie de educație. Termenii de integrare școlară și educație integrată au fost 

înlocuiți cu educația incluzivă care pune accent pe diversitatea umană și respectul față de semenii diferiți din 

jurul nostru. Conceptul de incluziune a fost utilizat ca alternativă la integrare, dar s-a constatat că alături de 

copiii cu dizabilități, care erau o prioritate în integrare, mai sunt și alte tipuri de copii cu cerințe speciale în plan 

educațional (elevi cu dificultăți de învățare, tulburări emoționale, comportamentale, copii proveniți din medii 

socio-economice defavorizate, copii care se află în grija instituțiilor) pentru care sunt necesare abordări 

specializate, inclusiv servicii de sprijin în școală pentru o evoluție pozitivă a lor în plan educativ. Incluziunea 

presupune:  

✓ dezvoltarea de relații interpersonale deschise, pozitive între elevi; 

✓  flexibilizarea programelor școlare; 

✓  diversitatea strategiilor educaționale; 

✓  asigurarea serviciilor de intervenție și suport pentru elevii cu cerințe speciale; 

✓ promovarea egalității în drepturi și răspunderi pentru toți elevii; 

✓ asigurarea accesului la oporunități de învățare în mod egal; 

✓ parteneriat funcțional între școală – familie; 

✓ implicarea comunității în activitățile dezvoltate de școli. 

Școala incluzivă se centrează pe învățarea strategiilor necesare rezolvării problemelor de viață cotidiană, într-o 

manieră cooperantă, în care procesul educativ este simultan, fiecare elev învață cum se învață, unii de la ceilalți, 

fără competiție și ierarhii arbitrare, în spiritul acceptării celor din  jur.  

Educația incluzivă pentru cadrele didactice este centratî pe dezvoltarea competențelor participanților:  

✓ de a deveni agenți ai educației incluzive; 

✓ de a crea un mediu de învățare pentru toți elevii; 

✓ de a contribui la sporirea nivelului de participare a tuturor elevilor la activitățile educative. 

Se încearcă formarea atitudinilor pozitive față de elevii cu CES prin conștientizarea impactului 

propriilor percepții, convingeri și acțiuni în raport cu aceștia. Se urmărește dezvoltarea abilităților participanților 

de a crea situații de învățare adaptate nevoilor individuale ale elevilor care să le faciliteze participarea în 

activitățile școlare.  

CES "desemnează necesități educaționale complementare obiectivelor generale ale educației școlare, 

necesități care solicită o școlarizare adaptată particularităților individuale și/ sau caracteristice unei deficiențe/ 

tulburări de învățare, precum și o intervenție specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare". (Vrășmaș, 

T., 2001, p. 27) 

Educația pentru cerințe speciale facilitează învățarea la persoane care, din diferite motive, au nevoie de 

sprijin suplimentar și de un curriculum școlar adaptat pentru a putea face față exigențelor și condițiilor unui 

program educațional de tip școlar. 
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Succesul incluziunii școlare eficiente depinde de atitudinea pozitivă a cadrelor didactice față de  

incluziunea școlară. Cercetările au arătat că, atunci când profesorii au o atitudine pozitivă față de incluziunea 

școlară, ei devin mai deschiși  pentru adaptarea și schimbarea modului în care predau, pentru a veni în 

întâmpinare nevoilor de învățare ale elevilor cu dizabilități.  

 Cuvintele creează realități, generează acțiuni, formează comportamente, nasc atitudini. Copiii cu CES 

au fost descriși în termeni negativi care au creat prejudecăți, etichetări și descrieri incorecte care au condus la 

marginalizare, nerespectarea drepturilor lor, excluziune. Modul în care descriem un elev cu CES reflectă 

atitudinea noastră față de el și așteptările pe care le avem față de acesta influențează procesul de stabilirea a 

obiectivelor educaționale. 

 Atitudinea elevilor unei clase față de un copil cu CES este o imitație fidelă a atitudinii cadrului didactic 

cu privire la acest copil. De exemplu, dacă acesta are tendința să excludă un copil sau să-i acorde mai puțină 

atenție, elevii vor proceda la fel. Daca profesorul manifestă înțelegere și o atitudine pozitivă față de elevul cu 

CES, copiii vor avea și ei tendința să se comporte la fel. Mai multe studii au accentuat ideea că  atitudinile 

profesorilor care lucrează cu elevii cu CES în clasele obișnuite se modifică, devenind restrictive față de acești 

elevi, atitudini care pot afecta negativ procesul de dezvoltare a personalității lor. 

 Printre atitudinile restrictive ale cadrelor didactice față de elevii cu CES sunt: 

✓ lipsa încrederii că aceștia pot progresa: expectanța la eșec a cadrelor didactice îi conduce pe elevi către 

eșec. Se observă o neglijare a acestor elevi în lipsa de preocupare în obținerea unor rezultate; 

✓ Orientarea către diferențe, care constă în concentrarea activității profesorilor pe diferențele dintre copiii 

cu  CES și ceilalți elevi, astfel încât caracteristicile comune sunt neglijate; 

✓ Compasiunea care determină reacții restrictive deoarece persoana căreia îi sunt asociate aceste 

sentimente nu e respectată ca o persoană competentă; 

✓ Teama care determină reacții de evitare sau de atac. 

De aceea, conștientizarea și părăsirea acestor atitudini restrictive pot duce la ameliorarea relației 

pedagogice, oferind perspective mai largi pentru un progres vizibil în învățare. 

Principiile școlii incluzive sunt: 

✓ Principiul diversității: organizarea sistemului educațional astfel încât să-și asume întreaga diversitate a 

persoanelor pe care le antrenează; 

✓ Principiul drepturilor egale: asigură o dezvoltare personală, socială, intelectuală, desăvârșind 

potențialul personal; 

✓ Principiul accesului și participării fiecărui elev conform nivelului propriu de dezvoltare; 

✓ Principiul unicității caracteristicilor, abilităților, intereselor, motivației și nevoilor de învățare. 

Pentru a descoperi ceea ce are nevoie individul în devenirea sa, educația în școală trebuie să fie flexibilă, 

să le ofere tuturor posibilitatea de a învăța în funcție de ritmul, capacitățile și nevoile proprii și de a se exprima 

conform trăsăturilor de personalitate individuale. Acesată educație enumită educația pentru diversitate, care 

poate fi realizată într-o școală pentru toți, care nu ține cont de diferențele fizice, culturale, lingvistice, 

psihologice existente între copii. 
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• Vrășmaș, Traian, "Învățământul intergat și/ sau Incluziv", Ed. Aramis, București, 2001; 
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Cum ar trebui să arate o şcoală incluzivă? 

Prof. Şteţco Ioana Gabriela 

Şcoala Gimnazială Nr. 8, Borşa, Maramureş 

 

Trăim într-o lume în care siguranţa lasă foarte mult de dorit, atât în mediul şcolar cât şi în cel extraşcolar. 

De aceea, este foarte important să îi facem pe copii să se simtă în siguranţă la şcoală. Rolul şcolii este în esenţă 

să ofere elevilor siguranţa de care au nevoie şi să le ofere tuturor elevilor posibilitatea de a învăţa în funcţie de 

ritmul fiecăruia, de capacităţile şi nevoile proprii, indiferent de mediul din care provin sau de cerinţele 

educaţionale speciale pe care le au. 

Pentru a avea o viaţă cât de cât normală, orice copil, indiferent de problema pe care o are trebuie să fie 

acceptat în societate şi tolerat de către colegi şi profesori. Intr-o şcoală incluzivă, respectul, toleranţa, acceptarea 

şi prietenia necondiţionată trebuie să fie valorile supreme, respectate de toţi elevii şi de toate cadrele didactice. 

Ideal ar fi ca fiecare copil cu CES să aibă un profesor de sprijin, pentru o integrare mai uşoară, dar, din păcate, 

cred că în sistemul nostru de învăţământ mai este un drum lung până când fiecare copil va fi integrat aşa cum 

trebuie, cu ajutor de specialitate şi bunăvoinţă din partea tuturor.  

Cred că fiecare dintre noi avem în şcoală un copil unic, diferit, cu cerinţe educaţionale speciale care are 

nevoie de un ajutor suplimentar din partea tuturor pentru a se integra mai întâi cum trebuie în şcoală şi mai 

târziu în societate. Oriunde putem întâlni o persoană cu deficienţe, de orice fel ar fi acestea. Din păcate, la noi 

în ţară nu este foarte bine înrădăcinată ideea că şi aceste persoane, chiar dacă au nevoi diferite, sunt la fel de 

importante şi fiecare dintre noi trebuie să facem un minim necesar să le ajutăm să le fie viaţa mai uşoară. Uneori, 

aceşti copii sunt percepuţi diferit, pentru că vorbim despre şcoală, iar o şcoală ideală ar trebui să adopte câteva 

măsuri suplimentare pentru integrarea mai uşoară a copiilor cu deficienţe. Fiecare şcoală trebuie să fie deschisă 

şi flexibilă, să aplice principiile incluziunii, astfel: 

- să înţeleagă şi să recunoască incluziunea drept egalizarea şanselor persoanelor cu cerinṭe speciale, şi nu 

ca o simplǎ plasare a copiilor ȋmpreunǎ; 

- să recunoască legǎturile dintre educaṭia incluzivǎ şi valorizarea diversitǎṭii umane prin promovarea unui 

etos şcolar care valorizeazǎ toṭi copiii şi familiile lor ; 

- să favorizeze un climat de sprijin, oferirea unor rǎspunsuri adecvate cerinṭelor individuale prin oferta 

educaṭionalǎ a şcolii ; 

- să susţină implicarea comunitǎṭii locale ȋn dezvoltarea programelor şi a ofertelor educaṭionale pentru 

toate categoriile de elevi din şcoalǎ ; 

- să favorizeze accesul personalului didactic la ocazii de dezvoltare profesionalǎ care sǎ sprijine 

dezvoltarea practicilor incluzive. 

Ṣcoala incluzivǎ ar trebui să pună ȋn centrul atenṭiei sale elevul ca fiinṭǎ unicǎ, accentuând ideea cǎ ȋn 

fiecare societate existǎ personalitǎṭi, grupuri diferite sau puncte de vedere diferite. 

Promovarea educaṭiei incluzive în şcolile din sistemul de învǎṭǎmânt ar trebui sǎ aibǎ la bazǎ 

urmǎtoarele principii-cadru: 

- toṭi elevii au dreptul sǎ participe la toate activitǎṭile incluse ȋn programa şcolilor obişnuite; 

- ȋn timpul programului şcolar, personalul didactic şi de specialitate ar trebui să se implice direct ȋn 

susṭinerea pe toate cǎile a integrǎrii maximale a elevilor cu cerinṭe educaṭionale speciale ; 

- copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, 

- şcoala va trebui, printr-o serie de schimbǎri radicale ȋn domeniul curriculumului, sǎ vinǎ ȋn 

ȋntâmpinarea tuturor cerinṭelor educaṭionale ale elevilor, fǎrǎ a leza demnitatea şi personalitatea 

acestora. 
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Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi integraţi prin crearea de grupuri de câte doi-trei copii cu 

deficienţe incluşi în clasele obişnuite, sau integrarea individuală a acestor copii în clase, chiar dacă acest lucru 

este foarte solicitant pentru profesori, copiii neavând un profesor de sprijin permanent care să îi ajute să se 

adapteze mai uşor. 

În general, în şcolile noastre, copiii cu tulburări de comportament aparţin de obicei grupului de elevi 

slabi sau indisciplinaţi, ei încalcă adesea regulamentul şcolii pentru că probabil nici acasă nu au toţi susţinerea 

de care au nevoie şi nici la şcoală nu reuşim să îi facem să se integreze cum ar trebui. Şi la şcoală copilul se 

simte respins de către colegi sau profesori şi atunci acest tip de copil şi când va creşte va alege tot grupuri în 

care va fi marginalizat, deci integrarea lui în societate trebuie să înceapă corect de la şcoală. Această integrare 

ar trebui să reprezinte o atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează, activităţile instructiv-

educative să fie accesibile copilului. Profesorii ar trebuie să consolideze o motivaţie puternică pentru acţiunea 

de a învăţa, copilul ar trebui să se simtă valorizat şi sprijinit în eforturile sale de înţelegere şi acumulare de 

cunoştinţe. Ar trebui să existe o corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile 

copilului de a le rezolva.  

 Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum diferenţiat, unii dintre ei pot avea nevoie de programe de 

terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii 

etc. Este foarte important să li se asigure toate aceste condiţii pentru a le oferi posibilitatea integrării adecvate 

la şcoală. Cadrele didactica pot ajuta prin: crearea unui climat afectiv-pozitiv, stimularea încrederii în sine şi a 

motivaţiei pentru învăţare prin activităţi adecvate, încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, 

formarea unei atitudini pozitive a 

colegilor, încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale, încurajarea eforturilor copilului prin laude 

şi recunoaşterea efortului depus, apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor, folosirea sistemului de recompense, 

laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres, centrarea 

învăţării pe activitatea practică, sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile, folosirea învăţării afective, 

adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare şi de evaluare etc. 

În școlile incluzive, construirea unui astfel de climat aduce beneficii tuturor, prin crearea unui mediu în 

care elevii și familiile lor sunt bineveniți și apreciați pentru cine sunt. Toți copiii beneficiază de educație 

incluzivă. Acest lucru le permite dezvoltarea propriilor talente, participarea la ore cu copii de vârsta lor, 

promovarea respectului şi respectarea diferenţelor dintre copii, reducerea violenţei şi a hărţuirii în şcoală, 

legarea de prietenii între copii cu nevoi si abilităţi diferite de a majorităţii copiilor din clasă.  

O școală incluzivă trebuie să considere că fiecare elev poate învăța și poate reuşi cu puţin sprijin din 

partea tuturor, diversitatea ne îmbogățește pe toți și elevii care se luptă pot depăși riscul eșecului prin implicarea 

într-o comunitate primitoare care răspunde nevoilor elevilor. Fiecare elev are o contribuție unică de oferit altora, 

are puncte forte și puncte slabe, iar rezultatele efective de învățare sunt realizate prin eforturile de colaborare 

ale tuturor celor care lucrează pentru a asigura succesul fiecărui copil.  

 

 

 

Bibliografie: 

Gherguţ, A. (2005), Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în 

educaţie, Iaşi, Ed. Polirom. 
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Voluntariatul-cum putem fi mai buni 

 

Prof. înv. primar, Pitic  Cristina Maria 

Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus, jud. Suceava 
 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi.  

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne 

o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației 

și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, 

din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o 

formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat 

poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 
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Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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  Fă şi tu o bucurie! Fii voluntar! 

Cutia de pantofi 

 

Prof.dr. Mihaela-Florentina Tarța 

Liceul Teoretic Grigore Moisil Timișoara 

 

Motto: “Facem lucruri care contează” 

 

„Avem prin urmare în primul rând dreptul incontestabil şi legitim la: libertate, dreptate, fericire, 

cunoaştere, liberă alegere, răspundere, nădejde. 

 Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim trataţi cu dreptate, dreptul de 

a cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători de cele ce am făcut ori n-am făcut, dreptul de a nădăjdui că 

vom fi mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne este tăgăduită ori limitată de o prealabilă 

hotărâre ursitoare. 

                        La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent.”                 

 N. Steinhardt 

 

Voluntariatul este o activitate desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică în folosul altor 

persoane fără a primi o contraprestaţie materială. Antrenarea elevilor care doresc să-şi folosească timpul liber 

în favoarea persoanelor aflate în nevoie (bătrâni, copii, orfani, copii din Aşezăminte Sociale) este extrem de 

eficientã pentru toţi cei implicaţi: elevilor le dezvoltă deprinderile de cooperare, solidaritate, emoţiile şi 

sentimentele altruiste; din punct de vedere al orientării şcolare şi profesionale le pot clarifica idealul profesional; 

beneficiarilor acestor servicii le sunt satisfăcute o serie de trebuinţe; se creează o reţea de socializare pentru 

elevi și, nu în ultimul rând, se consolidează cooperarea dintre instiţuţiile locale 

Voluntariatul şcolar este o activitate extradidacticã care are un rol complementar urmărind în primul 

rând valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor; organizarea judicioasã şi atractivã a 

timpului liber al acestora. Participarea elevilor este facultativă, profesorul mediază activităţile lor. Conţinutul 

activităţii este fixat luând în considerare dorinţele beneficiarilor, preferinţele elevilor voluntari, precum şi 

condiţiile de realizare.  

 Se pune accent pe valorificarea rezultatelor. Didactica modernã este o didacticã a metodelor active, 

participative în care elevul nu mai este un simplu receptor de informaţie, ci un subiect al cunoaşterii şi acţiunii. 

Elevul poate stăpâni cu adevărat anumite cunoştinţe, dar nu poate opera cu ele în condiţii variate.  

 Şcoala româneascã a acumulat o experienţã didacticã pozitivã, care este astăzi o bazã de date relativ 

stabile. Ceea ce este considerat de unii azi tradiţional, a fost considerat inovator la timpul sãu. Trebuie căutată, 

în orice metodã considerată modernă, cota de eficacitate privind realizarea valorilor de finalitate a procesului 

de învăţământ.  

 Proiectele de voluntariat şcolar reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea personalităţii elevilor, 

valorificând atât elemente din didactica tradiţionalã, cât şi elemente din cea modernã.  

Societatea contemporană se caracterizează printr-o evoluţie rapidă şi imprevizibilă a ştiinţei şi a 

tehnologiei, o creştere exponenţială a informaţiilor şi a tehnologiilor de vârf. În acest context, şcoala trebuie să 

modeleze personalităţile elevilor, astfel încât aceştia să fie receptivi faţă de schimbări, capabili sa le anticipeze 

şi să se adapteze la situaţii noi. Timpul este unul dintre cele mai preţioase "lucruri" pe care le poţi dărui unei 

cauze. Banii, prietenii, orice altceva pot reveni, însa timpul pe care îl dedici unei anumite activităţi nu. De aceea 

este foarte important să alegi cu grijă ceea ce ţi se potriveşte, căci va fi cauza în care vei investi timpul şi energia 
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ta. Ca voluntar trebuie să lucrezi cu oamenii, chiar şi cu aceia cu care nu ai afinităţi. Dacă ai răbdare şi poţi să 

înveţi din greşelile proprii sau ale altora, vei descoperi că poţi fi mai tolerant şi că lucrul în echipă poate avea 

rezultate extraordinare. Reuşeşti astfel să-ți înfrunţi temerile, să-ţi descoperi şi să-ţi dezvolţi noi abilităţi şi 

competenţe 

Proiectul de voluntariat demarat cu ocazia sărbătorilor de iarnă în cadrul Liceului Teoretic Grigore 

Moisil Timișoara, în parteneriat cu Fundația pentru Copii Ronald McDonald  Timișoara și Spitalul Clinic de 

Urgență pentru copii Louis Țurcanu Timișoara a urmărit sprijinirea participării active a elevilor ca agenţi sociali 

cu valoare şi importante abilităţi în familie, şcoală, comunitate şi societate. 

Obiectivele specifice ale elevilor au fost dezvoltarea diferitelor laturi ale personalităţii; exprimarea 

valorii personale; îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare cu grupul de egali şi cadrele didactice; îmbunătățirea 

rezultatelor şcolare; participarea activă în viaţa comunităţii locale; dezvoltarea unei alternative constructive de 

petrecere a timpului liber; îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe prin metode educative moderne.  

Cadrele didactice coordonatoare și-au propus să descopere abilităţi şi aptitudini elevilor pentru viitoare 

acţiuni de voluntariat și sã dezvolte modele de metode moderne de predare-învăţare pentru voluntariatul şcolar 

complementare cu cele furnizate de instituţiile partenere abilitate. 

Elevii au găsit alte modalităţi de petrecere a timpului liber, implicându-se într-un număr cât mai mare, 

alături de cadre didactice, în iniţierea, derularea, implementarea, evaluarea şi continuitatea de activităţi şcolare, 

extraşcolare şi extracurriculare. Părinţii au fost şi ei mulţumiţi de faptul că timpul liber al copiilor a fost 

valorificat pozitiv. Elevilor li s-a creat cadrul necesar dobândirii de competenţe (ansambluri structurate de 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi dobândite prin învăţare, cu ajutorul cărora vor putea opera şi rezolva 

probleme în contexte variate). 

Impactul imediat al proiectului a constat în apropierea elevilor de şcoală, în implicarea acestora în 

activităţi desfăşurate în echipă, în asumarea de responsabilităţi şi petrecerea în mod plăcut şi util a timpului 

liber, dobândirea de competenţe educaţionale noi, însuşirea de noi cunoştinţe. Impactul pe termen lung constă 

în faptul că acest proiect poate fi aplicabil şi în continuare în anii şcolari următori, putând fi extins şi diversificat 

cu alte activităţi pe parcursul unui întreg an şcolar, nefiind nevoie de resurse bugetare deosebite. 
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Adaptarea  curriculară  și  școlară  pentru  un  elev  cu  dificultăți  de vedere 

                                
 

                                                                                                             Prof.înv.primar Anton Ioana Codruța 

                                                                                     Școala Primară Nr.2 Stâncețti 

 

 

                Elevul P.A.,este în clasa I și manifestă dificultăți de vedere încă de la naștere.Din punct de vedere 

fizic este dezvoltat normal,poate supraponderal datorită faptului că nu se mișcă foarte mult.Poartă ochelari de 

vedere,dar nu îi sunt de mare folos.Mai are un frate în vârstă de 18 ani care a avut aceleași probleme pe timpul 

școlarizării ,iar acum este orb.Poveștile din jurul familiei spun că problemele copiilor ar fi datorită faptului că 

părinții sunt rude de gradul II.  

                Înainte de a planifica curriculum adaptat este necesar să identificăm punctele slabe si punctele forte 

ale elevului. A.este un copil foarte bine dezvoltat din punct de vedere intelectual rezolvând oral exerciții și 

probleme cu grad mare de dificultate.Dispune și de memorie bună, deoarece asimilează foarte ușor informațiile 

transmise prin viu grai la orice disciplină.Limbajul este bine dezvoltat folosind cuvinte și expresii frumoase în 

exprimare.Problema survine la acest elev când trebuie să scrie la tablă sau în caiete și când trebuie să citescă.La 

tablă se apropie foarte mult pentru a desluși ce și unde are de scris,iar în caiete scrie cu ajutorul unei lămpi 

fixată pe marginea băncii pentru a-i oferi mai multă lumină.Tot cu ajutorul acestei lămpi și citește. Motivația 

pentru învățare este foarte redusă.Imaginea de sine este slabă,copilul este nesigur,chiar când are performanțe 

acceptabile într-un domeniu nu este sigur ca a reușit  și este defensiv când relaționează cu alții. Are o experiență 

personală săracă, nu a ieșit din sat de foarte multe ori, este uimit când vede ceva nou. 

Chiar dacă are deficiențe de vedere destul de grave,familia a decis să îl integreze în învățământul de 

masă.Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul factor de acţiune şi 

de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES.Acesta trebuie: 

◆ să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în 

clasă a elevilor cu CES şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie; 

◆ să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a 

conţinuturilor învăţării pentru fiecare elev; 

◆ să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei educaţionale, 

dar şi cu familia elevului; 

◆ să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru elevul cu CES şi să ţină 

evidenţa rutei curriculare a acestuia. 

,,Noțiunea de curriculum adaptat se potrivește mai bine în contextul educației integrate, unde 

adaptarea conținuturilor la o categorie anume de elevi cu cerințe educative speciale are în vedere atât volumul 
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de cunoștințe, cât mai ales procesele psihice si particularitățile funcționale ale sistemului nervos la elevii cu 

cerințe speciale, în cazul cărora funcția compensatorie determină o serie de modificări ale rețelelor neuronale 

de transmitere și prelucrare a informatiilor.( Cucoş,C., 1996,p.142) 

Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea 

diferenţiată se poate realiza prin: 

 adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, planurile şi programele 

şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea 

unor programe de recuperare şi remediere şcolară suplimentare etc. 

 adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de predare 

(metode de învăţare prin cooperare, metode activ participative, jocul didactic), materialul didactic (în relief), 

timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de sprijin); 

 adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

 adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot 

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale). 

,,În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă 

de curriculum-ul general pentru elevii valizi. Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă 

parte se amplifică prin introducerea unor activităţi suplimentare individualizate, destinate compensării şi 

recuperării stării de deficienţă.” .(Gherguţ,A.,2006,p.97)  

,,Diferenţierea curriculară  necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul 

maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o adaptare a 

procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare 

al elevului.”( Cojocaru, V.,2004,p.201) Prioritățile de învățare trebuie să țină seama de nevoile educative ale 

copilului, anume: învățarea citirii și a scrierii, calculul matematic, formarea unei imagini de sine pozitive, 

organizarea activității, implicarea eficientă în toate activitățile în care sunt implicați toți ceilalți copii, structură 

și organizare și sprijin personalizat.Aceste priorități pot fi planificate pentru un timp lung, un an școlar, 

eșalonate în secvențe mici de învățare( o săptămână) care pot fi evaluate pentru a se adapta și reorganiza 

curricullum-ul în favoarea dezvoltării optime a copilului.  

      Pentru acest elev metodele și strategiile trebuie să țină seama de vârsta sa, de plăcerea sa de a 

comunica oral, de aceea ele trebuie să fie bazate pe joc, interacțiune cu ceilalți colegi și discuții care par libere, 

dar care să fie corect îndrumate de învățător pentru a-și atinge obiectivul în acea activitate. 

Strategiile folosite pentru învățarea și exersarea citit-scrisului sunt: 

   a)folosirea diverselor materiale în relief:  
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❖- planșe cu imagini în relief -punct de plecare pentru discuții frontale, care să dezvolte atenția si 

creativitatea.De la imagini se poate folosi jocul pentru a încerca să scrie cuvinte; poate să le dea nume 

personajelor, învățând, astfel, scrierea cu majuscule. 

❖- material distributiv(mici cartonașe cu imagini în relief reprezentând animale, plante, lucruri cunoscute din 

mediul elevilor) pentru fiecare copil pentru a încuraja munca individuală.Elevii pot alcătui mici texte 

oral.Materialul se poate folosi si pentru munca în echipe, grupuri mici care favorizează interactiunea elevului 

cu colegii săi. 

❖ -calculatorul îi ajută pe elevi să vadă și să audă ceea ce nu pot vedea și auzi în mediul lor obișnuit de viață 

           b)folosirea situațiilor de joc în învățare, jocurile de rol, dramatizarea, folosirea povestirilor cu nume de 

elevi din clasă sau cu situații prin care au trecut elevii. Jocul stimulează funcțiile intelectuale, modelează 

procesele afectiv- motivaționale.Prin joc elevul transfigurează obiectele și fenomenele, relașiile, își asumă 

roluri.Funcția de comunicare a limbajului este cultivată în mod deosebit.Prin intermediul jocului elevul se simte 

responsabil de rezolvarea problemei impuse de joc.Elevul își asumă rolurile luate , fie din viața cotidiană, fie 

din povești. 

           c) interdisciplinaritatea: descoperirea unei maniere originale de a aborda un subiect prin îmbinarea 

metodelor folosite la celelalte materii: desen, decupare, colorare, taiere, muzica, recitare, povestire,; 

            d)lucrul în grup oferă o gamă largă de inte-relații care sprijină învățarea și evidentiază rolul social al 

acesteia 

       e)colaborarea cu familia 

Învățătoarea lui A.insistă pe învățarea deprinderilor de bază care trebuiesc însușite pe parcursul 

clasei I,folosind foarte mult material didatic în relief,sala de clasă este foarte luminată și îi acordă timp 

suplimentar de lucru direct,elev-profesor.Relația dintre cei doi este una foarte strânsă, deoarece elevul A. a 

progresat foarte mult de la începutul anului școlar,scriind cuvinte și propoziții,ba chiar își întrece mulți colegi 

când este vorba de activitatea orală. 

Ceea ce este necesar pentru ca un asemenea plan să meargă este multă răbdare, timp și bunăvoință 

care sunt la îndemâna oricui; costurile nu sunt prea mari, dar câștigurile sigur vor fi peste așteptări. 
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Educația elevilor cu nevoi speciale 

                                                                                       Autor: Prof.înv. primar, Teslariu Bianca – Elena                        

Școala Gimnazială ,, Ion Rotaru” Valea lui Ion 

 

    Problematica intergrării copiilor cu CES a pus în fața învățământului probleme dintre cele mai diverse, de la 

forme de organizare a activității, metodologia didactică, strategiile de predare-învățare-evaluare, modalități de 

diferențiere a activității/conținuturilor învățării, până la complexa problemă a integrării acestor copii în 

învățământul de masă. 

Cerințele educative speciale ( CES ) semnifică necesitatea unei abordări diferențiate și personalizate a 

educației copiilor în funcție de deficiențele pe care le prezintă aceștia ( apud Crețu, D., Nicu,A., 2009). 

Educația integrată presupune extinderea școlii obișnuite, transformarea acesteia pentru a putea răspunde 

si altor categorii de copii, în special copiilor cu CES, iar învâțământul integrat reprezintă modalitatea 

instituționalizată de educare a copiilor cu cerințe educative speciale în structuri cât mai apropiate de cele 

obișnuite sau chiar în acestea. Astfel, între integrare și incluziune există diferențe si anume (apud Crețu, D., 

Nicu, A., 2009): integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învâțământului normal, proces prin 

care elevul se adaptează școlii, iar incluziunea are la bază ideea că școlile și sistemul educațional se vor schimba 

și se vor adapta la nevoile elevului. 

Princilalele categorii de deficiențe: 

- deficiențe mintale; 

- deficiențe senzoriale ( de auz, de vedere); 

- deficiențe fizice, psihomotorii; 

- tulburări de limbaj; 

-  tulburări de comunicare și relaționare (autism); 

- tulburări de atenție și hiperactivitate (ADHD); 

- tulburări emoționale și de comportament; 

- deficiențe de învățare; 

- cazurile copiilor cu eșec școlar din diferite motive. 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

c. la nivel general: 

- forme de intrgrare parțială: elevii cu CES petrec doar o parte din timpul lor în școala obișnuită sau 

la anumite discipline școlare, unde pot face față 

- forme de integrare totală: elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită cu excepția 

programelor treapeutice care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui scop. 

- forme de integrare ocazională au la bază participarea în comun la diferite excursii,serbări, întreceri 

sportive, spectacole, etc. 

d. la nivelul școlii românești ( Popovici, D.V., 1999): 

- modelul cooperării școlii speciale cu școala obișnuită: vizează asigurarea asistenței necesare școlii 

obișnuite care realizează integrarea copiilor cu CES și dezvoltarea curriculum-ului și resurselor din 

ambele școli; 
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- modelul bazat de organizarea unei clase speciale în școala obișnuită presupune organizarea unei 

clase speciale în cadrul școlii obișnuite; 

- modelul itinerant: are la bază implicarea unui profesor itinerant, care sprijină copiii cu cerințe 

educative speciale în funcție de problemele pe care le au și poate înduma profesorul clasei în 

alegerea metodelor și mijloacelor; 

- modelul comun: presupune ca un profesor itinerant să fie responsabil de toți copiii cu CES dintr-o 

zonă. 

 

Reglementări în sistemul de învâțământ românesc – copiii cu CES pot fi integrați: 

- fie în unități disitincte de educație specială; 

- fie în grupe și clase speciale din unități școalre obișnuite; 

- fie în mod individual, în unități de învățământ obișnuite. 

 

• Particularități psiho-sociale ale elevilor cu cerințe educative speciale: 

 

g. elevii cu deficiențe mintale prezintă o funcționalitate net inferioară medie la evaluarea capacităților 

cognitive realizată cu ajutorul examinării psihologice standardizate, alături de deficiențe ale 

comportamentului de adaptare manifestate la începutul perioadelor de creștere. În perioada timpurie a 

creșterii, adaptările deficitare sunt considerate ca întârzieri ale dezvoltării, dar când întarzierea persistă 

și incapacitățile se accentuează, deficiența constituită conduce la handicap pe timp nelimitat. 

h. elevii cu tulburări de limbaj – dificultățile de limbaj încep de la vârstele preșcolare, multe persistă în 

timpul școlarizării și au consecințe de-a lungul vieții personale. Deficiențele de limbaj pot exista de 

sine-stătător sau asociate cu alte tipuri de deficiențe: intelectuală, senzorială sau fizică. Abordarea 

pedagogică pune accent pe exersarea aspectelor deficitare, prin valoficarea aspectelor mai bine 

dezvoltate. 

i. tulburările de comportament – elevul în dificultate comportamentală este cel afectat de tulburări de 

comportament și tulburări de comportament asociate cu deficientă psihosocială și/sau deficiență 

mintală ușoară. Evaluarea psihosocială realizată de personal calificat relevă un deficit important al 

capacităților de adaptare, manifestat prin dificultăți de interacțiune unul cu altul sau mai multe elemente 

din mediul familial, școlar și/sau social. Elevul cu tulburări comportamentale asociate cu deficiență 

psihosocială este cel la care evaluarea funcționalității globale conduce la diagnosticul de delicvență sau 

dezordine majoră de comportament. 

j. deficiențe fizice, psihomotorii – se caracterizează prin modificări morfologice mai mult sau mai puțin 

accentuate, produse în forma și structura corpului și manifestate printr-o încetinire în creștere sau printr-

o creștere excesivă, printr-o tulburare a dexvoltării sau o dezvoltare  disproporționată, prin deviații, 

deformații sau alte defecte de structură, urmate sau precedate de tulburări funcționale. 

k. tulburări de comunicare și relaționare (autismul) – La nivelul interacțiunilor sociale și relațiilor 

interpersonale se manifestă prin probleme semnificative în dezvoltarea abilităților de comunicare 

nonverbală, cum ar fi privirea ochi în ochi, expresii faciale și posturi ale corpului, incapacitatea de a 

stabili relații de prietenie cu copiii de aceeași vârstă, lipsa interesului de a împărtăși bucuria, 

preocupările sau realizările cu alte persoane, lipsa emaptiei.  

La nivelul comunicării verbale și nonverbale se manifestă prin întârziere în vorbire sau lipsa acesteia: 

aproximativ 50% din persoanele cu autism nu vor vorbi niciodată. probleme în inițierea une conversații 

și dificultăți în menținerea conținuității unei conversații începute. 
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l. tulburări de atenție și hiperactivitae (ADHD) – Hiperactivitatea cu deficit de atenție este o tulburare de 

comportament cu foarte mare incidență ale cărei simptome caracteristice sunt impulsivitatea, neatenția 

și hiperactivitatea. Debutează din copilărie și persistă la un număr important de persoane la vârsta 

adultă. Tulburarea are un efect negativ asupra învățării. 

 

      Condiții de bază pentru elevii cu cerințe educative speciale: 

- condiții de stimulare si sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

- flexibilitate didactică; 

- adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale; 

- individualizarea educației; 

- protecție socială; 

- programe individualizare de intervenție; 

- integrare școlară și socială. 

        Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve 

o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea 

acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. 
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VOLUNTARIATUL ȘI IMPORTANȚA ACESTUIA 

Prof. Ionese Zamfira – Lucica 

Liceul Tehnologic ION NISTOR, Vicovu de Sus 

VOLUNTARIATUL ÎN LUME 

 

               Voluntariatul s-a răspândit în anii 1920-1930.  În SUA a debutat în timpul crizei economice din 1929. 

Eurobarometrul „Voluntariat şi solidaritate intergeneraţională“ realizat în 2011 cu ocazia Anului European al 

Voluntariatului 2011 – http://tinyurl.com/k33xnl2 – arată că 16% din români, adică aproximativ 4.000.000 de 

locuitori, se implică în activităţi de voluntariat, în timp de olandezii participă la astfel de activităţi în proporţie 

de 57%, danezii în proporţie de 43%, iar în Austria implicarea ajunge la 39%. În Norvegia, 80% din populaţie 

ia parte la activităţi comunitare, acestea incluzînd voluntariatul. 

                   Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o recompensă materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, 

prin care o persoana fizică îşi oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora, fără o recompensă de natură 

financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. (Definitia 

Pro Vobis).  

Autorităţile locale oferă sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităţilor care se 

adresează tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate. 

           Prin participarea la programele de voluntariat și prin crearea unor noi programe, atât pentru voluntatari 

cât și pentru copii, se observă dorinţa copiilor de a fi mai mult decât societatea le spune că pot fi. Cele mai 

importante resurse cu care voluntarii îi “înarmează” pentru viitor sunt motivaţia de a deveni cineva și încrederea 

în forţele proprii. În calitate de voluntari, cel mai emoţionant aspect este să vedem cât de mare este nevoia 

copiilor de se simţi apreciaţi, valorizaţi, că fac parte dintr-un grup, că nu sunt singuri. Într-adevăr, a fi voluntar 

înseamnă să trăiești experienţe unice, multă bucurie, și cel mai important, să știi că ai lăsat ceva bun în urma ta. 

          Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat şi o deosebesc de activităţi similare 

(precum internshipul/practica etc.):  

-  Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii / beneficiul public.  

- Este o activitate neremunerată sau care nu urmareşte un câştig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile etc.).  

- Este o activitate desfăşurată de bunavoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.  

-  Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de intiaţivă), 

spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere. 

MIŞCAREA DE VOLUNTARIAT ÎN ROMÂNIA  

          Este susţinută de o infrastructură bazată pe:  Legislaţie (în România, activităţile de voluntariat sunt 

reglementate printr-o lege specială).  Peste 25 de centre de voluntariat.  Organizaţiile neguvernamentale şi 

instituţiile care implică voluntari, inclusiv filiale ale organizaţiilor internaţionale active în domeniul 

voluntariatului.  Persoanele care se implică sau doresc să se implice ca voluntari.  Programe de schimburi 

internaţionale de voluntari (de ex. Serviciul European de Voluntariat - SEV)  Liniile de finanţare publice sau 
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private care sprijină proiecte în domeniul voluntariatului (Erasmus+, CEE Trust, EEA Grants, Programul de 

cooperare elveţiano-român etc). 

CINE SE IMPLICĂ? 

Oameni care se implică sau doresc să se implice  

Organizaţii, instituţii, companii care desfăşoară programe de voluntariat   

Centre de voluntariat (Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat / 25 de centre şi Centrul Naţional de 

Voluntariat Pro Vobis) 

RESPONSABILITĂȚILE VOLUNTARILOR  

a. FII CONVINS Cercetează-ţi sentimentele şi asigură-te că vrei să ajuti alţi oameni   

b. FII SIGUR Nu-ţi oferi serviciile până nu eşti convins(ă) de valoarea a ceea ce faci   

c. FII LOIAL Oferă sugestiile dar acceptă regulile; nu critica ceea ce nu înţelegi  (s-ar putea să existe un 

bun motiv) 

d. SPUNE CE GÂNDEŞTI Intreabă ceea ce nu înţelegi; nu păstra pentru tine semnele de întrebare şi 

frustrările până când acestea te îndepărtează de organizaţie sau creează probleme acesteia  

e. FII DISPUS SĂ ÎNVEŢI Instruirea este esenţială pentru a-ţi putea desfăşura activitatea în bune condiţii  

f. ÎNVAŢĂ TOT CE POŢI Află tot ceea ce poţi despre organizaţie şi despre munca ta  

g. ACCEPTĂ SUPERVIZAREA Vei fi mai util şi îţi vei îndeplini sarcinile mai eficient dacă vorbeşti cu 

cineva despre activitatea ta şi dacă accepţi îndrumare  

h. FII DE ÎNCREDERE Fă ceea ce te-ai angajat să faci; nu promite ceea ce nu eşti sigur că poţi să faci  

i. FII UN BUN COECHIPIER Gaseşte-ţi un loc în echipă. Munca e mult mai plăcută şi mai plină de 

satisfacţii atunci când nu eşti singur.  

   Acesta este profilul oricărui voluntarului implicat  în orice acțiune de voluntariat: 

-  este interesat de educaţie şi i se pare importantă îmbunătăţirea performanţei şcolare a copiilor cu 

perspective academice slabe; 

-  este consecvent, credibil şi arată angajament (în caz contrar, copiii nu vor mai veni la ore); 

-  este ferm, se impune în faţa copiilor, impune reguli, pe care în primul rând le respectă el însuşi;  

- este respectuos, tratează copiii că pe niste oameni responsabili şi le câştigă respectul; 

-  este deschis, oferă reciprocitate, este disponibil pentru nevoile copiilor,  

- este prietenos şi iubitor;  

- este adaptabil la nevoile fiecărui copil, are răbdare să cunoască fiecare copil, căci sunt toţi diferiţi;  

- îi pasă şi se preocupă de starea fiecărui copil din faţa sa;  

- este inventiv şi versatil - tocmai pentru că fecare copil este unic, nu există soluţii universale de 

interacţiune cu ei;  

- aderă la valorile proiectului: incluziune, non-discriminare, respect, perseverenţă. 

                De aceea, este foarte important ca voluntarul să se impună în faţa copiilor din grupa sa, să le impună 

respectul şi să păstreze instrumente de recompensare şi de sancţionare cunoscute de copii. În acelaşi timp, 

comportamentul său nu poate fi prea dur, deoarece în această situaţie copiii vor abandona treptat grupa. Iată 

câteva repere care ne pot ajuta în abordarea acestei dileme: încercăm pe cât posibil să delimităm ora de meditaţii 

de discuţiile personale; încercăm să menţinem activităţile de educaţie formală în clasă şi cele non-formale în 

afara clasei, sau măcar în afara orei de meditaţii; putem păstra un ton cald, dar putem balansa prin vestimentaţia 
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mai austeră; cultivăm respectul reciproc, între voluntar şi copii; copiii trebuie să se simtă protejaţi, abuzurile, 

violenţa, atitudinile răutăcioase nu sunt tolerabile. Prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de conducere, 

luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin gândire 

strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea unei 

echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, 

medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul voluntariatului, pe 

care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea 

gradului de conștientizare și altruismul. 
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Incluziunea elevilor cu CES 

 

Prof. înv. primar Buşe Anna-Maria 

 Colegiul Naţional Pedagogic “Stefan Velovan”, Craiova  

 

Incluziunea şcolară reprezintă acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor copiilor, indiferent 

de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate . 

Incluziunea şcolară se defineşte prin acceptarea de către instituţiile de învăţămầnt a tuturor copiilor, indiferent 

de apartenenţa etnică sau socială, religie, naţionalitate sau infirmitate şi este strâns legată de recunoaşterea şi 

acceptarea diversităţii – condiţie normală a convieţuirii umane. 

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe împreună 

în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Un început timpuriu în grupuri de joacă sau medii 

şcolare obişnuite este cea mai bună pregătire pentru o viaţă integrată. 

Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu disabilităţi. Toţi copiii au 

dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. 

Şi copiii diferiţi au drepturi egale cu ceilalţi, iar o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare, 

împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. Beneficiile incluziunii sunt reciproce, dar 

majoritatea dintre noi n-am simţit încă acest lucru. Separarea ne limitează înţelegerea reciprocă. Familiaritatea 

şi toleranţa reduc frica şi respingerea favorizầnd relaţii de comunicare şi colaborare în beneficiul tuturor. 

Câţi suntem pregătiţi (părinţi, cadrele didactice, copii) pentru diversitatea existentă în fiecare grupă şi cầt de 

bine sunem pregătiţi să o acceptăm ? 

Educaţia incluzivă vine să sprijine acest aspect deoarece ea se centrează mai ales pe învăţarea strategiilor 

necesare rezolvării problemelor din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de 

învăţare este realizat în spiritul respectului şi acceptării celor din jur. 

Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei 

copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea contribuie la transmiterea 

moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă . 

Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică , elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să 

ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc .Actul educativ in şcoala incluzivă are şanse de reuşita 

dacă cei trei factori implicaţi, adică elevul cu deficienţe,familia,echipa de specialişti, cooperează, sunt parteneri 

care conlucrează in aceeaşi direcţie: dezvoltarea copilului cu cerinte educative speciale 

Integrarea individuală a copilului cu nevoi speciale în clasa obişnuită persupune următoarele implicaţii: 
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 -se oferă sprijin educaţional după nevoile copiilor, aceştia nu sunt excluşi 

- se asigură dezvoltarea personală a fiecăruia 

- adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale; 

- învaţă în clase omogene; 

- creşte motivaţia pentru învăţare, fiindca este stimulat de mediul competiţional şi de performanţele şcolare ale 

colegilor valizi; 

- scade nivelul de izolare al copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii obişnuiţi, sporind nivelul 

de socializare; 

- copiii valizi, ca urmare a contactului cu copiii/elevii cu nevoi speciale, îi vor înţelege, îi vor accepta şi îşi vor 

forma chiar atitudini de protejare a acestora în grupurile obişnuite. 

Pornim de la constatarea că părinţii sunt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului cu deficienţe sau 

a copilului sănătos, viaţa familiei ( sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta, se va plia după programul 

copilului cu deficienţe profunde sau medii. Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate, părinţii trebuie 

să participe la următoarele acţiuni, asigurate de echipa de intervenţie: 

- informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze dezvoltarea; 

 -informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu nevoi 

speciale. 

-convingerea părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul 

 deficient; 

-învăţarea familiei să traiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale; 

 -însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrând adecvat cu 

profesioniştii; 

 -elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare. 

În activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu adevărat 

potenţialul fiecărui copil cu cerinte educative speciale., trebuie să reformulăm toate componentele educaţiei: 

obiective/scopuri; curriculum; resurse procedurale, materiale, organizatorice; evaluare; relaţiile între partenerii 

educaţiei; resursele mane. 

Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu cerinte educative speciale. 

în viaţa şcolară şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cât mai rapidă a copiilor cu 

nevoi speciale, am valorificat sensibilitatea deosebită a acestora şi disponibilitatea de a oferi şi de a primi 

afecţiunea celor din jur. 

Fiecare persoană – copil, tânăr sau adult – trebuie să beneficieze de oportunităţi educaţionale proiectate pentru 

a le satisface necesităţile educaţionale de bază.  
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ŞCOALA INCLUZIVĂ –UN SPRIJIN REAL PENRU ELEVII CU C.E.S. 

  

Prof. dr. Purcărescu Oana-Angela 

Colegiul Naţional Pedaagogic “Ştefan Velovan”, Craiova  

 

           Educaţia este un drept fundamental al omului (toţi copiii trebuie să aibă dreptul la o educaţie gratuită şi 

de calitate) ce permite fiecăruia să dobândească cunoştinţele necesare pentru a înţelege lumea de astăzi şi pentru 

a putea participa în mod activ la aceasta. Ea contribuie la păstrarea valorilor, stă la baza învăţării de-a lungul 

vieţii, creează încredere, te face mai independent şi totodată conştient de drepturile şi posibilităţile proprii. Ea 

îl învaţă pe individ cum să se comporte în calitate de cetăţean responsabil şi informat. 

             Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care 

constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de 

integrare/incluziune. Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă decisivă în realizarea 

obiectivelor educaţiei pentru toţi. Acestea au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, a 

personalităţii şi a comportamentelor sociale. 

             În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de 

intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă. 

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi, fără probleme, să înveţe în 

instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Indiferent de deficienţa sau dificultatea de învăţare, 

copiii au un rol de jucat în societate după terminarea şcolii. Copiii cu dizabilităţi au drepturi egale cu ceilalţi, o 

educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea 

personalităţii 

            Diminuarea prejudecăţilor se poate face prin identificarea şi caracterizarea atitudinilor entice şi rasiale 

ale copiilor şi descoperirea modului în care ele pot fi modificate în procesul de instruire. 

Educaţia înseamnă mai mult decât cunoştinţele acumulate, înseamnă să învăţăm pentru viată. Pentru 

educatori este o adevărată provocare stimularea toleranţei şi acceptarea necondiţionată a diversităţii dintr-un 

grup. Ei trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în perechi şi formarea de grupuri eterogene, cunoaşterea şi 

discutarea diverselor obiceiuri, tradiţii, valori. 

Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări de genul: De ce nu toţi elevii 

mei progresează în acelaşi fel? Cum pot să-i ajut pe toţi să înţeleagă? Cum pot să-i ajut pe cei care învaţă mai 

greu? 

Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar trebui să accepte, 

în primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, diferite 

de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în privinţa asimilării 
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de informaţii. Aşadar, unul dintre cele mai importante aspecte a le învăţământului actual este nevoia sa de 

adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii – fie că sunt copiii cu CES, 

fie că pur şi simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de învăţare. 

O astfel de metodă de adaptare o constituie şcoala incluzivă, o şcoală ce se axează pe includerea acelor 

copiii sau chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate şi care implică în procesul de învăţare şi de luare a 

deciziilor părinţii, îngrijitorii şi consilierii specializaţi. 

S-a dovedit că metodele utilizate în cadrul claselor incluzive pot îmbunătăţi semnificativ performanţa 

tuturor elevilor. În comparaţie cu educaţia în centre sau şcoli speciale, care are riscul de a-i menţine pe copii şi 

adolescenţi în afara societăţii, şcoala incluzivă constituie un teren de pregătire ideal pentru viitoarea lor integrare 

în societate. In loc să-i izolăm şi să spunem că sunt „dificili”, „turbulenţi” sau chiar „handicapaţi”, am putea să 

admitem faptul că aceşti copii ar putea progresa mai mult într-o clasă obişnuită, dacă noi, profesorii, am accepta 

că educaţia este pentru toţi. 

Există anumite etape ce trebuie urmate în cadrul şcolarizării copiilor cu CES, printre care, în primă 

fază, este acceptarea ideii că există astfel de copii, recunoaşterea dreptului lor la educaţie, integrarea lor treptată 

în cadrul şcolilor obişnuite. Astfel pe măsură ce aceşti copii vor creşte, vor deveni adulţi şi vor avea probabil 

proprii copii, incluziunea va fi deja un fapt acceptat şi o măsură firească în cadrul educaţiei. Copiii educaţi în 

cadrul şcolii incluzive vor fi mai bine pregătiţi să interacţioneze cu diverşi indivizi precum şi cu diverse situaţii 

din lumea reală. 

În cadrul şcolii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiţi specialişti în domeniul educaţiei, 

cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuţi şi alţi specialişti pentru că doar împreună vor reuşi să obţină cele mai 

bune rezultate. Profesorul consultant pentru CES este probabil cel care va lucra cel mai mult cu fiecare profesor 

în parte, el fiind şi cel care va participa în cea mai mare măsură la orele de curs. 

Şcoala incluzivă presupune îmbunătăţirea sistemului educaţional pentru toţi elevii. Implică schimbări 

în curriculum, în modul de predare al profesorilor, în modul de învăţare al elevilor, precum şi schimbări în 

modul cum interacţionează copiii cu CES cu colegii lor şi viceversa. 

Ideea este ca şcolile, centre de învăţare şi educaţie, să se schimbe astfel încât să devină comunităţi 

educaţionale în care nevoile tuturor elevilor şi profesorilor să fie îndeplinite. Şcolile incluzive nu mai asigură o 

educaţie obişnuită sau o educaţie specială, ci asigură o educaţie incluzivă, iar ca rezultat elevii vor putea învăţa 

împreună. Cu alte cuvinte, acest tip de şcoală este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toţi elevii să participe şi 

să înveţe. Pentru ca acest lucru să se întâmple, profesorii şi şcolile, în general, au nevoie de o schimbare, pentru 

a întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. Educaţia incluzivă este un proces de facilitare a 

procesului de învăţare pentru toţi elevii, chiar şi pentru cei ce au fost anterior excluşi. 

Printre avantajele şcolii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt trataţi ca parte integrantă a 

societăţii, au ca model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu CES cât şi colegii lor îşi dezvoltă 
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abilităţile comunicative, devin mai creativi, acceptă diversitatea,etc. Profesorii adoptă metode diverse de 

predare-învăţare, de care beneficiază toţi elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevii şi dezvoltarea 

prieteniilor între colegi este destul de importantă în dezvoltarea procesului de învăţare, datorită schimbului de 

informaţii permanent. 

În ceea ce priveşte cadrele didactice din cadrul şcolii incluzive, ele trebuie încurajate să adopte practici 

moderne în cadrul orelor de curs, să se autoperfecţioneze în permanenţă în ceea ce priveşte copiii cu CES. Un 

alt rol important pe care cadrele didactice îl au este acela de a-i face pe copiii fără probleme să-şi accepte şi să-

şi ajute colegii cu CES, fără a-i ridiculiza, sau exclude. 

Trebuie precizat, de asemenea, că alături de cadrele didactice şi colegii de clasă, un rol important în 

asigurarea succesului copiilor cu CES este atribuit familiei şi părinţilor acestor copiii. A fost demonstrat că în 

acele cazuri în care părinţii şi familia, în general, s-au implicat activ în procesul de învăţare, copiii cu CES au 

avut rezultate mult mai eficiente. Prin această implicare activă a familiei se crează o comunitate incluzivă ce-i 

va ajuta pe copiii cu CES să se integreze mai repede şi cu mai mult succes în societate, după terminarea studiilor. 
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STRATEGII DE PREDARE – ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII 

COPIILOR CU C.E.S. 

 

Prof. educatie fizica de performanta, Barbălată Mircea 

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”,  CRAIOVA  

 

În Legea învăţământului se prevede dreptul la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent 

de gen, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indifferent de  statutul social sau economic pentru toţi 

cetăţenii României.  

Pedagogia modernă a schimbat perspectiva generală asupra şcolii şi a funcţiei şi a finalităţilor acesteia, 

copiii fiind mai mult valorizaţi, educaţia fiind centrată pe elev.  

Învăţământul special este o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi oferă tuturor 

programe educaţionale potrivite nevoilor lor de dezvoltare. În ţara noastră, copiii cu dizabilităţi pot fi înscriş 

iîn învăţământul special sau în învaţământul de masă. În şcolile de masă pot fi integraţi copii cu deficienţe 

medii, dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, tulburări socio-afective sau de comportament.  Aceşti copii 

au nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare, socializare, pentru a nu fi marginalizaţi sau excluşi.  

Copiii cu cerinţe educative speciale, integraţi în şcolile de masă au nevoie de profesor de 

sprijin/itinerant, psiholog, consilieri şcolari, medici. Grupurile de lucru pot fi între 3-7 copii, coordonate de un 

profesor de sprijin care păstrează o legătură strânsă cu profesorii de la clasă, cu dirigintele clasei şi chiar cu 

părinţii copiilor. 

Profesorul de sprijin, împreună cu psihologul şcolii şi profesorii care predau la clasă alcătuieşte 

programul de intervenţie personalizat, în funcţie de preferinţele şi de dificultăţile copilului, precizează 

modalităţile de lucru pentru anumite capitole, lecţii, propune modalităţi de lucru pe anumite secvenţe de 

învăţare în care copiii au dificultăţi, caută să dezvolte copiilor motivaţia pentru învăţare.  

Ghidul metodologic este un instrument de lucru pentru acest profesor, care detaliază conţinutul 

programei şcolare, pe care o adaptează conform nevoilor. Curriculumul general este simplificat pentru a putea 

fi parcurs de elevii cu C.E.S., iar strategiile didactice utilizate pentru integrarea acestor copii sunt şi ele 

modificate.   

Profesorul trebuie să cunoască şi să utilizeze strategii didactice care să identifice şi să sprijine 

rezolvarea dificultăţilor de învăţare în clasă, dar să-l şi implice pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se 

astfel dezvoltarea gandirii şi stimularea creativităţii şi a interesului pentru învăţare. Nu se poate lucra diferenţiat 

cu elevii dacă profesorul nu cunoaşte foarte bine copiii, atât sub aspectul dezvoltării lor fizice cât şi al 

dezvoltării psihice.  
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În proiectarea activităţilor educative, metodele active de grup stimulează şi dezvoltă foarte mult 

învăţarea prin cooperare, facilitează comunicarea, colaborarea şi relaţionarea între elevi, luarea deciziei, 

autonomie personală formarea opinniilor şi înţelegerea corectă a realităţii. Aplicarea metodelor activ 

participative duce la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente, pregătind copiii de a fi capabili să ia decizii 

în rezolvarea unor situaţii neobişnuite.  

Dintre metodele activ-participative care se utilizează cu succes în predarea – învăţarea şi evaluarea 

noţiunilor şcolare la diferite discipline pot fi amintite: jocul didactic, metoda mozaic, metoda KWL „Ştiu- 

Vreau să ştiu – Am învăţat”, instruirea programată, metoda Starbursting şi altele.  

Jocul didactic este o metodă care constă în plasarea elevilor într-o activitate ludică cu caracter de instruire. 

Învăţarea care implică jocul devine plăcută şi atrăgătoare, se face într-o atmosferă de bună dispoziţie şi 

destindere. Indiferent de tipul său, jocul didactic trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:  

• Să aibă precizate obiectivele pedagogice;  

• Să fie raţional integrat în sistemul muncii educative;  

• Să dozeze gradul de dificultate implicat ( în funcţie de particularităţile de vârstă şi intelectuale ale 

copiilor); 

• Să fie dozate din punct de vedere calitativ.  

Activităţile ludice cu valenţe instructive pot fi extrem de variate. Ele trebuie să fie folosite pentru a 

dinamiza activitatea de predare-învăţare şi pot fi îmbinate cu alte metode, în funcţie de particularităţile 

intelectuale şi de vârstă ale elevilor şi de tipul de lecţie.  

Metoda KWL – Know, Want to Know, Learn - Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat – este metodă ce activează 

elevii şi îi face conştienţi de procesul învăţării şi oferă elevilor posibilitatea de a-şi verifica nivelul cunoştinţelor.   

Prin acest exerciţiu se încurajează participarea fiecărui elev prin conştientizarea eventualelor lacune şi prin 

motivarea acoperirii acestora, se stimulează atenţia şi gândirea.  

Etapele metodei:  

• Anunţarea temei de către profesor.  

• Se cere elevilor să inventarieze ideile pe care consideră că le deţin cu privire la subiectul ce va urma. 

Aceste idei vor fi notate în rubrica „ Ştiu” a tabelului;  

• Ei vor nota ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema respectivă. 

Aceste idei sunt notate în rubrica „Vreau să ştiu”.  

• Profesorul va propune apoi studierea unui text şi fixarea unor cunoştinţe, iar ideile nou asimilate le 

notează în rubrica „ Am învăţat”.  

• După rezolvarea sarcinii de lucru elevii vor folosi noţiunile înscrise în fiecare coloană pentru a 

demonstra nivelul actual al cunoştinţelor.  
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Instruirea programată se realizează cu ajutorul calculatorului, prin lecţii, teste interactive şi softuri 

educaţionale. Softurile educaţionale trebuie să fie compatibile cu nevoile şi preferinţele ludice ale copiilor cu 

C.E.S. şi să fie centrate pe elev.  

Metoda Starbursting ( engl. „star” = stea; engl. „ burst” = a exploda), este o metodă nouă de dezvoltare a 

creativităţii. Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât Mai mult econexiuni între 

concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţi iindividuale şi de grup. Organizată în grup, metoda 

Starbursting facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări.  

Modul de procedure este simplu. Se scrie problema a cărei soluţie trebuie „descoperită” pe o foaie, apoi se 

înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?, 

Când?,  Cum?, Cum?, De ce? – unele întrebări ducând la altele din ce în ce mai complexe care necesită o 

concentrare tot mai mare.   

Metodele activ-participative constituie nu numai la educaţia elevului ci şi la socializarea sa, ducând la o 

învăţare mai activă, cu rezultate pozitive.  

Procesul de integrare a copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă poate fi uşurat prin utilizarea de către 

profesor a unor strategii didactice care să-idezvolte elevului abilităţi,  deprinderi şi priceperi care să-i modifice 

comportamentul.  
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ, O CALE EFICIENTĂ PENTRU EVITAREA 

MARGINALIZĂRII ŞI A EXCLUDERII SOCIALE  

A COPIILOR VULNERABILI 

 

Profesor, Curculescu  Marioara 

Liceul Tehnologic, ,,Tiu Dumitrescu” Oraşul Mihăileşti, jmud. Giurgiu 

 

 

“Şcoala obişnuită cu orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a 

atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează comunităţi primitoare şi construieşte o societate incluzivă, 

care oferă educaţie pentru toţi; mai mult, ele asigură o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi 

îmbunătăţesc eficienţa întregului sistem de învăţămînt… “ (Declaraţia de la Salamanca) 

 

De-a lungul istoriei, copiii cu cerințe speciale au fost fie excluși, ignorați, neglijați, abandonați, pentru 

același motiv, în unele societăţi ale Antichităţii, chiar suprimați (spartanii îi aruncau de pe stâncă pe copiii care 

se nășteau cu o malformație) pentru simplul motiv că sunt diferiți de ceilalți. În această problematică există un 

complex de date, de practici, concepții și perspective psihologice, familiile acestor copii au trăit mereu la fel ca 

și copiii, în jenă, rușine, teamă, nevalorizare și nesiguranță, determinate de diferențele lor de dezvoltare și de 

comportament. 

Copiii care au deficienţe fizice, senzoriale şi intelectuale se pot confrunta cu multe dificultăţi în ceea 

ce priveşte învăţarea şi participarea la viaţa comunităţii. De-a lungul timpului s-a observat că şcolile normale 

au fost întotdeauna pregătite să îi excludă sau să îi discrimineze pe copiii care nu se conformau unei anumite 

„norme“. Această segregare era justificată în ochii profesioniştilor din domeniul învăţămîntului de progresele 

timpurii realizate în domeniul testării psihologice şi a metodelor de evaluare medicală. Pe parcursul secolului 

al 20-lea, în multe ţări s-a implementat un sistem separat, segregat de educaţie pentru copiii consideraţi 

„handicapaţi“.  

 

 

Cu toate acestea, din anul 1970, practica de a eticheta copiii şi tinerii pentru a stabili dacă sunt suficient 

de „normali“, pentru a primi educaţie într-o instituţie de învăţămînt “normal”, general, a început să fie pusă la 

îndoială. De obicei, încercările timpurii de asigurare că toţi copiii participaseră la cursurile aceleiaşi şcoli 

normale se realizau prin integrare. Aceste încercări au limitat succesul, pentru că depind de asimilarea copiilor 

şi de adaptarea lor la structurile educaţiei de masă în care politicile, practicile şi curriculumul unei şcoli se 

schimbă, în timp ce şcoala însăşi rămîne în mare parte neschimbată.  

De-a lungul timpului, s-a recunoscut faptul că asimilarea a fost un execiţiu fără rost şi inuman. Mulţi 

dintre copiii „integraţi“ care nu aveau capacitate de asimilare rămîneau izolaţi în structurile noi şi primeau chiar 

mai puţin sprijin decît ar fi primit în cadrul ofertei educaţionale „speciale“. O etapă importantă a traseului 

parcurs spre incluziune a fost cea de evoluţie de la integrare la incluziune, deşi mulţi mai folosesc încă termenii 

de „integrare“ şi „incluziune“ unul în locul celuilalt. Se face de multe ori confuzia între termenii de „integrare“ şi 

„incluziune“, ceea ce face necesară diferenţierea lor. Integrarea este asimilarea unui copil/elev în educaţia 

generală, unde acesta se adaptează (sau nu) politicilor, practicilor şi curriculum-urilor existente în 

grădiniţa/şcoala respectivă, în timp ce instituţia în sine rămîne în mare parte neschimbată, dar cu adăugarea 

anumitor elemente care să răspundă copiilor cu nevoi diferite. Cînd se vorbeste de integrare, se evoca un individ 

care este în afara grupului şi pentru care se va face un “efort” pentru a-l primi în grup. Spre deosebire de aceasta, 
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incluziunea pune accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi instituţiile educaţionale să se schimbe şi să 

se adapteze pentru a răspunde nevoilor elevilor. 

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunataţire a instituţiei şcolare, avînd ca scop 

exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de 

învaţămînt a tuturor copiilor din cadrul unei comunităţi. Ideea de incluziune pleacă de la principiul că orice 

individ, oricît ar fi de diferit, aparţine de fapt şi de drept grupului social. Există un loc de drept pentru el, şi 

există o recunoastere a acestui drept.  

Există mai multe forme de integrare, iar între acestea putem identifica trei mai importante: 

 • Integrarea locală -  se produce atunci cînd elevii învaţă în acelaşi loc cu cei care frecventează 

cursurile şcolii normale, dar unora dintre ei li se predă în clase sau unităţi separate sau învaţă după un curriculum 

diferit.  

• Integrare socială - se produce atunci cînd copiii/elevii care frecventează cursurile speciale 

interacţionează pe terenul de joacă cu elevii şcolii normale, în timpul prînzului sau la diferite activităţi. 

 

 

 • Integrare funcţională - se produce atunci cînd participarea tuturor elevilor (adeseori neregulată) este 

asigurată în cadrul programelor educaţionale. 

Cercetătorii au subliniat şi faptul că integrarea înseamnă a face ceva pentru populaţia marginalizată, 

individ sau grup, în funcţie de standardele şi condiţiile grupului social dominant, în timp ce incluziunea reflectă 

valorificarea diversităţii şi recunoaşterea necesităţii de a găsi soluţii la nevoile diferitelor tipuri de copii/elevi. 

 Între incluziune şi excluziune(sau marginalizare) există o legătură esenţială, deoarece o acceptare din 

ce în ce mai largă a copiilor/elevilor, urmată de un proces intensificat de participare din partea acestora din 

urmă, va conduce la o reducere a presiunii de excluziune îndreptate spre ei. Specialiştii sunt de părere că  

educaţia incluzivă este o luptă continuă împotriva procesului de excludere din învăţămînt şi, în ultimă instanţă, 

chiar din societate.  

Integrarea pune accent pe:  

a) nevoile “copiilor cu nevoi speciale”;  

b) schimbarea, remedierea elevului vizat;  

c) profesionişti, expertiză specializată şi sprijin formal.  

Incluziunea pune accent pe: 

a) schimbările din grădiniţă/şcoală; 

b) beneficiile aduse copiilor/elevilor prin faptul că îi include pe toţi;  

c) sprijinul informal şi expertiza şcolilor generale;  

d) un bun act al predării pentru toţi elevii.  

Cercetările din domeniu au demonstrat că, datorită faptului că mulţi copii/elevi „integraţi“ nu 

asimilează sau nu pot asimila informaţiile în conformitate cu aşteptările instituţiei de învăţămînt, aceştia sunt 

supuşi segregării şi marginalizării într-un mediu presupus integraţionist. Ei nu sunt percepuţi ca membri 

valoroşi şi părţi integrante ale comunităţii şcolii, ei nu adoptă un rol complet şi activ în viaţa instituţiei: ei sunt 

doar prezenţi la şcoală, în timp ce copiii din instituţia generală rămîn prioritatea numărul unu. Conceptul de 

educaţie incluzivă a apărut ca urmare a recunoaşterii faptului că integrarea nu era suficientă pentru a împiedica 

marginalizarea copiilor cu nevoi speciale, copiilor cu deficienţe sau celor care diferă în alt mod faţă de 

„norma“ generală. 

Se recunoaşte acum faptul că nu putem să ne aşteptăm ca elevii să se adapteze în mod miraculos pentru 

a se armoniza cu politici şi practici şcolare ce au fost iniţial elaborate în vederea educării unei majorităţi 
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dominante de copii, omogenă din punct de vedere cultural şi fără dizabilităţi. De asemenea, nu este acceptabil 

nici să căutăm să „remodelăm“ copiii care sunt diferiţi, presupunînd că nu este nimic rău dacă aceştia pierd sau 

sunt forţaţi să îşi ascundă aspecte importante ale propriei persoane, aspecte care le definesc identitatea.  

 

 

Recunoscând necesitatea educaţiei incluzive, ne plasăm, în sfîrşit, în punctul în care se acceptă că 

principiul de bază al unui sistem educaţional public este acela că grădiniţa/ şcoala trebuie să fie pentru toţi  

copiii, că aceştia pot şi trebuie să fie educaţi împreună dacă urmează să trăiască împreună şi că grădiniţa/şcoala 

trebuie să fie pregătită să se schimbe pentru a răspunde nevoilor copiilor pe care îi educă. 

Educaţia incluzivă porneşte de la convingerea că dreptul la educaţie este unul din drepturile 

fundamentale ale omului şi temelia unei societăţi drepte. Educaţia incluzivă are drept scop găsirea de modalităţi 

prin care grădiniţele/şcolile să fie deschise tuturor copiilor din comunitate, în care aceştia să se simtă bineveniţi, 

indiferent de particularităţi, dezavantaje sau dificultăţi. Astfel de instituţii valorizează diferenţele dintre copii, 

pe care nu le percep ca fiind probleme. Educaţia incluzivă are în vedere pe toţi cei care învaţă, cu accent asupra 

celor care, în mod tradiţional, au fost excluşi de la oportunităţile de educaţie, respectiv, cei cu cerinţe speciale 

şi dizabilităţi, copiii aparţinînd minorităţilor etnice şi lingvistice şi alţii. Incluziunea presupune ca toţi copiii să 

participe la activităţile grădiniţei/şcolii, indiferent de nevoile pe care le au. 

 Indexul pentru incluziune, publicat pentru prima dată în 2000 de Centrul de Educaţie Incluzivă, Londra 

şi care astăzi este utilizat peste tot în lume defineşte incluziunea drept „procesele de creştere a gradului de 

participare şi de reducere a gradului de excludere a copiilor din culturile, Curriculum-ul şi comunităţile 

şcolilor locale“. 
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SOCIAL AND SCHOOL INCLUSION OF CHILDREN  

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Prof. dr. Trancă Georgiana-Corina 

Elena Cuza National College, Craiova 

 

In all the types of activities we undertake, all of us are dependent on others. We humans have a constant 

need to communicate and cooperate with others. We meet people around us with disabilities, people who are 

perceived differently. Their social perception is not always constant, as it varies from society to society, 

providing different meanings, depending on the culture and values promoted. School is also an important social 

environment. 

We, as teachers, often wonder how we can integrate children with Special Educational Needs. Shouldn't 

we think that the process of acknowledging their shortcomings by their peers is a priority? Children can be very 

cruel or very nice to other children who are different from them. When they are around them, they can imitate 

them, they can laugh at them, they can play next to them without including them, pretending they do not exist. 

Children usually react like this when they don't understand. In order to better understand them, games can be 

organized with the help of which they can understand, in turn, various disabilities. For example, in order to 

understand visually impaired children, a game can be proposed. In turns, the children are blindfolded and 

allowed to cope within a defined perimeter. In this way, children will better understand the situation in which 

a visually impaired child may find himself. Similarly, various age-appropriate games can be invented. 

Children with S.E.N. can play and express their own abilities through play. In this way, the child acquires 

information about the world in which he or she lives, comes into contact with people and objects in the 

environment and learns to orient themselves in space and time. 

School integration tackles the following aspects: 

• the favorable attitude of the students towards the school they attend;  

• the mental condition in which the instructive-educational actions become accessible to the 

child;  

• strengthening a strong motivation that supports the child's effort in learning;  

• situations in which the child or young person can be considered a collaborator in the actions 

carried out for his education;  

• the total correspondence between the requests made by the school and the child's possibilities 

to solve them;  

• the existence of learning and behavioral performance considered normal by reference to the 

child's possibilities or school requirements. 

In school, a child with a behavioral disorder usually belongs to a group of weak or undisciplined 

students, who often break school rules. For this reason, the child with behavioral disorders feels rejected by the 

school environment (educators, colleagues). As a result, this type of students establishes relationships with other 

marginalized people or subcultural groups and experiences in these social environments everything that society 

does not offer. In such cases, the teacher must be closer to the child's feelings so that student does not feel 

rejected. 

Some students need speech and language therapy and individual and group psychotherapy to adapt to social 

integration. 

Students with visual impairments, hearing impairments or physical disabilities need programs and 

teaching methods adapted to their educational requirements, therapy programs, special access ramps, 
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specialized medical care and psychotherapeutic assistance. Students with emotional disorders should be 

identified in advance so that the consultation of the psychologist, the neuropsychiatrist and the therapy can be 

done as early as possible, with the involvement of all educational factors (family, teachers). 

We can say, from personal experience, that the teacher can use various useful strategies and 

interventions in the teaching-learning-assessment process: first of all, we must take into account the creation of 

an affective-positive climate. Stimulating self-confidence and motivation to learn, encouraging peer support 

and cooperation, building a positive attitude among colleagues, encouraging independence and increasing 

personal autonomy are significant aspects that teachers need to take into account in order to facilitate the school 

integration of these children. It is very important for teachers to encourage their efforts, to support them, to 

appreciate them positively in carrying out their tasks, without creating addiction. The frequent use of the system 

of rewards, praise, encouragement, positive reinforcement, the focus of learning on practical activity should not 

be neglected when talking about children with SEN. 

Most of the time, when we work with students with special educational needs, we think of tasks divided 

into smaller, achievable stages, the use of affective learning, the adaptation of methods and means of learning, 

assessment, but also supporting the student to become a member. It is good to organize group activities that 

stimulate communication and interpersonal relationships (games, trips, extracurricular activities, sports, team 

activities), to support them emotionally, to use a simple language, accessible to the student and his level of 

understanding. 

The placement of visually impaired students in the front seats in the classroom, the improvement of the 

lighting quality, the adequacy of the teaching materials are aspects that the teacher should not omit when 

working with such children. The teacher's position should be so that each student can see him, and in the teacher-

student dialogue, the teacher should speak only facing the students. Another perspective that cannot be omitted 

by the teacher is the placement of children with hyperactivity and attention deficit in the front seats in the 

classroom, so as not to distract the attention of the rest of the group and to be placed near students who are 

accepted by the group as positive role models. Encouraging any attempt to communicate, regardless of its 

nature, is important. 

The teacher must be firm, consistent, use understanding and calm as a way to extinguish the student's 

aggressive manifestation, comment on the student's action and not his personality, use a benevolent facial 

expression and an open attitude (do not cross your arms or frown). In an inclusive approach, all students must 

be considered equally important, each of whom must be valued for their qualities, starting from the premise 

that each student is able to achieve something good. 

My strong belief is that there are no "recipes" for the integration of children with SEN in mainstream 

education. Those who are open to their integration will also find the right strategies. Every child has the right 

to education and deserves to be given a chance. By learning together, children learn to live together, to accept 

each other and to help each other when needed. 
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Vârsta antepreșcolarității și a preșcolarității este vârsta la care, odată desprinși din mediul familiar, 

copiii învață să conviețuiască cu cei asemeni lor. Adresându-se copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani 

educația timpurie aduce sub cupola sa toți copiii, indiferent de statutul social, de etnie, de confesiunea religioasă, 

de particularități individuale. Din ce în ce mai răsunător se aude vocea celor care militează pentru un învățământ 

de calitate în care toți copiii să învețe, să se dezvolte și să crească liber.  

Spre sfârșitul anilor 1990 conceptul de integrare începea a fi considerat limitat, aceasta în raport cu 

provocările pe care accesul în școlile de masă a copiilor cu cerințe educaționale speciale le determina.  

Ca alternativă, acceptată unanim, își face loc conceptul de incluziune deoarece, progresiv, cu trecerea 

timpului s-au identificat și alte categorii de copii care nu prezentau dizabilități dar care au cerințe speciale în 

plan educațional(copii proveniți din medii socioeconomice, culturale și etnice defavorizate, din instituții de 

asistență și ocrotire, copii care au tulburări emoționale și/sau comportamentale, copii cu dificultăți de învățare 

etc). 

În context educațional acest tip de copii(și nu numai) au nevoie de adaptare a ofertei educaționale astfel 

încât cerințele educaționale să fie satisfăcute,indiferent de particularutitățile de învățare și de dezvoltare. Astfel, 

este cât se poate de limpede că, în cadrul școlii,și nu numai, incluziunea presupune dezvoltarea de relații 

interpersonale, deschise, pozitive între copii, flexibilizarea programelor școlare. 

A fi voluntar îmseamnă mai mult decât a da din timpul, energia și cunoștințele rale cuiva care are nevoie 

de sprijinul tău. În momentul în care decizi să fii un model pentru cei din jurul tău, să te formezi constant, să 

pui o cărămidă și un zâmbet acolo unde acestea lipsesc. 

Voluntariatul este o activitate în care fiecare se poate implica și din care fiecare poate beneficia. 

Activitățile de voluntariat pentru copii sunt cele mai eficiente metode prin care pot să pornească pe 

calea potrivită în ceea ce privește cariera, precum și o optiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârsta 

necesară pentru a fi angajați legal. 

Trăim în secolul vitezei și parcă avem tot mai puțin timp la dispoziție pentru lucrurile pe care ne-am 

dori cu adevărat să le facem. Chiar dacă au mai puține responsabilități decât adulții, copiii resimt, la rândul lor, 

graba cu care trebuie să ducă la bun sfârșit anumite sarcini, așa că este important să le arătăm copiilor și tinerilor 

beneficiile pe care munca caritabilă le oferă la orice vârstă. 

Voluntariatul le oferă șansa de a prețui mai mult oamenii din viața lor, de a sprijini comunitatea din 

care fac parte și de a-și dezvolta abilități esențiale pentru viață. 

Când cuvântul ajutor înseamnă mai mult decât simpla acțiune de a veni în sprijinul cuiva, voluntariatul 

ajută copilul să devină mai responsabil, prin implicarea lui în viața comunității. Copilul, sensibilizat de de 

anumite situații și probleme, învață să protejeze natura, să aibă grijă de semenii lui și în acest mod copilul 

petrece timpul liber cu folos, socializează, capătă și îi crește încrederea în forțele proprii și se va simți util. 

Copiii vor învăța încă de mici să îi ajute pe cei care au nevoie de un sprijin, fără să aștepte în schimb beneficii 

materiale, mulțumirea sufletească fiind infinit mai mare decât orice răsplată pe care ar putea-o primi.  
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Prin acțiuni de voluntariat, copiii și tinerii intră în contact cu diverși oameni, socializează, învață să 

adopte valori civice importante și sunt inspirați de ceilalti să aibă inițiativă. În plus, ei descoperă cât de 

importantă este munca în echipă, în special atunci când toți membrii acesteia luptă pentru aceeași cauză. 

Prin voluntariat își sporesc încrederea în forțele proprii, dobândesc mai multă încredere în ei înșiși și 

învață să aibă o abordare pozitivă asupra vieții. 

Cu ajutorul acestor activități, copiii își extind cunoștințele în diferite domenii de interes, învață să 

lucreze în echipă, să comunice cu diverși oameni, să rezolve problemele cu care se întâlnesc și să reacționeze 

pozitiv atunci când se confruntă cu diverse provocări. Toate aceste abilități vor fi utile pentru ei în viitor, în 

viața personală și în cea profesională. 

Un alt aspect important este acela că voluntariatul îi face să se simtă împliniți. Același sentiment de 

mândrie îl simt copiii atunci când observă că cineva a învățat de la ei sau atunci când reușesc să răspândească 

bucuria pură a copilăriei în jurul lor. Aceasta poate fi contagioasă uneori și ne poate face să pașim noi înșine 

mai încrezători spre noile provocări ale vieții. 

Voluntariatul învață copiii adevărate lecții de viață. La finalul unei acțiuni de voluntariat, când analizăm 

atent tot ce s-a întâmplat, copiii și tinerii conștientizează lecțiile pe care le-au învățat. În plus, ei devin 

recunoscători pentru beneficiile pe care această experiență inedită le-a oferit. 

Noi, adulții, trebuie să arătăm copiilor că voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm 

personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial 

spunând că aceasta reprezintă muncă neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Cei mici trebuie să vadă că prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv 

lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, 

fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește 

resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de 

exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior 

de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun 

să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara 

unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta 

ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face 

mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru încurajarea copiilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități concrete de 

realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Copiii pot fi încurajați, antrenați să se 

implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activități propri. 

Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. 

Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor încă 

din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. 
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Totodată, în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de 

necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată 

cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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Activitatea de voluntariat – componentă esențială în activitatea educativă și dezvoltarea profesională 

Prof. înv. primar Hilochie Claudia-Florentina 

Școala Gimnazială Teliu – Structura Școala Primară Teliu-Vale 

 

Voluntariatul în ultima perioadă de timp a cunoscut o ascensiune în toate domeniile societății. 

Voluntariatul înseamnă să îi ajutăm pe oamenii din jurul nostru prin compasiune, dragoste și înțelegere, 

socializând mai mult. Prin acținuile de voluntariat, se pot obține competențe sociale, cunoștințe și abilități noi 

de interrelaționare. În școli, voluntariatul reprezintă o activitate demnă care urmărește satisfacerea unor nevoi 

de întrajutorare a copiilor în situații speciale și nu numai. 

În România, voluntariatul este susținut într-un cadru legal de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Activitățile sunt aplicate de la nivel local, național și internațional, susținând diverse domenii de aplicare: 

asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc 

Cunoscut este faptul că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care 

derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă 

ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta 

sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În mod cert, această activitate nu presupune doar 

investiție proprie, ci conectarea la colectivitate, socializarea, petrecerea timpului în mod activ și util, sprijinul 

necondiționat pentru un anumit grup social. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar înseamnă 

să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de-a lungul timpului într-o serie de activități care au presupus implementarea unor proiecte la nivelul 

școlii, a unui grup social, ăn vederea sprijinirii și susținerii acestora. 

Un amplu proiect în care m-am implicat în vara anului 2021 a fost Școala cu scLipici susținut și finanțat 

de Fundația Noi Orizonturi și Pepco. Școala cu scLipici este un model de activitate estivală de 10 zile pentru 

copii din învățământul primar care nu citesc la nivelul corespunzător vârstei/clasei, nu primesc sprijin în familie 

pentru a exersa citit-scrisul și socotitul sau care nu sunt stimulați pe durata vacanței de vară să își dezvolte 

aceste competențe de bază, neavând ocazia spre exemplu să călătorească în vacanță cu familia sau să plece în 

tabere și să învețe din aceste excursii. 

Școala cu scLipici este de asemenea un model de implicare a părinților și comunității locale în procesul 

educativ. Școala selectează și implică părinți și alți voluntari în activități de dezvoltare a competențelor de bază 

ale copiilor. Prin implicarea directă în derularea acestui proiect în școala în care eu activez am contribuit la 
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întrajutorarea grupului identificat vulnearbil, în perioada 5 iulie – 16 iulie 2021. Acești elevi au beneficiat de 

spijin în asimilarea unor conținuturi educative, de excursii gratuite în județul Brașov, de masă caldă zilnică, dar 

și de mai multe materiale, rechizite și obiecte personale oferite gratuit în sprijinul susținerii unei activități 

educațive de calitate. 

În preajma sărbătorilor de Crăciun, de câțiva ani am participat ca voluntar și m-am implicat în atragerea 

unor bunuri materiale pentru elevi. Am fost susținuți de către o fundație binevoitoare, iar bucuria minunatelor 

sărbători și a darurilor atât de râvnite pentru orice copil a fost simțită și de elevii școlii noastre. Situațiile 

financiare precare predomină la nivelul localității, iar sprijinul oferit, oricât ar fi de neînsemnat pentru unii 

oameni, poate fi deosebit de însemnat pentru anumite grupuri vulnerablie.  

În activitatea educativă pe care o desfășor caut necontenit să ajut și să sprijin elevii școlii, dar și familiile 

acestora. Aceste activități îi ajută atât pe cei vizați, dar și pe mine, pentru dezvoltarea mea profesională în cariera 

didactică. Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Voluntariatul este considerat experiența profesionala în specialiate, ceea ce înseamnă că tinerii ar putea 

avea șanse mai mari la angajare, iar cei care deja activăm în diverse domenii putem avea avantaje în planul 

evaluării muncii efectuate. Mai exact, dobândirea cunostințelor noi și practice într-un anumit domeniu, se pot 

utiliza pe tot parcursul prestării unei activități desfășurate.  

Dincolo de faptul că voluntariatul va fi considerat experiența profesională, aceasta activitate poate 

aduce și satisfacții personale. Cei care se implică în activități de voluntariat cunosc foarte mulți oameni, din 

diferite categorii sociale. Împreună cu aceștia învață să lucreze în echipă, pentru atingerea unui beneficiu 

comun. În plus, în urma acestor interacțiuni se pot lega prietenii. 

Un alt argument în favoarea voluntariatului îl reprezintă și faptul că acest tip de activitate contribuie 

la dezvoltarea personală a voluntarilor. Mai exact, prin voluntariat se pot dezvolta abilități și competențe sociale 

precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic și responsabilitatea socială. Prin implicarea în activități de 

voluntariat, tinerii devin constienți de problemele din jurul lor, pe care poate ca în mod normal nu le-ar observa. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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COLABORAREA ȘCOALĂ - FAMILIE , CONDIŢIE A REUŞITEI ŞCOLARE 

 

Prof. Înv. Primar Aromânesei Carmen 

Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara 

 

Edificarea unei societăți democrate cere formarea unui om cu calități deosebite de voință și caracter, 

om care să ducă la îndeplinire multitudinea de sarcini ce   i se impun. Aceste  trasături  de caracter se 

formează în familie și în școală. 

 Pentru început trebuie subliniat rolul familiei, al cărui rol nu înceteaza practic nici la varsta 

maturității, deci familia este o școală fără vacanță: 

“Eu sunt copilul, 

Tu ții în mâinile tale destinul meu, 

Tu determini, în cea mai mare măsură, 

daca voi reusi sau voi eșua în viață! 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care 

să mă îndrepte spre fericire, 

Educă-mă, te rog, ca să pot fi 

o binecuvantare pentru lume!” 

                                                   (Familiei mele – Child s Aopels). 

      În nicio împrejurare și  sub  nicio motivație   familia  nu-și poate transfera răspunderile altor 

instituții sau persoane, nici când copilul pășește treptele școlii și nici chiar atunci când își încearcă aripile 

pentru zbor în societate. 

             Copilul învăța omenia de la toți cei cu care vine în contact și cu care stabilește relații. 

 Încă de mic, de pe băncile școlii, copilul trebuie  ajutat,  îndemnat în alegerea profesiei dorite, de care 

este capabil încât să poată ajunge cu succes la competența profesională. 

 “Școala însă nu poate nici să ofere totul, nici să ceară totul de la elevi. Școala, ca loc ideal, ar trebui să 

fie în zilele noastre acel spațiu în care copiii se socializează în acord cu standardele  de conviețuire într-o 

societate democratică, învățând în  mod plăcut lucrurile serioase și profunde, care îi ajută să se cunoască mai 

bine, să înțeleagă lumea în care trăiesc”. 

                                                                (Dakmara  Georgescu) 

Familia exercită o influenţă deosebit de importanta  asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează educaţiei 

primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 

intelectual, moral, estetic, emoţional etc. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 

cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia este cea care ar 

trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în 

funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele 

necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie însă limitat la o îndrumare sau 

sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se vor limita la controlarea temei de 

acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe 

copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. 

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, cinstea, 

sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate 

acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”.Din cele 24 de ore ale 
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unei zile, elevul este la şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii 

uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii doresc dezvoltarea armonioasă a 

elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o 

măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel 

moment. De aici apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor 

care sunt depăşiţi de situaţie. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul 

decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie 

pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. 

Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii sociale. 

Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane pregătite în mod special pentru acest 

lucru. Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula 

calitatea de om. 

Ziua în care copii merg la şcoală constituie pentru părinţi momentul în care ei trec de la statutul de primi 

educatori, familia fiind prima şcoală a copiilor, la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că rolul 

părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte acest rol cu 

învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu începerea 

şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în cadrul ei. 

Atunci când cele două medii educaţionale, şcoala şi familia, se completează şi se susţin, ele pot asigura 

într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. Cercetările realizate 

în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt 

parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a performanţelor elevilor, o mai bună 

frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar 

nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există mai 

degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a 

celuilalt. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 

-introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 

-oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 

-creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 

-îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener ; 

-îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de existenţă; 

-stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 

Şcoala si familia urmãresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalitãţi 

multilateral dezvoltate care sã poatã face faţã dinamicii sociale, schimbãrilor profunde şi alese din societate. 

Pentru realizarea acestui scop unic este necesarã unitatea de acţiune, concordaţa dintre mijloacele specifice de 

influenţare folosite în aceste douã instituţii sociale. In cadrul acestei colaborãri, rolul conducãtor îl are şcoala. 

Şcoala este interesatã sã colaboreze cu familia, sã-şi facã din ea un aliat, pentru ca acţiunea ei educativã se fie 

mai profundã şi de duratã. Colaborarea şcolii cu familia este necesarã  şi în vederea unei informãri reciproce cu 

privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, pentru cunoaşterea lui multilateralã. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii cu aceasta 

(lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii trebuie să vadă 

în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie 
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să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât 

este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoala-familie 

este determinantă în educarea copiilor. 

Colaborarea dintre şcoalã şi familie se poate realiza sub mai multe forme. Una dintre aceste forme este 

vizitarea familiei de cãtre cadrele didactice.Vizita la domiciliul elevilor poate da rezultate bune pentru realizarea 

obiectivelor comune urmãrite de cãtre şcoalã şi familie. Inainte de a vizita familia unui elev, cadrul didactic 

trebuie sã se pregãteascã în acest sens. El îşi va fixa problemele pe care le va discuta cu pãrinţii, va da şi va cere 

pãrinţilor informaţii. 

In cadrul convorbirii pe care o va purta cu pãrinţii, profesorul, învãţãtorul, trebuie sã dovedeascã mult 

calm. E necesar sã gãseascã argumente potrivite şi temeinice şi sã-i convingã pe pãrinţi de utilitatea lor, dar sã 

nu renunţe la obiectivitate şi sinceritate in abordarea problemelor. Consultarea catalogului, informaţiile cerute 

de la profesorii clasei  şi propriile informaţii îl vor ajuta pe diriginte sau  învâţãtor, sã ofere un tablou clar aspra 

situaţiei elevului. 

In discuţiile avute cu pãrinţii e bine sã fie prezentate mai întâi aspectele pozitive din activitate, succesele 

elevului sau schimbãrile lãudabile din comportamentul acestuia. Vor fi menţionate apoi obiectele de învãţãmânt 

la care elevul întâmpinã greutãţi, ce greşeli se observã în activitatea sa la clasã sau ce abateri disciplinare 

manifestã. Se va discuta cauza acestor neajunsuri si împreunã cu familia, se vor gãsi mãsurile necesare pentru 

îndreptarea elevului. 

Consultaţiile cu părinţii elevilor îşi vor atinge scopul dacã familia devine un colaborator activ şi conştient 

al şcolii, dacã se ajunge la stabilirea unui sistem unitar de mãsuri pentru îndrumarea elevului, dacã pãrinţii sunt 

convinşi si hotãrâţi sã urmeze sfaturile cadrelor didactice.  

Spre a-i ajuta eficient pe copii, pãrinţii trebuie sã se informeze despre rezultatele muncii şi despre 

comportarea lor în şcoalã. Pãrinţii trebuie sã ţinã permanent legãtura cu şcoala, dar mai ales atunci când apar 

primele note slabe sau se observã modificãri în comportamentul copilului. Mãsurile de îndreptare luate din 

timp, când carenţele sunt  mici, dau rezultate bune.  

O altã formã de colaborare sunt şedinţele cu pãrinţii, şedinţe care sunt un prilej de comunicare între şcoala 

şi familie. Principala menire a şedinţelor cu pãrinţii este informarea pedagogicã. Pãrinţii vor primi informaţii 

pedagogice cu privire la formarea deprinderilor de muncã independentã la elevi, despre particularitãţile de 

vârstã ale acestora, despre educaţia lor estetica, pregãtirea temelor, petrecerea timpului liber.  

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază câteva principii esenţiale: 

-Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un element cheie în 

educaţia propriilor copii. 

-Elementul principal este copilul şi realizările sale. 

-Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor informaţii relevante şi 

accesibile vârstei.Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una faţă 

de cealaltă.Există un anumit ,,set de cerinţe’’, care se concretizează în  aşteptările părinţilor privind activitatea 

cadrelor didactice: 

-să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

-să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

-să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

-să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

-să întărească discipina copiilor; 

-să comunice des şi deschis cu părinţii; 
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-să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să înveţe. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 

-să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi psihică); 

-să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 

-să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 

-să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 

-să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; 

-să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 

-să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă scopuri realiste; 

-să comunice des şi deschis cu cadrele didactice ; 

Părinţii trebuie să aibă încredere în cadrele didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor 

propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască cadrelor 

didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o simplă 

ocupaţie.Este de preferat ca părinţii să ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu 

părinţii sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele 

importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin 

continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri cu 

caracter educativ realizate pentru părinţi 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi integrarea în viaţa 

socială, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce are 

de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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Empatia-valoare umană 

Prof Simon Mihaela Monica 

Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu,, 

 
’’N-am putut să-mi exprim nevoia de căldură şi setea de dragoste 

   N-am putut spune că doream să-ţi pese de mine 

   Dar bratele tale au fost deschise: 

   Tu m-ai primit şi mi-ai văzut lacrimile 

   M-ai ţinut strâns langă tine 

   Nu m-ai lasăt nici o clipă, 

   Înainte de a fi sigur că pot merge mai departe.’’ 

 

   Am început cu aceasta poezie a unui autor necunoscut pentru că ea mi s-a părut cea mai semnificativă, cea 

mai bună prezentare a ceea ce este empatia. Cred că prin aceste versuri oricine îşi  poate da seama  ce înseamnă 

empatia. 

   Între psihologia începutului de secol şi psihologia sfârşitului de secol xx, apare o contradicţie majoră în ceea 

ce priveşte interpretarea fenomenului empatic. Dacă pentru reprezentanţii primei direcţii retrăirea empatică este 

determinată de un fenomen de proiecţie subiectivă, pentru reprezentanţii celei de a doua direcţii retrăirea 

empatică se bazează pe un mecanism de introspecţie-proiecţie determinat atât de caracteristicile modelului de 

empatizat-obiectiv,cât şi de nevoile personale ale individului de a intra în comuniune cu ceilalţi. 

    Distanţele dintre cele două direcţii s-au mărit simţitor atunci când psihologii au simţit nevoia să delimiteze 

mai precis fenomenul de proiecţie, prin care eul „impune” propriile stări celuilalt, absolutizând propria identitate 

de sine de fenomenul empatic, prin care eul se simte în celălalt pentru a-i retrăi stările, gândurile, acţiunile fără 

pierderea identităţii de sine. 

   Empatia exprimă retrăirea de către eu a stărilor celuilalt, ca şi când cealaltă persoană face din empatie o cale 

empirică de cunoaştere a celuilalt iar din proiecţie o cale de exacerbare a propriului eu în relaţia sa cu lumea, 

mai mult se poate afirma chiar că într-un anume sens, empatia în viziunea modernă este opusul proiecţiei.  Irving 

Janis şi colaboratorii (1969) consideră că deşi empatia nu poate lucra întotdeauna cu acurateţe completă , ea se 

diferenţiază net prin acest acest criteriu de fenomenul proiecţiei care pare a fi sursa de eroare evaluativă, şi în 

acord cu autorii citaţi, dacă proiecţia distorsionează acurateţea şi adâncimea înţelegerii celorlalţi, empatia tinde 

s-o sporească. 

   În ceea ce priveşte direcţiile de cercetare asupra empatiei proprii psihologiei moderne, acestea se polarizează 

în două categorii: una mizând pe transpunerea imaginativ-ideativă în sistemul de referinţă al altuia şi preluarea 

modului lui de a gândi, de a realiza rolul social al altuia şi, cealaltă vizând acţiunea de activare a unei experienţe, 

de substituire în stările emoţionale ale partenerului; prin identificarea afectivă cu acesta şi astfel preluând starea 

de spirit al celuilalt. Aceşti doi poli aflaţi la originea teoriei si metodei propuse de R. Hogan (1969) pe de o 

parte, şi A. Mehrabian - N. Epstein (1972) , pe de altă parte, au putut constitui o interesantă premisă de 

clasificare a direcţiilor de cercetare a empatiei. 

    Întâlnim şi un punct de vedere sintetic aparţinând lui M. H. Davis (1983) care oferă o interpretare 

multidimensională a fenomenului empatic prin combinarea direcţiei cognitive şi a celei  emoţionale folosind ca 

subscale interpretative preluarea perspectivei celuilalt, fantezia, relaţia empatică şi stresul. 

    Toate aceste interpretări teoretice ale fenomenului empatic au condus la elaborarea şi validarea unor probe 

specifice cum ar fi Scala de empatie a lui R. Hogan, Testul de intuiţie şi empatie a lui R. Dymond, Chestionarul 
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de măsurare a empatiei emoţionale a lui A. Mehrabian şi N. Epstein, ca şi Indexul de reactivitate interpersonală 

a lui M. H. Davis, fiind cele mai utilizate scale de empatie în cercetările curente. 

   „Rareori un înţeles a cunoscut o bogăţie atât de impresionantă de termeni ca înţelesul de empatie, bogăţie 

lingvistică care a întunecat cu desavârşire sensul”- remarca Vasile Pavelcu. Şi mai departe autorul citează : 

„Termenul dominant de Einfiihlung (introdus de Liips) a fost tradus la noi prin intermediul limbii franceze ca: 

proiecţie simpatetică a eului, intuiţie proiectivă, fuziune afectivă, fuziune afectivă simbolică, intuiţie 

simpatetică, întrepatrundere afectivă, comprehensiune prin întrepătrundere, introiecţiune, tranzilivism, 

intropatie, simpatie, transpunere, identificare, transfer, insimţire, proiecţie simpatetică şi empatie.” Prin 

urmare, nu mai puţin de 17 termeni, frizând incercarea de cuprindere nu numai a unei denumiri adecvate, ci , 

poate mai mult, chiar sugerând un anume mecanism psihologic prezumat teoretic. Fireşte, până la urmă a fost 

acceptat termenul de empatie. 

      În cazul empatiei „eul” se simte „celalalt” pentru a-i retrăi stările , gândurile, acţiunile fără pierderea 

identităţii proprii; în cazul simpatiei „eul” se simte alături de „celalalt” căruia îi acordă sprijin moral sau factic; 

în cazul identificării „eul” se topeşte în celălalt, devine celălalt, pierzandu-şi propria identitate fiind socotit un 

model de alienare empatică; în cazul proiecţiei „eul” impune propriile stări „celuilalt” , absolutizând propria 

identitate, reprezentând într-un anume sens, opusul empatiei. 

   Fenomenul empatic baleiază pe o axa ale cărei extremităţi fixează la un pol identificarea totală a eului cu 

celălalt (cazul actorului dramatic care nu îl interpretează pe Hamlet ci se crede Hamlet) si celălalt pol al detaşării 

totale (cazul actorului egocentric care se joacă numai pe sine). Pe această axă, empatia se situează mai aproape 

de identificare (cazul actorului  care se transpune in psihologia lui Hamlet, fără a pierde conştiinţa propriei sale 

identităţi) decât de detaşare. 

    Curt John Ducasse (1966) apreciază empatia ca fiind un act prin care ne introducem pe cale imaginară în 

altul, pe când în simpatie altul este cuprins în sine. Herbet Read (1969) şi John Dolman (1949) consideră că 

simpatia este o stare emoţională conştientă care semnifică „a simţi cu” o persoană sau cu o cauză personală. Ea 

implică acceptarea finalităţii sociale sau morale în alegerea unei poziţii pe această bază. Pe de altă parte, empatia 

semnifică actul de „ a ne simţi în” ceva obiectiv, de a cunoaşte partenerul prin procesul transpunerii în psihologia 

acestuia. 

     Lauren Wispe (1986) constată, în cazul simpatiei o apropiere a stărilor altuia de observator, conducând la o 

participare neegoistă în vederea alinării suferinţelor altora, în timp ce în cazul empatiei, acelaşi autor evidenţiază 

încercarea observatorului de a înţelege cu acurateţe subiectivitatea partenerului, fără prejudecăţi.Autorul citat 

constată că „în empatie eul este vehiculul înţelegerii şi acesta nu-şi pierde niciodată identitatea”.Trăirile 

empatice sunt în altul, în sensul că „cel ce empatizează se orientează înspre afară, către o altă persoană”.Prin 

contrast „simpatia este legată de comuniune”.Cel ce simpatizează este „mişcat de către” altă persoană. 

Conform lui Lauren Wispe „în empatie ne substituim pe noi altora” , în vreme ce „în simpatie noi îi substituim 

pe alţii nouă”. În final autorul susţine că empatia este o cale de cunoaştere, iar simpatia o cale de relaţie. 

     Unele definiţii asupra empatiei încearcă să surprindă nu doar esenţa fenomenului, nu doar mecanismul de 

producere ci şi funcţionalitatea acestuia. Aceste funcţii în legătură cu care voi face şi unele comentarii în cele 

ce urmează, ar putea fi : funcţia cognitivă, funcţia anticipativă, funcţia de comunicare, funcţia de contagiune 

afectivă si funcţia perfomanţială.  

     Empatia „împuterniceşte individul să-şi ajusteze comunicarea, ce exprimă, cum exprimă, ce trebuie evitat, 

când e preferată liniştea.” Funcţia de cunoaştere a empatiei a fost evidenţiată şi de J. Jamis şi colaboratorii 

(1969) care apreciază că aceasta tinde să asigure înţelegerea emoţiilor altora. Joacă un rol în evaluarea 

informaţională şi ne dirijează atenţia. 
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     Funcţia cognitivă rezultă din faptul că prin transpunerea psihologică în sistemul de referinţă al altuia se 

realizează un act de cunoaştere empirică a partenerului, act utilizat cu sau fără intenţie de orice persoană în 

relaţia interpersonală. Noi nu aflăm sau aflăm mult mai puţin prin empatie despre inteligenţă, istoria persoanei 

sau calea de organizare a gândirii acesteia, în schimb „ aflăm cât de prietenos sau ostil, tensionat sau relaxat, 

interesat sau plictisit, deschis sau defensiv, optimist sau pesimist, cât de mult îi place viaţa sau e descurajat.” 

     Autorii consideră empatia ca fiind procesul simţirii a ceea ce simte o altă persoană,”este intuiţie sau, mai 

exact, un proces de cunoaştere tacită.” Potrivit lui Carl Rogers (1959) nevoia terapeutului de a” retrăi atitudinile 

altora” se consumă într-un fenomen al înţelegerii emoţionale care stă la baza deschiderii relaţiei dintre client si 

terapeut. În viziunea autorului citat empatia se asociază cu percepţia unei persoane şi implică abilitatea de a 

judeca cu acurateţe caracteristicile altor persoane. Funcţia cognitivă a empatiei se manifestă în anumite cazuri 

chiar ca un adjuvant ştiinţific la îndemâna psihologului sau a psihoterapeutului în scopul realizării demersului 

de cunoaştere a psihicului uman. 

       Funcţia anticipativă a empatiei rezultă nemijlocit din funcţia cognitivă şi presupune efectuarea unei 

predicţii corecte a posibilului comportament al partenerului şi implicit o anticipare a strategiei de comportament 

al celui ce empatizează. Această funcţie se implică eficient şi în transpunerea de tip artistic ca o condiţie internă 

a realizării actului creator. Pe aceasta se şi bazează valorizarea empatiei ca trăsătură de personalitate. Francis 

Held şi Janine Maucorps (1971) apreciază că” pentru un individ bine adaptat toată viaţa e un exerciţiu empatic 

destinat să facă din clarviziune şi previziune tehnici instinctive.” 

      Funcţia de comunicare rezultă din nevoia de empatie în amestec de cele mai multe ori cu nevoia de dialog, 

cu schimbarea temporară a propriei perspective cu a celuilalt, ca o condiţie a unei benefice comunicări 

interpersonale. Francis Held şi Janine Mancorps (1971) consideră că, dacă nu există empatie, nu poate să existe 

comunicare,”celălalt” neexistând pentru mine nici ca prieten, nici în bine, nici în rău, nici ca duşman; empatia 

nu e subordonată caracteristicilor pozitive sau negative ale relaţiilor cu celalalt, ea le precede, le conţine. 

      Funcţia de contagiune afectivă a empatiei rezultă din implicaţiile nivelului de apropiere a eului cu partenerul 

prin care procesul de punere temporară în situaţia celuilalt atrage după sine, fie chiar şi prin apelarea la simpatie, 

un proces de contaminare a stării celuilalt. Este deja un fapt cunoscut că cineva este mai empatic cu un partener 

simpatic decât cu unul antipatic, ori simpatia manifestată faţă de altul poate potenta nivelul empatiei. Această 

funcţie a empatiei este, însă, condiţionată, în mare masură, de împrejurări de viaţă. 

       Funcţia perfomanţială rezultă din faptul ca în anumite împrejurări de viaţă sau profesiuni empatia preia 

ipostaza de însuşire psihică, devenind acea abilitate de a favoriza realizarea cu succes, la nivel supramediu a 

unei activităţi ce implică relaţii interpersonale. Empatia însăşi dezvoltă un nivel superior de manifestare 

asigurând o retrăire acurată a stărilor, gândurilor şi acţiunilor altora, şi astfel, mijlocind atingerea unor 

performanţe înalte în profesiuni ce reclamă relaţii interpersonale. 

       Fireşte, însă, că dincolo de funcţiile benefice menţionate, empatia în constelaţia trăsăturilor de personalitate 

de care depind structural poate favoriza şi unele consecinţe malefice. Din această perspectivă Lauren Wispe 

(1986) ne atrage atenţia că empatia poate fi în anumite situaţii nu numai pervertită, ci şi abuzivă. În acest sens, 

el aminteşte că în al doilea război mondial naziştii au însoţit bombele aruncate ca procedee înspăimântătoare 

pentru a crea panica si frica între cei bombardaţi. Ei s-au folosit de empatie, anticipând impactul invenţiei lor. 

Este într-un anume sens folosirea funcţiei anticipative a empatiei ca o modalitate abuzivă în scopuri malefice. 

       Controlul empatic asupra influenţării sociale, poate avea aşadar, atât un caracter benefic, cât şi unul malefic, 

adesea acesta  depinzând de sistemul motivaţional şi caracterial al personalităţii umane. 

       Atât asistarea cât şi ascultarea, nu sunt două activităţi pasive, ceea ce constituie esenţa acestor două 

activităţi este modul în care asistentul răspunde clientului. Mai mult, este esenţial faptul că empatia este o formă 

a comunicării umane ce implică ascultarea clienţilor, înţelegerea lor şi a preocupărilor lor, măcar atât cât este 
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posibil. Ceea ce este foarte important este comunicarea  înţelegerii pentru ca clientul să aibă mai multă încredere 

în el, iar mai apoi să se poată baza pe această înţelegere. Empatia care rămâne închisă în asistent contribuie prea 

puţin la procesul de ajutorare. 

        Un asistent nu poate comunica clientului faptul că-l înţelege fără să intre în contact cu lumea lui. Empatia 

este un mod primar al contactului dintre oameni. Rogers (1980) vorbeşte despre bazele ascultării empatice, 

oferind chiar o descriere a acesteia. El crede ca empatia şi respectul sunt două elemente esenţiale ce stau la baza 

fondării procesului de ajutorare. Abilitatea de a pătrunde în lumea unei alte persoane este un anumit preţ din 

partea celor care oferă ajutor: ei trebuie să-şi lase orice alte preocupări deoparte atunci când sunt cu clienţii şi 

să-şi axeze atenţia numai asupra problemelor clientului. 

        Oamenii, de cele mai multe ori, îşi exprimă empatia în diferite acţiuni. De exemplu, o mână pe umărul 

celui care tocmai a suferit o înfrangere se poate traduce atât prin suport cât şi prin empatie. Unii oameni pătrund 

uşor în lumea altor persoane iar cel care oferă ajutor trebuie să fie capabil să pătrundă în lumea clienţilor şi să 

le înţeleagă lupta cu situaţiile problemă sau încercarea lor  de a căuta diferite oportunităţi. 

 Pentru a simula voinţa de progres a individului , pentru a-l susţine în procesul de consituire a 

individualităţii şi manifestare a personalităţii sale şi a-l pregăti pentru excelenţă şi performanţă , educatorul are 

datoria de a structura dezvoltarea corelată a competenţelor sociale : comunicarea , empatia , asertivitatea şi 

prezentarea de sine , rezolvarea de probleme , relaţionarea . Dacă de la vârsta preşcolară nu se antrenează 

dezvoltarea abilităţii empatice , mai târziu , dezvoltarea acestui potenţial , va întâmpina bariere şi obstacole şi 

va necesita energie şi efort suplimentar atât din partea formatorului cât şi a individului . 

 Empatia apare ca o capacitate , cu program ereditar , peste care se clădeşte viitorul comportament 

empatic , o trăsătură de personalitate ce poate atinge valenţe aptitudinale , prin intermediul căreia omul poate 

înţelege , cunoaşte şi prezice conduitele altuia , o trăsătură facilitatoare interacţiunii sociale şi performanţei. 

 Urmând comportamentul natural al copiilor în joc putem evalua componenta motivaţională a empatiei 

la preşcolari . Este recomandat de specialişti – M-L. Hoffman – să evaluăm dacă copilul înţelege cum simte o 

altă persoană , cum simte copilul acelaşi lucru pe care-l simte o altă persoană şi dacă componenţa motivaţională 

îl conduce pe copil să facă ceva , după ce a trecut prin primele două situaţii . Vom constata că răspunsurile 

empatice faţă de emoţiile copiilor de aceiaşi vârstă sunt frecvente . Când un coleg de grupă este trist , fericit , 

supărat , bolnav reacţiile copiilor din colectiv sunt vizibile . Ei participă la emoţiile de orice natură ar fi şi să 

ajute , să încurajeze verbal şi pe cei suferinzi . Este bine să reţinem dacă reacţia copilului este solicitată sau dacă 

este apărută spontan . Reacţiilor copiilor în cazul manifestării de fericire a unui coleg se pot manifesta prin : 

zâmbete , râsete , încurajări . La manifestările de tristeţe reacţia empatică este “Vai ce rochiţă frumoasă ai !” ; 

iar de durere : “Ţi-e mai bine ?” , şi copilul se asociază cu partenerul manifestând o atitudine de răzbunare faţă 

de cel ce ia produs durere . Dacă educatoarea va sesiza astfel de manifestări în jocurile copiilor , va dezvolta 

aşa numitele comportamente presociale cum ar fi comportamentul săritor , altruist . Este important să participe 

la trăirile şi gândurile copiilor pentru ai înţelege şi totodată păstra ca atitudine de neutralitate în faţa problemelor 

comune ale grupei . Acest echilibru poate fi realizat numai cu măiestrie pedagogică exprimată în metode , 

comportamente adecvate diferitelor situaţii . Cunoscând comportamentele empatice ale copiilor din grupă vom 

înţelege mai bine intenţiile , trăirile lor în diferite situaţii pe care le putem anticipa corect , reuşind să stabilim 

între copii relaţii interpersonale . După ce vom anticipa comportamentul copiilor ne vom fixa o strategie proprie 

de comportament faţă de ei şi–i vom întâmpina , vom comunica eficient şi le vom crea condiţii favorabile de 

manifestare . 

 Educatoarea trebuie să-l cunoască bine pe copil , trăsăturile pozitive şi negative de temperament şi de 

caracter şi în felul acesta îl poate ajuta . 
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 Optimizarea strategiilor de comunicare şi a stimulării motivaţiei pune în mişcare acest proces numit 

empatie .  

 Jocul şi întreaga activitate didactică vor deveni interesante şi accesibile dacă conduita empatică a 

educatoarei va mobiliza , va emoţiona puternic copilul .  

 L. Kohlberg afirmă : Empatia copilului nu trebuie nici învăţată nici condiţionată. Este un fenomen 

primar ceea ce se dobândeşte prin socializare şi evoluţie. 

 În cercetarea didactică s-a constat că în grupele de preşcolari din Casele de copii , apoi în cele din 

Grădiniţele cu program prelungit unde relaţiile interpersonale sunt frecvente , comportamentul empatic este 

superior grupelor de la Grădiniţele cu program normal . Totul este să se găsească metode adecvate de antrenare 

dirijată a empatiei pentru a optimiza capacităţile de percepere interpersonală . Dalan consideră importantă 

educarea capacităţilor empatice la părinţi pentru că împreună cu educatoarea , bazându-se pe predispoziţiile 

psihologice , să organizeze jocul copiilor la grădiniţă şi acasă în scopul dobândirii unei experienţe benefice 

viitorului şcolar şi pentru integrarea socială .  

 “În structura personalităţii unui cadru didactic se inserează ca necesitate calitatea de a fi empatic , fapt 

ce conduce la optimizarea relaţiilor educatoare-copil şi a comunicării” – altfel spus “ne coborâm la înţelegerea 

copilului” – “nu te cobori la nivelul copilului” – nota I. S. Firu – ca să faci teatru , nu ca să-l umileşti pe copil 

sau să te umileşti pe tine , ci pentru a creşte din nou împreună cu el , a simţi din nou tu emoţia marilor creatori 

, a relua şi verifica adevăruri acceptate .”  

 Cu cât noi , dascălii , vom fi (mai ) conştienţi de rolul empatiei în activitatea didactică , ne vom 

perfecţiona permanent , cu atât capacitatea noastră empatică va creşte , reuşind să stabilim relaţii democratice 

între copii , între noi şi copii .  

 Cercetările cu privire la fenomenul empatic au reliefat : 

- empatia este o însuşire comună a tuturor oamenilor , având la bază predispoziţii erediatre . Ca 

expresie a acestei capacităţi se formează în timpul existenţei individuale un stil apreciativ empatic 

şi un comportament empatic . Între capacitatea empatică şi comportamentul empatic ca modalitate 

constantă de manifestare a acestuia , există relaţii congruente . Capacitatea empatică , prin 

manifestare la nivel individual contribuie la :  

❖ cunoaşterea psihologică a altuia ; 

❖ înţelegerea şi predicţia comportamentului altuia ; 

❖ facilitatea comunicării interpersonale ; 

❖ facilitatea adaptării sociale , prin elaborarea unei strategii proprii de comportament a 

individului , prin adaptarea propriilor aspiraţii şi aşteptări la aşteptările şi 

comportamentul celorlalţi ; 

❖ atingerea performanţei în profesie şi a eficienţei sociale ; 

- prin funcţiile îndeplinite de empatie la nivelul sistemului de personalitate poate fi considerată un 

vector multidimensional al acestuia ; 

- pentru înţelegerea fenomenului empatiei sunt necesare însă studii şi cercetări care să îl abordeze 

dintr-o perspectivă interdisciplinară ; 

          Empatia ca un mod de a fi alături de ceilalţi, este o valoare umană şi nu are justificare. 

     Ca încheiere aş vrea să spun că nu pare a fi un lucru destul de dificil să întelegi o persoană, să dobândeşti 

aceea stare de empatie prin care eul se simte relativ identificat cu celălalt putând retrăi emoţiile, gândirile şi 

acţiunile partenerului. Cred că pentru a putea fi o persoană empatică este nevoie să simţi la absolut tot ce ţine 

de tine, să fii dispus să asculţi pe alţii adică să-ţi pese de oameni. Şi nu sunt de acord cu cei ce spun ca empatia 

trebuie învăţată sau dobandită deoarece cred că fiecare om este înzestrat cu ea, numai că nu şi-a arătat-o, sau 
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vrea să o ascundă sau o manifestă într-un anume fel pentru că înţelegerea empatică a celui de lângă noi nu 

trebuie neaparat comunicată prin cuvinte, ci sunt o multitudine alte modalităţi prin care putem arăta celui de 

lângă noi că purtăm cu el o comunicare empatică : expresia feţei, oftat, zâmbet. Deci trebuie să avem mare grijă 

când e vorba de acest proces ce implică trăirea afectivă.  
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Curriculum adaptat la elevi cu cerințe educaționale speciale 

                                                                                                 Profesor, Mustață Carmen 

                                                                                                 Școala Gimnazială ,,Mihu Dragomir’’, Brăila 

 

 

                          Învățământul de masă oferă un curriculum general, adaptat nivelului de studiu, nu și 

particularităților elevilor după vârstă, stare psihică. Fiecare disciplină poate adapta acest curriculum în contextul 

unor elevi ce necesită studiu individual. Studiul limbilor moderne a facilitat adaptarea nevoilor elevilor pentru 

activitățile de la clasă. 

                          Disciplina limba engleză a contribuit la simplificare învățării prin limbaj nonverbal, imagini, 

fișe, planșe, materiale audio sau activități fizice. 

                          Conținuturile sau  mijloacele din curriculum pentru dezvoltarea competențelor de comunicare, 

respectiv baza de operare prin care se structurează competențele trebuie selectate în funcție de particularitățile 

bio-psiho-emoționale și cognitive ale elevilor cu nevoi educaționale speciale. Conținuturile nu se tratează în 

sine; se va evita metalimbajul. Potrivit domeniilor de conținut de la clasa  a VIII-a, este recomandată selectarea 

unui număr redus de teme și abordate simplu. Se poate selecta din tematică subiecte, precum: - universul 

personal: gusturi şi preferinţe, planuri de viitor, petreceri; - mediul înconjurător:: acţiuni pentru protecţia 

mediului; - progres şi schimbare, *invenţii şi descoperirile; - cultură și civilizație: personalităţi de seamă, 

diversitatea spaţiului anglo-saxon, activități și mâncăruri tradiționale; - mijloace de comunicare în societatea 

modernă: publicitate şi anunţuri în presă, telefonul celular, calculatorul. În ceea ce privește contextele de 

comunicare sau vocabular se poate 1. descrie o personalitate, un proces; 2. exprima gusturi, preferinţe; 3. 

preveni, avertiza; 4. *a prezenta un punct de vedere/ o opinie; 5. povesti o întâmplare/ un eveniment; 6. raporta 

spusele unei persoane. Din gramatica funcţională (acte de vorbire / funcţii ale limbii, inclusiv convenţii socio-

culturale) se rețin substantive,  adverbul de mod - grade de comparație, verbe modale: exprimarea permisiunii, 

a capacităţii interne şi a obligaţiei la trecut şi la viitor, vorbirea indirectă: enunturi, * întrebări, diateza pasivă – 

prezent. 

                          În procesul educațional se va ține cont de: utilizarea unor metode active cu ajutorul cărora elevii 

să comunice eficient; realizarea unor activităţi care stimulează curiozitatea pentru studiul limbii engleze; 

dezvoltarea capacității de a exprima mesaje simple în această limbă, precum şi spiritul de observaţie, gândirea 

reproductivă şi creativă; lucrul în echipă; integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în colectivul clasei.      

                          Ca și în învățământul de masă, accentul va fi mai mult pus pe competenţe şi mai puţin pe 

conţinuturi, iar procesul didactic se va centra pe elev. Important este ca la sfârşitul fiecărei ore de curs, elevul 

să fi învăţat ceva nou şi să ştie cum să folosească informaţia. Materialele didactice pot fi variate: C.d.-uri   audio, 

materiale video, flashcard-uri, imagini, videoproiector, casetofon, laptop, creioane colorate, caiete, fise de lucru, 

planse. Modalitățile de evaluare pot varia: fişe de lucru individuale adaptate nivelului elevului; probe orale; 

observarea sistematică, aprecierea orală, teste cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte, evaluarea rezultatelor 

concrete (portofoliul elevului). Feedback-ul din partea profesorului sau autoevaluarea prin semne convenţionale 

convenite la nivel de clasă ar putea consta în faptul că elevii pot fi încurajaţi pentru performanţe bune prin 

oferirea unor emoticoane sau buline autocolante.  
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Parteneriatul familie – şcoală, o cale în reuşita educaţiei incluzive 

 

                                                 Prof. înv. primar Gheorghian Cecilia 

                                    Școala Gimnazială Pârcovaci, județul Iași 

 

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe 

speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale sau de limbaj, defavorizaţi socio-

economic şi cultural copii din centrele de asistenţă şi ocrotire, copii cu uşoare tulburări psihoafective şi 

comportamentale, copii infectaţi cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase 

şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. 

În modelul tradiţional, relaţiile familiei cu şcoala sunt aproape inexistente sau au un caracter informal, 

ocazional. În condiţiile şcolii incluzive, părinţii participă direct la viaţa şcolii şi pot influenţa anumite decizii 

care privesc procesul educaţional. Absenţa sau indiferenţa părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţionale 

ale copilului vine în opoziţie cu ideea de integrare sau incluziune. În acest sens apar  o serie de dificultăţi, 

cauzate de atitudinea de reţinere sau neîncredere a părinţilor care rezultă din reprezentări/mentalităţi eronate cu 

privire la viaţa şi evoluţia şcolară a unui copil cu cerinţe educative speciale. Având în vedere perspectiva 

învăţământului de tip incluziv, părinţii au dreptul să-şi exprime propria viziune asupra modului de funcţionare 

a şcolii şi să participe concret la influenţarea actului managerial din şcoală. De asemenea, familiile copiilor cu 

cerinţe educative speciale au obligaţia să se implice în activităţile extraşcolare ale copiilor şi să dea dovadă de 

răbdare şi înţelegere faţă de schimbările mai  lente  sau mai rapide din viața copiilor lor. 

Incluziunea reprezintă esența unui sistem educaţional ce se caracterizează prin promovarea egalitaţii în 

drepturi şi responsabilităţii, flexibilitatea programelor şcolare, implicarea activă a comunităţii în programele 

şcolii, parteneriat cu familia. În  reuşita educaţiei incluzive un rol important revine familiei, iar relaţia familie-

şcoală se bazează pe încredere. Comunicarea eficientă este asigurată de încrederea reciprocă. La începutul 

parteneriatului cu părinţii, profesorii trebuie să se gândească ce pot învaţa de la părinţi despre copiii lor. Pentru 

ca această comunicare să fie eficientă, profesorii trebuie să apeleze la bune deprinderi de ascultare. Ascultând 

atent părintele, se poate stabili o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. A şti să asculţi înseamnă a fi capabil să 

creezi premisele colaborării, ascultarea activă  înseamnând a fi cu adevărat activ. 

Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor, membrii acestora  trebuie să 

satisfacă următoarele cerinţe: 

➢ să participe activ la toate activităţile şcolii şi să se implice în promovarea practicilor de integrare şcolară a 

copiilor cu cerinţe speciale la toate nivelurile vieţii sociale; 

➢ să fie modele de acţiune şi de comportament în acceptarea şi susţinerea integrării persoanelor cu cerinţe 

speciale din comunităţile lor; 

➢ să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluţia şi formarea copiilor în şcoală 

şi în afara ei; 

➢ să fie parteneri sinceri de dialog și să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de specialişti care se ocupă 

de educarea  şi recuperarea copiilor lor, urmărind  împreună progresul înregistrat de copil în diverse situaţii 

de viaţă; 

➢ să colaboreze cu alţi părinţii în grupurile de suport ale părinţilor şi să împărtăşească şi altora experienţele 

personale cu propriii copii la activităţile desfăşurate în mijlocul familiei; 

➢ să fie convinși de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu cerinţe speciale şi să accepte fără 

resentimente, eventualele limite impuse de gradul şi complexitatea deficienţelor acestora. 
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 Se evidenţiază  astfel în mod tipic, caracteristici legate de condiţiile de acasă şi din familie ale elevilor, 

ca fiind unele din barierele principale în învăţare. Ca şi exemple se pot enumera: resursele financiare ale 

familiei, atitudinile părinţilor faţă de şcoală şi educaţie, starea de sănătate şi nutriţională a copilului, stresul 

cauzat de separarea părinţilor sau de familii disfuncţionale, începerea şcolii cu slabe abilităţi de vorbire, 

vocabular deficitar şi insuficienta pregătire pentru citit-scris. 

Şcolile tind să perceapă elevii care se confruntă cu aceste bariere ca fiind slab motivaţi, supuşi presiunii 

negative a părinţilor sau a grupului, ca având o frecvenţă redusă la şcoală, manifestând probleme 

comportamentale şi de control. Din aceste răspunsuri este clar că şcolile întâlnesc cele mai mari dificultăţi 

atunci când se confruntă cu bariere pe care le consideră externe şi cu mult în afara controlului şcolii - condiţiile 

de acasă şi din familia elevului care afectează abilitatea acestuia de a fi complet receptiv la oportunităţile 

educaţionale care i se oferă. Este necesar să se realizeze aici un echilibru, deoarece şcolile şi profesorii nu pot 

să rezolve toate problemele sociale pe care le întâlnesc. Cadrele didactice însă, trebuie să combine o concentrare 

pe responsabilităţile lor profesionale distincte cu dezvoltarea continuă a unui climat  tolerant şi cald care ţine 

seama de nevoile, problemele şi istoria de viaţă a tuturor elevilor. 

Printr-o comunicarea bilaterală, părinţii creează un parteneriat strâns în sprijinul copiilor, se formează 

comunitatea şi cultura şcolii, cadru în care aceştia se simt ca ,,membrii unei familii”. Părinţii răspund la această 

cultură prin participarea la educaţia copiilor, in moduri în care ei înşişi niciodată nu le-au cunoscut. 

Factorii care influenţează părinţii în privința implicării lor în educaţia copiilor, includ: 

   1. nivelul educaţional al părinţilor; 

   2. grupurile din care ei fac parte; 

   3. atitudinea conducerii şcolii; 

   4. influenţele culturale; 

   5. problemele familiei în îngrijirea copilului. 

            Printr-o comunicare eficientă cu familia, aceasta ajunge să conştientizeze rolul în educaţie, rolul în 

integrarea cu succes a copilului său. Familia trebuie să exercite o influenţă pozitivă asupra copilului, rolul său 

fiind foarte important în dezvoltarea acestuia din punct de vedere fizic, intelectual și moral, deoarece este mediul 

normal în care personalitatea unui copil, cu sau fără deficienţe, se dezvoltă armonios sub toate aspectele. 

Succesul este asigurat de comunicarea dintre familie şi şcoală. Copiii au rezultate bune la şcoală, se 

integrează, dacă familiile se interesează îndeaproape de educaţia lor. Părinţii sunt cei care cunosc cel mai bine 

copilul şi sunt o importantă sursă de sfaturi pentru profesori. 

Toate cadrele didactice trebuie să creeze un mediu primitor pentru implicarea familiei în recuperarea, 

adaptarea şi integrarea propriului copil prin: 

➢ solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezintă cerinţe educaţionale speciale să participe la aplicarea 

programului educaţional şi terapeutic; 

➢ recunoaşterea cerinţelor şi drepturilor familiilor de a alege dacă, în ce măsură, cum şi când pot participa la 

cât mai multe activităţi terapeutice, pentru continuarea lor acasă; 

➢ includerea familiilor, în mod consecvent, în schimbul de informaţii despre copil; 

➢ identificarea resurselor din cadrul programului educaţional şi recuperator-terapeutic prin care se pot sprijini 

activităţile părinţilor; 

➢ anunţarea familiei în legătură cu activităţile propuse în programul recuperator-terapeutic şi completarea  lui 

la solicitările părinţilor; 

➢ informarea familiilor despre schimbările survenite în cadrul acestui program; 

➢ acceptarea feed-backului primit de la familie ca informaţii utile în ameliorarea programelor destinate 

educării şi recuperării elevilor cu CES. 
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 Parteneriatele şcoală – familie vin în sprijinul îmbogăţirii comunicării dintre părinţi şi profesori. În 

cadrul parteneriatelor se clădesc relaţii între indivizi, caracterizate de responsabilităţi şi cooperări reciproce. 

Nu-şi mai au locul idei, din partea profesorilor, de genul: ,,dacă familia ne sprijină şi noi ne vom putea face 

datoria” sau din partea familiilor: ,,noi am crescut acest copil, este treaba voastră să-l educaţi”. 

Realizarea parteneriatelor funcţionale presupune un sistem de activităţi cuprinse într-un plan pe termen 

scurt şi mediu, cu obiective şi responsabilităţi clare. 

 Ca şi obiective operaţionale pentru un parteneriat şcoală-familie se pot enumera: 

❖ implicarea conştientă a elevilor, părinţilor şi membrilor comunităţii în activităţile propuse potrivit 

capacităţilor psiho-fiziologice şi aptitudinilor lor; 

❖ identificarea şi înlăturarea barierelor de comunicare între cei doi parteneri; 

❖ combaterea eşecului, a abandonului şcolar; 

❖ îmbogăţirea bazei materiale a şcolii; 

❖ consilierea elevilor şi a părinţilor frecvent şi eficient; 

❖ îmbunătăţirea relaţiilor între şcoală şi părinţi, profesori şi elevi, părinţi-părinţi; 

❖ înlăturarea prejudecăţilor şi discriminărilor elevilor în funcţie de mediul din care provin sau de statutul 

părinţilor; 

❖ identificarea caracteristicilor individuale ale fiecărui elev; 

❖ dezvoltarea încrederii în sine şi în reuşita acţiunii. 

 Un parteneriat între cadrele didactice şi familie este posibil numai dacă fiecare dintre cei implicaţi 

înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii au nevoie de educaţie pentru a şti cum să-şi crească 

copiii, în mod corect. Prezenţa părinţilor şi profesorilor împreună în activităţi de dezvoltare şi participare 

comunitară, influenţează pozitiv rolul lor în educaţia incluzivă. 

Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, vor sprijini dezvoltarea copilului, iar cerinţele sale 

pot fi îndeplinite într-o măsură mai mare. 

Un parteneriat între familie şi şcoală nu se poate construi foarte repede, ci implică etape bine planificate. 

Această planificare a activităților duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare activă cu cadrele 

didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii, a căror contribuţie este foarte importantă în 

procesul de integrare şcolară a copiilor.  
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Teaching children how to volunteer and recycle 

 

Cioc Florentina-Ramona, prof.  Limba engleză, 

 Şcoala Gimnazială Al. Macedonski Craiova 

 

 

The next generation should be stopped from making the same mistakes that we have made concerning 

the environment. They should be educated to build a better, more sustainable world, be more involved and 

participate as volunteers in causes they believe in. 

With classes, test papers and busy schedules, volunteering and being environmentally friendly isn’t 

exactly at the top of every student’s to-do list. But being helpful and going green isn’t as difficult as one might 

think. It only takes a few simple changes. The best part is that those involved in such activities may be saving 

more than just the planet, they will be saving money as well. 

Although it is not enough, recycling is one of the most visible solutions for combating the proliferation 

of waste. It may be one of the easiest and most well-known things a person can do for the environment. All of 

us should try to recycle as much as we can.  

Students can be taught how to recycle and made aware of the importance of good habits. This could be 

done by asking them to think about how many cans and glass bottles they throw out every day or after a family 

reunion. Then they should be asked to think how much plastic and cans their families throw away in a week. 

If we want to live on a sustainable planet, we also need to reduce consumption, we need to be 

responsible consumers.  Students should be taught that it can be done by minimizing our impact on the 

environment by producing less waste such as plastic, nuclear waste, CO2 emissions, etc. 

All students can be taught to do little things that can have an impact on the environment. 

A way to reduce waste is by cooking less meat, specifically red meats. We use more energy to cook meat than 

cooking vegetables. By cutting down our meat intake, even just a little, people can save energy. Besides, it is 

healthier eating salad than fried pork. 

Turning up the air conditioning turns up electricity bills and it is harmful for the environment. 

Sometimes opening a window may be enough to cool down. 

It is a well-known fact that automobile emissions are harmful to the environment. Riding a bike to 

school can greatly reduce your environmental impact. There are also other benefits of bike riding. Riding a bike 

even one day per week can save money and the exercise is great for the students’ bodies and heath. 

These are just a few tips on how students can reduce environmental impact and live greener. Most 

students may be convinced to be part of the solution to our environmental problems.  

Students can also be taught to reuse; they should get used to extending the useful lives of objects and 

materials by giving them a second chance. 

For example, when they go shopping, students can convince their parents to buy reusable grocery bags. 

Many stores are currently promoting the use of reusable grocery bags.  

All countries should try to improve their waste management and also generate less waste 

through consumer education and support for recycling programmes. 

Another important lesson we could teach our children is to be involved in volunteering programmes. 

Environmental volunteering is our chance to protect nature on land as well as below the water. From 

more accessible activities such as collecting garbage in the parks or forests to more complex ones like taking 

https://www.iberdrola.com/environment/recycling-laminated-plastics-david-espinosa
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part at nature conservancy projects such as supporting the reforestation of protected areas, planting crops for 

sustainable farming or maintaining jungle trails in native forests, everyone can give a hand. 

Students can be made aware that their volunteer work is important and that on the long term they will 

help to conserve our environment, clean our oceans and preserve marine landscapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Booklet_SWVR_Social_Inclusion.pdf 

https://mydisposal.com/kids 

https://kids.britannica.com/kids/article/recycling/353701 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Booklet_SWVR_Social_Inclusion.pdf
https://mydisposal.com/kids
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PLEDOARIE PENTRU EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 

                                                                                                                                                                                                     

prof.înv.primar, Butnaru Natalia 

                                                                                         Școala Gimn.,,H.M.BERTHELOT’’, Ploiești 

 

                                          ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în                         

cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte 

spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".   (Din ,,Child's Appeal”, Mamie 

Gene Cole) 

 
         Adaptarea la permanentele cerinţe schimbătoare ale unei lumi care evoluează rapid, care necesită 

abordări multiple ale fenomenelor naturale şi/ sau sociale şi care impune adoptarea de strategii eficiente în 

vederea atingerii tuturor obiectivelor sale, presupune implicarea activă a întregii societăţi pentru a pune în 

centrul preocupărilor sale OMUL. 

          Printre atributele acestei societăţi se pot enumera: schimbarea, transformarea, egalitatea şanselor, 

continua formare, cooperarea, evoluţia tehnologiei, preocuparea pentru oameni şi pentru nevoile lor în ceea ce 

priveşte dezvoltarea, integrarea şi inovarea. 

           Elementul central al societății, element care poate contribui în mod valoros și radical la evoluţia tuturor 

elementelor componente ale societăţii  este EDUCAŢIA. 

           Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată care necesită analize, schimbări şi construcţii 

continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive. 

           Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul 

necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale. Bogăţia spirituală 

a lumii contemporane rezidă tocmai din respectul şi valorizarea tuturor indivizilor,  pentru că lumea modernă 

acceptă faptul că fiecare individ este o dimensiune care îmbogăţeşte şi potentează, împreuna cu celelalte 

experienţe, lumea de azi.  

  Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu 

fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o  

realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

              Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se 

adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin din medii 

defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe țări se stipulează prin lege 

că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.    

           Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general conectarea României la 

eforturile  internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și dezvoltarea modelului românesc și 

promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare și 

de maximă generalitate: 

- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 

-fiecare copil poate învăța; 

-politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru copil, decât cea de copil 

pentru școală; 

-încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi oportunități de dezvoltare 

tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 
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- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii care dau valoare 

adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și educație pentru toți, grijă și atenție pentru 

fiecare. 

              În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate 

în dificultate  psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o serie de măsuri 

de natură juridică, politică, socială, pedagogică. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru 

găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei categorii cât 

mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie formată și 

dezvoltată , învățându-i pe aceștia că primirea copiilor,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută nu de 

dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acțiuni 

comune pentru dezvoltarea lui ulterioară , pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care trăiește. 

 Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai mult decât un discurs 

demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de predare și adaptare curriculară 

individualizată, prin formarea și dezvoltarea conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea diversitară de orice 

tip. Școala are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor școlari cu diferite 

dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea acceptării acestora 

alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. De asemenea, se impune și 

implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a comportamentelor copiilor în spiritul 

toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți copiii.Educaţia de bună calitate reprezintă 

un DREPT fundamenzal al omului şi copiii au dreptul la educaţie generală, iar modelul incluziunii socio-

educaţionale are la bază acest drept, înglobat în dreptul internaţional. Fiecare copil, indiferent de apartenenţă 

sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate care să conducă în cea 

mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.Fiecare copil este înţeles ca 

un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi 

dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod 

de abordare, un context cultural căruia îi aparţine.Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui 

cadru legislativ flexibil și realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din 

școala specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar 

și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și 

respect față de copilul cu probleme. Școala care îi receptează în colectivitatea sa pe c opiii defavorizați și își 

determină intern ,,direct și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar 

la nivel extern, societatea cu numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială pentru reușita 

acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere, 

constructive care se realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific ce se 

cimentează cu voință și convingere. 

 Învățătorul trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupă în scopul înțelegerii 

acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Clasa în care va fi integrat 

copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și pozitivă despre acesta. 

Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu 

dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor 

deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au 

dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

 Primirea în clasă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o 

aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. Conduita şi atitudinea 

educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie 

să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. Ea 

trebuie să îşi asume rolul de moderator , să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să direcţioneze 

întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.  
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De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-le 

încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese 

speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative 

speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, 

psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii 

despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi școală presupune informarea părinţilor cu privire la 

programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la 

expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. Această relaţie a școlii cu părinţii 

copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, ea furnizând, informaţional, specificul 

dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează școala 

şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini care 

determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este 

fundamentală pentru reuşita participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod 

particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, 

proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel 

mai mare potenţial de modelare.  

Școala are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu 

care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor 

cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea 

incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp 

şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un 

indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de 

solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

 Clasa, școala este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. Nu 

copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează 

nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,școală incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la 

copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment 

dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite 

situaţii de risc, în care  educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. 

Riscurile pot apărea din mediul socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină 

existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot exercita un stres 

deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit.  

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la personalităţile copiilor, 

de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte, grădiniţa, ca instituţie, nu poate face faţă 

singură cerinţelor multiple ale unui program eficient de educaţie. Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă- 

familie- comunitate, de o construcţie comună în folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, 

acceptare, toleranţă, indiferent de situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Învățătoarea, la 

rândul ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul 

şi metodele pedagogice. Copilul școlar se află într-un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, 

fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de sine. Este foarte 

importantă atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă,  pentru a-

i da copilului încredere în forţele proprii.  

Pentru a evalua copilul, învățătoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile educaţionale 

ale fiecărui copil şi să identifice: 

• cum este fiecare; 

• ce ştie fiecare; 

• ce face fiecare; 

• cum cooperează cu ceilalţi. 
       În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să respecte 

următorii paşi: 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   

1371 
 

-să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi 

comunitatea; 

-să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 
-să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi stimulator; 

-să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra 

împreună; 

-să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

-să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată la 

activităţile curriculare; 

-să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările acestuia; 

-să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

-să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de vedere al 

achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi 

încrederii în forţele proprii; 

-să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite 

componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 

-să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

-să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă sau din alte 

instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 

     Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze 

diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la 

capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. 

    Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter integrat, 

iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor elevilor.  

    Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematică a situaţiei în care un copil cu handicap este 

integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia copilului respectiv, iar pe de altă parte, 

de situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o 

existenţă socială normală a copiilor, în ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă 

a fi înţeles şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Această normalizare a 

relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, sa fie solidari cu 

semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă. 

    Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie 

individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. 

    Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este 

apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ dupa posibilităţile fiecăruia, cadrele 

didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 

    Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să crească fără 

ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 
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Integrarea şcolară a elevilor cu C.E.S. 

Prof. dr. Catrinescu Irina Elena 

C.N. ,,AL. I. Cuza”, Ploiesti 
 

             CES reprezintă o categorie care include în sine toate dificultățile de învățare posibile ale elevilor, atât 

situațiile considerate în mod tradițional ca handicap (mental, fizic, senzorial), cât și cele referitoare la învațarea 

specifică, cum ar fi dislexia, tulburări de deficit de atenție sau alte situații de comportament, probleme 

psihologice, relaționale, context socio-cultural și dezavantaje lingvistice. 
            Se încadrează în categoria CES copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, cu dificultăţi de vorbire, cu 

tulburări de comportament, cu autism, cu deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur 

şi simplu, printr-o perioadă mai grea (abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-emoționale care dizabilitează 

formarea normală a personalității copilului). Din aceeaşi categorie fac parte şi copiii supradotaţi, care au nevoie 

tot timpul de provocări pentru a-şi menţine interesul faţă de şcoală. 
           Munca diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă în primul rând, în 

stabilirea unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie de 

necesităţile şi dificultăţile  copilului. Mulți elevi cu CES au eșecuri școlare din cauza limitarii în prelucrarea 

anumitor tipuri de informații, ceea ce deterimină diverse dificultăți: lipsa organizării, socializare dificilă, 

predispunere la accidente, adaptare dificilă la schimbări, hiperactivitate sau letargie, lipsa atenției. Deși au 

aptitudini pentru anumite domenii, acești elevi au randament inegal și deseori nu pot fi încadrați în clase 

obișnuite.  

              In cele ce urmeaza trecem în revista cele mai  întâlnite situaitii de elevi cu CES.  

              Tulburările din spectrul autist reprezintă o categorie generică folosită pentru a descrie elevii care au 

în comun o serie de dificultăţi ce afectează comunicarea, relaţiile şi imaginaţia. Elevul cu tulburări din spectrul 

autist nu va reacţiona ca ceilalţi elevi, nu va căuta să intre în contact cu alţi elevi sau să ia parte la activităţi, ci 

va deveni anxios când nu se respectă rutina şi abordările organizate ale procesului de învăţare.  

              Sindromul Asperger este considerat o formă de autism care afectează elevii în moduri diferite de la 

un caz la altul. Dificultăţile cu care se poate confrunta un astfel de elev se pot raporta la comunicarea socială 

(limbajul folosit e formal, limitat, redundant, interpretează ceea ce i se spune literal, fapt ce creează probleme), 

la interacţiunea socială (elevul întâmpină dificultăţi serioase în a intra în relaţie cu ceilalţi), la imaginaţie (elevii 

au o gamă restrânsă de interese, uneori numai unul, care devine o obsesie).  

             Elevii cu sindromul Down prezinta dificultăţi în planul operaţiilor gândirii şi în modul de aplicare a 

cunoştinţelor în situaţii noi: putere de concentrare scăzută, dificultăţi de ordonare, ritm scăzut al achiziţiilor 

şcolare, abilităţi motrice reduse, probleme de comunicare şi limbaj. Dificultăţi de vorbire, limbaj şi comunicare.  

Elevii pot prezenta adesea un comportament dificil, urmărind cu greutate limbajul vorbit, pot fi uşor distraşi şi 

par mai interesaţi de sunetele şi activităţile din afara clasei decât de ceea ce li se spune direct, pot fi mai interesaţi 

de activităţile vizuale decât de cele auditive, este posibil să nu audă sunete, cuvinte sau fragmente de frază astfel 

încât să nu poată surprinde tot înţelesul, instrucţiunile vorbite care conţin prea multe informaţii deodată le pot 

provoca mari probleme; pot avea memorie slabă în ceea ce priveşte sunetele, cuvintele sau expresiile sau pot 

da dovadă de insecuritate şi anxietate emoţională, de înţelegere şi exprimare a limbajului, de adaptare la 

schimbările solicitate de secvenţele lecţiei, de distingere a informaţiilor relevante de cele irelevante.  

              Dislexia este o alta tulburare de învatare ai carei cei mai frecvenţi indicatori sunt: persistenţa 

dificultăţilor de citire, în pofida ajutorului suplimentar, ca descifrarea cuvintelor noi, greşeli la citire, săritul 

peste rânduri, cuvinte tipărite care devin neclare sau “ se mişcă”; dificultăţi persistente la scriere, cuvinte 
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transcrise care sunt departe de ortografia normală, ortografieri eronate, imposibilitatea de a-şi aminti cum se 

scrie cuvântul în momentul în care învaţă în acelaşi mod şi ritm cu colegii de clasă normali;  greşeli la copiere, 

ştersături frecvente, scris de mână dezordonat sau laborios; probleme în reamintirea instrucţiunilor, mesajelor, 

numerelor, evenimentelor sau perceperea greşită a acestora; dificultăţi în aprecierea orei sau a duratei 

evenimentelor folosind cadranul ceasului; probleme de organizare şi planificare, de ordonare a lucrurilor, 

sărirea unor etape. 

            Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a elevilor cu CES pentru 

a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de copii. 
            Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora care 

să-i apropie cât mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter colectiv-recuperator, 

stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să le suplinească 

sau să le înlocuiască pe cele deficitare,crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate 

în general şi pentru învăţare în special,asigurarea unui progres continuu în diversificarea comunicării; formarea 

unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional 

şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale 

personalităţilor care să faciliteze normalizarea deplină. 
            Integrarea urmăreşte valorificarea la maxim a tuturor abilităților copilului alcătuindu-se un proiect 

individual de integrare, care să prevadă toate măsurile impuse pentru reuşita acestei acţiuni. În vederea alcătuirii 

proiectului individual de integrare, cadrul didactic trebuie să fie sprijinit atât de medic , psiholog şi logoped cât 

şi de cadrul didactic de sprijin –din nou munca în echipă,și nu plasarea sarcinii doar pe umerii unui singur om!!! 
           Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări 

efectiv -emoţionale corespunzătoare. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere 

implicaţiile practice, teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii 

copiilor pentru integrarea şi incluziunile în activităţi profesionale şi în colectivităţile sociale normale. Un climat 

cald, înţelegător, creat de familie şi şcoală, împreună cu o terapie şi educaţie personalizată, îi creează copilului 

cu CES o bază solidă de dezvoltare, putându-se preveni, în acest mod, tulburările emoţionale şi de 

comportament.  
            Dintre posibilele soluţii de integrare şcolară a elevilor cu deficienţe mentale uşoare, pot fi enumerate 

următoarele: organizarea clasei pe centre de interes, caz în care cadrele didactice pun la dispoziţie un sortiment 

bogat de materiale care să permită alternarea stilurilor de învăţare şi a aptitudinilor de dezvoltare: promovarea 

interacţiunilor sociale, caz în care cadrele didactice trebuie să se implice în promovarea interacţiunilor dintre 

elevii clasei şi să ofere variate ocazii în care aceştia să comunice între ei, să relaţioneze şi să coopereze la 

rezolvarea unor situaţii diverse de învăţare; utilizarea unor strategii de grupare diferită, caz în care, de-a lungul 

unei zile de şcoală cadrele didactice planifică activităţi prin care le oferă elevilor ocazia să lucreze în grupuri, 

în perechi sau individual şi asigură un feedback prompt şi consecvent;  facilitarea dezvoltării sociale şi 

emoţionale, caz în care cadrele didactice au rolul de a crea o ambianţă emoţională care să stimuleze sentimentul 

de siguranţă şi să valorizeze reuşitele elevilor, ca mecanism de întărire a motivaţiei acestora pentru participarea 

la activităţile didactice, ştiut fiind faptul că elevii învaţă cel mai bine atunci când se simt în siguranţă şi obţin 

succese în activităţile şcolare.  
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 Cu sigurantă există numeroase activități extrașcolare care le atrag atenția, insă pentru care nu găsesc 

întotdeauna timpul necesar pentru a se implica. În ciuda acestui fapt, este important să le ară- 

tăm  preșcolarilor beneficiile pe care munca caritabilă le oferă la orice vârstă. 

             Voluntariatul este „activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice per- soană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o răsplată  și de mulți ani în școlile din întreaga lume se pune accent pe a 

face voluntariat și a deveni voluntar.  

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia trăim. 

De multe ori, preșcolarii sunt considerați prea mici pentru a-şi asuma responsabilități, însă, dacă li se oferă o 

șansă,  se pot transforma într-un adevărat  model pentru adulții din jurul lor. Manifestând deseori un entuziasm 

molipsitor,  fiind  creativi și foarte activi, pot antrena alți membri ai comunităţii în procesul de schimbare și 

tocmai de aceea implicarea activă a preșcolarilor în activități de voluntariat  pot genera schimbări pozitive, fiind 

benefice  pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. Voluntariatul 

presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega tot felul de 

relații cu aceștia.  

              De-a lungul profesiei mele, am putut observa efectele pe care le are această activitate din ambele 

perspective. Și pot spune că, de multe ori  preșcolarii  nu înțeleg ce înseamnă a fi voluntar, însă simt acest 

lucru, chiar mai bine decât un adult: plăcerea de a planta un copac, de a dărui o carte, o jucărie sau un aliment, 

iar aceste fapte au un răsunet pozitiv în dezvoltarea personalității acestor copii. 

Prin acțiunile de voluntariat preșcolarii  învață ce înseamnă să fii  generos, să fii implicat pentru societatea în 

care trăiești, și în afară de faptul că învață, ei simt la nivel emoțional aceste lucruri. Prin faptul că trăiesc și simt 

ceea ce fac, acest lucru accentuează și mai mult aceste acțiuni ale voluntariatului, deoarece un lucru dacă este 

acompaniat de emoții va fii mult mai bine memorat și va avea o rezonanță pe un termen și mai lung. De 

asemenea faptul că este o activitate benevolă, deci în care nu se primesc recompense materiale, copilul va învăța 

să facă lucruri și fără a urmări foloase materiale, va învăța dăruirea care vine din interior.  

Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe 

care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul conștientizării 
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necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități concrete de realizare a 

acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Preșcolarii  pot fi încurajați, antrenați să se implice în 

activități de protecție a mediului, pot efectua activități propriu zise,  în vederea menținerii unui mediu curat și 

implicit a unei planete sănătoase. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

copiilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru preșcolari. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-

o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe 

cu ei.  

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, preșcolarii  ajung să cunoască viaţa grea 

a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la 

sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. Activitățile în care aceste 

roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a copilului, întrucât, din neputincios 

și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările sale. 

Preşcolarii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, importanţa existenţei unei mentalităţi 

pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. 

Voluntariatul pune accent pe factorul motivațional, pe valorile moral-spirituale, pe satisfacția sufletească și pe 

stare de bine pe care le simte de obicei un voluntar implicat, toate acestea ducând la dezvoltarea personală a 

preșcolarului, acestea ajutând la creșterea stimei de sine, a încrederii în sine, la un echilibru emoțional și o stare 

emoțională pozitivă. 

           Implicând preșcolarii în acțiuni de voluntariat, îi învățam să promoveze într-o formă creativă ideile 

personale și să lupte pentru realizarea lor până la final. Așadar, copiii implicați în acțiuni de voluntariat dezvoltă 

sau dobândesc competențe și abilități noi, dar și siguranță de sine , încredere în forțele proprii, solidaritate, 

toleranță, devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor.  

Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem şi să 

observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei.  

Am devenit astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre. 

            În urma activităților de voluntariat, fie că preșcolarii sunt voluntarii, fie că sunt gazdele, aceștia sunt 

mult mai veseli, au un spirit de explorare mult mai ridicat, implicarea în activitățile școlare crește și de asemenea 

crește implicit și randamentul și succesul școlar. 
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SĂ-I CUNOAŞTEM MAI BINE PE COPIII CU CES-POT FI SI COPIII NOŞTRI 

Profesor invatamant prescolar: Onoiu Ionela 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.47 Municipiul Ploieşti 

 

     Cerintele educative speciale (CES) desemnează acele cerinţe ori nevoi speciale faţă de educaţie, care sunt 

suplimentare dar complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru copil. Fără abordarea adecvată a 

acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea şcolară, 

socială şi profesională. 

     Conceptul a fost lansat în anul 1978 , în Marea Britanie , apoi noţiunea a fost preluată de alte ţări, unele chiar 

din familia ţărilor cu limba de origine latină ( Spania, Portugalia). Sfera lui de cuprindere este mai amplă decât 

grupul copiilor cu dizabilităţi. Din anul 1995. conceptul de ,,cerinţe educative speciale’’ este utilizat şi în 

România , prin Legea Învăţământului. Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe.Ei sunt percepuţi 

diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând 

semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele 

cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel 

ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

    Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, 

dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele gradinitei. Din această categorie fac parte: 

    - copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

   -copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-

ADHD, tulburări de opoziţie şirezistenţă); 

  -copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de 

stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

  -copiii cu handicap asociat; 

  -copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, 

sindromul Down, dislexia, discalculia, dispraxia); 

  -copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

    O situaţie mai specială in unitatea noastra este generată de integrarea copiilor cu tulburări din spectrul autist 

şi a celor cu sindrom Asperger.Tulburările din spectrul autist reprezintă o categorie generic folosită pentru a 

descrie copiii care au în comun o serie de dificultăţi ce afectează comunicarea, relaţiile şi imaginaţia. 

    Din punctul de vedere al procesului de învăţare, copilul cu tulburări din spectrul autist nu va reacţiona ca şi 

ceilalţi copii, nu va căuta să intre în contact cu alţi copii sau să ia parte la activităţi, ci va deveni anxios când nu 

se respectă rutina şi abordările organizate ale procesului de învăţare. 
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     De aceea se recomandă activităţi care să reducă anxietatea, să sprijine comunicarea, sarcini ce trebuie să 

includă o anumită rutină şi organizare a secvenţelor, dar și calm şi consecvenţă din partea profesorului 

   Sindromul Asperger este considerat o formă de autism care afectează copiii în moduri diferite de la un caz la 

altul. Dificultăţile cu care se poate confrunta un astfel de copii : 

     -  comunicarea socială - limbajul folosit e formal, limitat, interpretează ceea ce i se spune literal, fapt ce 

creează probleme, pentru că nu înţelege ceea ce i s-a spus, întâmpinând dificultăţi în a iniţia o conversaţie, 

continuând să vorbească şi îndreptând greşelile ivite în discuţie; 

    - interacţiunea socială - copilul întâmpină dificultăţi serioase în a intra în relaţie cu ceilalţi, mai ales cu acei 

copii care îl percep ca ciudat şi stângaci în încercarea de a-şi face prieteni, au dificultăţi în manifestarea sau 

recunoaşterea sentimentelor, atât pe cele proprii, cât şi pe ale altora, dar şi în înţelegerea expresiilor faciale, a 

contactului vizual şi a altor forme de comunicare nonverbală; 

    -  imaginaţia – copiii au o gamă restrânsă de interese, uneori numai unul, care devine o obsesie. Ei preferă 

informaţiile concrete în locul ficţiunii şi pot fi foarte buni cunoscători ai unui subiect anume, dar pot întâmpina 

dificultăţi în a inventa poveşti. În cazul în care fac dovada unui interes faţă de personaje şi istorii fictive, vor 

avea tendinţa să prefere caricaturile exagerate, precum poveştile din desene animate şi cele de groază, în care 

sentimentele manifestate sunt exagerate; 

   -  încrederea în rutină – copiii se bazează foarte mult pe rutină, preferă să urmeze zilnic acelaşi drum spre 

gradinita, atingând anumite obiecte în timp ce merg. Întâmplările neaşteptate şi schimbările rutinei pot provoca 

o anxietate crescută; 

  -  stângăcie – atât în privinţa mişcărilor ample, cum ar fi coordonarea de ansamblu, cât şi în cea a mişcărilor 

limitate, cum ar fi scrisul. 

      Din punctul de vedere al procesului de procesului de învăţare, copiii cu sindrom Asperger preferă rutina şi 

devin anxioşi dacă aceasta se schimbă. Lipsa de empatie, de îndemânare, stângăcia le creează dificultăţi în 

înţelegerea şi rezolvarea corectă a sarcinilor şcolare, dar pot avea o memorie neobişnuit de precisă în privinţa 

detaliilor, a faptelor şi a cifrelor. Se recomandă, ca şi în cazul copiiilor cu autism, pregătirea lor pentru schimbări 

cu mult înainte ca acestea să se producă, oferirea unor instrucţiuni clare şi precise. 

     De asemenea este recomandata elaborarea unui orar organizat şi a unor planuri zilnice de activitate, 

consecvenţă în aplicarea regulilor, folosirea povestirilor şi a jocurilor de rol pentru a-i învăţa abilităţile sociale  

şi a-i include în situaţii sociale tip, folosirea computerelor şi a softurilor destinate acestor categorii de copii. 

    În cazul elevilor cu probleme de comportament se pot distinge trei tipuri de dificultăţi: 

- nivel scăzut – comportament neadecvat, întâlnit de obicei În clasă, ca intervenţiile inoportune şi 

întreruperea celorlalţi; 

- nivel mediu – comportament provocator, care poate fi întâlnit şi în clasă, dar şi în afara ei, ca strigătul. 

- nivel ridicat – comportament distructiv accentuat, ca sfidarea, hărţuiala, agresiunea şi violenţa 

       În situaţii normale între gradinita şi familie se stabileşte un flux continuu de influenţe pozitive. Gradinita 

preia copilul la o vârstă destul de fragedă, aşa cum l-a crescut şi educat familia şi apoi se străduieşte, prin 

exponenţii ei – educatoare – să corecteze anumite deformări psihosomatice ale adultului de mâine. 
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    De dorit ar fi ca mediul familial al fiecarui elev să fie ideal, permiţându-i acestuia să se dezvolte echilibrat, 

simţind dragoste şi protecţie. 

    Realitatea nu concordă totdeauna cu dorinţele şi speranţele pedagogilor. Ştiinţa a dovedit că oamenii nu se 

nasc turnaţi în tipare identice, aşa că fiecare individ este un unicat. 

    În relaţia gradinita - familie - comunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă, de 

simpatie şi admiraţie, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare şi provocare. Relaţiile dintre gradinita, copii, 

familiile acestora şi comunitate trebuie să fie bazate pe contact şi colaborare, pe transmitere de informaţii şi 

prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra comportamentelor copiilor, pe trăiri afective şi 

emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare. 

    Este necesar ca fiecare profesor de la clasele unde sunt integraţi elevi cu tulburări de comportament să 

colaboreze permanent cu psihologul sau consilierul şcoalar şi să manifeste anumite deprinderi sociale şi 

pedagogice, să aibă o viziune pozitivă asupra copiilor , să stabilească cu uşurinţă relaţii interpersonale şi să 

poată comunica cu orice elev, indiferent de manifestările psihocomportamentale ale acestuia 

     Este importantă : 

- informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la posibilitatea recuperării educaţiei chiar şi 

pentru copiii ce au abandonat şcoala; 

- sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a necesităţii implicării în transformarea şcolii într-

o şcoală integrativă; 

- schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de copiii cu nevoi speciale; 

- dezvoltarea unei reţele de cooperare în domeniul educaţiei, implicate în procesul de integrare (ex.: 

poliţia, serviciile sociale, spitale, etc.); 

      La nivelul clasei educatoarea trebuie să aibă în vedere: 

-cultivarea toleranței, a respectului, a rsponsabilității, a altruismului în rândul copiilor; 

- crearea unui climat afectiv pozitiv, stimulativ pentru învățare; 

-folosirea întăririi pozitive, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

- adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

-oganizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, 

activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

-folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; *eleborarea unor programe 

adaptate; 

-elaborarea unor planuri individuale de lucru; 

-adecvarea materialelor didactice; 

-stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă 
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Integrarea şcolară a copiilor cu tulburări de comportament 

 

Profesor învăţământ primar, Grigore Ema 

Liceul Teoretic „Miron Costin”, Paşcani, Judeţul Iaşi 

 

Conform principiilor promovate de către organismele internaţionale, precum şi a prevederilor incluse 

în Declaraţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, se menţionează că persoanele/elevii cu diferite tipuri de 

deficienţe au aceleaşi drepturi fundamentale ca şi ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă, fără discriminare pe motive 

de sex, limbă vorbită, religie, opinii politice, origine naţională sau socială, stare financiară sau orice altă 

caracteristică a acestora sau a familiilor lor. De asemenea, aceste persoane au dreptul la tratament medical, 

psihologic şi funcţional, la recuperare medicală şi socială, la şcolarizare, pregătire şi educare/reeducare 

profesională, la servicii de consiliere, la asistenţă pentru încadrare în muncă, precum şi la alte servicii care 

să le permită dezvoltarea şi manifestarea aptitudinilor şi capacităţilor de care aceştia dispun şi să le faciliteze 

procesul de integrare/reintegrare socială.  

Integrarea şcolară a copiilor cu tulburări de comportament  presupune aplicarea unor strategii de 

intervenţie psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportamentelor indezirabile mediului şcolar şi 

social, consolidarea unor atitudini favorabile faţă de şcoală din partea elevului cu tulburări de comportament. 

   

Un rol important în cadrul acestui proces îi revine consilierului şcolar care, având o pregătire 

psihopedagogică, poate folosi o varietate de metode şi tehnici de consiliere destinate schimbării sentimentelor 

şi atitudinilor care stau la baza apariţiei tulburărilor de comportament. Pentru a consolida efectul recuperator al 

programelor de consiliere este necesar ca fiecare profesor de la clasa unde sunt integraţi copiii cu tulburări de 

comportament să colaboreze permanent cu psihologul sau consilierul din şcoală şi să manifeste anumite 

deprinderi sociale şi pedagogice, să aibă o viziune pozitivă asupra elevilor clasei, să stabilească cu uşurinţă 

relaţii interpersonale şi să poată comunica cu orice elev, indiferent de potenţialul său intelectual şi aptitudinal 

şi de manifestările psihocomportamentale ale acestuia.  

În cadrul activităţilor didactice, o atenţie deosebită va fi acordată procesului de evaluare, care ar putea 

să sprijine metodele şi tehnicile folosite la activităţile de consiliere unde, prin acordarea anumitor recompense 

(în cazul nostru, valorizarea în faţa colegilor sau obţinerea unor aprecieri verbale, calificative sau note bune la 

anumite discipline), pot fi stinse unele comportamente nedorite sau consolidate anumite comportamente 

pozitive. În plus, activitatea educativă cu elevii care prezintă tulburări de comportament, solicită din partea 

fiecărui profesor o foarte bună cunoaştere a naturii umane, a strategiilor de cunoaştere a personalităţii elevilor 

şi o capacitate empatică deosebită, necesară înţelegerii şi acceptării celor din jur, aşa cum sunt ei în realitate, cu 

calităţile şi defectele lor.  

Se pot distinge trei tipuri de dificultăţi de ordin comportamental: 

• nivel scăzut -  comportamentul nepotrivit care este, de obicei, întâlnit în clasă, cum ar fi vorbitul fără 

a fi întrebat, întreruperea celorlalţi etc.; 

• nivel mediu - comportamentul provocator, care poate fi întâlnit şi în clasă, dar şi în afara ei, cum ar fi 

strigatul, cearta cu profesorii, intimidarea celorlalţi elevi;  

• nivel ridicat – comportament distructiv accentuat cum ar fi sfidarea, hărţuiala, agresiunea şi violenţa.  

Cauzele cele mai semnificative ale comportamentului nepotrivit din şcoli includ: 

• slabe abilităţi de bază; 

• oportunităţi şi aspiraţii limitate; 

• slabe relaţii cu alţi elevi, cu părinţi/supraveghetori sau profesori; 
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• presiune din partea celorlalţi de a se purta într-un anume fel, fapt care poate duce la conflicte cu 

autoritatea; 

• părinţi sau supraveghetori incapabili de a-şi exercita controlul; 

• expunerea la abuzul fizic sau sexual; 

• faptul că au fost victime ale rasismului şi discriminării. 

  Problematica modalităţilor de adaptare a conţinuturilor educaţiei în condiţiile integrării în structurile 

învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale presupune o analiză atentă a următoarelor 

aspecte: 

• tipul şi gravitatea deficienţei/tulburărilor diagnosticate la copiii care urmează a fi integraţi – rolul şi 

importanţa diagnosticului diferenţial în susţinerea unui program recuperator şi educaţional eficient; 

• vârsta copilului – decalajul dintre vârsta cronologică şi vârsta mintală; 

• experienţa de viaţă a copilului în familia din care provine, gradul de implicare a familiei în dezvoltarea 

şi evoluţia normală a copilului, susţinerea afectivă şi materială, educaţia oferită şi atitudinea membrilor 

familiei faţă de problemele speciale ale copilului; 

• ruta şcolară a copilului – dacă a urmat sau nu programul învăţământului preşcolar, dacă a urmat sau nu 

programul unei şcoli speciale, rezultatele şcolare obţinute, problemele privind modul şi potenţialul de  

învăţare al copilului etc.; 

• ambianţa din şcoala de masă în care este integrat copilul – atitudinea şi disponibilitatea conducerii 

şcolii şi a cadrelor didactice faţă de problemele acestor copii, resursele de care dispune şcoala pentru a 

favoriza adaptarea şi integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale, existenţa consilierului şcolar şi a 

profesorului de sprijin sau a profesorului itinerant în şcoala respectivă etc.; 

• atitudinea şi modalităţile de implicare a familiei şi comunităţii în sprijinirea integrării copiilor cu cerinţe 

educative speciale în şcoala de masă – există sau nu interes pentru această formă de educare şi integrare 

a copiilor cu handicap, în viaţa socială normală; 

• pregătirea psihopedagogică a corpului profesoral – cunoaşterea metodelor de lucru cu această 

categorie de copii, limitele şi posibilităţile lor de învăţare, modalităţile şi formele de evaluare, uneori 

diferite de cele întâlnite în învăţământul de masă; 

• strategia şi modalităţile de organizare a activităţilor de predare-învăţare la clasă – stilul şi maniera de 

lucru ale fiecărui profesor în parte, capacitatea fiecărui profesor de a accesibiliza conţinutul învăţării la 

nivelul de înţelegere al fiecărui copil din clasă, disponibilitatea fiecărui profesor de a lucra diferenţiat 

şi individualizat acolo unde condiţiile şi limitele de timp permit acest lucru etc.; 

• politica educaţională adoptată la nivelul şcolii privind organizarea şi structurarea curriculumului la 

decizia şcolii şi a activităţilor educative extraşcolare din perspectiva cerinţelor educaţionale speciale 

ale copiilor cu handicap. 

 Pornind de la rezultatele acestei analize, se pot stabili obiectivele şi activităţile concrete prin care unităţile 

de conţinut de la fiecare disciplină pot fi modificate, adaptate sau accesibilizate în funcţie de nivelul cerinţelor 

şi deposibilităţile de învăţare ale elevilor din clasa/şcoala respectivă. În acest mod, şcoala poate face o ofertă 

educaţională flexibilă, dinamică şi coerentă, aptă să răspundă cerinţelor de moment ale populaţiei şcolare dintr-

o anumită comunitate, îndeplinindu-şi misiunea de a oferi fiecărui copil şansa de a se pregăti şi forma prin 

educaţie, alături de semenii săi, fără discriminare şi fără bariere care ar putea limita artificial accesul la drepturile 

şi obligaţiile înscrise în normele vieţii comunitare.  

Câteva strategii de lucru cu elevii care prezintă tulburări emoţionale şi comportamentale.  

Aceştia sunt obişnuiţi: 

− să fie mai degrabă pedepsiţi decât recompensaţi de adulţi; 

− să nu aibă relaţii prea bune cu colegii lor; 
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− cu relaţiile negative stabilite cu adulţii din jur. 

      Specialiştii în domeniu formulează următoarele recomandări: 

− identificarea şi valorificarea permanentă a punctelor tari sau a elementelor pozitive pe care le au elevii 

(nu există copil sau elev rău în adevăratul sens al cuvântului, adesea această caracteristică este atribuită 

ca o etichetă de adult pentru a-şi arăta nemulţumirea, dar această atribuire construieşte distanţe şi bariere 

între elevi şi adulţi); 

− observaţiile sau avertismentele verbale să fie clare, exprimate între patru ochi şi fără o frecvenţă prea 

mare, care poate declanşa reacţii/conduite opuse; 

− activităţile în grup să fie folosite în situaţii diverse, cu sarcini/activităţi care să solicite interacţiunea şi 

colaborarea dintre membrii grupului; 

− elevii cu tulburări emoţionale şi comportamentale să fie incluşi în grupuri de lucru, să primească roluri 

sau responsabilităţi clar explicate şi să fie apreciaţi, valorizaţi şi evidenţiaţi în faţa colegilor la fiecare 

succes sau reuşită (oferirea permanentă de feedback pozitiv care îi motivează şi încurajează pe viitor); 

−  la selectarea şi alegerea sarcinilor sau activităţilor, elevii să fie consultaţi şi să se ţină seama şi de 

opţiunile şi propunerile acestora; 

− comunicarea nonverbală, ascultarea activă, politeţea şi respectul faţă de elevi, corectitudinea, 

promptitudinea, fermitatea în rezolvarea problemelor, autocontrolul asupra stărilor impulsive, 

apropierea fizică faţă de elevi, implicarea lor în luarea deciziilor, consemnarea şi aprecierea eforturilor 

şi realizărilor elevilor, evitarea confruntărilor şi a atitudinilor de autoritate exagerată sunt doar câteva 

dintre elementele care asigură succesul în activităţile cu elevii care prezintă tulburări de conduită. 

 În situaţia în care educatorii întâmpină dificultăţi sau au probleme cu anumiţi elevi, creşte necesitatea de a 

fi explicit şi de a explica, monitoriza şi evalua toate strategiile utilizate în activităţile din clasă; altfel spus, este 

recomandat ciclul formulează-implementează-monitorizează-evaluează care permite culegerea unor informaţii 

detaliate şi identificarea progresului elevilor (uneori, în cel mai bun caz, ceea ce pot spera educatorii este să 

recunoască progresul elevului cu probleme comportamentale ca un proces lent, cu perioade de succes şi 

perioade de regres).  

O altă recomandare care poate fi utilă în activităţile didactice cu elevi care prezintă dificultăţi 

comportamentale constă în înţelegerea comportamentului acestora din trei perspective care se succedă: 

− evenimentele anterioare - ce anume s-a întâmplat înainte ca acel comportament să fie manifestat 

(spre exemplu, ce s-a întâmplat în ora de dinainte, în familie, înainte de a veni la şcoală, pe terenul 

de sport etc.?); 

−  comportamentul - în ce anume constă comportamentul respectiv (explicarea cu exactitate a 

comportamentului manifestat de elev); 

− Consecinţele - care este rezultatul comportamentului respectiv (spre exemplu, ceilalţi elevi se 

supără, mustrări din partea profesorului, elevul refuză colaborarea etc.).  

În urma luării în considerare a întregii succesiuni, este posibilă descoperirea cauzelor unui 

comportament anume, analizând evenimentele anterioare, înţelegerea corectă a comportamentului concret în 

urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu elevul; astfel vom putea să stabilim corect sarcinile şi să anihilăm 

comportamentul respectiv. Această succesiune este eficientă atunci când se discută cu elevul despre ceea ce s-

a întâmplat în realitate, de ce anume s-a întâmplat şi care a fost rezultatul. 

  Un caz special îl reprezintă elevii care prezintă sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie 

(SHDA) – diagnostic medical utilizat pentru a descrie condiţia elevilor care se confruntă cu dificultăţi de lungă 

durată în legătură cu atenţia, hiperactivitatea şi comportamentul impulsiv. Pentru a pune un astfel de diagnostic, 

dificultăţile de acest tip trebuie să fie evidente timp de peste şase luni şi trebuie să apară înainte de împlinirea 
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vârstei de şapte ani. Unii elevi nu prezintă simptome de hiperactivitate, însă pot fi descrişi ca neatenţi şi 

impulsivi (prezintă deficit de atenţie fără hiperactivitate). Elevii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie nu-şi pot 

planifica şi controla comportamentul, nu respectă regulile, adesea par să nu conştientizeze pericolul şi au 

tendinţa de a face lucrurile în grabă, vorbesc şi acţionează aparent 

fără întrerupere, le este dificil să asculte şi să-şi amintească instrucţiunile primite, se mişcă prin clasă şi îi 

deranjează pe ceilalţi. În activităţile din şcoală, aceşti elevi trebuie să primească instrucţiuni clare şi simple 

(educatorii să dea dovadă de calm şi consecvenţă), să fie încurajaţi, lăudaţi şi recompensaţi pentru a întări 

comportamentele acceptate, să fie sancţionaţi prompt pentru comportamente necorespunzătoare, trebuie să fie 

anticipate situaţiile potenţial dificile şi felul în care ar putea fi rezolvate.  

  Colaborarea între elevi şi profesori, parteneriatul în învăţare şi deschiderea şcolii faţă de cerinţele 

tuturor categoriilor de copii şi ale comunităţii conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană 

şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiinţei umane şi la 

capacitatea fiecărui individ de a se adapta şi integra cât mai bine într-o societate aflată în continuă transformare.  
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Integrarea şcolară a copiilor cu tulburări de comportament 

 

Profesor învăţământ primar, Grigore Ema 

Liceul Teoretic „Miron Costin”, Paşcani, Judeţul Iaşi 

 

Conform principiilor promovate de către organismele internaţionale, precum şi a prevederilor incluse 

în Declaraţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, se menţionează că persoanele/elevii cu diferite tipuri de 

deficienţe au aceleaşi drepturi fundamentale ca şi ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă, fără discriminare pe motive 

de sex, limbă vorbită, religie, opinii politice, origine naţională sau socială, stare financiară sau orice altă 

caracteristică a acestora sau a familiilor lor. De asemenea, aceste persoane au dreptul la tratament medical, 

psihologic şi funcţional, la recuperare medicală şi socială, la şcolarizare, pregătire şi educare/reeducare 

profesională, la servicii de consiliere, la asistenţă pentru încadrare în muncă, precum şi la alte servicii care 

să le permită dezvoltarea şi manifestarea aptitudinilor şi capacităţilor de care aceştia dispun şi să le faciliteze 

procesul de integrare/reintegrare socială.  

Integrarea şcolară a copiilor cu tulburări de comportament  presupune aplicarea unor strategii de 

intervenţie psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportamentelor indezirabile mediului şcolar şi 

social, consolidarea unor atitudini favorabile faţă de şcoală din partea elevului cu tulburări de comportament. 

   

Un rol important în cadrul acestui proces îi revine consilierului şcolar care, având o pregătire 

psihopedagogică, poate folosi o varietate de metode şi tehnici de consiliere destinate schimbării sentimentelor 

şi atitudinilor care stau la baza apariţiei tulburărilor de comportament. Pentru a consolida efectul recuperator al 

programelor de consiliere este necesar ca fiecare profesor de la clasa unde sunt integraţi copiii cu tulburări de 

comportament să colaboreze permanent cu psihologul sau consilierul din şcoală şi să manifeste anumite 

deprinderi sociale şi pedagogice, să aibă o viziune pozitivă asupra elevilor clasei, să stabilească cu uşurinţă 

relaţii interpersonale şi să poată comunica cu orice elev, indiferent de potenţialul său intelectual şi aptitudinal 

şi de manifestările psihocomportamentale ale acestuia.  

În cadrul activităţilor didactice, o atenţie deosebită va fi acordată procesului de evaluare, care ar putea 

să sprijine metodele şi tehnicile folosite la activităţile de consiliere unde, prin acordarea anumitor recompense 

(în cazul nostru, valorizarea în faţa colegilor sau obţinerea unor aprecieri verbale, calificative sau note bune la 

anumite discipline), pot fi stinse unele comportamente nedorite sau consolidate anumite comportamente 

pozitive. În plus, activitatea educativă cu elevii care prezintă tulburări de comportament, solicită din partea 

fiecărui profesor o foarte bună cunoaştere a naturii umane, a strategiilor de cunoaştere a personalităţii elevilor 

şi o capacitate empatică deosebită, necesară înţelegerii şi acceptării celor din jur, aşa cum sunt ei în realitate, cu 

calităţile şi defectele lor.  

Se pot distinge trei tipuri de dificultăţi de ordin comportamental: 

 nivel scăzut -  comportamentul nepotrivit care este, de obicei, întâlnit în clasă, cum ar fi vorbitul fără a 

fi întrebat, întreruperea celorlalţi etc.; 

 nivel mediu - comportamentul provocator, care poate fi întâlnit şi în clasă, dar şi în afara ei, cum ar fi 

strigatul, cearta cu profesorii, intimidarea celorlalţi elevi;  

 nivel ridicat – comportament distructiv accentuat cum ar fi sfidarea, hărţuiala, agresiunea şi violenţa.  

Cauzele cele mai semnificative ale comportamentului nepotrivit din şcoli includ: 

 slabe abilităţi de bază; 

 oportunităţi şi aspiraţii limitate; 

 slabe relaţii cu alţi elevi, cu părinţi/supraveghetori sau profesori; 

 presiune din partea celorlalţi de a se purta într-un anume fel, fapt care poate duce la conflicte cu 

autoritatea; 

 părinţi sau supraveghetori incapabili de a-şi exercita controlul; 
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 expunerea la abuzul fizic sau sexual; 

 faptul că au fost victime ale rasismului şi discriminării. 

  Problematica modalităţilor de adaptare a conţinuturilor educaţiei în condiţiile integrării în structurile 

învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale presupune o analiză atentă a următoarelor 

aspecte: 

 tipul şi gravitatea deficienţei/tulburărilor diagnosticate la copiii care urmează a fi integraţi – rolul şi 

importanţa diagnosticului diferenţial în susţinerea unui program recuperator şi educaţional eficient; 

 vârsta copilului – decalajul dintre vârsta cronologică şi vârsta mintală; 

 experienţa de viaţă a copilului în familia din care provine, gradul de implicare a familiei în dezvoltarea 

şi evoluţia normală a copilului, susţinerea afectivă şi materială, educaţia oferită şi atitudinea membrilor 

familiei faţă de problemele speciale ale copilului; 

 ruta şcolară a copilului – dacă a urmat sau nu programul învăţământului preşcolar, dacă a urmat sau nu 

programul unei şcoli speciale, rezultatele şcolare obţinute, problemele privind modul şi potenţialul de  

învăţare al copilului etc.; 

 ambianţa din şcoala de masă în care este integrat copilul – atitudinea şi disponibilitatea conducerii 

şcolii şi a cadrelor didactice faţă de problemele acestor copii, resursele de care dispune şcoala pentru a 

favoriza adaptarea şi integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale, existenţa consilierului şcolar şi a 

profesorului de sprijin sau a profesorului itinerant în şcoala respectivă etc.; 

 atitudinea şi modalităţile de implicare a familiei şi comunităţii în sprijinirea integrării copiilor cu cerinţe 

educative speciale în şcoala de masă – există sau nu interes pentru această formă de educare şi integrare 

a copiilor cu handicap, în viaţa socială normală; 

 pregătirea psihopedagogică a corpului profesoral – cunoaşterea metodelor de lucru cu această categorie 

de copii, limitele şi posibilităţile lor de învăţare, modalităţile şi formele de evaluare, uneori diferite de 

cele întâlnite în învăţământul de masă; 

 strategia şi modalităţile de organizare a activităţilor de predare-învăţare la clasă – stilul şi maniera de 

lucru ale fiecărui profesor în parte, capacitatea fiecărui profesor de a accesibiliza conţinutul învăţării la 

nivelul de înţelegere al fiecărui copil din clasă, disponibilitatea fiecărui profesor de a lucra diferenţiat 

şi individualizat acolo unde condiţiile şi limitele de timp permit acest lucru etc.; 

 politica educaţională adoptată la nivelul şcolii privind organizarea şi structurarea curriculumului la 

decizia şcolii şi a activităţilor educative extraşcolare din perspectiva cerinţelor educaţionale speciale ale 

copiilor cu handicap. 

 Pornind de la rezultatele acestei analize, se pot stabili obiectivele şi activităţile concrete prin care unităţile 

de conţinut de la fiecare disciplină pot fi modificate, adaptate sau accesibilizate în funcţie de nivelul cerinţelor 

şi deposibilităţile de învăţare ale elevilor din clasa/şcoala respectivă. În acest mod, şcoala poate face o ofertă 

educaţională flexibilă, dinamică şi coerentă, aptă să răspundă cerinţelor de moment ale populaţiei şcolare dintr-

o anumită comunitate, îndeplinindu-şi misiunea de a oferi fiecărui copil şansa de a se pregăti şi forma prin 

educaţie, alături de semenii săi, fără discriminare şi fără bariere care ar putea limita artificial accesul la drepturile 

şi obligaţiile înscrise în normele vieţii comunitare.  

Câteva strategii de lucru cu elevii care prezintă tulburări emoţionale şi comportamentale.  

Aceştia sunt obişnuiţi: 

 să fie mai degrabă pedepsiţi decât recompensaţi de adulţi; 

 să nu aibă relaţii prea bune cu colegii lor; 

 cu relaţiile negative stabilite cu adulţii din jur. 

      Specialiştii în domeniu formulează următoarele recomandări: 

 identificarea şi valorificarea permanentă a punctelor tari sau a elementelor pozitive pe care le au elevii 

(nu există copil sau elev rău în adevăratul sens al cuvântului, adesea această caracteristică este atribuită 

ca o etichetă de adult pentru a-şi arăta nemulţumirea, dar această atribuire construieşte distanţe şi bariere 

între elevi şi adulţi); 
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 observaţiile sau avertismentele verbale să fie clare, exprimate între patru ochi şi fără o frecvenţă prea 

mare, care poate declanşa reacţii/conduite opuse; 

 activităţile în grup să fie folosite în situaţii diverse, cu sarcini/activităţi care să solicite interacţiunea şi 

colaborarea dintre membrii grupului; 

 elevii cu tulburări emoţionale şi comportamentale să fie incluşi în grupuri de lucru, să primească roluri 

sau responsabilităţi clar explicate şi să fie apreciaţi, valorizaţi şi evidenţiaţi în faţa colegilor la fiecare 

succes sau reuşită (oferirea permanentă de feedback pozitiv care îi motivează şi încurajează pe viitor); 

  la selectarea şi alegerea sarcinilor sau activităţilor, elevii să fie consultaţi şi să se ţină seama şi de 

opţiunile şi propunerile acestora; 

 comunicarea nonverbală, ascultarea activă, politeţea şi respectul faţă de elevi, corectitudinea, 

promptitudinea, fermitatea în rezolvarea problemelor, autocontrolul asupra stărilor impulsive, 

apropierea fizică faţă de elevi, implicarea lor în luarea deciziilor, consemnarea şi aprecierea eforturilor 

şi realizărilor elevilor, evitarea confruntărilor şi a atitudinilor de autoritate exagerată sunt doar câteva 

dintre elementele care asigură succesul în activităţile cu elevii care prezintă tulburări de conduită. 

 În situaţia în care educatorii întâmpină dificultăţi sau au probleme cu anumiţi elevi, creşte necesitatea de a 

fi explicit şi de a explica, monitoriza şi evalua toate strategiile utilizate în activităţile din clasă; altfel spus, este 

recomandat ciclul formulează-implementează-monitorizează-evaluează care permite culegerea unor informaţii 

detaliate şi identificarea progresului elevilor (uneori, în cel mai bun caz, ceea ce pot spera educatorii este să 

recunoască progresul elevului cu probleme comportamentale ca un proces lent, cu perioade de succes şi perioade 

de regres).  

O altă recomandare care poate fi utilă în activităţile didactice cu elevi care prezintă dificultăţi 

comportamentale constă în înţelegerea comportamentului acestora din trei perspective care se succedă: 

 evenimentele anterioare - ce anume s-a întâmplat înainte ca acel comportament să fie manifestat 

(spre exemplu, ce s-a întâmplat în ora de dinainte, în familie, înainte de a veni la şcoală, pe terenul 

de sport etc.?); 

  comportamentul - în ce anume constă comportamentul respectiv (explicarea cu exactitate a 

comportamentului manifestat de elev); 

 Consecinţele - care este rezultatul comportamentului respectiv (spre exemplu, ceilalţi elevi se 

supără, mustrări din partea profesorului, elevul refuză colaborarea etc.).  

În urma luării în considerare a întregii succesiuni, este posibilă descoperirea cauzelor unui 

comportament anume, analizând evenimentele anterioare, înţelegerea corectă a comportamentului concret în 

urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu elevul; astfel vom putea să stabilim corect sarcinile şi să anihilăm 

comportamentul respectiv. Această succesiune este eficientă atunci când se discută cu elevul despre ceea ce s-

a întâmplat în realitate, de ce anume s-a întâmplat şi care a fost rezultatul. 

  Un caz special îl reprezintă elevii care prezintă sindromul de hiperactivitate cu deficit de atenţie (SHDA) 

– diagnostic medical utilizat pentru a descrie condiţia elevilor care se confruntă cu dificultăţi de lungă durată în 

legătură cu atenţia, hiperactivitatea şi comportamentul impulsiv. Pentru a pune un astfel de diagnostic, 

dificultăţile de acest tip trebuie să fie evidente timp de peste şase luni şi trebuie să apară înainte de împlinirea 

vârstei de şapte ani. Unii elevi nu prezintă simptome de hiperactivitate, însă pot fi descrişi ca neatenţi şi 

impulsivi (prezintă deficit de atenţie fără hiperactivitate). Elevii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie nu-şi pot 

planifica şi controla comportamentul, nu respectă regulile, adesea par să nu conştientizeze pericolul şi au 

tendinţa de a face lucrurile în grabă, vorbesc şi acţionează aparent fără întrerupere, le este dificil să asculte şi să-

şi amintească instrucţiunile primite, se mişcă prin clasă şi îi deranjează pe ceilalţi. În activităţile din şcoală, 

aceşti elevi trebuie să primească instrucţiuni clare şi simple (educatorii să dea dovadă de calm şi consecvenţă), 

să fie încurajaţi, lăudaţi şi recompensaţi pentru a întări comportamentele acceptate, să fie sancţionaţi prompt 

pentru comportamente necorespunzătoare, trebuie să fie anticipate situaţiile potenţial dificile şi felul în care ar 

putea fi rezolvate.  
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  Colaborarea între elevi şi profesori, parteneriatul în învăţare şi deschiderea şcolii faţă de cerinţele tuturor 

categoriilor de copii şi ale comunităţii conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve 

o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiinţei umane şi la capacitatea fiecărui 

individ de a se adapta şi integra cât mai bine într-o societate aflată în continuă transformare.  
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PAŞI SPRE INTEGRARE – STRATEGII FOLOSITE ĨN CADRUL LECŢIILOR DE 

ISTORIE 

prof. Tudor Mihaela 

Colegiul Naţional ,,Alexandru Ioan Cuza” Ploiești 

 

Motto: ,,Şcolile trebuie să fi e compatibile cu toţi copiii, indiferent de condiţionările fi zice, intelectuale, sociale, 

emoţionale, lingvistice sau de altă natură.” 

UNESCO, 1994 The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education Paris 

 

 

Şcoala modernă, ancorată în realitate, are datoria de a asigura şanse egale tuturor elevilor. Ĩn felul acesta 

sunt asigurate posibilităţi maxime de dezvoltare fiecărui elev, în funcţie de aptitudinile şi interesele sale. Este 

în fond, o preocupare a societății în care trăim, care trebuie să recunoască diferite cerinţe educaţionale ale 

copiilor, să reacţioneze adecvat la acestea, să asigure o educaţie de calitate pentru toţi și să ofere un mediu de 

învățare incluziv în care toți copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte. 

Este știut faptul că noţiunea de ,,școală incluzivă” se referă în sens restrâns la integrarea tuturor copiilor, 

indiferent de capacităţile intelectuale şi ritmul de adaptare într-o instituţie de învăţământ sau în activităţi cu rol 

didactic. Accepţiunea mai largă a termenului presupune preocuparea privind găsirea unor modalităţi eficiente 

prin care fiecare copil, tânăr să fie sprijinit, ajutat, orientat, îndrumat, iar cei implicaţi în acest demers să lucreze 

în beneficiul învăţării tuturor și să-și adapteze metodele astfel încât să se muleze cât mai bine. Fiecare copil este 

înţeles ca o personalitate aparte, diferită în raport cu celelalte, cu un ritm diferit, personal de învăţare, tocmai 

pentru că fiecare proiectează în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un anumit stil de 

învăţare ori un model social. Important este și contextul cultural căruia îi aparţine. Din această perspectivă, 

putem afirma că incluziunea nu trebuie să se refere numai la integrarea unui copil cu cerinţe educaţionale 

speciale în școală, ci presupune și acces educaţional și recunoașterea importanţei satisfacerii tuturor nevoilor 

educaţionale ale elevilor. 

Experiența didactică mi-a dovedit că pentru a fi profitabilă pentru toţi elevii, activitatea        instructiv–

educativă trebuie să se realizeze diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la 

posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau 

chiar fiecărui elev în parte. Cu siguranţă că în cazul copiilor cu CES, efortul în găsirea unor modalităţi fructoase 

de derulare a procesului de învăţare presupune o provocare majoră. Ĩn acest context, avem în vedere nu numai 

selectarea conţinuturilor și metodelor de predare-învăţare-evaluare, astfel încât să să faciliteze interesul elevilor, 

dar și crearea unui climat de cooperare și încurajare atât de necesar inducerii unei stări de bine, de confort 

emoţional care să asigure un mediu real de învăţare.  Acest climat de colaborare și cooperare pozitivă pentru 

toţi elevii clasei asigură accesul și participarea tuturor la învăţare și dezvoltare. Totodată, integrarea presupune 

colaborarea tuturor factorilor implicaţi, direcţi, indirecţi, în procesul de învăţământ, în fapt formarea unei echipe 

pluridisciplinare care să asigure sprijinul specializat, realizarea unei reţele de relaţii, conexiuni și parteneriate 

necesare, în avantajul copilului. Trebuie să existe așadar o colaborare eficientă între cadrele didactice implicate 

și alţi actori educaţionali specializaţi în acest proces. 

Argumentele pe care le aduc specialiștii în vederea susţinerii educaţiei incluzive sunt, în viziunea 

Centrului pentru Studii în Educaţia Incluzivă din Marea Britanie: drepturile omului, calitatea bună și bunul simţ 

social și se axează pe două idei principale: orice copil, persoană poate învăţa, precum și fiecare copil, persoană 

este unic/unică. 

Indiferent de diferenţele pe care le manifestă copiii unii faţă de alţii, la şcoală ei trebuie sprijiniţi să 

înveţe, să capete încredere în forţele lor, să se simtă valorizaţi. Este important pentru cadrele didactice să facă 
diferenţa între acele probleme care se pot rezolva și cele care necesită  sprijin continuu, fiindcă trebuie să decidă 
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ce modalităţi de lucru folosesc și să găsească calea eficientă pentru ca aceste modalităţi să producă efecte 

pozitive. 

Pachetul de resurse UNESCO pentru cadrele didactice propune următoarele strategii eficiente de 

predare-învătare: 
- învăţarea în intracţiune; 

- negocierea obiectivele învăţării; 

- demonstrarea, aplicarea (în primă fază) şi apoi analizarea reacţiilor; 
- realizarea unei evaluări permanente ca răspuns al învăţării; 

- asigurarea unui sprijin pentru cadrul didactic şi pentru elevi. 

Plecând de la aceste considerente în articolul de faţă propunem câteva modalităţi, recomandate de 

literatura de specialitate, care și-au dovedit eficienţa în timp, în lucrul la clasă, ce-și pot găsi aplicabilitate 
practică la disciplina istorie. 

 Ĩn ceea ce îi privește pe elevi, pot fi utilizate următoarele idei de activități: 

- abordarea unor jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestora.  Prin joc, copiii cu dificultăţi 
de învăţare și nu numai, pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capacitatea lor de a acţiona creativ 

(de exemplu, la disciplina istorie poate fi utilizat cu succes jocul ,,Convinge-ţi colegii că ești ...” – un joc de rol, 

în cadrul căruia elevii interpretează rolul unei personalităţi istorice, ce urmează a fi descoperite de către colegi). 
Utilizarea tehnicilor dramatice sunt indicate pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare; 

- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate; 

- adaptarea conţinuturilor; 

- activități pe baza soft-urilor/aplicaţiilor digitale destinate elevilor cu dificultăţi de învăţare; 
- activităţile propuse să fie de scurtă durată şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie; 

- instrucţiuni simpliste; 

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 
- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

- implicarea acestora în activităţi extracurricularede tipul vizitelor, excursiilor permit  dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor;  
- materiale stimulative; 

- concursurile dezvoltă la toţi elevii, inclusiv la cei cu dificultăţi de învăţare, spiritul de competiţie, de echipă, 

încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la cooperare 

            Şi strategiile didactice trebuie adaptate la particularitățile individuale, astfel încât elevul să fie motivat 
prin utilizarea fișelor de lucru sau a jocurilor didactice care de multe ori par simple în comparație cu ceea ce fac 

ceilalţi colegi de clasă. Astfel, trebuie să avem în vedere următoarele aspecte: 

- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 
- tratarea diferențiată; 

- metode activ-participative şi practice adaptate. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă 

cu o largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare 

a deprinderilor; 
- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea 

frecventă a performanţei fiecărui elev. Ĩn cadrul acestor activităţi, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi 

împărtăşindu-şi ideile, pun în practică ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii; 
- valorizarea activității în fiecare oră; 

- abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea 

discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor; 
- diferenţierea curriculară bazată pe selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul potenţialului intelectual, 

ritmului de lucru şi nu după criteriul vârstei.  Este important să adaptăm activitatea de învăţare la posibilităţile 

intelectuale, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului; 

-  adaptarea mediului de învăţare. 
Pe de altă parte, actualul context pricinuit de pandemia de SARS-CoV-2 a determinat relocarea 

temporară a activității didactice și în mediul online. Adaptarea actului educațional la noul scenariu online la 

disciplina istorie nu face excepţie de la acest fapt. Pentru toţi elevii, indiferent de necesităţile lor, unele dintre 
metode se pretează în aceeași măsură. Spre exemplu, expunerea poate să îmbrace forma povestirii la fel de bine 

și în mediul online, recomandându-se utilizarea unor materiale sugestive de tip PowerPoint, imagini sau 

secvențe video partajate.  
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Ca resurse, recomandăm folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat, care să nu le solicite 

prea multe abilități, iar sarcinile primite să fie rezolvate cu succes, mijloace de predare/învățare multisenzoriale 

și distractive, cu material concret-intuitiv, imagini, fișe de lucru adaptate etc.  

Individualizarea procesului educaţional reprezintă o necesitate în condiţiile asigurării accesului la o 
educaţie de calitate tuturor elevilor. Astfel, elaborarea planului de intervenţie personalizat reprezintă o 

componentă esenţială a procesului de învăţare. Ĩn vederea realizării unui plan eficient trebuie să ţinem cont de 

următoarele aspecte: aptitudinile, inteligenţa predominantă, ritmul propriu de dezvoltare, temperamentul, stilul 
de învăţare, mediul social din care provine elevul. 

Ĩn concluzie, putem afirma că satisfacerea cerinţelor educaţionale ale elevului reprezintă o prioritate a 

educaţiei deoarece presupune asigurarea reuşitei fiecărui elev şi stimularea performanţelor acestuia în funcţie 

de ritmul de dezvoltare al copilului, fiind o sarcină complexă pentru cadrele didactice, chiar o provocare.  
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Integrarea copiilor cu dificultăți de învățare 

Prof.Chirițoiu Mihaela 

 C.N.Ion Minulescu, Slatina 

 

             Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate 

este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie să 

înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor 

al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii 

faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor.  

           Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de 

educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor.  

          Cerințele educative speciale constituie un concept apărut recent care defineşte cerinţele specifice faţă de 

educaţie ale copilului derivate sau nu dintr-o deficienţă. Cerinţele educative speciale reies din particularităţile 

individuale de dezvoltare, învăţare, relaţionare cu mediul, din experienţele anterioare ale copilului, din 

problemele sociale.  

         Copiii care întâmpină greutăţi la învăţătură, cei cu tulburări de conduită şcolară sau care au dificultăţi de 

adaptare au cerinţe educative speciale. Identificarea cerințelor educative speciale se face urmărind diferite 

aspecte ale problematicii handicapului.  

         Sub aspect medical, deficienţa este un termen care semnifică absenţa, pierderea sau alterarea unei structuri, 

ori a unei funcţii (anatomice, fiziologice sau psihologice). Deficienţa poate fi rezultatul unei maladii, a unui 

accident, dar şi a unor condiţii negative din mediul de dezvoltare a copilului, cu deosebire carenţe afective.  

          Deficienţa afectează capacitatea de muncă, dereglând procesul de adaptare şi integrare în mediul şcolar, 

la locul de muncă sau în comunitatea din care face parte persoana în cauză.  

         Sub aspect funcţional, incapacitatea (disfuncție/dizabilitate) reprezintă o diminuare totală sau parţială a 

posibilităților fizice, mintale, senzoriale, consecinţă a unei deficienţe, care împiedică efectuarea normală a unor 

activităţi. Este perturbarea capacităţii de îndeplinire normală a unei activităţi sau a unui comportament.  

          Sub aspect social, handicapul este un dezavantaj social, rezultat dintr-o deficienţă sau incapacitate, care 

limitează sau împiedică îndeplinirea unui rol într-un context social. Starea de handicap se poate manifesta şi în 

absenţa unei deficienţe reale, atunci când este provocată de unele capacităţi sau dereglări, mai mult sau mai 

puţin temporare, mai ales în prezenţa unor condiţii defavorabile de mediu social (familii dezorganizate şi lipsite 

de potenţial educogen, instituţii de educaţie și ocrotire cu caracter închis care izolează copiii, situaţie materială 

precară care obstrucţionează motivaţia pentru şcoală a copiilor).  

         Copiii cu dizabilitaţi intelectuale, senzoriale (auditive şi vizuale) sau motorii au fost până de curând 

şcolarizaţi doar prin unităţi speciale de învăţământ. Prezenţa lor din ce în ce mai mare în şcolile obişnuite 

deschise tuturor copiilor este o tendinţă tot mai observabilă, mai evidentă a diversificării populaţiei şcolare în 

toată lumea.  

         Dreptul şi accesul efectiv la educaţie şi pentru aceşti copii se realizează însă în modalităţi diferite, adesea 

foarte complexe, în care esenţiale sunt ideile de nondiscriminare şi de egalizare a şanselor, de acceptare în şcoală 

a tuturor copiilor, de abordare şi de valorizare educaţională adecvată pentru fiecare, de aceeaşi calitate a 

educaţiei la toţi elevii.  

          Integrarea constă în a-l lăsa pe elevul cu dificultăţi de învăţare sau cu nevoi speciale (CES) să evolueze 

şi să progreseze în clasa de vârstă obişnuită, cu sprijin corespunzător, în cazul în care aptitudinile sale îi permit 

acest lucru în interesul dezvoltării sale personale.  

          Trebuie cu prioritate ca orice integrare să fie în profitul elevilor respectivi şi nu doar din punct de vedere 

al unei stimulări sociale. În principiu, trebuie să existe o reală participare a elevilor cu dificultăţi şi a elevilor 

CES la activităţile de clasă şi cel puţin o participare minimă garantată la activităţile cognitive.  
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         O integrare reală presupune o pedagogie de incluziune în toate activitaţile în măsura posibilului în funcţie 

de aptitudinile acestor elevi. O parte prea mare de învăţământ individual constituie iarăşi o excludere care 

singularizează şi stigmatizează elevii în chestiune. Acesta este motivul pentru care este de dorit în măsura 

posibilului ca profesorii să îi ajute pe elevi în clasa în care aceştia sunt integraţi. 

        Este important ca, profesorii, să pornească de la următoarele aserţiuni cu valoare de principii:  

1.Valoarea şi importanţa şcolarizării tuturor copiilor 

2.Cunoaşterea şi abordarea dificultăţilor de învăţare ca fireşti şi nu ca ciudăţenii sau comportamente negative  

3.Alegerea căilor de acţiune şi sprijin. 

Legat de dificultăţile de învăţare pe care le pot avea copiii , profesorii trebuie să ştie că:  

 Fiecare elev este unic şi valoros ca orice persoană care învaţă  

 Fiecare elev învaţă în stilul său, ritmul său, are caracteristicile sale de învăţare 

 Elevii cu dificultăţi de învăţare înainte de a avea o problemă la învăţătură….sunt elevi care trebuie să 

înveţe 

 Elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de sprijin la învăţătură de la profesorul clasei dar de multe ori 

şi de alţi profesionişti cum ar fi: consilierii şcolari, cadrele didactice de sprijin sau logopezii.  

         În mod particular pentru situaţia actuală a României, conceptul educaţiei pentru toţi, reflectat aici mai ales 

prin cel al educaţiei incluzive, se traduce în principal prin două opţiuni (trasee) şcolare:  

 cea a şcolii obişnuite, cu prioritate pentru cât mai mulţi dintre aceşti copii  

 cea a clasei sau a şcolii speciale - dacă pentru anumiţi copii şcolarizarea obişnuită nu este benefică; 

şcolarizarea separată trebuie să dispună de condiţii de organizare, curriculare şi de o calitate a instruirii 

echivalente celor din şcolile generale; şcolarizarea specială trebuie de asemenea să fie pe cât posibil 

temporară şi tranzitorie şi să fie combinată parţial şi/sau alternativ cu frecventarea şcolilor obişnuite, 

cât mai aproape spaţial de acestea (Regulile Standard, 1993; Declaraţia de la Salamanca, 1994).  

          Educaţia integrată implică şi asumarea unor noi roluri în cadrul sistemului educaţional. Situaţiile, 

contextele şi manierele noi de lucru în activitatea şcolară se referă atât la cadrele didactice din învăţământul 

obişnuit cât şi la cele din şcolile speciale.  

           Pentru ca personalul didactic din şcolile obişnuite să facă faţă provocării legate de integrarea copiilor cu 

cerinţe educative speciale (CES), una din condiţiile de bază este suportul/sprijinul în activitatea la clasă.  

          Se caută tot mai multe modalităţi de sprijin în clasa obişnuită a copiilor cu CES. Profesorii de educaţie 

specială, de pildă, lucreză mai ales alături de profesorul(profesorii) clasei obişnuite, în aceste clase, acordând 

sprijin nu numai copiilor integraţi ci şi altor copii care întâmpină dificultăţi.  

          Avantajele activităţii cadrelor didactice care asigură spirjinul învăţării în grupa/clasa obişnuită se pot 

sintetiza astfel:  

 Rămânerea copiilor în clasa obişnuită, evitându-se perturbarea activităţii şcolii;  

 Evitarea stigmatizării, etichetării, discriminării şi segregării;  

 Eliminarea sau reducerea testării standardizate excesive;  

 Crearea ocaziilor pentru copiii obişnuiţi să aprecieze şi să înţeleagă copiii cu handicap; existenţa 

ocaziilor necesare pentru aceştia din urmă de a avea împrejur modele normale de copii;  

 Pregătirea profesorilor din învăţământul obişnuit în educaţia specială;  

 Valorificarea (şi valorizarea) competenţei cadrelor didactice pregătite în educaţia specială 

       într-un cadru mai larg. 

Obiectivele integrării elevilor cu dificultăți de învățare  

 Obiectivul principal constă în a asigura pe cât posibil elevilor cu nevoi speciale o participare activă în 

învăţământul obişnuit şi în activităţile comune de la clasă, în funcţie de capacităţile acestora şi cu 

sprijinul corespunzător.  
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             Atunci când este posibil, trebuie să se evalueze şi competenţele lor în raport cu programa       obişnuită, 

fără a-i privilegia în raport cu ceilalţi elevi.  

 Ca al doilea obiectiv, trebuie ca ceilalţi elevi să îi considere condiscipoli ca şi pe ceilalţi, dar care trebuie, 

cu siguranţă, să fie ajutaţi în multe situaţii, totuşi fără a-i singulariza prea mult în raport cu ceilalţi.  

 Un al treilea obiectiv se referă la evaluarea acestora cel puţin la materiile pe care sunt capabili să le 

urmeze în conformitate cu criteriile obişnuite de la clasă, iar pentru celelalte domenii, în conformitate 

cu criteriile de evaluare adaptate capacităţilor lor. Această evaluare dă dreptul la o certificare 

corespunzătoare care trebuie să asigure continuarea studiilor ulterioare.  

        Din legislaţia românească principiile care stau la baza educaţiei speciale integrate sunt cuprinse în Ordinul 

5379/25.11.2004 al Ministerului Educaţiei , acestea sunt:  

 Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil  

- Copiii au dreptul să înveţe împreună indiferent de dificultăţi şi de diferenţe;  

- Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi dezvoltare;  

- Şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţia pentru toţi copiii.  

 Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu C.E.S.:  

- Corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, obiectivele generale 

şi specifice, precum şi de finalităţile educaţiei;  

- Asigurarea conexiunii educaţionale prin activităţi complexe.  

         Ordinul specifică şi finalitatea educaţiei speciale care este aceea de a crea condiţiile unei bune integrări 

sociale şi profesionale a persoanelor cu nevoi speciale precum şi faptul că integrarea şcolară a copiilor cu C.E.S. 

este fundamentală pentru realizarea finalităţii educaţiei speciale.   
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Caracteristicile elevului hiperactiv 

 

Prof. Birta Adriana 

 Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Baia Mare 

 

Hiperactivitatea, tulburare de comportament foarte răspândită în ultimii ani, sau în mai mare măsură 

identificată, este o tulburare de atenţie şi hiperactivitate (ADHD – engl. Attention Deficit and Hyperactivity 

Disorder). Comportamentul hiperactiv se caracterizează, în principal, printr-un nivel accentuat de agitaţie, 

impulsivitate şi dificultăţi de concentrare; frecvent aceşti copii hiperactivi manifestă refuz, revoltă, ceartă cu 

ceilalţi şi chiar comportamente antisociale. Aceste comportamente se pot manifesta independent sau 

concomitent și influenţează atmosfera din familie, activitatea școlară şi dezvoltarea normală a copilului.  

Subiecții chestionați au sesizat la copiii hiperactivi diminuarea atenţiei, superficialitatea activităţii 

acestora comparativ cu ceilalţi copii, lucru vizibil mai ales în mediul organizaţional educativ. Ei nu îşi pot 

concentra atenţia pentru un interval de timp egal cu al celorlalţi colegi care nu sunt hiperactivi, încep sarcinile 

şcolare sau cele primite în cadrul activităţilor educative în școală, dar nu le finalizează de regulă, nu au răbdarea 

necesară, deşi acestea sunt adecvate vârstei lor.   

Toţi aceşti copii hiperactivi au dificultăţi de concentrare a atenţiei un timp mai îndelungat decât ceilalţi 

copii de aceeaşi vârstă, aspect valabil atât la grădiniţă sau la şcoală, cât şi acasă, atunci când sunt implicaţi în 

realizarea temelor de casă/a unor sarcini educative ori în desfăşurarea unor jocuri. După remarcile părinţilor şi 

ale cadrelor didactice cu care am discutat am selectat câteva aspecte subliniate de aceştia: în timpul jocurilor 

colective nu reuşesc să-şi aştepte rândul, nu respectă regulile jocului, se îmbulzesc, devin agresivi, nu-şi termină 

sarcinile şcolare, părăsesc jocul pur şi simplu, dispar din raza observatorilor, se ocupă ulterior cu alte trăznăi 

ş.a.  

Un procent semnificativ de 85% dintre părinții chestionați au remarcat faptul că aceşti copii hiperactivi 

nu sunt atenţi atunci când li se vorbeşte. Numai 2% dintre ei consideră că această remarcă nu se potriveşte 

copilului lor, aceştia fiind prea mici. Rezultă că şi această caracteristică o regăsim la categoria copiilor 

hiperactivi, fiind un dezavantaj, pentru că nu doar pare a fi neatent copilul, ci, din păcate, el chiar nu este atent 

la comunicările celor din jur. 

Pe lângă dificultăţile pe care le întâmpină în realizarea sarcinilor şcolare, care se corelează cu eşecul 

şcolar, copiii reuşesc foarte greu să-şi organizeze activităţile, mai ales cele care presupun învăţarea. Se remarcă 

clar o tendinţă de respingere a sarcinilor care presupun muncă intelectuală, independentă, care sunt solicitante. 

Pentru părinţii acestor copii îndeplinirea sarcinilor şcolare este un motiv de ceartă, de scandal, copilul încearcă 

să amâne realizarea lor, iar în final le fac deficitar, cu repulsie, greşit, obligaţi şi ameninţaţi. Astfel se poate 

ajunge chiar la o anumită formă de fobie şcolară, copilul nefiind atras de tot ce este legat de şcoală, caută să 

evite activitatea şcolară care devine o sursă de insatisfacţie pentru el, face orice altceva, preferă activităţile care-

l implică şi îl solicită fizic, nu intelectual, ceea ce nu înseamnă că nu sunt capabili de performanţe intelectuale.  

Un procent de 90% dintre copiii analizaţi şi supuşi observaţiei s-au lăsat uşor distraşi de mediul 

înconjurător, de mulţimea de stimuli externi care acţionează asupra copilului. Continuitatea într-o sarcină şi 

consecvenţa, perseverenţa nu constituie particularităţi ale copilului hiperactiv, aspecte vizibile în toate 

activităţile exercitate de copil, în mod deosebit evidente în activitatea de învăţare şi în joc.   

În urma observării comportamentului copiilor hiperactivi am constatat că există o relaţie directă între 

tabloul copilului hiperactiv şi activitatea lui fizică intensă, continuă. Copilul hiperactiv se mişcă în permanenţă, 

are uneori ticuri evidenţiate în unele mişcări, mai ales la nivelul mâinilor şi picioarelor, nu are răbdare să stea 

liniştit pe scaun, mai ales în timpul orelor de curs. Acesta nu lucrează în linişte de regulă, are tendinţa de a 

verbaliza acţiunile sale; are tendinţa de a învăţa cu voce tare, ceea ce îi deranjează pe ceilalţi. Pare în permanenţă 

neliniştit, agitat, fuge încontinuu dacă are ocazia, cade, se caţără, se loveşte dar nu renunţă la mişcare, se 

plictiseşte de acelaşi joc, nu stă deloc.  Datele de mai sus confirmă caracteristicile copilului hiperactiv reflectate 
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în literatura de specialitate, conform cărora aceşti copii manifestă o agitaţie continuă şi extremă, indiferent de 

mediul în care se află şi de atenţionările care i se fac de către părinţi sau cadrul didactic. Am remarcat faptul că 

hiperactivii sunt în permanenţă în mişcare, frecvent loviţi la ambele membre, nu au răbdare să răspundă la 

întrebările adultului, ceea ce îi determină să răspundă înainte ca adultul să finalizeze întrebarea, la fel cum nu 

au răbdare să le vină rândul la jocurile colective, stricând frecvent jocurile copiilor de aceeaşi vârstă, ceea ce îi 

determină pe aceştia din urmă să-i evite atunci când îşi aleg tovarăşii de joacă. Hiperactivul este un copil greu 

de stăpânit, oboseşte adultul, indiferent că este vorba de părinte sau de cadrele didactice.  

 Manifestările comportamentale apar de regulă în multiple contexte incluzând casa, grădiniţa, şcoala şi 

situaţii sociale. De regulă, simptomele se agravează în situaţii care solicită atenţia sau efortul mental susţinut 

ori sunt lipsite de activitate sau noutate. 

 Simptomele survin foarte probabil în situaţii de grup. Semnele tulburării pot fi minime sau absente când 

persoana primeşte frecvent recompense pentru un comportament corespunzător, se află sub supraveghere strictă, 

se află într-o situaţie nouă, este angajată în activităţi extrem de interesante.  

 Ce pot face părinţii şi cadrele didactice pentru copiii cu ADHD? 

 În primul rând, este indicat să obţină confirmarea faptului că este vorba despre o asemenea tulburare. 

Trebuie depăşite barierele legate de a merge la medicul psihiatru. Copilul nu este „nebun”, are doar nevoie de 

mai mult ajutor. Următorul pas este pregătirea strategiei. Este mai uşor să faci faţă situaţiilor dificile legate de 

educarea copilului când înţelegi natura problemei sale. Aplicarea strategiilor eficiente constau în identificarea 

pe rând a comportamentelor problematice şi punerea în practică a metodelor ce contribuie la modificarea lor. 

O condiție de bază în alegerea modalităţii de intervenţie pentru copiii cu manifestări hiperactive este de 

a aplica măsura respectivă acolo unde este cerută: în relaţia cu copilul, în familie sau la şcoală. În situaţia în 

care copilul prezintă manifestările comportamentale problematice în familie, este important să se ia măsuri 

pentru a schimba acest lucru în mediul familial. Părinții pot aplica aceste măsuri pe cont propriu sau pot să ceară 

sprijinul unui specialist. Dacă se apelează la un medic sau psiholog, acesta va planifica împreună cu părinţii 

paşii care trebuie parcurşi în familie. Trebuie să se renunțe definitiv la ideea că terapeutul va face un tratament 

cu copilul în cabinetul său şi toate problemele se vor rezolva ca prin minune. Este posibil ca terapeutul să lucreze 

şi cu copilul individual, dar este necesară şi implicarea factorilor educativi (părinţi, cadre didactice) în această 

muncă, discutând cu terapeutul măsurile specifice pe care le pot aplica în familie, respectiv în şcoală.  

 Trebuie identificate cele mai mari probleme şi cele mai dificile situaţii din familie. Apoi vor fi prelucrate 

măsurile psihologice şi pedagogice prin care problemele vor fi cel puţin diminuate, dar adesea şi rezolvate. Vom 

afla în ce mod pot fi diminuate disputele negative şi lipsite de rost pe care le avem cu copilul şi cum vom putea 

avea din nou experienţe pozitive cu copilul. Vom afla cum putem influenţa, părinţi şi cadre didactice, problemele 

de comportament ale copilului manipulând consecinţele pozitive şi negative ale acestora.  

 Intervenţia la şcoală devine necesară atunci când copilul are manifestări comportamentale problematice 

în aceste medii sau când acestea sunt cauza dificultăţilor pe care le are copilul şi care accentuează şi problemele 

din familie. În situaţia în care copilul nu prezintă probleme la şcoală, dacă vine liniştit de acolo şi dacă nu 

prezintă dificultăţi de performanţă şcolară, atunci nu există nici un motiv pentru a lua măsuri în aceste medii. 

Dacă problemele există, atunci este important ca părinţii să ia legătura cu învăţătoarea şi să caute împreună 

modalităţi de soluţionare a problemei. Câteodată este util ca în colaborarea cu şcoala sau cu grădiniţa să fim 

asistaţi şi de un specialist: psiholog, psihoterapeut, pediatru sau consilier şcolar. 

 Copiii hiperactivi au nevoie de încurajare constantă; aceasta înseamnă că trebuie să oferim copiilor o 

recompensă (care poate fi un cuvânt de laudă, o bomboană sau pur şi simplu aprecierea „bine” sau „corect”) 

după fiecare sarcină îndeplinită, fie şi foarte mică; dacă nu li se oferă prompt o formă oarecare de recompensă, 

copiii îşi pierd rapid interesul pentru muncă şi vor trage concluzia că nu au lucrat bine. La fel de important este 

ca lauda sau recompensa să urmeze cât mai repede posibil, după ce copilul a făcut bine un lucru pentru ca el să 

facă legătura logică între cele două elemente şi să ştie că-l recompensăm pentru rezultatul corect obţinut la 

problema rezolvată. Copilul trebuie să afle şi când nu a făcut bine ceva, nu prin ceartă sau reproş, ci pur şi 
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simplu spunându-i-se. Aceasta îl va ajuta pentru mai mult timp pe copilul hiperactiv să devină mai conştient de 

acţiunile sale şi îl va stimula în autocontrol. Şi, lucru foarte important: copilul hiperactiv are nevoie de o 

apreciere constantă a performanţelor sale pozitive. 

  Copiii hiperactivi au nevoie de explicaţii mai detaliate pentru fiecare element nou de învăţat, până ce îl 

asimilează. Lipsa de atenţie îi face să înţeleagă exasperat de greu elemente simple din viaţa curentă, dar dacă 

eforturile noastre persistă suficient de mult timp, copilul hiperactiv până la urmă va înţelege. Avem în acelaşi 

timp avantajul că el uită şi ne iartă repede, dacă din când în când ne pierdem răbdarea. 

  Copiilor hiperactivi au nevoie să li se repete instrucţiunile de mai multe ori, mai ales când sarcina este 

complexă. Trebuie urmăriţi atent şi să li se repete ce au de făcut pas cu pas, deoarece ei nu lucrează după un 

plan elaborat; cereţi copilului lucruri realiste, într-un moment liniştit, evitaţi pe cât posibil certurile. Trebuie să 

aplicaţi numai reguli pe care le puteţi impune, susţine, repeta şi argumenta cu calm. Odată ce aţi stabilit în mod 

ferm că un lucru trebuie făcut sau nu, insistaţi în ceea ce aţi hotărât, păstraţi-vă un comportament constant. 

  Stimulaţi orice atitudine (sau talent posibil) al copilului hiperactiv pentru a-i înlesni cât mai multe 

succese. Deseori copilul hiperactiv doreşte să realizeze lucruri care îi depăşesc posibilităţile ca să se afirme în 

faţa celor din jur. Trebuie să avem grijă cu asemenea experienţe şi să-l ajutăm permanent să obţină rezultate la 

nivelul posibilităţilor sale. Încercaţi să evitaţi pedepsele ca atare, învăţându-l pe copil cauzele şi efectele unei 

acţiuni. Încercaţi să-l ajutaţi să facă faţă modului său dezorganizat de gândire.  

 Sunt copiii hiperactivi care tind să abordeze mai multe activităţi fără un plan prealabil, ceea ce duce 

deseori la reuşite slabe şi la indispunerea prietenilor şi a familiei. O astfel de caracteristică este greu de schimbat, 

dar există totuşi modalităţi prin care părinţii pot să ajute. Prima este aceea de a stabili obiceiuri de rutină, 

încurajând copilul să le accepte şi să le repete în minte.  

 Mai putem ajuta copilul să-şi dea seama atunci când pare să aibă o zi mai proastă. Identificarea acestor 

zile îi poate aduce copilului senzaţia că luptăm alături de el împotriva greutăţilor pe care le întâmpină şi îl vom 

învăţa să se privească pe sine cu ochii unei persoane din afară. Odată ce poate face acest lucru, va începe să-şi 

considere fiinţa şi acţiunile mai realist şi, în sfârşit, să înceapă să se schimbe în mod conştient.  

În educaţia oricărui copil este esenţial să-i orientăm resursele energetice în direcţii constructive şi 

creative şi nicidecum să-i limităm sau să-i inhibăm manifestările spontane şi naturale de explorare a mediului. 
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COMPORTAMENTUL COPILULUI  ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ 

                                                                     

                                                                   
Profesor pentru învățământul primar URS MIHAELA LIA 

Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău,  jud. Sălaj 

 
              „Managementul conflictelor trebuie înțeles ca un management al succesului.” Rahim 

 

   Trăim la ora actuală, într-o lume în care starea de bine, siguranţa sau chiar viaţa noastră sunt, uneori, 

ameninţate sau puse la încercare de evenimente, pe care nu putem să le anticipăm întotdeauna şi pe care, în 

pofida evoluţiei ştiinţei şi a tehnologiei, nici nu le putem controla decât cel mult parţial. Ceea ce au în comun 

aceste evenimente şi ce ştim cu certitudine este că, indiferent când şi unde se produc, afectează, în măsuri şi 

pentru durate diferite, echilibrul emoţional al tuturor celor implicaţi.  

       Teamă, furie, ruşine, neputinţă, durere, îngrijorare profundă, descumpănire sunt doar câteva dintre 

posibilele emoţii pe care le resimt cei care trec prin asemenea evenimente şi care, de multe ori, nu pot face faţă 

singuri acestor situaţii.  

              Nici copiii nu sunt scutiţi de astfel de situaţii. În categoria acestora intră şi situaţiile de criză precum: 

doliul, abuzul, abandonul, eşecul şcolar, divorţul părinţilor şi în ultimii ani, tot mai frecvent, plecarea la muncă 

în străinătate a părinţilor 

 Pentru a avea reacţii adecvate la nivel comportamental şi emoţional este importantă pregătirea copiilor 

pentru a le face faţă. Ce putem face ca dascăli  în acest sens? Fiecare situaţie amintită implică modalităţi specifice 

de intervenţie. 

La vârsta de 6 ani copilul este pregătit pentru învățare. Copilul începe să dea sens acelor emoții pe care 

le simte, aceasta se reflectă și în felul în care copilul percepe lumea înconjurătoare. Nu puţine sunt situaţiile în 

care cadrul didactic se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile care afectează prin obstaculare bunul mers 

al activităţilor din clasă. În acest sens activitatea metodică propusă vine în sprijinul cadrelor didactice de a le 

oferii câteva strategii de intervenție în situații de criză educațională. 

  O situație de criză ,greu  suportată de copii, poate fi generată prin plecarea părinților la muncă în 

străinătate. Reacţiile acestora sunt diferite în funcţie de vârstă, temperament şi o serie de factori ce ţin de 

inteligenţa emoţională.  

  Mulţi părinţi consideră că, dacă copilul este mic nu înţelege prea mult şi prin urmare nu-l fac părtaş la decizii 

care au influenţă şi asupra destinului lui.               Întrebări de genul „când şi cum să-i spun copilului că plec?”, 

„să-i spun acum sau înainte de plecare?”, „cum reacţionez dacă refuză să accepte?, îi frământă frecvent pe 

părinţii aflaţi în faţa acestei situaţii.    Din dorinţa de a-şi proteja copiii de suferinţele generate de plecarea lor, 

de multe ori, fie amână prea mult momentul anunţului fie o fac într-o manieră lipsită de tact. De cele mai multe 

ori copiii află în ultimul moment despre această decizie şi atunci este firesc să se simtă marginalizaţi, lipsiţi de 

valoare şi de importanţă sau vinovaţi. De aceea, momentul despărţirii trebuie pregătit cu atenţie. 

 Ce putem face în acest sens? 

      Recomandăm părinților să vorbească cu copilul despre plecare cu mult timp înainte fără a le fi frică de 

reacţiile ce le-ar putea avea. Chiar dacă la început acesta reacţionează negativ, devine furios sau se închide în 

el, treptat se obişnuieşte cu ideea şi se pregăteşte psihic pentru momentul despărţirii. După un timp părinții 

redeschid subiectul, îi explicăm cum au decis acest lucru şi îl ajutăm să-şi imagineze cum va fi viaţa lui cu ei 

departe. În caz contrar copilul va simţi doar că se întâmplă ceva şi va fi tensionat fără a cunoaşte cauza. De 

asemenea, fără o explicaţie corespunzătoare, copilul este tentat să creadă că este un mod de-al pedepsi pentru 

vreo faptă de-a lui. Este important să nu se accentueze ideea  că plecarea este pentru binele lui deoarece îi putem 
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accentua sentimentele de vinovăţie şi este posibil să ne spună cândva că el nu are nevoie de bani ci de părinţi 

lângă el. 

SUGESTII PENTRU DEPĂȘIREA SITUAȚIEI DE CRIZĂ 

    Nu impunem cu forţa anumite lucruri legate de strategiile copilului de a face faţă situaţiei ci se recomandă să 

discutăm cu el dându-i posibilitatea să aleagă şi să-şi spună părerea cu privire la modalităţile care –l ajută să se 

adapteze noii situaţii. 

      Încurajam independenţa copilului. Astfel, el capătă încredere în capacitatea lui de a face faţă diferitelor 

situaţii şi câştigă experienţa necesară consolidării acestei încrederi. 

     O altă recomandare este de a  pregăti relaţia dintre copil şi persoana de îngrijire. Împreună e indicat să se 

decidă cine va avea grijă de el. Sugerăm părinților să evite a  încuraja o atitudine a copilului faţă de persoana de 

îngrijire, la fel ca faţă de părinte şi a persoanei de îngrijire faţă de copil similară cu cea a părintelui. Copilul, cu 

cât este mai mare ar prefera să vadă în persoana de îngrijire un partener, un prieten, pe cineva cu care să poată 

vorbi de la egal la egal. Unii copii devin chiar obraznici, neascultători tocmai pentru că vor să protesteze faţă 

de încercările persoanelor de îngrijire de a-şi impune autoritatea. 

     Comunicarea cu copilul este soluţia cea mai potrivită pentru a fi prezenţi în viaţa acestuia chiar dacă parinții 

sunt departe.Telefonul nu  ajută doar să se transmită informaţii ci şi să se asculte informațiile ce vin din partea 

copilului. E indicat să încurajăm copilul să vorbească cu părinții despre faptele şi emoţiile lui iar aceștia să-i 

accepte emoţiile şi să-i arăte şi copilului acceptul lor.  Numai aşa copilul va simţii părintele lângă el. Copiilor 

le este greu să adopte un comportament cerut de noi dacă emoţiile şi sentimentele lor sunt neglijate. Nu-i vom 

uşura situaţia negând sau spunându-i ce „ar trebui” să simtă. 

     Sugerăm părinților să își respecte  promisiunile. Nimic nu este mai frustrant, mai descurajant şi mai supărător 

pentru un copil decât o promisiune neţinută. Să nu compenseze lipsa lor de acasă prin multe cadouri. Să 

analizeze de ce fac acest lucru. În spatele acestui comportament se poate ascunde de fapt sentimentul de 

vinovăţie şi prin aceste cadouri nu fac decât să își satisfacă nevoia personală de a scăpa de acest sentiment 

neplăcut.   Şi toate acestea nu au nimic comun cu nevoile copilului. Cadourile frecvente îi arată copilului că 

dragostea poate fi înlocuită cu valori materiale. 

    Menţinem legăturii cu persoana de îngrijire, bunicii şi alte rude este o alta sugestie pentru părinți Dacă există 

neînţelegeri între copil şi aceştia, se recomandă părinților să asculte toate părţile implicate şi să nu se grăbească  

să învinovătească pe cineva. Poate că fiecare are dreptatea lui. Nu uităm să vorbim şi cu profesorii. Copilul 

petrece la şcoală mult timp,cadrele didactice   îl observă, îl cunoaşte, vede cum se descurcă, îl poate influenţa. 

Profesori ne pot spune despre copil lucruri pe care altfel nu le putem afla. 

     De cele mai multe ori situațiile de criză generează conflitce ce se regăsesc și în mediul școlar. Orice situație 

de comunicare afectată de conflict sau tensiune depinde automat de trei factori:  

-sursa care este profesorul 

- mesajul și mediul  

- canalele de comunicare.  

     Profesorul comunică, acționează prompt, identifică în timp util sursele conflictului și stabilește strategia de 

aplanare a conflictului și normalizare a climatului didactic. Ca profesori, avem datoria de a-i ajuta pe elevi să 

obțină o imagine mai clară despre ei înșiși și despre societate și de a face din conflict o șansă educativă.  În 

mediul școlar, conflictul trebuie negociat pentru a se ajunge la soluții acceptabile pentru ambele părți. Există 

cinci etape distincte în dezvoltarea și stingerea unui conflict școlar: 

1.Dezacordul – apariția diferențelor între școlari. 

2. Confruntarea – apariția acțiunilor care susțin convingerile, cerințele sau opiniile fiecărei părți. 

3. Escaladarea – violența verbală trece în violență fizică sau morală 

4. Descaladarea – se încep negocierile, eliminându-se tensiunea, iraționalitatea, spontaneitatea, lipsa de logică 

și apărând discutarea normală a intereselor părților aflate în conflict. 

5. Rezolvarea – intervine a treia parte a conflictului, obiectivă, neutră, imparțială -mediatorul. 
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 Rezolvarea conflictelor 

    Majoritatea conflictelor ar putea fi rezolvate prin simpla ascultare a adversarilor, lămurindu-ne supra 

așteptărilor și plângerilor lor. Uneori soluția este evidentă însă oamenii nu o văd, având adeseori tendința de a 

se concentra pe răzbunere și nu pe soluționare. Fiecare persoană are propriul mod de a reacționa la conflict, de 

a adopta strategii de rezolvare a conflictelor: 

Câștig-pierdere: „Nu îmi pasă dacă pierzi, atîta timp cât eu câștig” 

Câștig-câștig: „Cum putem face să fie bine pentru amândoi” 

Pierdere-câștig: „Calcă peste mine, toată lumea face asta” 

Pierdere-pierdere: „Dai puțin, obții puțin!” 

Strategii de rezolvare... cu șanse mari de  dezvoltare 

 Strategia câștig – câștig  

- rezolvă conflictul prin satisfacerea ambelor părți, asigurând continuarea pozitivă a relației. Ea invită partenerii 

la dialog, la explorarea comună a acelor idei și soluții ce i-ar putea ajuta pe amândoi. Deși părțile au nevoie de 

timp pentru a-și armoniza părerile, beneficiile din punct de vedere emoțional și al calității soluțiilor, sunt imense. 

- este o strategie în care o parte implicată ia în considerare nu numai ce dorește ea, ci și dorințele celeilalte părți. 

Aceasta înseamnă o altă abordare mentală conform căreia, dacă o persoană câștigă, nu înseamnă ca să piardă 

cealaltă, astfel ambele părți au de câștigat dacă se avansează unele idei de soluționare cum ar fi cooperarea, 

lucrul ca parteneri și nu ca adversari. 

    Negocierea este procesul de comunicare care are ca scop atingerea unei înţelegeri. Cele două părţi acţionează 

împreună pentru a reduce diferenţele dintre ele. Dacă negocierea nu rezolvă conflictul, se recurge la mediere.  

   Medierea este forma de intervenţie prin care se promovează reconcilierea sau explicarea, interpretarea 

punctelor de vedere, pentru a fi înţelese corect de către ambele părţi. Este de fapt negocierea unui compromis 

între puncte de vedere, nevoi sau atitudini ostile sau incompatibile.  

   Medierea presupune, de regulă, existenţa unei a treia părţi care să intervină între părţile în dispută. Această 

persoană încearcă să ajute cele două părţi în conflict să ajungă la o decizie satisfăcătoare pentru ambele părţi.  

 Convingeri eronate despre conflicte 

- Conflictul se rezolvă de la sine, cu trecerea timpului 

- Conflictul este întotdeauna negativ și distructiv 

- Într-un conflict cineva trebuie să piardă 

- A avea un conflict este un semn de slăbiciune sau vulnerabilitate 

- Conflictul într-o clasă de elevi este un semn de neimplicare a profesorului în problemele clasei 
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Modalități de evaluare a gândirii critice 

 

Profesor pentru învățămâtul primar, Nicorici Ana Felicia 

Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău,  jud. Sălaj 

 

” Nu exista altă cale de schimbare a situației globale  

decât îmbunătățirea calitații pregătirii omului” 

 

 

În teoria și metodologia curriculumu-lui se apreciază că proiectarea didactică se realizează concomitent 

cu proiectarea evaluării. Dar „ o evaluare corectă a învățământului nu va fi posibilă niciodată cu ajutorul unui 

instrument unic și universal”, afirmă G. de Landsheere ( 1975, p.127). Acesta sugera că ar trebiu să ne orientăm 

spre o abordare multidimensională a evaluării. Metodele și tehnicile  de evaluare pe care cadrul didactic le 

îmbină în vederea evidențierii progresului școlar se constituie într-o matrice de evaluare. 

În proiectarea evaluării trebuie precizate obiectivele evaluării. Evaluarea nu este doar un mod de control 

al cantității de cunoștințe memorate de elev, ci mai ales un criteriu de reorientare curricilară, de gândire a 

metodelor, a obiectivelor, a programului de învățare a elevului. 

Testele dau rezultate cuantificabile,iar scorurile obișnuite la teste sunt considerate indicatori 

satisfăcători pentru ce și cât învață elevii. Evaluarea calitativă, cu caracter preponderent formativ, îl pune pe 

elev în situația de a conștientiza eforturile necesare pentru dobândirea unor cunoștințe, abilități, competențe, 

astfel spus, arată cum învață elevii. 

De asemenea, evaluarea calitativă percepută ca un element reglator  al procesului de învățământ, efect 

al aplicării curriculum-ului. Acest efect poate fi urmărit pe mai multe paliere și de către toți factorii implicați și 

afectați de evaluare. La nivel central, guvernul și ministerul educației solicită dovezi că investigațiile și politicile 

în domeniul educației dau rezultate. La nivel local, inspectorii și directorii de școli cer dovezi că în școală se 

învață. Profesorii/ învățătorii vor să știe cât de bine merge clasa ca întreg și fiecare elev în parte. Elevii înșiși 

doresc să afle informații despre realizările lor, comparativ cu ale colegilor, ca să știe cam spre ce fel de viitor să 

se îndrepte. Părinții doresc să știe despre copiii lor dacă „trec ștacheta”. Rezultă că preocupările pentru o nouă 

evaluare coexistă cu tradiționala cultură a testelor, deoarece examinați și examinatori, indiferent de palierul pe 

care se află, vor dori să obțină și rezultate cuantificabile. 

În practica școlară adeseori evaluarea formativă este înlocuită cu evaluarea curentă, în accepțiunea de 

„notare ritmică”, constând în probe precum dictări, calcule, compuneri exerciții, etc.  Sunt vizate doar unele 

tipuri de comportamente, de obiceiuri nerelevante pentru personalitatea elevului, și neglijate aspecte importante, 

cum ar fi: gândirea, imaginația, atitudinea de responsabilitate, adoptarea unor metode proprii de lucru, 

competențe de comunicare și de relaționare, atitudinea elevului față de învățare, modul cum învață acesta ( 

sistematic sau sporadic) etc. N. Gronlund (1981) consideră că instrumentele de evaluare tradiționale sunt mai 

puțin sau deloc eficiente. 

Conceptul de evaluare formativă suferă transformări în ultimul timp și se vorbește de evaluare 

formatoare ( Nunziati, G.,1990). Dacă în evaluarea formativă inițiativăîi aparține profesorului, rămânând 

exterioară elevului, evaluarea formatoare izvorăște din reflecția elevului asupra propriei transformări, asupra 

propriei învățări (Oprea, C.-L., 2003). Evaluarea formativă are un aspect reglator asupra procesului de învățare, 

în timp ce evaluarea formatoare  dobândește o notă de interiorizare a actului evaluativ, de autoreglare și o 

condiție de ameliorare a învățării. 

Pentru evaluarea gândirii critice mai potrivită pare evaluarea formatoare, în care inițiativa de învățare 

și implicit de evaluare îi aparține elevului. Învățătorul urmărește evoluția elevului și îi oferă sprijin și îndrumare, 

dar pentru aceasta el însuși trebuie să-și îmbunătățească practica evaluării. Pe măsură ce învățătorii încep să 

incurajeje învățarea activă și gândirea critică la ore lor,descoperă că trebuie să trateze evaluarea în maniere noi. 
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În consecință, se impune tot mai mult depășirea evaluării tradiționale spre o evaluare alternativă, 

dialogată, deoarece:  este dificil să testezi elevii atunci când ei se confruntă cu probleme la care nu există un 

răspuns unic; este importantă aprecierea proceselor de gândire ale elevilor mai degrabă decât rezultatul obținut, 

respectiv ceea ce se petrece în timpul lecției, decât după lecție; elevii trebuie învățați să-și asume răspunderea 

pentru felul în care învață, ce anume trebuie să știe și cum trebuie să o facă ( Steele,J.L, Meredith, K.S., Temple, 

Ch., 1997). 

În acest sens, noile forme de evaluare nu intenționează să înlocuiască probele tradiționale, ci recomandă 

completarea instrumentului tradițional de evaluare cu o serie de metode alternative.    
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Predarea integrată - o provocare, o necesitate 

în perioada ciclului primar, dar mai ales în perioada achizițiilor fundamentale 

 

   Prof. înv. Primar Ciunt Florentina 

Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău,  jud. Sălaj 

 

             “Pentru că ne aflăm astăzi în plină revoluție a inteligenței trebuie să înțelegem că trandisciplinaritatea 

ne descoperă dimensiunea poetică a existenței, traversând, așa cum am spus, toate disiplinele, dincolo de ele.” 

Basarab Nicolescu 

Sarcina noastră, în calitate de profesori, este de a-i ajuta pe copii să înțeleagă diferența dintre “liber” și 

“liber să”.  Adică trebuie să le îndepărtăm atenșia de la ideea de la liber de constrângeri și reguli, care este o 

libertate iresponsabilă, la ideea de liber să respecte pe celalalt, să respecte tot ce este util și bun pentru viață. 

 Obiectivul fundamental al oricărui sistem educațional este formarea la elevi a culturii generale. 

Organizarea unilaterală a informației într-un sistem rigid este însă total nepotrivită  cu aceasta intenție. Aportul 

fiecărei discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific  disiplinelor, ci prin ceea ce au acestea in 

comun,  elemente transferabile,  elemente care asigură caracterul general. În acest fel,  prin educția în care 

curriculumul depășește barierele unei singure discipline, se vor forma competențele specifice,  dar si 

transferabile necesare dezvoltării personale a elevului ( competenta de a învăța să învețe, competențe sociale, 

metodologice). 

 Pe baza unei astfel de educații  deschise si flexibile se poate realize specializarea profundă ,  prin 

formarea unor competențe generale durabile în timp. Abordarea  integrate  specifică , este centrată  pe lumea 

reală, pe aspectele relevante ale vieții cotidiene, prezentate așa cum afectează și influențează ele viața noastră. 

Abordarea interdisciplinară a conținuturilor educaționale este astăzi o provocare și în același timp un 

imperativ pentru cadrele didactice și pentru toate nivelele de scolaritate. Mult teoretizată, interdisciplinaritatea 

are in contextul educațional actual șanse sporite de abordare, odată cu asimilarea în practica școlară a viziunii 

educationale propuse prin reforma învățământului. Atât reforma de orientare, cât și cea de structură și de 

conținut, sustin interdisciplinaritatea ca un principiu de organizare si desfășurare a procesului educațional. 

În Cadrul de referință al Curriculumului Național pentru Învățământul Obligatoriu, principiile privind 

predarea și învățarea accentuează următoarele idei: 

 respectarea particularităților de vârstă și individuale —  reper fundamental în construirea situațiilor 

de predare-învățare; 

 diversificarea si flexibilizarea situațiilor de predare —  învațare prin utilizarea de metode si 

procedee variate, interactive care să motiveze, să stimuleze elevul, să antreneze inițiativa, imaginația, 

creativitatea, dorința de a învăța; 

 centrarea pe obiective care urmaresc formarea de capacități, competențe, atitudini; 
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 centrarea pe elev în proiectarea activităților de învățare. 

Predarea integrată a cunoștințelor este considerată o metodă, o strategie modernă, iar conceptul de 

activitate integrată se referă la o activitate în care se abordează metoda în predarea – învațarea cunoștințelor . 

Această manieră de organizare a conținuturilor învățământului este oarecum similară cu interdisciplinaritatea, 

în sensul că obiectul de învățământ are ca referință nu numai o disciplină științifică, ci o tematică unitară, 

comună mai multor discipline. 

Predarea integrată a cunoștințelor nu poate fi definită ușor și nici suficient de riguros în același timp. 

Aceasta datorită faptului că este o noțiune dinamică care suferă mereu modificări. 

            Termenul utilizat cel mai frecvent este cel de predare integrată a științelor: Această denumire vrea să 

sugereze faptul că este o strategie ce presupune reconsiderări radicale nu numai în planul organizării 

conținuturilor, ci și în „ambianța” predării și învățării . 

Predarea integrată a științelor se fundamentează pe două sisteme de referință: unitatea științei și 

procesul de învățare la elev. 

Ideea despre unitatea științei se bazează pe postulatul că universul însuși prezintă o anumită unitate care 

impune o abordare globală. Constatările și experimentele în domeniu recomandă integrarea predării științelor 

ca un fel de principiu natural al învățării . 

Predarea integrata se dovedeste a fi o solutie pentru o mai buna corelare a stiintei cu societatea, cultura, 

tehnologia. In invatamantul modern este tot mai evidenta necesitatea instruirii integrate. 

Particularități ale învățării integrate: 

 interacțiunea obiectelor de studiu; 

 centrarea pe activități integrate de tipul proiectelor; 

 relații între concepte din domenii diferite; 

 corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viața cotidiană; 

 rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă fortă motrică a integrării, relevanța 

practică; 

Cei patru piloni ai învățării integrate sunt : 

 a învața să știi 

 a învața să faci 

 a învața să muncești împreună cu ceilalți 

 a a învața să fii 

 a învăța să știi/ să cunoști —  a stăpâni instrumentele cunoașterii; instrumentele esențiale ale 

învățării pentru comunicare și exprimare orală, citit, scris, socotit și rezolvare de probleme, a poseda 

în același timp o cunoastere vastă, dar și aprofundată a unor domenii principale; a înțelege drepturile 

și obligațiile specifice unei societăți democratice. Cel mai important aspect al acestui pilon este 

considerat însă a învăța să învețe. 
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 a învăța să faci — a-ți însuși deprinderile necesare pentru a practica o profesie și a-ți însuși 

competențele psihologice și sociale necesare pentru a putea lua decizii adecvate diverselor situații de 

viață; a folosi instrumentele tehnologiilor avansate. 

 a învăța să muncesti impreună —  a accepta interdependența ca pe o caracteristică a mediilor sociale 

contemporane; a preveni și a rezolva conflictele; a lucra împreună cu ceilalți pentru atingerea unor 

obiective comune, respectând identitatea fiecăruia. 

 a învăța să fii —  a-ți dezvolta personalitatea și a fi capabil să acționezi autonom și creativ în diverse 

situații de viață; a manifesta gândire critică și responsabilitate; a valoriza cultura și a depune eforturi 

pentru dezvoltarea propriilor capacități intelectuale, fizice, culturale; a manifesta simt estetic și a 

acționa pentru menținerea unui climat de pace și înțelegere. 

Învățarea depășește cadrul formal al școlii, nu mai este doar apanajul elevilor, fiind concentrată, ca 

activitate, mai ales în prima parte a vieții; evoluția și caracteristicile societății contemporane au condus la 

afirmarea și necesitatea ideii de învățare pe tot parcursul vieții. 

            Organizarea învățării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică 

și complexă, caracterizată de explozia informațională și de dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor. O învățare 

dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiționale poate fi mai profitabilă din perspectiva 

nevoilor omului contemporan. 

Dintre strategiile didactice utilizate în abordarea interdisciplinară care favorizează învățarea integrată, 

amintim: 

 învățare bazată pe proiect, 

 predarea în echipa formată din mai multe cadre didactice, 

 învățare prin cooperare, 

 învățare activă, 

 implicarea comunității, 

 aplicații ale inteligențelor multiple, etc.  

În  învățământul primar abordarea integrată a conținuturilor este o necesitate, dată de nevoia firească a 

școlarului mic de a explora mediul apropiat, fizic și social, de a-l cunoaște și a-l stăpâni, preocupare ce este pe 

deplin întâmpinată în condițiile structurării interdisciplinare a curriculum-ului. Aceasta, deoarece modul natural 

al elevilor de a învăța despre ceea ce îi înconjoară nu este acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, 

dimpotrivă, integrarea informațiilor, priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit 

interesul sau a unor elemente de viață reală. De altfel, viața de adult îi va așeza pe indivizi în fața unor probleme 

ce presupun de cele mai multe ori cunoaștere globală. 

Studierea integrată a realității îi permite școlarului mic explorarea în mod global a mai multor domenii de 

cunoaștere prevăzute în programă, dar subordonate unor aspecte particulare ale realității înconjurătoare, 

asigurându-i achiziția unor concepte și legități fundamentale, a unor proceduri de lucru și instrumente de 

cunoaștere a realului. 

 De asemenea, abordarea integrată a conținuturilor educației școlare permite luarea în considerare a nevoilor 

de cunoaștere a școlarilor mici și abordarea unor subiecte de interes pentru aceștia în cadrul unor teme / proiecte 

mai cuprinzătoare, sugerate de documentele curriculare. 

 

       Corelarea conținuturilor, predarea tematică, predarea sinergică, integrarea curriculară – termeni cu 

semnificații relativ echivalente – sunt soluții posibile pentru depășirea pericolului detașării școlii de viața reală 

si transformării acesteia într-un cadru închis ficțional și denaturat.  

      Integrarea conținuturilor disciplinelor de studiu, precum și a ariilor curriculare este considerată astăzi 

principala provocare în domeniul proiectării programelor școlare. 

      Argumentele psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt multiple. Astfel, in 

planul profunzimii si solidarității cunoștințelor dobândite printr-o atare abordare, plusul calitativ este evident: 
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 cei care învță identifică mai ușor relațiile dintre idei și concepte, dintre temele abordate în școală 

și cele din afara ei; 

 baza integrată a cunoașterii conduce la o mai rapidă reactivare a informațiilor; 

 timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit. 

 În planul relațiilor interpersonale: 

 integrarea curriculară și, în special, metoda proiectelor încurajează comunicarea și rezolvarea 

sarcinilor de lucru prin cooperare; 

 în timpul derulării proiectelor se dezvoltă un „sens al comunicării” și o perfecționare implicită 

a modurilor de grupare; 

 elevii devin mai angajați și mai responsabili în procesul învățării; 

 curriculum-ul integrat promovează atitudini pozitive. 

            Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învățarea conform 

unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie sa coexiste în curriculum-ul integrat. 

            Parametrii structurării curriculare integrate pot fi: conceptele transmise, deprinderile și abilitățile 

formate și aplicațiile realizate. 

           Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării elevului: 

intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică și 

progresivă a unei culturi comunicative necesare elevului în învățare, pentru interrelaționarea cu semenii, pentru 

parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învățare, pentru învățarea permanentă. 
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TEACHING ENGLISH YOUNG LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Prof. Stancu Priciu Daniela 

Liceul Teologic Adventist Craiova 

 

Every ELT teacher has experienced a moment when they wonder what else can be done to help a struggling 

student. Trying new activities and methods may work, but sometimes the student continues to have problems. 

This may suggest the student has special educational needs. The student could also be struggling because the 

language is different from their first language or because of issues related to acculturation. 

Learning disabled students are those who demonstrate a significant discrepancy, which is not the result of some 

other handicap, between academic achievement and intellectual abilities in one or more of the areas of oral 

expression, listening comprehension, written expression, basic reading skills, reading comprehension, 

mathematical calculation, mathematics reasoning, or spelling. 

Following is a list of some of the common indicators of learning disabled students. These traits are usually not 

isolated ones; rather, they appear in varying degrees and amounts in most learning disabled students. A learning 

disabled student … 

- Has poor auditory memory—both short term and long term. 

- Has a low tolerance level and a high frustration level. 

- Has a weak or poor self-esteem. 

- Is easily distractible. 

- Finds it difficult, if not impossible, to stay on task for extended periods of time. 

- Is spontaneous in expression; often cannot control emotions. 

- Is easily confused. 

- Is verbally demanding. 

- Has some difficulty in working with others in small or large group settings. 

- Has difficulty in following complicated directions or remembering directions for extended periods of time. 

- Has coordination problems with both large and small muscle groups. 

- Has inflexibility of thought; is difficult to persuade otherwise. 

- Has poor handwriting skills. 

- Has a poor concept of time. 

In either case, what can a teacher do in class to help this student? 

1. Get to know your student. 

They want to be just like the other students, not thought of as only a student with differences. Find out what the 

student really likes to do (favourite activities, books, music, games, etc.), and wants to do (at school, outside, 

dreams, etc.). Then include those likes and wants in the class activities and lesson themes. 

2. Find out about your student’s life experience (family, language and school experience). 

A student who has had a positive school experience and is confident in their first language (L1) will have better 

success when learning the second language (L2). They actually rely on knowledge from the first language to 

help in learning the second language. 

If you are teaching young learners in an ESL environment, where everything in the school and the community 

is in English, you may have students who behave like they have special educational needs. However, we must 

keep in mind that a student who has just moved to a new community may be experiencing culture shock. This 

can have a significant effect on how a child deals with learning a new language. Being overwhelmed by sights 

and sounds that are different can cause the child to withdraw and/or experience ‘response fatigue’. This is the 

inability to respond because they cannot handle any more new and different stimuli. So it’s important to know 

more about your student to determine the best way to teach them. 

https://www.teachervision.com/learning-disabilities-month/learning-disabilities-glossary-of-terms
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3. Create an atmosphere of acceptance and encouragement where all students feel supported and can learn in 

different ways. 

Every student should feel welcome and valued. To help a student with special educational needs, seat the student 

near your desk so you can easily give assistance as needed. When individual speaking is necessary, have that 

student stand near you for support. Also, encourage all your students to get to know each other through in-class 

activities and projects they do together. Have your students work in small groups and pairs, playing language 

games, creating stories and role-plays, etc. This is good for students with learning disorders as well as for 

culturally and linguistically diverse (CLD) students. Working together with a supportive group or partner, that 

can share ideas, can make a significant difference for these students. Positive pairing helps the student with a 

difference or disorder feel productive and confident. It minimizes that feeling of being different. 

4. Use plenty of visuals in your class. 

Teacher and student cards with a picture and written word for vocabulary words are ideal. This is especially 

important for students who have hearing disabilities. Since they do not hear well, they need to focus on the 

written words from the beginning. Have students play games in pairs or small groups using small cards, each 

with a picture and a word to build knowledge in a playful way. Place pictures around your room with words 

that students can refer to as needed for support. 

5. Introduce and practice new language using a multi-sensory/multi-modal approach. 

Students with special educational needs, and all students learning a second language, need to have visual, 

auditory, and kinesthetic input. This multi-modal approach can help the student practice and reinforce the new 

language in a variety of ways. Dialogues and songs and chants, with repetitive lyrics, that focus on the rhythm 

of the language are also beneficial. Students with speaking disorders tend to have fewer problems when they 

are singing or speaking rhythmically (with a chant). Students more easily learn to say new words and language 

in songs because most of them generally enjoy music and focus on learning the song. Clapping the rhythm also 

helps both those with speaking as well as hearing disorders. 

6. Half-class drills are very useful when practising new language.   

If a large group of students are talking together, no one feels as if they stand out. Have half of the class ask the 

questions and the other half answer.  Practising like this, without any student feeling singled out, reduces stress 

and allows time for students to develop muscle memory and confidence, before having to speak alone. This is 

especially important for students with special educational needs. 

7. Use fun materials, based on students’ likes and experience. 

To encourage students who are struggling, find or create short stories about famous people who have overcome 

disabilities and setbacks. Inspire your students to believe that they can also triumph in spite of the challenges 

they face.  Use magazine pictures of strong and inspiring characters to make popsicle-stick figures. Then place 

sight words on the figures and have students make sentences with them. Do projects where students create 

simple stories using their favourite TV or game characters. Always encourage students to share their experiences 

and viewpoints so that they link their learning to what they already know. 

8. Use assistive technology to help provide differentiated learning opportunities for your students. 

Digital resources for students often contain stories, which a student can listen to and read over and over, at their 

own pace. This gives students a chance to practice words and language that they might not be able to completely 

absorb during the in-class activities. Online practice also provides students with a way to practice listening and 

new language on their own, in the privacy of their homes. 

English Language Learners (ELLs), like the general student population, may have any one of many learning 

disorders, including visual impairment, hearing impairment, dyslexia or delayed language development. If they 

face these challenges, it will be evident in both L1 and L2. So it is important for us to carefully understand and 

evaluate a student’s complete language and life experience when one is struggling with learning English and 

provide extra support for that student when needed. 
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As we work with our students, we must also be aware that students who are newcomers to our area, or students 

who did not choose to be in English classes, go through an adjustment period. During this time, they may 

actually exhibit behaviours that are similar to those found in a student with special educational needs, such as 

distractibility, lack of focus and concentration in learning, rejection of and a distance from the new language 

and community. Given time and plenty of encouraging support from us, and their classmates, students with 

special needs will be able to learn English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources 

https://www.teachervision.com/special-needs/teaching-students-special-needs 

https://www.edutopia.org/article/new-strategies-special-education-kids-learn-home 

https://www.positiveaction.net/blog/teaching-special-education-strategies 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/teaching-children-and-young-people-with-special-educational-needs-and-

disabilities/book242789 

 

 

 

              

https://www.teachervision.com/special-needs/teaching-students-special-needs
https://www.edutopia.org/article/new-strategies-special-education-kids-learn-home
https://www.positiveaction.net/blog/teaching-special-education-strategies
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/teaching-children-and-young-people-with-special-educational-needs-and-disabilities/book242789
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/teaching-children-and-young-people-with-special-educational-needs-and-disabilities/book242789
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      Inclusive Education and Teaching English to Children with Special Educational Needs 

 

       Prof. Vintilă Izabela Daniela 

Colegiul Naţional “Elena Cuza” Craiova 

 

Teachers should be accustomed with various methods of teaching in order to deal with diversity in the 

classroom. Diversity is a typical characteristic of a classroom, which is caused by differences in students’ levels, 

interests, gender, abilities, cultural and family background, all kinds of difficulties and learning disabilities. 

There has been a lot of discussion around the topic of teaching students with learning disabilities. 

The learning disabilities are caused by some kind of brain anomalies, injuries, perception disorders, which can 

result in difficulties in learning, processing information and remembering. As a result, students with learning 

disabilities may experience failure in the learning process. Consequently, they often face side effects, like low 

marks, stress, tiredness due to extra hours spent on studying, lack of self-confidence and independence, social 

difficulties with classmates, teachers, parents, misbehaviour, bad psychical condition, even depression. Though, 

it is very difficult, parents and teachers often try to find a way to help their children and students, support them, 

ease stress, encourage them to make progress and lead them towards success. 

Generally, it is assumed that integration or inclusive education depends on what teachers do in classrooms. 

Inclusion largely depends on teachers’ attitudes towards pupils with special needs and on the resources available 

to them. In quite a number of studies, the attitude of teachers towards educating pupils with special needs has 

been put forward as a decisive factor in making schools more inclusive. If mainstream teachers do not accept 

the education of these pupils as an integral part of their job, they will try to ensure that someone else (often the 

special teacher) takes responsibility for these pupils and will organize covert segregation in the school (e. g. the 

special class).   

The  different  types of  resources  available  to  teachers  can  be  deduced  from  the microeconomics of 

teaching (Brown and Saks, 1980; Gerber and Semmel, 1985). In these theories the term 'resources' refers not 

only to teaching methods and materials but also to time available for instruction and to the knowledge and skills 

of teachers acquired through training and experience. All these resources can be used when handling differences 

in classrooms. Teaching pupils with special needs in the mainstream classroom no doubt deviates from the 

'regular' programme. Teachers are confronted with the question of how to instruct these pupils. Pupils with 

special needs may require more instruction time or other learning methods and professional knowledge. In that 

case, teachers will feel the need for more time, materials and knowledge. Generally, this can be achieved in two 

ways: by an increase in resources (more time allocated to teachers) or by re-arranging available resources (other 

use of available time). Increasing available time (e. g. through the use of educational assistants) or enhancing 

teachers' professional knowledge (e. g. consultation teams)  

are ways of increasing the necessary resources for inclusive education, but teachers may also need to rearrange 

available resources across the pupils in the classroom. Teachers can, for example, encourage above-average 

pupils to work more independently, to work with computers and to help each other, so that more teaching time 

is left for pupils with special needs. To realize the inclusion of these pupils in mainstream education, teachers 

will try to enhance the level of resources and differentiate between pupils with respect to the amount and type 

of resources available to them. The idea is that a successful inclusion of pupils with special needs depends 

largely on the availability of resources in the mainstream classroom and on the way, teachers differentiate the 

resources between pupils. A final important issue at the teacher and classroom 

level is a teacher’s sensitivity and skills in order to enhance significant social relations between pupils. 

Particularly for children with special educational needs (and their parents) meaningful  interactions with  non-

disabled peers  are of utmost  importance. The teacher  should have the  

right attitude, but also needs a good understanding of how to develop these  interactions and relationships. 
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For teachers of English, the most common difficulties they have to face are oral communication disorders, 

reading and writing difficulties. They do not have any preparation for teaching English to children with special 

educational needs and therefore they lack skills and knowledge on how to teach foreign languages to children 

who don`t yet master their mother tongue. Perhaps, it would be useful to introduce a lecture during the teachers` 

academic preparation on how to teach children with SEN. Supporting teachers cannot take over the English 

teacher`s job because most of them don`t have enough English language knowledge. However, in teaching 

English, the English teacher has to benefit from support: the parents`, the supporting teacher`s and even the 

school psychologist`s. 

There are certain strategies that an English teacher has to take into account. For instance, the lesson should be 

planned according to the following criteria: 

• the methodology used in teaching English should be made appropriate for children with SEN 

• the teaching material should be catchy and attractive, but also appropriate 

• the teacher should plan extra working time with the child 

• the curriculum should be adapted for children with SEN (namely, the pressure to cover the entire curriculum 

should be excluded and the focus should be on developing a few skills) 

• the teacher along with the inclusive education specialist should draw up an individual study plan for children 

with SEN 

The English lesson should be very interactive; emphasis must be placed on singing, playing, dancing, drawing. 

Movement activities are extremely beneficial for children with SEN as most of them have difficulties in staying 

focused or sitting down. The atmosphere should be pleasant as children feel uncomfortable working under 

pressure, in stressful situations or in a boring activity. Abstract concepts, rules, grammar rules should be avoided 

as they bring about tension. It is better to avoid correcting mistakes too often because it can demotivate children. 

Lexical or grammar chunks should be repeated as much as needed. A foreign language is learnt by direct 

exposure to it, therefore children with SEN should be familiarized with English by listening and reading 

activities. Children have different learning styles, even the healthy ones. For this reason, it is advisable for 

teachers to be familiar with the SEN child`s learning style.  

Kinesthetic  children  prefer   movement  while   learning,  visual   children  prefer  reading  and  pictures,  

interpersonal learners like group work and classroom discussions while intrapersonal children prefer working 

individually. It is very important that teachers adjust their lesson to the child`s learning style, especially when 

working with children with SEN. The typical English lesson for children with SEN should focus on listening, 

playing, speaking, miming, singing, dancing, acting, arranging element, etc. The types of interaction used can 

be individual or group work. Teachers should constantly encourage their students. The teacher`s dedication and 

determination are very important in teaching English to children with SEN. 

In conclusion, English can be taught to children with SEN without placing them in special schools. Though 

certain teachers believe that a foreign language should not be taught to children who still have difficulties with 

their mother tongue, itis a bad decision. Learning a new language opens their minds, helps them create cognitive 

relations, organizes their mind and brings satisfaction. English teachers should adapt their lessons to children 

with SEN, should engage them in classroom activities and use interactive methods. These methods 

are beneficial for regular students too, because they are challenging, favour communication and interaction. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

 

                 Prof. Înv. Preşcolar, Constantin Alina, 

       Grădiniţa Nr. 138, Bucureşti 

 

 

Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre 

ele.Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

 Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră 

un dezastru, iar altele un simplu inconvenient. Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte 

atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare 

la exigenţele grădiniţei. 

Din această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-

ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări 

de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

-copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

   Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare 

pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două 

persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

 Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile 

trebuie să fie cât mai variate.  

 Grǎdiniţa este un mediu important de socializare. 

 Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: grupe diferenţiate, integrate în structurile 

grădiniţei obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în gruple obişnuite, integrarea individuală a 

acestor copii în aceleaşi grupe obişnuite. 

         Integrarea în grădiniţă exprimă atitudinea favorabilă a copilului faţă de grădiniţa  pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care 

susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator 

la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de grădiniţă şi 

posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate 

normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele grădiniţei. 

        În grǎdiniţǎ, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de copii slabi sau indisciplinaţi, 
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el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte 

respins de câtre mediul grădiniţei (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de copil intră în relaţii cu alte persoane 

marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

        Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele cu 

tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a 

renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea 

copilului. 

         Copiii  cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate.  

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare 

al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este 

necesar să fie învăţat. 

         Copiii  cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare 

adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală 

specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

        copiii  ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, 

a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor educaţionali 

(familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea copilului şi a familiei.  

Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, evaluare 

diverse strategii şi intervenţii utile: 

-Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 -Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 -Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 -Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 -Încurajarea eforturilor; 

-Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 -Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

-Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

-Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

-Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

-Folosirea învăţării afective; 

-Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare etc. 
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Impactul activităților de voluntariat în educația preșcolară 

 

Profesor învățământ preșcolar Măgulean Paula, 

Grădinița PP „Căsuța piticilor” Arad 

 

 

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de seamă 

ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai în prag de 

sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des activităţi 

de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi 

competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru 

voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi 

provocările umane. 

Perioada preșcolarității este o perioadă importantă în   formarea și dezvoltarea  personalității şi a sistemului 

propriu de valori, în  formarea  imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. La 

această vârstă copiii au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea trece cu 

succes  la autonomie și responsabilitate. 

Un obiectiv complementar al școlii este acela de a-i învăța pe copii să trăiască frumos și sănătos, implicându-i  în 

mod direct pe aceștia în rezolvarea problemelor ce afectează mediul înconjurător și sănătatea comunității în care 

trăiesc, chiar a societății în ansamblul ei, pentru că, să nu uităm, copiii de astăzi sunt adulții de mâine. Dacă 

preșcolarii de astăzi cresc și se dezvoltă în spiritul voluntariatului, poate oglinda societății de mâine va fi una diferită, 

încununând munca tuturor dascălilor care sunt implicați în consolidarea educației permanente în viețile copiilor pe 

care îi modelează de-a lungul carierei, insuflându-le valori ca: iubirea, bunătatea, respectul, credința. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă 

bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii sau de 

bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile potrivite pentru 

a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate beneficiile pe care le 

poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul ca eşti un model pentru el. 

Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te implici în activităţi de pe urma cărora 

să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui 

de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu 

mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, 

fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 2002). 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale 

omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup  

- reprezintă o modalitate prin care:                                                                                                              

 - pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă 

de aproapele;                                                                                                     

   -persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă 

şi se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;    
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 -se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună în 

comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le întâlnim 

şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                    

În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. Voluntariatul sau 

altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe profesionale într-un anumit domeniu care 

să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, 

astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai departe.                                                       

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi 

sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                                        

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în crearea 

unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, un grup care 

devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a 

comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi 

comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul 

te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la 

crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, activităţi 

muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-plantări, acţiuni de 

ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, 

intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                

 - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ 

şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                      

- educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                      - 

cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;        

 - educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                        

      - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea în 

activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte formează 

deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă parte contribuie 

direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale sănătoase a copiilor. 

Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului în interesul sănătăţii 

noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a ne implica activ în 

identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea problemelor de mediu.  

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe probleme de 

mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de diversitatea situaţiilor, 

impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată care să faciliteze educarea 

populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 
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 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea mediului;                                                                                                                           

   - găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au voluntarii 

în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea problemelor.                                                                                                                

   În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de ecologizare 

a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii transmit copiilor cele 

mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat 

de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar 

şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de comunitate 

şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor valori şi atitudini 

morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii de a 

acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile de 

învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii 

din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în 

comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa 

voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei şcoli 

europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. Voluntariatul 

reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute.  

De multe ori, preșcolarii sunt considerați prea mici pentru a-şi asuma responsabilități, însă, dacă li se oferă 

o șansă,  se pot transforma într-un adevărat  model pentru adulții din jurul lor. Manifestând deseori un entuziasm 

molipsitor,  fiind  creativi și foarte activi, pot antrena alți membri ai comunităţii în procesul de schimbare și tocmai 

de aceea implicarea activă a preșcolarilor în activități de voluntariat  pot genera schimbări pozitive, fiind 

benefice  pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei.  
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SATISFACŢIA  DE  A  FI  VOLUNTAR 

 

 Profesor învățământ preșcolar Ursoi Cristina 

 Colegiul „Mihai Viteazul” Ineu – Grădinița  cu Program Prelungit 

 

„Oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să 

efectueze anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci 

după faptele lor”. 

 Nicolae Iorga  

 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii 

diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a 

cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, voluntariatul beneficiază de o 

minimă atenție și de o slabă informare. 

Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să-i ajuți necondiționat acolo unde 

este nevoie. Atunci cȃnd dăruiești iubire, primești iubire, cȃnd respecți, ești respectat. Toate aceste valori pot fi 

cultivate ȋn conștiința copiilor, ȋncă de la cea mai fragedă vȃrstă, prin participarea directă la acțiuni care să le insufle 

acestora valori morale. Ȋncă de mici copiii sunt capabili să ȋnțeleagă și să manifeste calități morale precum bunătate, 

toleranță, dărnicie, integritate. Ca dascăli, noi suntem datori să le oferim copiilor ocazii concrete, reale, în care ei 

să poată dobândi și manifesta aceste calitățile morale. 

Să fii voluntar înseamnă să îţi dăruieşti parte din timpul tău liber şi să îl dedici celor care au nevoie de tine. 

Să te implici, să acţionezi să ajuţi ori de câte ori situaţia o cere, ori de câte ori este posibil. Înainte de a răspunde cu 

,,Nu’’, să învăţăm să spunem ,, Da”, să răspundem nevoilor celorlalţi, să căutăm parteneri care să ne ajute atunci 

când situaţia, poate ne depăseşte, într-un cuvânt să ne implicăm mai mult să nu trecem nepăsători pe lângă 

suferinţele şi problemele celor de lânga noi. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

copiilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în 

ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din grădinița noastră, urmărindu-le evoluția și 

celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul unități i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă 

perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un 

aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea copiilor  cu 

privire la nevoile colegilor . prin  intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, copiii ajung să 

cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste 

acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine copilul , descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel copiii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea 

ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de 

educatoare, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul 

lor, dar și pe cel al copiilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire schimbarea 

radicală care s-a produs când un asemenea ecopil  a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din 

jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă 

rezultate mult mai bune. 
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Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem 

să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim din 

interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Copiii învață să trăiască în 

relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale 

vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel 

conferă copiilor  în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, copiii  se simt valorificați, își formează 

noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot 

oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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ŞANSE EGALE PENTRU COPIII PROVENIŢI DIN MEDII DEFAVORIZATE 

Prof. inv.primar: Ionescu Madalina Adela 

Școala Gimnazialā ,, Matei Basarab”, loc.Pitesti, jud.Arges 

 

Prima cerinţă a educaţiei incluzive este de a diminua până la a elimina toate formele de excluziune. Ea 

asigură accesul, participarea şi succesul şcolar pentru toţi copiii. Şcoala incluzivă dezvoltă toate elementele 

necesare unei integrări sociale reuşite. Şcoala incluzivă este deschisă tuturor elevilor şi le furnizează elementele 

esenţiale unei integrări sociale reuşite. Şcolile incluzive sunt acele şcoli deschise şi prietenoase, care au o curriculă 

flexibilă şi practici de predare de calitate. 

Toţi cetăţenii români au drept egal la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de gen, rasă, 

naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social sau economic. Acest drept este prevăzut în 

Legea învăţământului nr. 84/1995. În instituţiile de învăţământ publice educaţia este gratuită şi statul garantează 

dreptul la educaţie în interesul individului şi al societăţii. 

İn România, condiţiile de viaţă ale copiilor au fost puţin studiate, deşi în mai mult de jumătate din 

gospodăriile de la noi trăieşte cel puţin un copil şi aproximativ un sfert dintre aceştia trăiesc în sărăcie (Zamfir, 

2005). Scoala este pentru majoritatea acestor copii speranƫa la un viitor mai bun, este o șansa apre noi 

orizonturi. Toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, conştientizează 

diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu.  

Din nefericire școala românească se confruntă în ultimul timp cu, şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau 

celor cu cerinţe educative speciale. În categoria copiilor defavorizaţi sunt incluși cei proveniţi din familii 

monoparentale sau orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri sau sunt plecaƫi în strāinatate fiind 

lāsaƫi în grija bunicilor sau a rudelor, copii care au grave probleme de sănătate, copiii care locuiesc în zone izolate 

sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport, copiii de etnie rromă care se 

integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi, copiii fără un domiciliu stabil sau copii ai străzii etc. 

Accesul copiilor la școala de masă, alături și împreună cu elevii „normali” reprezintă o permanentă 

provocare pentru toate categoriile de cadre didactice, manageri de școală dar cu toate acestea educatia incluziva 

este cea mai bunā soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor acestor elevi, caracterizată prin 

următoarele principii: dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din 

educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; Școala are menirea 

de a se adapta nevoilor elevilor, de a gāsi soluƫiile potrivite integrāii acestora. 

Educaƫia incluzivă are la bază un curriculum adaptat în funcƫie cu nevoile copiilor, folosirea unor metode 

şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate 

la clasă reprezinta poate ,,cheia” reusitei adaptārii acestor copii. İncadrarea unui copil într-un curs normal de viaţă 

presupune eleiminarea situaţiilor de marginalizare şi excludere. Copiii de etnie rromă, cei orfani sau cu o situaƫie 

material precarā sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, dar cadrele didactice trebuie să realizeze anumite 

activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, deoarece prejudecăţile unor profesori sau elevi pot 

genera un comportament discriminatoriu. 

Spre exemplu, copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie de 

mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Considerām cā toƫi ne naștem egal însā sărăcia şi lipsurile 
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familiilor rrome, prejudecăţile, contribuie la marginalizarea acestora, la limitarea accesului la şansele egale la care 

au dreptul toţi copiii. Mulţi dintre elevii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi abandon şcolar. 

Discriminarea elevilor rromi în cadrul sistemului de învăţământ, sărăcia, tradiţiile etniei se transformă în 

cauze principale ale abandonului şcolar. Cadrele didactice trebuie sa conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie 

corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor, iar scoala trebuie să ia măsuri potrivite 

pentru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în interiorul lor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să 

trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. Activităţile extracurriculare sunt un bun prilej 

de comunicare, cooperare între toƫi elevii, activitāti recomandate de majoritatea dascalilor din România. 

Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familiile elevilor pentru a discuta problemele acestora 

fie de naturā comportamentală sau materială pentru a se găsi soluţii care să ducă la rezolvarea acestor probleme, cu 

orfelinatele, în cazul copiilor orfani etc Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate de unitatea de 

învăţământ, şcoala împreunā cu primăria trebuie să gaseascā soluƫii pentru asigurarea transportul zilnic, sa gāseasca 

soluƫii pentru accesul la educatie . 

Am ales aceastā temā dearece în judeƫul Cluj foarte multe școli, îndeosebi rurale se confrunta cu astfel de 

situaƫii. Scoala împreuna cu alte instituƫii locale are sarcina deloc ușoarā de ajuta acești copii sā se dezvolte 

armonios, sā-și descopere pasiuni și abilitāƫi care sā-i recomande pentru o profesie. 
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Nevoile copilului cu cerinte educative speciale (C.E.S.) 

 
PÎSLARU LAURENTIU Centrul Școlar de Educatie Incluzivă                

”Sfântul Nicolae” Câmpulung 

                                                            PÎSLARU ANDREEA Centrul Școlar de Educatie Incluzivă                 
”Sfântul Nicolae” Câmpulung 

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 

nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de 

cultura şi de valorile promovate.  

Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. 

Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

Persoanele deficiente, la rândul lor au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor: unele îl consideră 

dezastru, iar altele un simplu inconvenient. 

Există mai multe perspective de abordare a handicapului ce se concretizează în diferite definiţii sau 

modele ale acestuia: 

Modelul medical- defineşte handicapul ca o boala cronică; 

 Modelul economic- consideră că persoanele cu handicap sunt incapabile de a munci sau de a se deplasa, deci sunt 

neproductive sau mai puţin productive, fiind deci o boală economică; 

 Modelul limitării funcţionale- defineşte handicapul ca o deficienţa severă, cronică, proprie persoanei care 

îndeplineşte următoarele condiţii: manifestă o deficienţă mentală sau fizică (sau o combinaţie de deficienţe 

mentale şi fizice), se manifestă înaintea vârstei de 22 de ani, se continuă fără a preciza o limită, reflectă nevoia 

persoanei de îngrijire, tratament sau alte forme de servicii pentru o perioadă îndelungată sau pentru toata viaţa, 

concepute şi aplicate în mod individual. 

 Modelul psiho-social- raportează handicapul de societate plasând problema handicapului la interacţiunea dintre 

persoane şi diferitele segmente ale sistemului social, astfel că societatea este cea care trebuie sa se adapteze la 

persoanele care o compun, nu numai persoana să se adapteze societăţii. 

  Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, 

cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această 

categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-ADHD, 

tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de stres 

posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, discalculia, 

dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, întârzieri 

în dezvoltarea limbajului). 

  Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp. 
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  Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de 

minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

  Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile 

trebuie să fie cât mai variate. 

  Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

  Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile 

şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a 

acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

  Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice 

care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate fi considerat un 

colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi 

posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental 

considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.  

  În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de catre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în 

relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i 

oferă societatea. 

  Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele 

cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de 

a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea 

copilului. 

  Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor 

beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să 

fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, 

dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie 

învăţat. 

  Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de 

grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

  De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să 

primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de predare 

adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă medicală 

specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a 

medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor educaţionali 

(familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului şi a familiei. 

  Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, 

evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: 
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 Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

 Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 Încurajarea eforturilor; 

 Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi 

evidenţiat cel mai mic progres; 

 Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

 Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

 Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

 Folosirea învăţării afective; 

 Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

 Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

 Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, 

activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

 Sprijin emoţional; 

 Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

 Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

 Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării, adecvarea 

materialelor didactice; 

 Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev profesorul să 

vorbească numai stând numai cu faţa spre elevi; 

 Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

 Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă atenţia 

restul colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive;  

 Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

 Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a manifestării 

agresive a elevului; 

 Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

 Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

 Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu încrunte 

privirea); 

 Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

 Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 

  Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească barierele din 

calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să 

reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. 

Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

  Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile 

pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate calităţile, 

pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1400 
 

 

Referinte : 

1. Albu A., Albu C. “Asistenţa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic”, Iasi, Poliron, 2000 

2. Ionescu S “Adaptarea socioprofesională a deficienţilor mintal”, Bucuresti, Ed Academiei, 1975 
 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1401 
 

Rolul voluntariatului 

 

Prof. Nistor Cristina 

LT „C-tin Brâncoveanu” Dabuleni 

 

 Activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de noi poarta 

numele de voluntariat. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim să petrecem 

timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile 

de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea 

de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține 

abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✔ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✔ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✔ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✔ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✔ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✔ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări profesionale pe 

această linie; 

✔ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✔ Își formează prieteni noi; 

✔ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✔ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 
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Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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COPIL CA TINE SUNT ȘI EU 

Deteșan Oana-Alina 

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”, Tg-Mureș 

Structură Grădinița Cu Program Prelungit ”Licurici”, Tg-Mureș 

 

”Dacă un copil trăiește într-un spirit de acceptare și prietenie, el învață să găsească iubirea 

pretutindeni”. – Dorothy Law Neițe 

 Pe parcursul vieții noastre suntem înconjurați de tot felul de oameni. Unii dintre aceștia fiind cu diferite 

deficiențe. Într-adevăr unii dintre noi, la prima vedere, probabil îi percepem diferit, doar pentru că Dumnezeu i-a 

creat în acest mod. Mulți dintre oameni au reticențe față de acest tip de persoane deoarece au o concepție greșită 

despre ele. Ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că oamenii cu deficiențe sunt oameni la fel ca și noi și trebuie 

să îi acceptăm așa cum sunt.  

Copiii cu cerințe educaționale speciale își exprimă propriile capacități prin joc. Astfel, toate informațiile despre 

lumea în care trăiește capătă sens prin joc, de asemenea și faptul de a intra în contact cu oamenii, cu obiectele din 

mediul înconjurător îl ajută să se orienteze în spațiu și timp. Tot prin joc se desfășoară și socializarea. Mediul cel 

mai important unde se pot desfășura cele ai variate jocuri pentru socializare este în cadrul instituțiilor școlare, 

grădiniță, școală.   

            Formele de integrare a copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale pot fi următoarele : clase diferențiate,      

integrate în structurile unităților școlare obișnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienți incluşi în clasele 

obișnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleași clase obișnuite.   

            Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a copilului faţă de unitatea școlară pe care o urmează; 

condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate fi considerat 

un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală 

şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental 

considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

           În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, 

el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte 

respins de catre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane 

marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea.  

         Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele cu 

tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a 

renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă de bunăstarea 

copilului.  

         Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat,  de programe de terapie lingvistică, de 

tratament logopedic specializat,  de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia 

de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

         Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii 

să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, 
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dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie 

învăţat.  

      Unii copii au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie individuală şi de grup 

pentru sprijinirea integrării pe plan social. De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea 

profesorilor şi colegilor,  fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

           Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi de 

predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă 

medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp 

identificaţi astfel încât consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai 

precoce, cu implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un 

real ajutor, el oferind consilierea copilului, precum şi a familiei. 

          Din experienţa personală putem afirma că un cadru didactic poate folosi în procesul de predare-învăţare, 

evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: - Crearea unui climat afectiv-pozitiv; - Stimularea încrederii în sine şi 

a motivaţiei pentru învăţare; - Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini 

pozitive a colegilor; - Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale ; - Încurajarea  eforturilor; 

- Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; -Folosirea 

frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat 

cel mai mic progres; - Crearea unui climat afectiv, confortabil;      - Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

- Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; - Folosirea învăţării afective; - Adaptarea metodelor şi 

mijloacelor de învăţare, evaluare; -Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; -Organizarea unor 

activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, excursii, activităţi 

extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); - Sprijin emoţional; -Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi 

nivelului lui de înţelegere; -Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

            Așadar, de exemplu la școală aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea 

calităţii iluminării, adecvarea materialelor didactice; Atât la grădiniță cât și la școală, poziţia  cadrului didactic să 

fie astfel ca fiecare copil să-l poată vedea, iar în dialogul cadru didactic-copil,  cadrul didactic să vorbească numai 

stând numai cu faţa spre copii;  Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi 

aplicarea lor constantă; Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele bancila școală, iar  la 

grădiniță așezarea copiilor cât mai aproape de educatoare, astfel încât să nu le distragă atenţia restul colectivului  

sau să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive;  Încurajarea oricărei 

tentative de comunicare, indiferent de natura ei;   

            Cadrul didactic să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a 

manifestării agresive a elevului; Să fie comentată acţiunea copilului  şi nu personalitatea lui; să aprecieze limita de 

suportabilitate a copilului(să nu-l jignească sau umilească); să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine 

deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu încrunte privirea);  Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi 

structurată; să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 

       Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe copii să depaşească barierele din 

calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să 

reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta unitățile școlare trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda 

măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă copiii  în calea participării lor la 

educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, părinţii şi reprezentanţii 

comunităţii. Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 
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        Într-o abordare incluzivă toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare copil este capabil să realizeze ceva bun. 
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EDUCAȚIA INTEGRATĂ A ELEVILOR CU CES 

Profesor Claudia Ramona Stoiconi 

Colegiul Economic” Francesco Saverio Nitti” Timișoara 

 

În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli speciale cu  cadre didactice pregătite 

pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că procedându-se astfel, aceşti elevi sunt 

oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor în învățământul de masă.  

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, 

atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă 

deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe  educative speciale şi necesită un program 

individualizat de învăţare. 

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării acestora în 

mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi creeze propriile 

procese şi strategii de raţionament, utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate. 

Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, 

dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte: copii cu 

deficienţe senzoriale şi fizice; copii cu deficienţe mintale, comportamentale; copii cu tulburări afective, emoţionale; 

copii cu handicap asociat; copii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare; copii cu deficienţe de comunicare şi 

interacţiune. Indiferent de vârsta pe care o au, copiii au sentimentul demnităţii personale; copiii cu CES  sunt 

interiorizaţi, refuzând comunicarea cu oricine; uneori reacţionând violent la frustrare. În timp, personalitatea 

copilului se dezorganizează şi apar stări psihice negative: nesiguranţa, ezitarea, pierderea respectului şi încrederii. 

Indiferent de aceste probleme, la şcoală copiii vin să înveţe şi să se dezvolte împreună cu colegii lor. 

Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la 

dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. 

Fiecare copil are nevoie de un sprijin, de o îndrumare, un îndemn. Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de 

un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte maximal potenţialul 

fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la maximum a disponibilităţilor subiectului 

deficient şi antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice, care nu sunt afectate în aşa fel încât să 

preia activitatea funcţiilor deficitare şi să permită însuşirea de 

abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. 

Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări 

efectiv emoţionale corespunzătoare în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile 

desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice, teoretice ce 

privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi 

incluziunile în activităţile profesionale şi în colectivităţile sociale. 

Pentru a răspunde adecvat copiilor cu CES profesorul trebuie să acţioneze nu numai la lecţie ci şi asupra grupului, 

ambientului educaţional şi asupra propriei dezvoltări profesionale. 
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În cazul copiilor cu CES, când există o dizabilitate sau când mediul de acasă nu numai că nu sprijină, ci 

chiar este ostil învăţării (copiii abuzaţi sau neglijaţi) problema sprijinului adecvat de învăţare nu poate fi aşa 

simplă. Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de intervenţie 

individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului şi pe diversificarea 

ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor.  

Profesorii trebuie să planifice şi să urmărească planuri complementare pentru antrenarea în procesul de 

predare-învăţare a acestora. 

 Pentru fiecare activitate didactică profesorii trebuie să stabilească cum şi cât vor antrena aceşti copii. Să 

le găsească locul şi sarcina didactică potrivită pentru a participa alături de ceilalţi la procesul educativ. Copiii cu 

CES pot avea planuri de învăţare sau planuri educaţionale personalizate dar, rolul profesorului la clasă nu este să 

îi separe ci să îi antreneze în activităţi alături de ceilalţi. Planurile separate sunt elaborate de profesionişti, cum ar 

fi cadrul didactic de sprijin sau logopedul şi prevăd şi măsuri didactice, decise împreună cu profesorul clasei. 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluțiile propuse de factorii abilitați.  

O calitate esențială a curriculum-ului școlar actual este aceea că vizează un grad mare de flexibilitate, 

astfel încît să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul lui și să fie tratat în funcție de capacitățile sale de 

învățare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor , stabilirea conținuturilor instruirii, transmiterea 

informațiilor și evaluarea să se facă diferențiat. 

Diferențierea curriculară necesită astfel selecționarea sarcinilor de învățare după criteriul maturității 

intelectuale, ritmul de lucru și nu după criteriul vârstei cronologice. 

Adaptarea curriculum-ului realizat de profesor la clasă pentru predarea, învățarea și evaluarea diferențiată se 

poate realiza astfel: 

 Elaborarea  conținuturilor științifice la potențialul de învățare al copilului. 

 Adaptarea metodelor de predare-învățare prin cooperare, jocul didactic, demonstrația. 

 Adaptarea materialului didactic- intuitiv. 

 Adaptarea mediului de învățare fizic, psihoșogic și social. 

Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activități educative școlare, ci și prin activități 

extracurriculare. 

Rolul acestora constă în faptul că prin ele se poate realiza mai ușor socializarea copiilor cu CES. Aceste 

activități dezvoltă la elevi deprinderi, priceperi și abilități cognitive și comportamentale mult mai solide. 

Activitățile de tipul vizitelor, excursiilor și drumețiilor, permit o mai bună relaționare a copiilor cu societatea, 

sporirea interesului de cunoaștere a frumuseților naturale și de patrimoniu, formarea și dezvoltarea unor 

sentimente de prețuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

Elevii cu CES au nevoie de profesori care înțeleg modul lor de învățare, se pot adapta ritmului acestora ți îi 

pot orienta să-și depășească dificultățile fără a-i desconsidera. 
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Dezvoltarea acestor elevi nu poate să se desfășoare decât într-un context de resurse ce se impun a fi abordate 

nediscriminativ, iar climatul în care acești elevi se dezvoltă trebuie să fie dominat de motivare, încredere în sine, 

cooperare și acceptare. 
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Educația incluzivă 

-Studiu de specialitate- 

Prof.Radu Ramona 

Școala Gimnazială Anton Pann – Râmnicu-Vâlcea 

 

 Evoluția educației, a conceptelor și principiilor privind dezvoltarea continuă a acesteia a cunoscut o istorie 

sinuoasă, marcată de reformarea sistemelor sau a unor elemente ale acestora. Reformele au fost condiționate și de 

diferitele schimbări de ordin economic şi socio-cultural care au generat, pe lângă efectele pozitive, repercusiuni cu 

impact negativ asupra exercitării plenare a drepturilor omului: marginalizare, izolare, excludere. Fenomenele 

marginalizării și excluziunii sociale, condiționate de segmentarea pe criterii economice (sărăcia fiind considerată 

principala cauză), cumulate cu factori de ordin social și cultural, precum și de factori personali (demotivare, 

dizabilitate etc.), au afectat cohorte întregi de populație, de diferite vârste, inclusiv copii. Apărută inițial ca o 

metaforă care viza procesele prin care indivizii sau grupurile de indivizi sunt ”împinși la marginea societății”, în 

prezent marginalizarea se referăla efectul proceselor prin care indivizilor li se limitează drastic accesul la resursele 

economice, politice, educaționale și comunicaționale ale colectivităților 

 Plasarea individului într-o poziție marginală este strâns legată de anomie, generând dezorientare personală, 

izolare, distanțare și inadaptare socială. Marginalizarea presupune, implicit, discriminare, izolare, etichetare etc. și 

în consecință – excludere. În anumite contexte, termenul marginalizare este suprapus celui de excluziune,aceasta 

însemnând participare socială insuficientă și inadecvată, neintegrare socială. Excluziunea nu este doar un rezultat 

al circumstanțelor de moment, ea are repercusiuni asupra perspectivelor, aceasta însemnând că inserția socială 

viitoare a persoanei afectate nu va mai fi plenară. Dezavantajele excluderii sociale sunt interrelaţionate și este 

evident că, de exemplu, copiii cu acces redus la educație sau fără acces, în general, sunt supuşi unui risc crescut de 

a fi excluşi de pe piaţa muncii sau de a fi angajaţi pentru munci prost plătite, de a avea contacte sociale mai puţine 

sau nepotrivite.  

 Educație incluzivăeste un model de predare care se concentrează pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor 

tuturor indivizilor în mod egal, indiferent de caracteristicile lor de diferențiere. Astfel, încearcă să înțeleagă de ce 

are nevoie fiecare individ, indiferent de sex, vârstă, origine, etnie sau cultură. 

 În general, educația incluzivă pune un accent deosebit pe sprijinirea elevilor care prezintă un risc mai mare 

de a suferi excludere socială sau de a experimenta episoade de marginalizare. În cadrul acestui grup există de obicei 

persoane din toate tipurile de minorități, persoane cu dizabilități sau membri ai familiilor cu puține resurse 

economice. 

 Una dintre cele mai importante caracteristici ale educației incluzive este aceea că înțelege că fiecare elev 

are nevoi, abilități, capacități și trăsături care îi fac diferiți de restul. Din acest motiv, profesorii trebuie să poată 

modifica conținutul pe care îl predau și să utilizeze strategii personalizate pentru a ajuta mai bine elevii. Pe de altă 

parte, educația incluzivă depășește cu mult ceea ce se vede în clasă în fiecare zi. Mulți experți consideră că, pentru 

a atinge cu adevărat obiectivele propuse în acest domeniu, este necesară transformarea completă a sistemelor 

educaționale actuale, eliminând barierele și încurajând participarea studenților de tot felul. 
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 Principiile educației incluzive 

 Educația este un drept, nu un privilegiu 

 Unul dintre cele mai importante principii din cadrul educației incluzive este acela că consideră că învățarea 

este un drept universal, care trebuie îndeplinit indiferent de caracteristicile persoanei. În acest fel, sistemele care 

sunt guvernate conform acestui punct de vedere încearcă să garanteze educația tuturor indivizilor. 

 În general, aceasta produce o serie de consecințe, cum ar fi faptul că educația publică este favorizată față 

de cea privată. În plus, urmărește și adaptarea sistemului educațional în așa fel încât elevii să primească cea mai 

bună educație posibilă și absolut toți oamenii sunt acceptați indiferent de caracteristicile lor. 

 Pe de altă parte, educația incluzivă consideră că un sistem cu adevărat corect este unul care ia în considerare 

diferențele fiecărui elev și încearcă să le ofere tuturor acestora ajutorul de care au nevoie pentru a atinge un nivel 

minim de învățare. În acest fel, este un model educațional flexibil axat pe realizarea egalității. 

 În practică, acest lucru se traduce, în general, printr-o creștere a ajutorului pentru elevii care au cele mai 

multe dificultăți, cum ar fi cei cu un anumit tip de dizabilitate sau care au probleme serioase în ritmul normal al 

clasei. 

 Pe de altă parte, se intenționează, de asemenea, ca studenții mai avansați să colaboreze cu cei care au mai 

multe probleme. 

 Educația trebuie adaptată fiecărui elev 

 După cum am văzut deja, educația incluzivă se concentrează pe permiterea tuturor studenților să atingă 

niveluri minime de cunoștințe care sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea unei vieți normale. Cu toate 

acestea, nu toți studenții au aceleași facilități pentru a ajunge la ei. 

 În consecință, o educație cu adevărat incluzivă va trebui să se poată adapta la condițiile particulare ale 

fiecărui elev pentru a le permite să atingă nivelul minim cerut cu cele mai mari garanții. Acest lucru poate însemna 

multe lucruri diferite, în funcție de nevoile specifice ale fiecărui elev. 

 De exemplu, în cazul unui elev cu dizabilități intelectuale, aceasta va implica probabil numirea unui 

profesor de sprijin care îi permite să lucreze în ritmul său și într-un mod mai personalizat. De exemplu, în cazul 

unui student străin, se va oferi ajutor la dobândirea limbii în care sunt predate cursurile.  

 Este necesar să se protejeze elevii cu risc de excludere 

 În cele din urmă, în multe cazuri, educația incluzivă depășește cu mult ajutarea elevilor să atingă niveluri 

minime de învățare. În majoritatea cazurilor, profesioniștii din acest domeniu încearcă, de asemenea, să rezolve nu 

numai problemele educaționale, ci și să ofere studenților resursele de care au nevoie pentru a funcționa în viața lor 

de zi cu zi. 

 În general, profesorii care urmează un model de educație incluzivă colaborează cu alte sectoare precum 

serviciile sociale, căutând să ajute studenții care prezintă un risc mai mare de excludere din motive precum puterea 

de cumpărare scăzută sau apartenența la o minoritate. 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1411 
 

Bibliografie : 

1. „Ce înseamnă educația incluzivă?” în: Educație incluzivă. Adus pe: 02 iulie 2020 din Educație incluzivă: 

inclusioneducativa.org. 

2. „Educație incluzivă” în: Wikipedia. Adus la: 02 iulie 2020 de pe Wikipedia: es.wikipedia.org. 

3. Ferreol G., Neculau A. Minoritari, marginali, excluși. Iași: Polirom. 1996 

 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1412 
 

VOLUNTARIATUL, O ACTIVITATE BENEFICĂ BILATERALĂ 

 

POPESCU DIANA FILOFTEIA 

LICEUL TEHNOLOGIC  ,,CPT. N. PLEȘOIANU”, RM. VÂLCEA 

 Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare. În ciuda definițiilor date nu 

există una care să se muleze perfect. 

 În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:  „Voluntariatul este activitatea de 

interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență 

și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, 

științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” 

 Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit. Cele mai multe organizații de acest 

tip sunt cele de și pentru tineret. Exemple: Youth Can Do It, BEST - Board of European Students of 

Technology, AIESEC , Pentru Voi, AEGEE, LSFI, ATEFS. Totodată, există organizații neguvernamentale care 

își desfășoară activitățile (total sau parțial) cu sprijinul echipelor de voluntari: Fundația Tineri pentru Tineri, 

Asociația Română Anti-SIDA, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, Asociația Young Initiative, 

Asociația Salvați Copiii, AGLT - Asociația Grupurilor Locale de Tineret 

 Ce sunt proiectele de voluntariat ? 

 Proiectele de voluntariat sunt cele mai răspândite proiecte europene care implică tineri 

voluntari. Reprezintă, de facto, continuatorul acțiunii Serviciul European de Voluntariat în cadrul Corpului 

European de Solidaritate. 

 Acestea au ca scop să vină în întâmpinarea nevoilor importante ale comunității din sfera solidarității 

prin implicarea individuală sau în echipe a tinerilor, oferindu-le acestora o experiență care să contribuie la 

dezvoltarea lor personală, socială, civică și profesională prin dezvoltarea de abilități și competențe practice care 

să contribuie la o creștere a angajabilității acestora. 

 Pentru ca o organizație să se poată implica în proiecte de voluntariat și să îndeplinească unul sau mai 

multe din rolurile de mai jos, aceasta are nevoie să obțină în avans un certificat de calitate. 

  

 Rolurile organizațiilor 

 Organizațiile implicate în proiecte de voluntariat pot avea unul din următoarele două roluri: 

1. de găzduire, acoperind o serie de sarcini precum asigurarea unor condiții decente de subzistență pentru voluntari 

(cazare, masă, transport local etc), dar mai ales dezvoltarea unui program de activități de interacțiune cu 

comunitatea și de învățare pe parcursul tuturor etapelor proiectului care să includă sprijin și  ghidare 

2. de suport, responsabile pentru suportul, pregătirea și formare participanților înainte de plecare, facilitarea 

relației dintre voluntari și organizația gazdă și oferirea de suport participanților la întoarcerea din activitate.  

În anumite cazuri, o parte din rolurile de sprijin și ghidare pot fi preluate de către organizațiile de suport de la 

organizațiile de găzduire. Rolurile se pot schimba de la un proiect la altul (sau activitate).  

 Ce sunt parteneriatele de voluntariat 

 Parteneriatele de voluntariat reprezintă un format specific de proiect conceput pentru a permite 

organizațiilor experimentate să dezvolte și să pună în aplicare programe de voluntariat pe termen lung, într-un 

cadru contractual stabil. Parteneriatele de voluntariat vor contribui, în acest fel, la creșterea calității și cantității 

de oportunități de voluntariat din cadrul Corpului European de Solidaritate. 

Parteneriatele trebuie să: 

o să răspundă în mod strategic nevoilor sociale importante; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_f%C4%83r%C4%83_scop_lucrativ
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://ro.wikipedia.org/wiki/AIESEC
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_nonguvernamental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Funda%C8%9Bia_Tineri_pentru_Tineri
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asocia%C8%9Bia_Young_Initiative&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salva%C8%9Bi_Copiii
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=AGLT_-_Asocia%C8%9Bia_Grupurilor_Locale_de_Tineret&action=edit&redlink=1
https://www.suntsolidar.eu/certificat-de-calitate
https://www.suntsolidar.eu/suport-pentru-tineri-si-organizatii
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o să contribuie la consolidarea comunităților, permițând în același timp tinerilor să dobândească experiență, 

competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională, îmbunătățind 

astfel capacitatea lor de angajare. 

Pentru ca o organizație să se poată implica în parteneriate de voluntariat, aceasta are nevoie să obțină în avans 

un certificat de calitate. 

  

 Cum funcționează parteneriatele de voluntariat 

 Pentru a beneficia de oportunitățile oferite de parteneriatele de voluntari, o organizație va trece prin 

două etape distincte: 

1. candidatul prezintă o propunere care stabilește obiectivele, relevanța și impactul activității lor o descriere 

globală a activităților pe întreaga durată de trei ani și obiectivele care vor fi urmărite în fiecare an. După 

finalizarea procesului de selecție și de atribuire, un acord de parteneriat cadru de 3 ani este semnat între 

organizația solicitantă și Agenția Națională, nu înainte de a verifica, însă, capacitatea financiară și operațională. 

Acordul-cadru de parteneriat va stabili procedura de încheiere a acordurilor specifice privind finanțările anuale, 

precum și drepturile și obligațiile generale ale fiecărei părți. Se va include un buget orientativ corespunzător 

întregii durate a parteneriatului 

2. acordarea unui acord de parteneriat-cadru financiar va oferi organizațiilor solicitante posibilitatea de a depune 

o cerere de finanțare pentru activitățile de voluntariat într-un mod simplificat, prin trei cereri anuale. Sub rezerva 

disponibilității fondurilor, agențiile naționale vor invita organizațiile cu care au fost semnate acordurile de 

parteneriat cadru financiar să dezvolte un plan de lucru detaliat al activităților de voluntariat pentru a încheia 

acorduri specifice pe perioade de 18 luni. 

  

 Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată reprezintă un format distinct de proiect care 

sprijină activitățile echipelor de voluntariat, cu un accent special pe prioritățile tematice definite în fiecare an la 

nivelul UE. 

Un proiect care vizează activități de voluntariat durează între 3 și 24 de luni. Această perioadă poate include 

una sau mai multe din activitățile descrise mai jos în afara celor de pregătire, monitorizare, evaluare, diseminare 

și exploatare de rezultate. 

Pentru a putea candida și primi finanțare la acest tip de proiecte, organizațiile interesate (vezi aici Cine) trebuie 

să obțină în prealabil un certificat de calitate. 

Un proiect care vizează activități de voluntariat poate fi format din una sau o combinație din următoarele tipuri 

de activități (mai jos, detalii despre fiecare) 

 stagii de voluntariat 

 echipe de voluntariat 

Totodată, fără a fi obligatoriu, un astfel de proiect poate include: 

 vizita de planificare în avans 

 activități complementare 

  

 Stagii de voluntariat (individual volunteering) 

 Un stagiu de voluntariat presupune o activitate neremunerata de tip "norma întreaga" (full time), adică 

5 zile pe săptămână și 7 ore pe zi pentru o perioada între 2 și 12 luni.  Printr-un astfel de stagiu tânărul(a) 

voluntar(ă) va avea ocazia să contribuie direct la activitatea organizațiilor active în domenii relevante pentru 

solidaritate.  În anumite cazuri, în special pentru a încuraja participarea tinerilor cu deficiente sau cu oportunități 

reduse, stagiul poate să se desfășoare pe o perioada între 2 săptămâni și 2 luni. 

În ciuda numelui în limba engleză, stagiile de voluntariat pot fi realizate individual sau de un grup de tineri. În 

principal ele se doresc a avea un caracter transnațional, adică vor avea loc în o alta țară decât cea de origine a 

participantului, însă există și posibilitatea de a desfășura stagii naționale pentru a facilita participarea tinerilor 

https://www.suntsolidar.eu/certificat-de-calitate
https://www.suntsolidar.eu/cine
https://www.suntsolidar.eu/certificat-de-calitate


 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1414 
 

cu oportunități reduse în vederea oferiri de ocazii suplimentare acestora în cazul în care nu sunt prevăzute de 

scheme naționale sau pentru a răspunde unor nevoi identificate la nivel european în cadrul Corpului European 

de Solidaritate. 

 Echipe de voluntariat (volunteering teams) 

 Sunt proiecte care permit unor grupuri între 10 și 40 de voluntari din cel puțin două țări să desfășoare 

împreună proiecte în serviciul comunității pentru o perioadă între 2 săptămâni și 2 luni. O parte din acești 

voluntari pot fi și din tara gazdă. 

În acest tip de proiect voluntarii vor desfășura activitățile pentru o perioadă scurtă care de obicei (fără a fi însă 

obligatoriu) va fi în timpul vacantelor școlare, perioadelor de pauza între studii sau în etapele de tranziție de 

sistemul educațional la obținerea unui loc de munca. Proiectele vor asigura o experiență valoroasă atât pentru 

participanți cât si pentru comunitatea care va beneficia de serviciile lor, cum ar fi, cu titlu de exemplu: refacerea 

patrimoniului cultural după un dezastru, protejarea unor specii amenințate de extincție, organizarea de activități 

de învățare în câmpuri de refugiați. 

 Vizitele de planificare în avans 

 Scopul acestora este sa asigure pregătirea activităților pentru a le da un plus de calitate, a 

aranjamentelor administrative și creșterea încrederii între parteneri. 

O astfel de vizita durează maxim 2 zile (fără transport) și implică participarea unui reprezentant din partea 

fiecărui parteneri la care se pot adăuga și viitori voluntari, dacă aceștia sunt cu oportunități reduse. 

 Activități complementare 

 Sunt activități colaterale proiectului care, însă: 

- sunt relevante pentru atingerea obiectivelor acestuia, 

- cresc impactul la nivel local, regional sau european, 

- atrag atenția și duc la conștientizarea importanței voluntariatului în rândul tinerilor sau pentru comunități 

- contribuie la recunoașterea abilităților și competentelor dezvoltate de voluntari. 

Exemple de astfel de activități pot fi: de tip "job shadowing", întâlniri, ateliere, conferințe, seminarii, cursuri 

de formare, coaching. 

Prin proiectele dedicate voluntariatului se pot acoperi o serie de costuri  care sunt aprobate pe bază de 

formular de candidatură organizațiilor solicitante. Acestea sunt oferite de cele mai multe ori sub formă de 

costuri unitare sau sume forfetare. Astfel, în funcție de tipurile de cheltuieli eligibile se stabilesc sume fixe 

care diferă în funcție de țară sau activitate și se acordă automat în momentul în care e face dovada realizării 

activității plecând de la asumția că, inevitabil, aceasta prepune realizarea unor cheltuieli. Acest lucru asigură o 

simplificare considerabilă a managementului financiar pentru beneficiar, cu o predictibilitate financiară de la 

început până la finalul proiectului și faptul că nu este nevoie de justificarea cofinanțării, întrucât aceasta este 

considerată a fi implicită (acest lucru nu înseamnă că nu există, întrucât baremele sunt fixate astfel încăt să 

presupună și o contribuție din partea solicitantului). 

  

 Tipuri de costuri 

Organizațiile care își desfășoară activitatea în România  pot beneficia susținerea următoarelor tipuri de 

cheltuieli:  

- transport, în regim de cost unitar în funcție de o serie de benzi de distanță între punctul de plecare și de destinație 

al fiecărui participant la proiect 

- sprijin organizațional compuse din două categorii: 

- managementul proiectului (planificare, coordonare, administrative etc) în regim de cost unitar de 225 euro per 

participant și un plafon superior total de 4500 euro în cazul proiectelor de voluntariat individual și 2000 de euro per 

activitate în cazul proiectelor de voluntariat în echipă 

- costuri de activități (costuri de subzistență precum cazare, masă, transport local; pregătire, monitorizare și sprijin 

pentru participant, integrare în organizație și comunitate, organizarea și validarea procesului de învățare, etc) în 
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regim de cost unitar de 18 euro pe zi per participant. Aici se mai pot regăsi și costuri care pot fi acoperite pentru 

activitățile de pregătire în avans (dacă este cazul) 

- sprijin pentru includere în cazul în care în proiect sunt implicați participanți cu oportunități reduse (pregătire, 

mentorat consolidat, monitorizare și sprijin pentru participant, integrare în organizație și comunitate, organizarea și 

validarea procesului de învățare, etc) în regim de cost unitar de 6 euro pe zi per participant 

- bani de "buzunar" (contribuție la cheltuielile personale ale participanților în regim de cost unitar de 3 euro pe zi 

per participant 

- suport lingvistic (detalii AICI) în regim de cost unitar de 150 euro per participant 

În plus, mai sunt o serie de cheltuieli care se justifică în regim "real" (pe bază de documente justificative 

financiare - facturi, chitanțe etc) pentru o serie de costuri excepționale și complementare. 

  

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

- Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

- Învață să aprecieze lucrurile pe care le au; 

- Își setează obiective mai realiste în viață; 

- Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

- Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

- Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări profesionale pe 

această linie; 

- Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

- Își formează prieteni noi; 

- Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

- Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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Metodele şi tehnicile de lucru cu elevii sunt deosebit de importante în procesul intructiv-educativ, 

întrucât ele reprezintă căile, modalităţile şi procedeele prin care aceştia dobândesc cunoştiinţe şi deprinderi, îşi 

dezvoltă capacităţile intelectuale şi îşi valorifică aptitudinile. 

 Conform specialiştilor în metodologia didactică (Cerghit, 1980, pp.12 - 17), metodele pot avea patru 

funcţii: cognitivă, formativ-educativă, instrumentală şi normativă. Funcţia cognitivă transformă metoda într-o 

cale de a afla, a descoperi şi a cunoaşte adevăruri şi proceduri de acţiune, de însuşire a ştiinţei şi a tehnicii, a 

culturii şi a comportamentelor umane. Funcţia formativ-educativă are în vedere exersarea şi elaborarea 

diverselor funcţii psihice şi fizice,  formarea unor noi deprinderi intelectuale şi a unor structuri cognitive, a unor 

noi atitudini, sentimente, capacităţi şi comportamente. Prin funcţia instrumentală, metoda serveşte drept tehnică 

de execuţie, mijlocind atingerea obiectivelor instructiv-educative, iar prin funcţia normativă, metoda arată cum 

trebuie să se procedeze, cum să se predea şi cum să se înveţe astfel încât să se obţină cele mai bune rezultate. 

 Întrucât nu toate metodele şi tehnicile didactice sunt aplicabile oricărei situaţii de învăţare, specialiştii 

le-au clasificat în funcţie de diferite criterii. Ioan Bontaş (Bontaş, 2001, pp. 148-149) le clasifică asfel: metode 

clasice sau tradiţionale (expunerea orală, conversaţia, demonstraţia intuitivă, lectura, etc.), metode moderne 

(descoperirea şi problematizarea, modelarea, simularea, cooperarea, asaltul de idei, studiul de caz, etc.), metode 

de predare ( expunerea orală, demonstraţia, conversaţia, etc.), metode de învăţare (studiul cu cartea, studiul 

individual, descoperirea, exerciţiul, etc.), metode de predare-învăţare (experimentul, asaltul de idei, simularea, 

etc.), metode acţionale (experimentul, exerciţiul, instruirea asistată de calculator, etc), metode de cunoaştere 

directă (observaţia, studiul de caz, experimentul, etc.), metode de cunoaştere indirectă (demonstraţia intuitivă 

de substituţie, modelarea, simularea, etc.), metode de evaluare (probe scrise, orale, practice, testul decimologic, 

etc.) şi metode cu caracter de cercetare (observaţia, experimentul, convorbirea, analogia, inducţia, 

deducţia,etc.). 

 Pentru a putea fi aplicate copiilor cu cerinţe educative speciale, metodele şi tehnicile didactice 

tradiţionale tebuie să respecte următoarele cerinţe (Gherguţ, 2005, p. 226): să folosească un limbaj adecvat, 

corespunzător nivelului comunicării verbale a elevului, să prezinte clar, precis şi concis informaţiile, ideile să 

fie sistematizate, să recurgă la diferite procedee şi materiale didactice intuitive şi să antreneze elevii prin 

întrebări de control, pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia, şi pentru a interveni cu 

noi explicaţii şi clarificări atunci când se impune acest lucru. 

 Astfel, povestirea, care este o formă de expunere cu caracter plastic-intuitiv, concret, evocator şi 

emoţional (Bontaş, 2001, p.151), poate fi folosită ca metodă didactică în cazul elevilor cu deficienţă mintală, 

doar dacă aceasta este însoţită de suporturi ilustrativ-sugestive sau de imagini filmate, pentru a capta mai uşor 

atenţia şi pentru a facilita implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în etapele lecţiei (Gherguţ, 2005, p. 226). 

De asemenea, este indicat ca explicaţia (formă de expunere care urmăreşte să dezvăluie, să clarifice şi să asigure 

înţelegerea semnificaţiilor, cauzelor relaţiilor, principiilor, legilor, teoriilor şi ipotezelor care definesc obiecte, 

fenomene, procese) şi descrierea ( formă de expunere care prezintă caracteristicile şi detaliile exterioare tipice 

ale obiectelor, proceselor şi fenomenelor) (Bontaş, 2001, p. 151) să fie folosite ca procedee în cadrul altor 

metode, întrucât utilizarea lor ca metode de sine-stătătoare solicită elevilor un vocabular destul de dezvoltat, 

acest lucru fiind mai greu de atins, mai ales în cazul copiilor cu deficienţe mintale grave (Gherguţ, 2005, p. 

226).  
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 O altă categorie de metode recomandate sunt metodele interogative ( în special cele bazate pe 

conversaţia euristică – formă de conversaţie bazată pe învăţarea conştientă, folosind dialogul (Bontaş, 2001, p. 

157)), deoarece ele favorizează atât descoperirea noului, exersarea proceselor psihice, clarificarea, sintetizarea, 

consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor, cât şi verificarea şi evaluarea performanţelor. Acest lucru nu poate 

fi spus despre conversaţia tradiţională, aceasta fiind contraindicată pentru că favorizează învăţarea mecanică 

(Gherguţ, 2005, p. 226). 

 Metodele de simulare (jocul didactic – metoda prin care se face trecerea de la activitatea de joc la cea 

de învăţare şi dramatizarea – punerea în scenă a unui subiect, a unei teme) pot fi utilizate cu succes atât în ceea 

ce priveşte conţinutul disciplinelor, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale 

şi senzoriale, ele motivând şi facilitând participarea activă şi emoţională a elevilor (Gherguţ, 2005, p. 227). 

 Demonstraţia didactică, care constă în prezentarea unor obiecte fenomene, substitute ale acestora, sau 

în executarea unor acţiuni cu scopul asigurării unui suport concret senzorial (Cucoş, 2006, p. 294), poate fi 

utilizată la toate disciplinele de învăţământ ale educaţiei incluzive şi speciale, întrucât ajută elevii să înţeleagă 

sensul structurii/elementelor de bază ale unui fenomen sau proces (Gherguţ, 2005, p. 227). Alături de 

demonstraţie, exerciţiul ( efectuarea unor operaţiuni mintale sau motrice, în chip conştient şi repetat ( Cucoş, 

2006, p. 295)) este o metodă cu mare aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a 

cunoştinţelor şi de antrenare a deprinderilor . 

 Un alt loc important în cadrul activităţilor specifice educaţiei speciale îl ocupă metoda imitaţiei şi 

procedeul înlănţuirii şi modelării ( studiază obiecte, procese, fenomene, cu ajutorul unor mijloace analoage) , 

fiind foarte eficiente în situaţiile de prezentare, antrenare şi consolidare a cunoştiinţelor şi deprinderilor. 

(Gherguţ, 2005, pp. 229-233) 

 Metoda fonetică şi analitico-sintetică este foarte des folosită în cazul copiilor cu surditate sau pentru 

învăţarea scris-cititului, corectarea tulburărilor de limbaj sau demutizare, deoarece respectă principiul trecerii 

de la uşor la greu. Aplicarea ei în învăţarea unui nou sunet presupune parcurgerea următoarelor etape: alegerea 

propoziţiei; împărţirea propoziţiei în cuvinte şi alegerea cuvântului cu sunetul nou; împărţirea în silabe a 

cuvântului care conţine sunetul nou; descompunerea silabelor în sunete, separarea şi studierea sunetului nou 

(corectarea şi antrenarea pronunţiei corecte a noului sunet); prezentarea şi studierea literei de tipar 

corespunzătoare sunetului nou; compunerea silabei care conţine noua literă, cu ajutorul alfabetului decupat, şi 

apoi compunerea cuvântului şi a propoziţiei (tot cu alfabetul decupat); citirea silabei, a cuvântului şi a 

propoziţiei alcătuite cu alfabetul decupat; citirea altor cuvinte care conţin noua literă; citirea de propoziţii şi 

texte scurte; prezentarea literei de mână şi scrierea elementelor grafice ale acesteia, scrierea literei în întregime 

şi a cuvintelor care cuprind această literă, apoi scrierea de propoziţii. 

 Metoda analizei şi sintezei cuvântului este recomandată în cazul copiilor cu deficienţe de auz. Analiza 

se face în funcţie de imaginea labiovizuală (în faţa oglinzii), şi a kinesteziilor articulatorii (palparea zonei gâtului 

în dreptul laringelui pentru a sesiza vibraţiile).  În utilizarea acestei metode este foarte important să se cunoască 

sub aspect semantic şi articulator cuvintele si propoziţiile utilizate. De asemenea, trebuiesc folosite cuvinte în 

care sunetul nou învăţat să fie uşor de sesizat din punct de vedere articulator şi vizual. 

 Metodele şi tehnicile de lucru moderne, sau activ-participative au o mai mare aplicabilitate în cadrul 

educaţiei speciale, întrucât ele încurajează efortul personal al elevului sau colaborarea cu colegii. Lecţiile bazate 

pe aceste metode prezintă câteva caracteristici precum răspunderea individuală, interacţiunea directă, 

interdependenţa pozitivă, formarea de deprinderi interpersonale şi de grup mic, şi procesarea în grup. 

 În cadrul brainstorming-ului şi al brainstorming-ului în perechi elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate 

lucrurile pe care le ştiu despre un anumit subiect. Aceste metode pot fi folosite cu succes în cadrul etapei de 

evocare a lecţiei. 

 Metoda ştiu/vreau să ştiu/ am învăţat poate fi aplicată în activităţi cu grupuri mici sau cu întreaga clasă. 

Se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă, şi se formulează întrebări la care se aşteaptă 

găsirea răspunsurilor în timpul lecţiei, urmând ca la sfârşitul acesteia să se verifice noutăţile aflate.  
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 Activitatea dirijată de gândire-citire constă în fragmentarea unui text astfel incât elevii să poată face 

predicţii despre ce se va întâmpla în fragmentul următor. 

 Pentru predicţiile în perechi profesorul pregăteşte o listă de câteva cuvinte dintr-un text, povestioară 

sau scenariu legate de tema lecţiei. Fiecare pereche va trebui să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe 

baza unor predicţii în jurul listei de cuvinte. Această activitate poate fi desfăşurată o singură dată la începutul 

lecţiei, sau poate fi repetată pe parcursul lecturării textului de către educator, elevii schimbându-şi predicţiile în 

funcţie de acţiunea din text.  

 În cadrul metodei gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi educatorul prezintă o temă după care, timp de 

câteva minute fiecare elev se gândeşte la problema respectivă, apoi îşi găseşte un partener cu care îşi discută 

ideile, urmând ca la sfârşit, fiecare pereche să prezinte tuturor concluziile la care a ajuns. 

 Metoda rezumaţi/lucraţi în perechi/comunicaţi este foarte asemănătoare cu metoda anterioară, diferenţa 

constând în faptul că elevii lucrează pe baza unui text. Practic, ei trebuie să rezume un text citit in două idei, să-

şi confrunte ideile cu partenerul ales, iar apoi să prezinte tuturor concluziile la care au ajuns. 

 Prima etapă a metodei interviu în trei etape constă în adresarea de către educator a unei întrebări sau 

provocări elevilor grupaţi câte trei sau câte patru. În cea de-a doua fază, elevii se gândesc singuri la o soluţie, 

formulând-o chiar şi în scris. Apoi, în perechi, elevii se intervievează reciproc în legătură cu răspunsul sau 

soluţia identificată, după care perechile se alătură altor perechi, formând grupuri de câte 4-6 elevi în care fiecare 

elev prezintă soluţia partenerului. 

 Pentru metoda turul galeriei elevii sunt împărţiţi în grupuri de câte trei sau patru, lucrează la o problemă 

sau sarcină care are ca rezultat un produs prezentat pe o coală de hârtie, sau în altă formă ce poate fi expusă în 

clasă. După expunerea produselor obţinute, fiecare grup analizează produsele celorlalte grupe, notându-şi 

comentariile şi neclarităţile în legătură cu acestea. După turul galeriei, fiecare grup răspunde la întrebările 

celorlalţi. Astfel se realizează învăţarea şi consolidarea cunoştiinţelor şi se valorizează produsul activităţii în 

grup. 

 Metoda unul stă, trei circulă presupune împărţirea elevilor în grupuri, aceştia lucrând la  o sarcină care 

se finalizează cu obţinerea unui produs de preferinţă realizabil în mai multe feluri. După acest moment elevii 

fiecărui grup se numară, şi se numerotează şi grupele. La semnalul profesorului elevii se vor duce la grupul cu 

numărul lor (elevii cu numărul 2 se duc la grupul numărul 2). La fiecare grup rămâne câte un elev gazdă, care 

le oferă elevilor oaspeţi informaţii şi răspunsuri la întrebările pe care aceştia le au.  După ce s-a făcut schimbul 

de informaţii, elevii se întorc în grupul iniţial, şi fiecare prezintă celorlalţi noutăţile pe care le-a aflat. La final 

fiecare grup  îşi formulează concluziile în funcţie de informaţiile disponibile. 

 Linia valorilor este o metodă la care participă toată clasa; educatorul adresează o întrebare care permite 

o gradare a răspunsurilor între două extreme. După ce fiecare elev a răspuns, se încearcă alinierea într-o ordine 

care să exprime situarea mai aproape sau mai departe de o extremă. După aliniere, au loc discuţii cu cei din 

imediata vecinătate, şi dacă se consideră necesar, se poate reevalua poziţia în funcţie de ce simte fiecare elev şi 

poate argumenta în faţa celorlalţi. 

 Masa rotundă sau cercul este o tehnică de învăţare prin colaborare care presupune trecerea din mână 

în mână a unei coli de hârtie şi a unui creion în cadrul unui grup mic. Fiecare dintre elevi scrie pe foaia de hârtie 

câte o idee despre o temă dată. O altă variantă a acestei metode presupune ca fiecare copil să aibă câte un creion 

de altă culoare şi să circule doar foaia de hârtie. Acest lucru i-ar înlesni munca profesorului, acestuia fiindu-i 

mai uşor să identifice ce a scris fiecare elev. Cercul este forma orală a mesei rotunde în care fiecare membru al 

grupului contribuie cu o idee la discuţie, sistematic, de la stânga la dreapta. 

 Metoda creioanele la mijloc este mai mult o regulă care poate fi aplicată în activităţile de grup. Fiecare 

elev, după ce şi-a adus contribuţia la sarcina de lucru, îşi pune creionul pe masă şi nu îl mai poate ridica/ 

interveni până când toţi membrii grupului îşi pun creioanele pe masă. Astfel participă la activitate fiecare 

membru al grupului, învăţând să-şi asculte şi sâ-şi respecte colegii. 

 Instruirea programată este o tehnică modernă ce presupune aplicaţia ciberneticii în metodologia 

didactică. Ea se bazează pe parcurgerea unei programe de învăţare, alcătuită din alternări de secvenţe 
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informative cu momente resolutive, şi respectă următoarele principii: principiul paşilor mici şi al progresului 

gradat, principiul participării active, principiul verificării imediate a răspunsului, principiul respectării ritmului 

individual de studiu şi principiul reuşitei sau al răspunsurilor corecte. Avantajele acestei tehnici sunt acelea că 

reduc timpul de însuşire a cunoştinţelor şi asigură însuşirea cunoştinţelor de către toţi elevii, însă această metodă 

are şi unele limite precum faptul că vizează aspectul instructiv al educaţiei, şi mai puţin cel formativ, nu toate 

disciplinele pot fi secvenţiate şi nu lasă loc îndoielii sau punerii în discuţie. O altă mare limită în cazul educaţiei 

elevilor cu cerinţe educative speciale este nivelul de pregătire a elevilor, ea neputând fi plicată copiilor care nu 

ştiu să utilizeze calculatorul. 

 Eficienţa aplicării acestor metode şi tehnici este susţinută de faptul că elevii nu mai aşteaptă un singur 

răspuns corect, care este dat de obicei de profesor, ci îşi exprimă liberi ideile şi apar astfel o diversitate de 

răspunsuri (în situaţiile care permit acest lucru), şi învaţă şă-şi asculte şi să-şi respecte colegii. În acelaşi timp, 

fiecare elev înţelege ca şi opinia lui este apreciată, fapt care îl face încrezător în forţele proprii şi îl motivează 

să participe la activităţi. Este foarte important să se conştientizeze faptul că, aceste metode nu trebuie să fie 

luate ca nişte „reţete” fixe de urmat, ci trebuiesc adaptate la conţinuturile disciplinelor, dar mai ales la nivelul 

de vârstă şi de pregătire al elevilor. Sintetizând, putem spune cî marele avantaj al acestor metode constă în 

valenţele lor formative, şi posibilitatea evaluării continue şi obiective a elevilor. 
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Educația incluzivă – educația viitorului 

 

prof. înv. primar Cornelia Pamfiloiu 

Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana, Arad 

 

 

„Nu există nici o fiinţă umană atât de solid fortificată încât să nu găseşti un loc de pătrundere spre 

ea, dacă eşti destul de inteligent şi iscusit.” 

       (J. Wasserman) 

 

Învăţământul, acest proces important al creării şi perpetuării valorilor ştiinţifice, economice şi sociale, 

este supus permanent modernizării pentru a-l face competitiv faţă de tendinţa umană spre prosperitate şi progres. 

Esenţa modernizării învăţământului constă tocmai în depistarea căilor şi mijloacelor de sporire a eficienţei sale 

formative. 

 Învăţământul incluziv este o tendinţă nouă în ţara noastră şi implementarea lui a generat avantaje şi 

dezavantaje. Acest învăţământ este iniţiatorul unei noi viziuni a reformei învăţământului care duce la 

schimbarea ideii generale despre educaţie, aceea de trecere la o educaţie care are în centrul ei elevul.  

Una din marile provocări este şi dorinţa de a schimba mentalitatea şi atitudinea cu privire la copiii cu 

cerinţe educative speciale, prin renunţare la etichetare şi dezaprobare, prin oferirea de şanse egale în vederea 

integrării lor în societate. 

 În acest sens, studiul particularităţilor copiilor cu cerinţe educative speciale, a persoanelor cu dizabilităţi 

au devenit elementele caracteristice pentru investigaţiile şi cercetările psihopedagogiei din ţara noastră. 

 Unul dintre marele avantaj al integrării este încetarea separării şi a izolării copiilor  cerinţe educative 

speciale şi acceptarea lor de ceilalţi semeni. Toţi copiii au dreptul de a fi şcolarizaţi într-un mediu cât mai 

normal posibil, conform particularităţilor lor de dezvoltare.  Unii copii învaţă mai repede, alţii mai încet, alţii 

întâmpină dificultăţi şi au nevoie de ajutor suplimentar. Aceşti copii prezintă cerinţe educative speciale, ei fiind 

copii cu dizabilităţi. De asemenea, unii copii pot întâmpina dificultăţi de învăţare sau de adaptare şcolară 

datorate diferitelor cauze, dar acest fapt nu trebuie să fie argument în favoarea excuderii lor din şcoala de masă 

şi transferarea într-o şcoală specială. „A înţelege copiii şi a proteja copilăria înseamnă  a descifra viitorul, a-i 

pregăti, a le deschide căile neîntreruptului progres, al poporului, al ţării, al omenirii. Pe scurt, a valorifica 

umanitatea din om.” (Almoş D. Marea problemă - copilăria, în Almanahul Educaţiei dedicat părinţilor, 1978). 

Educaţia integrată se referă la integrarea în formele şi structurile învăţământului a copiilor cu cerinţe 

educative speciale (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale, limbaj, defavorizaţi socio - economic şi 

cultural, copii cu tulburări psiho - afective şi comportamentale) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării 

armonioase şi echilibrate a personalităţii acestora. 

 Referitor la integrarea socială a persoanelor cu handicap aceasta se poate defini prin relaţia stabilită 

între persoanelor cu handicap şi societate la diferite niveluri: 

 integrarea fizică – permite persoanelor cu cerinţe speciale satisfacerea nevoilor de bază ale existenţei 

lor, adică asigurarea unui spaţiu de locuit în zone rezidenţiale, organizarea claselor şi grupelor în şcoli 

obişnuite, profesionalizarea în domenii diverse, locuri de muncă (în sistem protejat ) etc. 
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 integrarea funcţională – are în vederea posibilitatea accesului persoanelor cu cerinţe speciale la 

utilizarea tuturor facilităţilor şi serviciilor oferite de mediul social /comunitate pentru asigurarea unui 

minimum de confort (de exemplu: folosirea mijloacelor de transport în comun, facilităţi privind accesul 

stradal sau în diferite instituţii publice etc.), 

 integrarea personală – este legată de dezvoltarea relaţiilor de interacţiune cu persoanele semnificative, 

în diferite perioade ale vieţii. Aici sunt incluse diverse categorii de relaţii, în funcţie de vârsta 

subiectului – pentru un copil relaţiile cu părinţii, rudele, prietenii; pentru un adult relaţiile cu soţul / 

soţia, prietenii, copiii, rudele, etc. Integrarea cât mai eficientă presupune existenţa unor anumite 

condiţii, pentru un copil relaţii cât mai apropiate cu familia, iar pentru un adult, asigurarea unei existenţe 

demne, cu relaţii diverse în cadrul grupurilor sociale din comunitate; 

 integrarea socială – se referă la ansamblul relaţiilor sociale stabilite între persoanele cu cerinţe speciale 

şi ceilalţi membri ai comunităţii (vecini, colegi de serviciu, oameni de pe stradă, funcţionari publici 

etc.), la reţelele sociale din care face parte persoane respectivă. Aceste relaţii sunt influenţate de 

ansamblul manierelor de interacţiune dintre oamenii normali şi cei cu cerinţe speciale; 

 integrarea în societate / societală – se referă la asigurarea de drepturi egale şi respectarea 

autodeterminării persoanei cu cerinţe speciale precum şi la asumarea de către aceasta a unor 

responsabilităţi  - roluri sociale, exercitarea unor influenţe asupra partenerilor, acceptarea deplină de 

către ceilalţi membri ai comunităţii, existenţa unui sentiment de încredere în sine şi în ceilalţi precum 

şi de participare deplină la comunitate; 

 integrarea organizaţională – se referă la structurile organizaţionale care sprijină integrarea. 

 Între aceste aspecte / nivele de integrare există relaţii de interdependenţă. Ele formează un continuu 

integrator, care presupune amplificarea sferelor de cuprindere, de la integrarea fizică la cea societală, ultima 

incluzându-le pe celelalte. Dacă integrarea fizică este cel mai uşor realizabilă, cea funcţională se realizează într-

o măsură mai mică în practică; în timp ce integrarea socială şi cea societală se ating destul de greu, chiar şi la 

persoanele fără deficienţe evidente. 

Integrarea şcolară desemnează un proces de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe care o urmează, 

de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului şcolar (clasa) şi de desfăşurare cu succes a 

prestaţiilor şcolare. Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor modificări interne în 

echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecinţe în planul conduitei sale. 

Integrarea şcolară exprimă: 

 atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o frecventează: 

 condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; 

 consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; 

 situaţia în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru 

educaţia sa; 

 corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; 

 existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea 

la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învăţământul de masă presupune: 

  a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali; 

 a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă medicală 

şi socială etc.) în şcoala respectivă; 
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 a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare 

a programelor de integrare; 

 a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite 

(bibliotecă, terenuri de sport etc.); 

 a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă / şcoală; 

 a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

 a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

 a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

  a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală. 

 Problematica dificultăţilor de integrare socială şi a segregării reprezintă domeniul predilect de acţiune 

ale activităţilor de asistenţă socială precum şi o preocupare majoră a sistemului de învăţământ.  

 Învăţământul integrat se află la intersecţia învăţământului obişnuit cu cel special; acesta se bazează 

pe complementaritatea dintre şcoala specială şi cea obişnuită (incluzivă).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţământul special face parte din sistemul naţional de învăţământ şi se prezintă ca un subsistem 

deschis, flexibil, apt de a se adapta cerinţelor sociale româneşti. 

 Tendinţa este de a înlocui sintagma „învăţământ special” cu „educaţie specială”, dar şi cea de „copil / 

elev cu deficienţe” cu aceea de „copil / elev cu dificultăţi de dezvoltare sau de învăţare”. 

 Educaţia specială este un concept fundamental în acţiunea de integrare şcolară şi socială a copiilor / 

elevilor cu cerinţe educative speciale. Principiile care stau la baza educaţiei speciale sunt: 

 Garantarea dreptului la educaţie a fiecărui copil - fiecare copil este unic şi  are dreptul să înveţe 

împreună cu alţi copii indiferent de dificultăţi şi diferenţe; astfel, şcoala trebuie să asigure şanse egale 

la educaţie pentru toţi copiii; 

 Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative speciale.  

 Educaţia centrată pe elev pleacă de la afirmaţia că diferenţele dintre oameni sunt normale, că  

învăţământul şi nu copilul trebuie să se adapteze la aceste diferenţe şi la cerinţele specifice de educaţie. Acest 

gen de educaţie contribuie la reducerea eşecului şi abandonului şcolar şi în acelaşi timp se vor obţine rezultate 

de ansamblu mai ridicate.  

 Cerinţele educative speciale (CES) reprezintă acele cerinţe sau nevoi specifice faţă de educaţie care 

sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru un copil. 

Expresia copil / elev cu cerinţe educative speciale desemnează necesităţile educaţionale complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei şi învăţământului şi care solicită o educaţie adaptată particularităţilor 

individuale, caracteristicilor unei anumite deficienţe, precum şi o intervenţie specifică. Copii cu cerinţe 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

OBIŞNUIT 
ÎNVĂŢĂMÂNT INTEGRAT 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
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educative speciale sunt acei copii care întâmpină dificultăţi de dezvoltare, adaptare, integrare cuprinşi în 

sistemul de învăţământ. 

 Şcoală incluzivă este denumirea instituţiei şcolare unde au acces toţi copiii unei comunităţi, indiferent 

de mediul de provenienţă în care sunt integraţi şi copiii cu cerinţe educative speciale, iar programul activităţii 

didactice are la bază un curriculum specific. Activităţile  de la clasă se bazează pe parteneriatul dintre profesori, 

profesori de sprijin suport, specialişti în educaţia specială şi părinţi. 
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Integrarea copiilor cu CES 

 
Prof. Stanciu Oana-Mihaela 

Liceul Tehnologic Onești 

 
,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii" (N. Iorga) 
 
 

Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiv-educativ al copiilor cu 

deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special.  
Educația integrată se referă la integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltări armonioase si echilibrate. De asemenea, educația integrată a copiilor 

cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin dezvoltarea capacităților fizice 

si psihice, prin implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant 

care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să suplinească pe cele absente sau insuficient 

dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru 

activitate în general si pentru învațare în special.  
Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. Integrarea 

acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului deficient și să se creeze oportunități 

care să permită însușirea de abilitǎţi propice integrării eficiente în comunitatea normală.  
În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  
trebuie acceptată ideea că există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se asigure integrarea 

lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în 

diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi.  
Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în stabilirea 

obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie să se plieze 

pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite pentru restul clasei. Obiectivele 

propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul 

de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor specialist, 

logoped, profesor consilier, părinti.  
Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în 

acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea 

acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece 

aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de 

observatori.  
În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze starea de deficiență. De exemplu, în cazul 

elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor de 

studiu, conținutului informațional ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul activităților suplimentare în care 

urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se simtă 

apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după  
posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite 

în PEI, adaptându-se după fiecare 
 

Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora ajută la reducerea stresului pe care-

l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții trebuie 

încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate permite să 

spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție ar trebui să 
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implice foarte mult familiile. Ele trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul 

larg al nevoilor familiei. Părintii trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului. Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al 

copilului . 
 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul 

pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 
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Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă 

 

Cîrdei Anca- Roxana 

Școala Gimnazială Nr.1 Vlădeni 

 

     În țara noastră, elevii cu cerințe educative speciale au învățat în școli speciale, cu cadre didactice 

pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar, în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că, procedându-se 

astfel, acești elevi sunt oarecum excluși din viața socială și s-a decis integrarea lor în învățământul de 

masă.  

Școala, ca instituție publică de formare și socializare umană, trebuie să răspundă cerințelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învățare și un potențial intelectual și aptitudinal peste medie, dar 

și celor care manifestă deficiențe de învățare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerințe educative 

speciale și necesită un program individualizat de învățare. 

     În calitate de profesor, am fost pusă în situația de a avea la clasă elevi cu cerințe educative speciale 

și în astfel de situații am încercat să gasesc cele mai bune metode de predare- învățare pentru a-i 

deteremina pe toți participanții la actul educațional să se implice în activitățile derulate. Elevii cu CES 

nu trebuie marginalizați în niciun fel, nu trebuie lăsați deoparte, gândind că nu vor putea ajunge ca și 

ceilalți elevi. Școala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoana capabilă să- și 

creeze propriile procese și strategii de raționament. 

Adaptarea curriculumului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluțiile propuse de către autoritățile 

competente. Curriculumul școlar vizează un grad mare de flexibilitate, astfel încât permite fiecărui 

copil să avansesze în ritmul său și să fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare. Astfel, am 

proiectat conținuturile indiviualizat și diferențiat. 

Diferențierea curriculară necesită selecționarea sarcinilor de învățare după criteriul maturității 

intelectuale, ritmul de lucru și nu după criteriul vârstei cronologice. Elevii care participă la procesul 

de educație trebuie să beneficieze de o diferențiere educațională pentru că: au abilități diferite, au 

interese diferite, au experiențe diferite, provin din medii sociale diferite, au comportamente afective 

diferite, au stiluri de învățare diferite.  

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcție de potențialul individual. Evaluarea trebuie să 

vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării inițiale. 

Copiii aflați în diferite faze ale insuccesului școlar pot fi cuprinți in activități frontale, dar trebuie 

tratați și individual, cu sarcini de lucru care să țină seama de dificultățile lor. 

Cadrul didactic trebuie să pună accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor și pe 

ameliorarea practicilor educaționale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării 

copiilor, evitarea reacțiilor impulsive neadecvate, exprimarea încrederii în posibilitatile fiecărui copil 

de a reuși. 

     Consider ca nu există „rețeta” pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă. Cei care 

manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi și strategiile potrivite. Fiecare copil are 

dreptul la educație si merită să i se acorde o șansă. 

În condițiile unei educații incluzive, metodele active de învățare prin cooperare au o mare eficiență. 

Câteva strategii de învățare care pot fi aplicate cu succes sunt: 

1. Predicțiile în perechi. Elevii vor fi grupați în perechi, având fiecare o foaie și un creion. Profesorul 

le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. Elevii trebuie să alcătuiască o compunere pe baza 

unor predicții în jurul listei oferite. 
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2. Știu/ vreau să știu/ am învățat. Elevii scriu pe o coloană ceea ce știu despre o temă, pe altă coloană 

ceea ce vor să știe și pe alta ce au învățat. La sfârșit se verifică ce cunoștinte noi au dobândit elevii.  

3. Brainstormingul. Individual sau în perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie toate lucrurile pe care 

le știu despre un anumit subiect. 

4. Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupați câte trei- patru. Fiecare elev 

găsește o soluție și o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă reciproc în legătură cu răspunsul, 

după care perechile se alătură altor perechi formând grupuri în care fiecare elev prezintă soluția 

partenerului. 

5. Turul galeriei. Grupuri de 3- 4 elevi lucrează la o problemă care are drept rezultat un produs 

(schemă, desen, compunere). După expunerea produselor, fiecare grup examinează produsele 

celorlalte grupe, discută, apoi fac recomandări. 

Integrarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activități educative școlare, ci și prin 

activități extracurrriculare. 

Rolul terapeutic al activităților extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai ușor 

socializarea elevilor cu CES. Aceste activități dezvoltă la elevi pricepere, deprinderi și abilități 

cognitive și comportamentale, mult mai solide, pentru ca, desfășurându-se în afara cadrului tradițional 

al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

Activitățile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiilor și drumețiilor permit dezvoltarea relațiilor 

interpersonale și o mai bună relaționare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaștere a 

frumuseților naturale și de patrimoniu, formarea și dezvoltarea unor sentimente de prețuire a mediului 

natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

Concursurile cu tematică diferită ( sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la elevii cu 

CES spiritul de competiție, de echipă, încrederea în forțele proprii, îi mobilizează la cooperare. 

Educația integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalți copii, să desfășoare 

activități comune, dobândind abilități în vederea adaptării, integrării și devenirii lor ca și ceilalți.  
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IMPACTUL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN RÂNDUL COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ȘI 

ROLUL PROFESORILOR ÎN DEZVOLTAREA ACESTEIA 

Profesor învățământ primar, Popovici Antonina 

 Liceul Tehnologic Bâlteni, structura: Școala Primară Nr.2 Peșteana – Jiu, județul Gorj 

„Copiii sunt stăpâniți instantaneu și în mod natural de fericire, pentru că ei înșiși sunt bucuria și 

fericirea prin natura lor”.  

V. M. Hugo 

Introducere 

De-a lungul procesului de dezvoltare a copilului, emoțiile demonstrează un rol vital. Această 

analiză conceptuală se concentrează pe poziția semnificativă a inteligenței emoționale a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale. Inteligența emoțională (IE) este un concept care descrie capacitatea de a recunoaște 

emoțiile personale și modul în care acestea declanșează comportamente. Multe medii educaționale, 

începând cu grădinița până în clasa a VIII-a, continuând cu ciclul liceal și nu numai, rămân ca precursori ai 

furnizării de învățare adecvată vârstei prin evidențierea dezvoltării copilului; formării următoarei generații 

de profesioniști capabili să lucreze cu persoane cu CES; promovării continuității îngrijirii în unități adaptate 

pentru a ghida și promova creșterea și dezvoltarea eficientă a persoanelor cu CES.  

La fel ca semnificația vieții, emoțiile rămân tot atât de importante în dezvoltarea copiilor. Prin 

emoții, copiii pot gândi, procesa și se comporta în consecință în mediul înconjurător. Potrivit lui Gupta și 

alții (2020), copiii excepțional de inteligenți emoțional au adesea niveluri mai ridicate de motivație și 

competență emoțională în comparație cu alte persoane. Relațiile inter-personale devin deosebit de valoroase 

atunci când se ia în considerare aspectul inteligenței emoționale. 

Inteligența emoțională (IE) 

Popularizat pentru prima dată în 1990, termenul de inteligență emoțională este descris de Salovey 

și Mayer ca fiind capacitatea de a recunoaște, gestiona și înțelege emoțiile din interiorul sinelui și al 

celorlalți. Goleman (1998) sugerează că 80% din succesul în viață al unui individ se bazează pe conceptul 

de inteligență emoțională, în timp ce IQ-ul reflectă 20%. În teorie, inteligența emoțională este amestecul 

colectiv de emoție și inteligență. Inteligența emoțională armonizează indivizii cu sinele și mediul 

înconjurător. Atunci când un individ este inteligent emoțional, comportamentele sale oferă capacitatea de 

a-și regla eficient emoțiile. Pe măsură ce acest concept a devenit din ce în ce mai studiat, este evident că 

abilitățile de inteligență emoțională pot servi ca un subton fundamental pentru îmbunătățirea rezultatelor 

academice ale elevilor și în societate, împreună cu abilitățile necesare pentru succesul la locul de muncă. 

În perioada copilăriei și a adolescenței timpurii, copiii își pot dezvolta abilități sociale și 

emoționale, odată cu procesul de creștere rapidă a acestora apărând și emoții complexe crescute. 

Sentimentele de fericire, satisfacție, furie, tristețe și îngrijorare sau nervozitate sunt câteva dintre emoțiile 

comune trăite de indivizi. În jurul vârstei de 5/6 ani, copiii deprind capacitatea de a-și eticheta emoțiile și 

de a clasifica sursa emoției. Emoțiile adesea descoperite în rândul copiilor de vârstă preșcolară sunt 

mândria, vinovăția, rușinea și umilința. Este nevoie de un nivel specific de dezvoltare și conștientizare a 

relațiilor pentru ca cei mici să recunoască eficient emoțiile provocatoare. Acomodarea cu gândurile și 

sentimentele altui individ sunt ceea ce emoțiile ne permit să realizăm. Emoțiile ne oferă o perspectivă asupra 
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comportamentelor celorlalți, a intențiilor lor și a capacității personale de a simți propriile emoții determinate 

de ale celorlalți. Pe măsură ce copiii încep să-și eticheteze emoțiile, încep să înțeleagă semnificația și 

motivele pentru care acestea apar în mediul lor de viață. 

Atunci când copiii manifestă inteligență emoțională, ei își pot identifica emoțiile interioare, precum 

și pe cele din cadrul relațiilor, pe lângă capacitatea de a interpreta eficient situațiile. Odată cu descoperirea 

de către copii despre modul în care pot să interpreteze emoțiile sinelui, precum și ale altora mai devreme în 

viață, ei vor fi capabili să gestioneze mai eficient provocările vieții și vor merge în direcția succesului. 

Este sugerat faptul că succesul școlar al copiilor începe și este influențat de dezvoltarea emoțională 

sănătoasă. Numeroși cercetători consideră că inteligența emoțională este o abilitate emergentă necesară 

pentru realizări elevate, acțiuni pozitive și îmbunătățirea generală a succesului în viață. Copiii care se află 

la vârsta de tranziție suferă multe schimbări psihologice, cea emoțională fiind considerată cea mai vitală. 

Pentru a încuraja dezvoltarea interacțiunii și dezvoltării sociale, emoționale și școlare în rândul copiilor pe 

parcursul anilor primari, este esențial ca sistemul școlar, comunitățile și familiile să încorporeze metodele 

empirice cu cele inovatoare. 

Cele patru dimensiuni ale inteligenței emoționale includ: perceperea emoției, îmbinarea 

raționamentului cu emoția, înțelegerea emoțiilor și gestionarea acestora. Decodarea eficientă a emoțiilor 

celorlalți în imagini, fețe, voci și cultură ilustrează exemple de percepere a emoțiilor. Raționamentul îmbinat 

cu emoția implică abilități de rezolvare a problemelor și gândire spontană.  

IE în dezvoltarea copiii cu CES 

Inteligența emoțională este benefică pentru dezvoltarea pozitivă a copiilor într-o gamă diversă de 

nevoi educaționale speciale. IE este un factor semnificativ care permite persoanelor cu CES să-și 

maximizeze abilitățile, ceea ce le poate permite să dezvolte o înțelegere clară a sinelui și a celorlalți. 

Integrarea societală poate fi mediată prin prezența IE la persoanele cu CES, precum și prin gestionarea 

eficientă a barierelor existente. Copiii diagnosticați cu hiperactivitate, dizabilități de învățare, autism, 

dizabilități intelectuale și de dezvoltare, dificultăți sociale și cei dezavantajați se află în categoria nevoilor 

speciale, aceștia fiind de obicei considerați a avea niveluri scăzute de IE. 

Modul în care copiii cu nevoi speciale se adaptează și interacționează cu mediul lor poate 

raționaliza nevoia de formare și dezvoltare a inteligenței emoționale. Copiii au o metodă unică și individuală 

de a înțelege și de a naviga în lumea exterioară. Mediul este adesea interpretat de simțuri. Atunci când 

indivizii nu au simțuri esențiale specifice, modul comun de ajustare sau interpretare a mediului este diferit.  

Kumar (2013) sugerează că indivizii cu CES au nevoie de motivație și responsabilizare pentru a 

face față dezvoltării și adaptării lor în viață cu o dizabilitate. Inteligența emoțională este semnificativă 

pentru calitatea internă și externă a vieții copilului cu nevoi speciale. Copiii inteligenți din punct de vedere 

emoțional, care au nevoi speciale, prezintă caracteristici de motivație și succes școlar ridicat, îmbunătățiri 

ale abilităților lor eficiente de organizare și soluționare a problemelor, capacități de a dezvolta legături 

puternice, capacități de a înțelege în mod corespunzător consecințele și soluționarea conflictelor și de a 

menține perspective optimiste asupra învățării.  

Conceptul de empatie oferă un element semnificativ în susținerea inteligenței emoționale a copiilor 

cu nevoi speciale. Variabila emoțională a empatiei oferă spațiu indivizilor pentru a obține o perspectivă 

asupra sentimentelor și gândurilor celorlalți. Spre exemplu, copiii cu autism demonstrează provocări 
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privind percepția socială și înțelegerea generală a altora. Concentrarea lor pe alte domenii împiedică adesea 

capacitatea lor de a menține un sentiment de considerație pentru ceilalți. Pe lângă importanța pentru copiii 

cu nevoi speciale de a beneficia de cursuri de empatie, este la fel de important să se ia în considerare empatia 

în raport cu comportamentul social al persoanelor fără dizabilități față de cei cu dizabilități. 

Sentimentele de apartenență și incluziune devin în esență importante în rândul copiilor cu CES, în 

special având în vedere sălile de clasă incluzive. Având în vedere acest fapt, se recomandă ca persoanele 

fără dizabilități să participe la cursuri de formare care să sprijine cele mai bune practici privind modul de 

interacțiune eficientă cu persoanele cu CES. Prin urmare, trainingurile cu accent pe empatie confirmă 

beneficiile în sprijinirea atât a copiilor cu nevoi speciale, cât și a celor fără. Empatia este un element 

fundamental al inteligenței emoționale și agentul de creștere care poate promova interacțiunea socială. 

Dizabilități de învățare  

IE și achiziția de cunoștințe a copiilor beneficiază de o atenție sporită în educație. Doi indicatori 

fiabili de realizare în rândul tuturor copiilor sunt prezența abilităților sociale și emoționale. În categoria 

„toți copiii” sunt incluși și copiii cu nevoi speciale în ceea ce privește procesul de învățare. Cercetările 

reflectă faptul că copiii cu dizabilități de învățare au niveluri mai scăzute de inteligență emoțională. De 

exemplu, au fost semnalate probleme comune în rândul copiilor cu dizabilități de învățare, precum modul 

în care acești copii prezintă dificultăți în exprimarea emoțiilor atât interne cât și externe. Mai exact, copiii 

experimentează stigmatul asociat cu dificultățile emoționale cauzate de anxietate, furie, frustrare etc. 

Frustrarea cauzată de dizabilitate și stima de sine scăzută sunt alte provocări cu care se confruntă 

copiii cu IE scăzută. Aceste probleme pot fi reflectate în continuare în mediul școlar, provocând dificultăți 

în calmarea și conștientizarea indiciilor non-verbali, lipsa motivației și dezvoltarea relațiilor. Deși există 

aceste dificultăți, părinții și alte persoane de sprijin pot juca un rol major în medierea impactului acestora. 

Aceste provocări pot fi compensate prin evidențierea creșterii copilului ca individ față de simpla accentuare 

a realizărilor școlare. Obiceiurile emoționale bune vor fi susținute, precum și perspectivele succesului viitor. 

Folosind o abordare remedială, educarea copiilor cu dizabilități de învățare poate fi exprimată ca 

metodă de intervenție. Astfel, trebuie încorporate o varietate de instrumente și strategii de instruire pentru 

a media dificultățile cu care se confruntă copilul. Se sugerează ca educatorii și învățătorii să depună eforturi 

pentru a reduce dificultățile printr-un curriculum incluziv care să vină în sprijinul copiilor cu CES în 

depășirea cu succes a provocărilor asociate cu preocupările emoționale în ceea ce privește procesul de 

învățare, prin: 

 Identificarea nevoilor specifice ale copilului; 

 Dezvoltarea obiectivelor anuale și a obiectivelor pe termen scurt; 

 Determinarea stilului de predare; 

 Menținerea și adaptarea instruirii la nivelul copilului; 

 Oferirea unui timp prelungit în rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 Alegerea un sistem eficient de recompensare; 

 Evaluarea sarcinilor de predare; 

 Crearea de oportunități care să asigure succesul elevilor. 

Utilizarea unei abordări instructive integrate, adaptate, are potențialul de a răspunde nevoilor 

copiilor cu dizabilități de învățare și de a le crește capacitatea de succes atât în mediul școlar cât și în viață. 

Încorporând învățarea emoțională în mediul școlar, se realizează astfel susținerea copiilor cu nevoi speciale 
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de a se simți puternici și capabili să-și gestioneze eficient emoțiile. În mediul școlar, profesorii încorporează 

în mod intenționat strategii care promovează un cadru all-inclusive.  

Încorporarea strategiilor și tehnicilor all-inclusive în sălile de clasă oferă cadrelor didactice 

instrumente pentru a trece de la poziția consecventă de management al conduitei la o interacțiune mai 

semnificativă cu elevii. Sălile de clasă inteligente din punct de vedere emoțional reflectă un mediu în care 

profesorul poate să: medieze numai atunci când este necesar; să se asigure că elevilor le este acordat timp 

suficient; să dezvolte obiective clare și concise pentru a le distribui elevilor sarcinile de lucru; să încurajeze 

inovația și creșterea personală și să încorporeze râsul și distracția în mediul clasei. 

Pierderea auzului 

La copiii cu hipoacuzie, pot exista probleme în ceea ce privește abilitățile lor sociale, intelectuale, 

emoționale și comportamentale din cauza dificultăților legate de capacitatea lor de a asculta, care sunt 

adesea însoțite de probleme de comunicare. Aceste preocupări rămân, de asemenea, provocatoare și 

stresante și pentru părinții/îngrijitorii lor (Pujar & Patil, 2019). În comparație cu copiii clasificați ca fiind 

tipici, cei cu o pierdere a auzului prezintă un risc mai mare de a se confrunta cu provocări comportamentale, 

cu tulburări emoționale și de a avea performanțe școlare mai scăzute. Incapacitatea copiilor de a comunica 

sentimentele în mod eficient părinților și altor persoane împiedică în cele din urmă dezvoltarea inteligenței 

emoționale ridicate. Atunci când se ia în considerare prezența bullying-ului în mediul școlar și includerea 

copiilor cu o pierdere a auzului, inteligența emoțională poate ajuta în gestionarea și rezolvarea unor astfel 

de probleme. Dezvoltarea de programe educaționale care să includă intervenții specifice IE oferă familiilor 

și profesorilor instrumentele necesare pentru a dezvolta un nivel mai ridicat de inteligență emoțională la 

copiii cu hipoacuzie. 

O recomandare specifică în acest sens este ca indivizii să-și exprime liber emoțiile prin practici de 

desen, activități care să includă utilizarea muzicii, considerate a fi căi de îmbunătățire a inteligenței 

emoționale. Pentru ca persoanele cu pierderi senzoriale să dezvolte sentimente de siguranță și satisfacție 

psihologică, este necesar să se recunoască și să se țină seama de asistența acordată acestor copii.  

Pierderea vederii 

Anxietatea se manifestă foarte des în timpul adolescenței în rândul copiilor care prezintă deficiențe 

în ceea ce privește vederea. În această perioadă, adolescenții se confruntă atât cu dificultăți de dezvoltare, 

cât și cu provocările asociate cu pierderea vederii. Capacitatea vizuală este o componentă critică pentru 

colectarea de informații despre mediul înconjurător. Atunci când capacitatea vizuală a unui individ este 

diminuată, oportunitățile sale de a experimenta lumea devin restricționate sau eliminate. Având în vedere 

natura pierderii vederii, o persoană se poate confrunta cu factori de stres care includ efecte sociale și 

emoționale intense care se extind dincolo de individ în factori externi, cum ar fi familia și comunitatea. 

Adolescenții diagnosticați cu pierderea vederii pot suferi de neadaptare, izolare față de cei din jur, 

lipsa comunicării de la egal la egal și stimă de sine scăzută. Comparativ cu colegii fără astfel de dizabitate, 

cei cu pierderea vederii demonstrează dificultăți în interacțiunile sociale și manifestă o perioadă 

considerabilă de timp în izolare. Parween (2015) a arătat că persoanele care au fost nevăzătoare (nu 

congenitale) au primit scoruri mai mari pe scara IE față de acele persoane a căror pierdere vizuală este 

congenitală. Aceste rezultate validează importanța pentru eforturile de intervenție timpurie în sprijinirea 
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dezvoltării inteligenței emoționale mai devreme în viață în rândul persoanelor cu pierdere congenitală a 

vederii. 

 

 

 Educatori inteligenți emoțional și parenting 

De-a lungul anilor, conceptul de inteligență emoțională a luat amploare, în special, în educație. 

Instituțiile de învățământ aleg să integreze conceptul de inteligență emoțională în procesul de sporire a 

rezultatelor academice și sociale. Deoarece este important să se promoveze inteligența emoțională în rândul 

elevilor cu dizabilități, este la fel de important să se formeze educatori inteligenți emoțional în sălile de 

clasă. 

Daniel Goleman a subliniat necesitatea ca instituțiile de învățământ să vizeze o dezvoltare sporită 

a inteligenței emoționale. Se consideră a fi la fel de important pentru copii să învețe cum să recunoască, să 

înțeleagă și să regleze emoțiile la fel cum este imperativ să atingă obiectivele educaționale ale lecturii, 

scrisului și matematicii eficiente. Pentru a pune în aplicare cel mai bine strategiile și tehnicile de creștere 

eficientă a IE în rândul copiilor și adolescenților, eforturile de recrutare a profesioniștilor competenți și 

empatici de sprijin sunt vitale. Caracteristicile unui educator inteligent emoțional includ: „optimist, un bun 

ascultător, demonstrează angajament, validează sentimentele celuilalt și rezistent emoțional” (Kumar, 

2013). Aceste caracteristici sunt esențiale pentru a se dezvolta și menține un grad ridicat în ceea ce privește 

rezultatele școlare, încrederea în forțele proprii și în cei din jur, precum și adaptarea în societate a tuturor 

persoanelor cu CES care au parte de sprijin, înțelegere și un comportament adecvat și adaptat cerințelor lor 

speciale din partea celor care sunt implicați în procesul lor de dezvoltare, începând de la membrii familiei 

și continuând cu educatorii, învățătorii, profesorii etc., specializați în oferirea unui cadru de învățare eficent, 

creativ și incluziv.  

În ceea ce privește termenul de parenting, acesta se referă la sprijinul pe care părinții sunt capabili 

să-l ofere copiilor în dezvoltarea inteligenței emoționale, în antrenarea acestora în formularea de răspunsuri 

pozitive satisfăcătoare la emoții generate de prezența unor sentimente neplăcute, evitarea pedepsei atunci 

când copilul face o greșeală, deoarece acest fapt poate duce la perceperea de către copil că toate greșelile 

sunt tratate în acest mod. Este important ca părinții să ofere copiilor oportunități de exprimare creativă și 

timp liber, concentrându-se în același timp pe atributele pozitive ale acestora. 

Dintre numeroasele stiluri de parenting, stilul autoritar și emotion-coaching rămân o metodă 

populară folosită pentru a stimula inteligența emoțională la copii. Stilul autoritar de parenting permite 

părinților să fie foarte receptivi la copiii lor, folosind o exigență ușoară până la un nivel mai ridicat. Părinții 

interacționează cu copiii lor și dau dovadă de afecțiune adecvată, conturează așteptări clare pentru copil și 

oferă o justificare bogată pentru ca aceștia să devină conștienți de valorile semnificative. 

În stilul emotion-coaching, părinții abordează intenționat emoțiile negative exprimate de copil prin 

acte de validare și mindfulness ale emoțiilor exprimate. Apoi, părinții folosesc comunicarea verbală pentru 

a sprijini copilul să înțeleagă cum să gestioneze cel mai bine emoția adversă, identificând, în același timp, 

abilități adecvate de rezolvare a problemelor pentru a determina răspunsuri comportamentale alternative.  
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Concluzii 

Inteligența emoțională este un concept care a câștigat un impuls extraordinar în ultima vreme, 

reprezentând o abilitate esențială pentru mulți, în special pentru copii și adolescenți. Deși este important ca 

profesioniștii să recunoască valoarea inteligenței emoționale a copiilor și adolescenților, copiii cu CES sunt, 

de asemenea, un domeniu de interes demn de a promova incluziunea în strategiile de succes academic 

pentru toți. Populația cu CES este adesea insuficient deservită și întâmpină foarte multe provocări în 

acceptarea de către ceilalți a nevoilor aparte de care aceștia au nevoie în dezvoltarea și adaptarea lor în 

societate. 

Deoarece conceptul este cunoscut ca fiind abordat în diferite discipline, inteligența emoțională este 

un subiect de prim rang în rândul multor profesioniști din domeniul sănătății mintale care lucrează cu 

adolescenții. Introducerea și studierea în cadrul învățământului de masă a unor discipline care vizează 

dezvoltarea unor abilități necesare pentru instruirea de auto-conștientizare, îndrumare adecvată, 

comportament adaptat, managementul emoțiilor și conștientizarea socială de către toți actorii implicați în 

procesul educațional a nevoilor speciale a semenilor lor, trebuie să reprezinte un factor esențial în 

dezvoltarea unui învățământ incluziv, bazat pe respect, înțelegere și acceptare a persoanelor cu CES ca fiind 

parte componentă a mediului școlar, a comunității din care fac parte și a societății, în general. 

Sistemul de învățământ joacă un rol vital în sprijinirea copiilor și adolescenților în dezvoltarea 

inteligenței emoționale pozitive și sănătoase. Împreună cu familiile, comunitățile și alte surse de sprijin, 

cadrele didactice pot imprima experiențele din copilăria timpurie care au la bază conceptul de inteligență 

emoțională în rândul copiilor și adolescenților. În plus față de rolul cadrelor didactice și al altor specialiști, 

implicarea părinților poate avea un impact uriaș asupra consolidării inteligenței emoționale pozitive a 

copilului cu CES prin crearea unui sistem de sprijin parental care să se concentreze asupra copilului.  

În general, inteligența emoțională este un factor critic în capacitatea unui individ de a experimenta 

succesul academic și creșterea realizărilor în plan profesional și personal. În prezența numeroaselor presiuni 

societale asupra copiilor cu CES, a familiilor lor, a comunității în general, inteligența emoțională este un 

ingredient cheie care are potențialul de a crea oportunități pentru asigurarea unui succes viitor prin 

promovarea dezvoltării pozitive, a incluziunii și adaptării în societate a tuturor copiilor, în special a copiilor 

cu CES. 
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 ELEMENTE DE NEUROPSIHOLOGIE ÎN ABORDAREA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIILOR 

Prof. psihodiagnoză Popescu Teodora Liana 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 2 Târgu Mureș 

 

 ”Calculatorul și televiziunea ușurează învățarea, dezvoltă abilitățile mentale, oferă informație. Ele 

formează o generație mult mai bine înzestrată, capabilă să întâmpine lumea de mâine cu toate provocările 

ei”. În spiritul acestor convingeri sau mai degrabă credințe, s-au investit în întreaga lume miliarde de dolari 

în programe pentru educația, învățământul și informarea prin mass-media și computer. Monitorul 

computerului sau ecranul au devenit aproape nelipsite. Părinții s-au obișnuit să-și așeze  copiii de la vârstele 

cele mai fragede în fața televizorului, a calculatorului sau mai nou a telefonului de ultimă generație. S-a 

ajuns astfel ca ecranul să devină unul dintre cei mai buni prieteni ai copiilor, tinerilor și nu în ultimul rând, 

al adulților. Ne punem întrebarea dacă a existat vreodată în istoria lumii o activitate, o experiență cotidiană 

care să ocupe atât de mult timp din ziua unui copil, adolescent sau adult, din primii ani de viață și adesea 

până la moarte și care să fie în același timp comună pentru sute de milioane de oameni?  

 Cu toate că ofertele și beneficiile miraculoase de pe urma tehnologiei sunt puternic popularizate, 

rezultatele reale ale transformărilor produse în numai câteva zeci de ani în modul de 

 gândire, în viața și chiar sănătatea mentală a omului contemporan nu sunt atât de mediatizate.  

 Ce se întâmplă cu noile generații? Se întreabă profesorii, părinții și cercetătorii fenomenului. Cum 

putem explica scăderea capacității de a asculta, de a vorbi, de a scrie, de a raționa în mod logic și de a gândi 

analitic, de a rezolva probleme, de a gândi în general? Ceva se întâmplă cu copiii zilelor noastre. Nu numai 

că metodele vechi nu mai dau rezultate, dar nici cele mai noi inovații tehnologice în domeniul 

metodologiilor de predare nu asigură rezultatele așteptate. Devin copiii mai puțin inteligenți? Ce se întâmplă 

practic în creierul copiilor și al tinerilor societății mediatizate? Ce rol are calculatorul și vizionarea TV în 

apariția acestui fenomen?  

 Cercetările arată că experiența mediului în care crește copilul joacă un rol esențial în dezvoltarea 

structurală a cortexului. Ceea ce face copilul în fiecare zi, modul în care gândește, felul în care comunică, 

ceea ce învață, stimulii care îi atrag atenția, au puterea de a-i modifica structura creierului. Nu numai că 

schimbă modul în care creierul este folosit dar cauzează și modificări structurale în sistemele traseelor 

neuronale. Dacă un copil alocă o parte semnificativă din timpul fiecărei zile numai pentru o anumită 

activitate, afirmă J. Healy, atunci se vor construi conexiunile pentru acest tip de activitate, dezavantajându-

se concomitent dezvoltarea rețelelor neuronale ce răspund la alte activități.  

Studiile au condus la concluzia certă că experiențele de mediu, pe lână bagajul genetic, au un rol 

fundamental în dezvoltarea structurală a creierului, apud. Diamond, M. Odată cu experiența și învățarea, se 

dezvoltă conexiunile neuronale. Așadar, cu cât sunt mai folosite mai mult anumite forme de răspuns, cu 

atât creierul va fi mai puțin flexibil pentru a răspunde în alte moduri. 

Una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni în ultima perioadă este deficiența de învățare (LD), al 

cărei tablou simptomatologic cuprinde: deficiențe privind ascultarea sau urmărirea unei simp,e prezentări, 

memoria de scurtă durată, citirea, scrierea, rezolvarea de probleme, imaginația creativă sau învățarea în 

general. Problema este că de cele mai multe ori, copiii diagnosticați cu LD nu prezintă în viața obișnuită 

simptome ale afecțiunii; chiar la un test neurologic ei pot apărea normali, însă deficiențele se vor evidenția 

atunci când li se va cere să învețe ceva în mod organizat, să susțină printr-un efort conștient acest proces. 

Pentru a vedea dacă există vreo legătură între sindromul LD și vizionare computer sau TV trebuie 

să observăm că toți copiii care suferă de această afecțiune întâmpină probleme importante în procesul de 

învățare din cauza unor dificultăți de ordin general în ceea ce privește: ascultarea, memoria, cititul, 
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coordonare ochi-mână, înțelegere rapidă a noilor informații, organizarea spațio-temporală, abilitatea de a-

și concentra atenția rapid. Pot fi oare corelate toate acestea cu vizionarea excesivă a calculatorului, jocurilor 

video sau TV? 

Cercetătorii în neuropsihologie de la Universitatea de Stat din Canberra, apud J. Mander, afirmă că 

”tehnologia și natura experienței vizionării, inhibă, de fapt, învățarea, așa cum este ea concepută de regulă”. 

Deoarece, în timpul vizionării, cortexul trece într-o stare alfa, iar partea stângă a creierului – ” zona 

integrativă, intră într-un fele de așteptare” ceea ce arată că acest tip de vizionare este un fel de 

somnambulism conștient. ”Partea dreaptă a creierului, care se ocupă de procesele cognitive-imagini, vise, 

fantezie, intuiție-continuă să primească imagini artificiale. Dar pentru că puntea între partea dreaptă și 

stângă a creierului a fost întreruptă, toate procesele comune, a conștientiza informația și a o pune în valoare, 

sunt eliminate.”, apud soții Emery, J.Mander. de asemenea, dr. Erick Peper, cercetător în domeniul testării 

electroencefalografice, profesor la Universitatea de Stat din San Francisco, subliniază și el acest fapt 

:”pentru a învăța cu adevărat ceva, trebuie să interacționezi cu sursa datelor, (...) ca în metoda socratică de 

predare. Cea mai bună metodă de predare este cea interactivă.” 

Considerăm că este necesară o abordare continuă în rândurile copiilor, tinerilor și a părinților 

referitoare la efectele tehnologiei informaționale utilizate în exces, deoarece merg până într-acolo, încât 

remodelează omul în întregime. În locul omului natural, religios, al omului narativ, etc., apare un nou tip 

uman care poate deveni reprezentantul unei culturi nihiliste.  
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 Dacă îți pasă, implică-te! 

 
Prof. Afloarei Camelia 

 Colegiul Național „P. Rareș” – Piatra Neamț 
 

„Eu singură nu pot schimba lumea, dar pot arunca o piatră peste ape, să creez multe unde.” 
 

Maica Teresa 
 

Voluntariatul este o activitate altruistă în care oamenii își folosesc timpul și resursele 

personale pentru a ajuta alte persoane sau organizații, fără a primi compensații financiare în schimb. 

Acest tip de activitate a devenit destul de popular și în rândul tinerilor români în ultimii ani, intersul 

pentru proiecte și colaborări în acest sens crescând foarte mult printre adolescenți, dar nu numai. 
 

De ce să fii voluntar? Pe lângă situațiile de posibil discomfort creat de alegerea de-a te 

implica în defavoarea unui timp pe care să-l petreci cu tine și pentru tine, se pot identifica multiple 

avantaje ale muncii de voluntariat. Unul dintre acestea este faptul că astfel de acțiuni dau semnificație 

vieții tale, adaugă valoare și consistență ritmului cotidian și reduc monotonia. În plus, ele se pot 

desfășura în domenii diferite, astfel încât fiecare poate alege, în funcție preferințe. Prin urmare, există 

pentru toți cei interesați cel puțin o oportunitate de voluntariat, potrivită intereselor și abilităților 

personale. 
 

Un alt avantaj este că voluntariatul oferă multiple posibilități de îmbogățire a cunoștințelor 

în diferite domenii. Acest lucru poate fi cu atât mai important cu cât, ulterior, voluntarii intenționează 

să obțină un loc de muncă într-un domeniu similar.  
Pe lângă importante lecții de viață, voluntariatul ne învață cum să interacționăm cu oamenii 

și cum să-i tratăm cu respect. Mai mult decât atât, acțiunile de voluntariat contribuie la șlefuirea 

caracterelor umane, mai ales dacă este vorba, de exemplu, de acțiuni în țări sărace sau în curs de 

dezvoltare. Putem afla în acest fel, nemijlocit, despre eforturile unor oameni pentru a supraviețui în 

astfel de regiuni.Toate aceste experiențe produc trasformări semnificative, ajutându-ne să devenim 

mult mai conștienți de luptele prin care trebuie să treacă uneori oamenii în viață. Totodată, voluntarii 

își vor putea privi propriile probleme din altă perspectivă și vor conștientiza de cele mai multe ori că 

sunt mai norocoși decât mulți alții din întreaga lume. 
 

Voluntariatul poate contribui, de asemenea, la luarea unei decizii cu privire la ceea ce vrei 

cu adevărat să faci în viață. Mulți tineri se luptă să-și găsească un scop real în viață. Adeseori aleg să 

caute o slujbă comodă de birou, bine plătită, dar urăsc să se trezească dimineața și așteaptă mereu, cu 

nerăbdare, sfârșitul de săptămână. Aceasta viziune poate fi calea sigură spre neîmplinire, motiv pentru 

care oamenii ar trebui mai degrabă să-și urmeze pasiunile. Însă, pentru a-ți da seama care este cu 

adevărat pasiunea ta, trebuie să cauți, să te implici, să ai răbdare, iar voluntariatul poate ajuta în acest 

sens, deoarece oferă multiple ocazii în care să faci lucruri diferite și, de asemenea, momente de 

introspecție, de reflecție asupra vieții.  
Prin voluntariat, se leagă prietenii noi, trainice. Sunt șanse să puteți întâlni mulți oameni cu 

idei și preocupări similare, dornici să-i ajute pe alții, iar această trăsătură comună va fi un factor cheie 

pentru a rămâne prieteni pentru toată viața. Astfel, de exemplu, dacă tocmai te-ai mutat într-o zonă 

nouă sau nu ai prea mulți prieteni din diverse alte motive, sunt șanse să-ți găsești mulți prieteni noi, 

participând la acțiuni de voluntariat.  
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Lucrul în echipă este o altă abilitate importantă, utilă în diverse situații de viață. În multe 

profesii, colaborarea este esențială și, dacă vrei să ai succes în carieră, trebuie să înveți cum să 

interacționezi cu oameni diferiți, cu opinii diferite. Voluntariatul poate fi o modalitate excelentă de a 

învăța această abilitate, deoarece veți interacționa adesea cu multe persoane diferite. De asemenea, se 

poate învăța rezolvarea unor 
 
posibile conflicte. Voluntariatul oferă oportunitatea de a deveni parte din grupri mari de lucru, precum 

și posibilitatea de a rămâne în contact cu foștii colegi. Cei mai mulți oameni revin la locurile lor de 

muncă după acțiuni de voluntariat, dar păstrează legătura cu cei cu care au colaborat, ca voluntari, 

mulți dintre ei făcând la rândul lor parte din alte grupuri sociale și profesionale.  
 

Șansele de a obține un loc de muncă decent pot crește foarte mult datorită muncii tale de 

voluntariat. Prin urmare, dacă doriți doar să vă îmbunătățiți șansele de a obține un loc de muncă bun 

în marile corporații, voluntariatul vă poate ajuta foarte mult în acest sens. 
 

Dacă vă angajați în activități de voluntariat, puteți obține și o perspectivă mult mai largă 

asupra vieții.Poate fi uneori surprinzător faptul că mulți adulți se comportă ca niște copii și au o viziune 

destul de îngustă asupra lumii. Dacă vrei să înveți cu adevărat despre viață și despre toate posibilitățile 

pe care ți le oferă, voluntariatul te poate ajuta cu adevărat, deoarece poți încerca multe lucruri diferite, 

poți să înveți și să-ți dai seama cu adevărat ce vrei să faci pentru tot restul vieții, în loc să urmărești 

doar un post sigur într- 

4. corporație pe care, cel mai adesea, îl vei urî după doar câțiva ani.  
Majoritatea locurilor de muncă în voluntariat sunt adeseori mai puțin stresante în comparație 

cu un loc de muncă obișnuit, într-o corporație. Totodată, voluntariatul poate fi soluția cea mai potrivită, 

la terminarea facultății, pentru a obține experiență de lucru, fără a fi nevoie să te confrunți direct cu 

apele tulburi ale unui job corporativ solicitant. Prin urmare, dacă încă nu simțiți că sunteți pregătit 

pentru un loc de muncă adevărat, voluntariatul poate fi, de asemenea, o modalitate excelentă de a 

învăța unele abilități, de a vă spori încrederea în forțele proprii și de a solicita un job bine plătit mai 

târziu. 
 

Există numeroase oportunități de voluntariat în străinătate, putând astfel imbina șansa de a 

călători cu aceea de a petrece un timp peste hotare. Multe organizații oferă posibilitatea de a lucra în 

țări sărace din întreaga lume unde, deși condițiile generale de viață pot fi în medie mult mai sărace, vei 

trăi totuși multe experiențe neprețuite care îți modelează cu adevărat caracterul și care te vor face mult 

mai puternic. Astfel, dacă ai ocazia să faci voluntariat în străinătate, este recomandat să mergi, pentru 

câteva săptămâni sau luni deoarece vei reveni ca o persoană diferită, care va fi mult mai conștientă de 

cum arată cu adevărat, lumea. 
 

Ca o continuare a implicării în acțiuni de caritate, este posibil să donați bani sau să continuați 

să faceți o activitate de voluntariat cu jumătate de normă în viitor, pentru a-i ajuta pe acei oameni care 

adesea nu sunt capabili să se ajute singuri. Recompensa sufletească este, cu certitudine, superioară în 

comparație cu tot ceea ce poate oferi un loc de muncă obișnuit. La acele locuri de muncă de la birou, 

te vei simți adesea destul de demotivat, deoarece nu vei vedea cu adevărat rezultatul final al eforturilor 

tale. Mai mult decât atât, de multe ori intervine rutina și există posibilitatea ca nici să nu vă implicați 

total în atingerea obiectivelor companiei. În schimb, dacă faci voluntariat, sunt șanse să te simți mult 

mai împlinit, deoarece poți ajuta cu adevărat oamenii cu problemele lor și poți contribui la o schimbare 

semnificativă nu numai în viețile lor, dar și în viața ta. 
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Prin voluntariat, puteți învăța, de asemenea, niveluri mari de empatie față de ceilalți. Mulți 

tineri nu conștientizează și, prin urmare, nici nu prețuiesc confortul din viețile lor, în timp ce există 

atât de mulți alți oameni care nu vor avea niciodată oportunități similare. Dacă faci voluntariat și ai o 

profesie care îți permite să vorbești cu acei oameni care se luptă cu adevărat în viață, sunt șanse să 

ajungi la un nivel mult mai ridicat de compasiune, care este, de asemenea, foarte important pentru 

societatea zilelor noastre. 
 

Voluntariatul se poate transforma într-un loc de muncă obișnuit după ceva timp. Dacă îți faci 

datoria în mod corespunzător, sunt șanse ca și tu să poți obține un loc de muncă stabil după ce ai 

terminat voluntariatul. Mai ales dacă v-ați bucurat destul de mult de timpul petrecut ca voluntar, acest 

lucru poate fi 
 
cu adevărat benefic, deoarece puteți avea un job care vă place foarte mult, câștigând în același timp 

suficienți bani din pasiunea voastră.  
Oamenii vor fi adesea foarte recunoscători pentru munca ta de voluntariat și nu vor ezita să-

și arate aprecierea pentru ajutorul primit. Sunt încă multe persoane care nu privesc voluntariatul ca pe 

ceva ce li se cuvine și, dacă îi ajuți cu problemele lor, sunt șanse ca acești oameni să fie cu adevărat 

recunoscători. Prin urmare, vei avea și mulțumirea sufletească pe care ți-o dă faptul că ai făcut ceva 

bun și bine, valoros și apreciat de semenii tăi.  
Viața capătă noi valențe în urma unei experiențe ca voluntar. Nu de puține ori, voluntarii 

intră în contact cu oameni care trebuie să facă față unor mari provocări. Mai ales dacă mergi voluntar 

în străinătate, vei vedea în ce condiții grele sunt nevoiți să trăiască mulți oameni și ajungi, astfel, să 

prețuiești mult mai mult viața ta de acasă. 
 

Voluntariatul te ajută să înveți să fii responsabil. Multor tineri le lipsește simțul 

responsabilității. Adesea își lasă părinții să facă toată munca din gospodărie și, de asemenea, se așteaptă 

ca aceștia să-i îndrume în tot ceea ce au de făcut. Deși este comod și părinții încearcă să-și protejeze 

copii cât mai mult, aceasta nu este o atitudine sănătoasă față de viață, deoarece la un moment dat, copiii 

trebuie să învețe să fie independenți, să ia propriile decizii și să-și asume consecințele. Voluntariatul 

poate oferi oportunitatea de a învăța cu adevărat asumarea responsabilității și de a dezvolta tărie de 

caracter, atribute importante pentru o carieră de succes, dar și pentru reușite în diverse situații de viață. 
 

Acțiunile de voluntariat care vizează mediul înconjurător sunt, de asemenea, foarte 

importante și necesare. Multe dintre problemele de mediu pot fi măcar atenuate, dacă nu rezolvate sau 

cel puțin, întârziate. Mai ales voluntarii din profesii care au ca scop protejarea planetei noastre pot 

crește gradul de conștientizare a oamenilor cu privire la cât de importantă este o schimbare cât mai 

curând posibil pentru a asigura viitorul generațiilor următoare. 
 

Un alt avantaj este flexibilitate in ceea ce priveste timpul de lucru. Multe instituții de 

voluntariat oferă posibilitatea de a lucra cu program flexibil, in domenii care nu au termene limită 

stricte și unde nu este important când îți îndeplinești sarcinile de lucru, atât timp cât faci ceea ce trebuie 

și cum trebuie. Asfel, este asigurat un nivel mare de flexibilitate și se poate chiar lucra într-un loc de 

muncă obișnuit, cu normă parțială, acoperind orele de lucru în timp ce continuați să fiți voluntar pentru 

o organizație. 
 

În cazul în care activitatea de voluntariat are loc în străinătate, există șansa unică de a explora 

noi culturi. Adeseori, veți lucra cot la cot cu localnicii și astfel, vă veți cunoaște cu adevărat. Totodată, 

veți cunoaște diferite valori culturale și, de asemenea, veți realiza cu adevărat, cât de relative sunt 
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valorile și normele sociale. Nu în ultimul rând, voluntariatul poate ajuta la reducerea deficitului de 

forță de muncă în unele profesii, precum cea de asistent medical sau de asistent personal, pentru 

persoane vârstnice, situații cu care se confruntă multe state europene în ultimii ani și spre care migrează 

tot mai mulți români, nu atât ca voluntari, ci și în căutarea unor condiții de viață mai bune.  
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PATRIMONIUL TURISTIC NATURAL 

PROIECT WEBQUEST-STUDIU DE CAZ 

RELIEFUL 

Prof.Giuraniuc Iulian  

Colegiul „Lațcu Vodă”, Siret 
 

 

ETAPA I–SARCINA DE LUCRU 

Elevii sunt împărțiți în 4 grupe și se stabilește un lider unde ei trebuie să își folosească cunoștințele de la 

unele module de specialitate pentru a descoperi obiectivele patrimoniului natural. Fiecare lider va ține evidența 

cercetărilor pe o fișă. Este necesar să aveți schițate noțiunile specifice sarcinilor voastre de lucru și cel puțin un 

exemplu. 

 Echipa 1 va căuta noțiuni legate de relieful glaciar și relieful vulcanic; 

 Echipa 2 va cerceta noțiuni legate de relieful carstic; 

 Echipa 3 va căuta noțiuni legate de relieful dealurilor și podișurilor și celui de campie; 

 Echipa 4 va căuta noțiuni legate de relieful de litoral și deltaic; 

 Echipa 5 va căuta noțiuni legate de ariile naturale; 

 

La sfârșit, toate cele patru echipe, își vor folosi cunoștințele și vor lucra împreună pentru împărtăși 

cunoștințele. 

 

ETAPA II–RESURSE INFORMAȚIONALE 

Echipa 1: Misiunea voastră este să căutați informații legate de relieful glaciar și vulcanic Prima dată 

trebuie să vă accesați platforma educațională https://classroom.google.com unde aveți un cursul de la modulul 

nostru -Patrimoniul turistic, apoi tema – Proiecte patrimoniul natural. 

           Pentru a descoperi frumusețile naturale ale României accesați mai întâi link-ul acesta :  

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details-prezentarea ppt 

din cadrul orelor on-line 

https://docs.google.com/presentation/d/14gJwLZG3_yYLf3nZmxodJXfw7gNg_Z0kU5oMX9B5li8/edit#slide=i

d.ga7173ee857_1_47  

-fișa  documentară 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details  

-alte informații suplimentare le găsiți și aici 

http://www.geomorphologyonline.com/students_materials/GFR/GFR_RELIEFUL_GLACIAR.pdf  

-porniți de la fișa documentară unde aveți informații legate  de relieful vulcanic  

https://docs.google.com/document/d/1PFyN_vxMjrnxXpdyEY9r-m7FLmWJf3DbE4BPtaV57zY/edit  

-harta cu unitățile vulcanice din România 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjA0MDcyMjQzODMx/details  

-alte informatii suplimentare le găsiți accesând link-ul acesta https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_vulcanic  

Puteți să căutați și alte surse de informație pe care să le studiați. 

Trebuie să notați ideile principale într-o prezentare ppt. 

Echipa2: Sarcina voastră este să căutați informații legate de  relieful carstic; 

-Prima dată trebuie să accesați cursul nostru din classroom google; după care o să găsiți mai multe 

informații accesând acest link  https://blog.travelminit.ro/cele-mai-frumoase-chei-din-romania/ ; 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details
https://docs.google.com/presentation/d/14gJwLZG3_yYLf3nZmxodJXfw7gNg_Z0kU5oMX9B5li8/edit#slide=id.ga7173ee857_1_47
https://docs.google.com/presentation/d/14gJwLZG3_yYLf3nZmxodJXfw7gNg_Z0kU5oMX9B5li8/edit#slide=id.ga7173ee857_1_47
https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details
http://www.geomorphologyonline.com/students_materials/GFR/GFR_RELIEFUL_GLACIAR.pdf
https://docs.google.com/document/d/1PFyN_vxMjrnxXpdyEY9r-m7FLmWJf3DbE4BPtaV57zY/edit
https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjA0MDcyMjQzODMx/details
https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_vulcanic
https://blog.travelminit.ro/cele-mai-frumoase-chei-din-romania/
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-informațiile despre defilele le gasiți aici https://blog.travelminit.ro/topul-celor-mai-cunoscute-defilee-

din-romania/ . 

Puteți să căutați și alte surse de informație pe care să le studiați. 

Trebuie să notați ideile principale într-o prezentare ppt. 

Echipa3:Sarcina voastră este să căutați legate de relieful dealurilor și podișurilor și câmpie ; 

-accesați aceste link-uri pentru a descoperi legenda „Focurilor vii” https://blog.travelminit.ro/informatii-

despre-focurile-vii-din-judetele-buzau-si-vrancea/ , http://travel.ro/focurile-vii-de-la-lopatari-un-fenomen-

rar-in-lume/ , după care o să descoperitți unele informații noi despre „Vulcanii noroioși” accesând link-ul 

https://sites.google.com/site/romanianatura47/home/carpatii-rasariteni/subcarpatii-buzaului/vulcanii-

noroiosi-de-la-berca---arbanasi și materialul video https://www.youtube.com/watch?v=VTRFm4X8kWk  

-„Trovanții” vizionați materialele video https://www.youtube.com/watch?v=8X2KUCl3RBM și 

https://www.youtube.com/watch?v=9y9tJoqACNQ , informațiile le găsiți aici 

https://www.descopera.ro/natura/3584190-trovantii-misterul-pietrelor-vii  

- „Blocurile de calcar”  https://statiunea-slanic.ro/atractii/muntele-de-sare/  

-„Blocurile de calcar” http://travelbuzau.com/ro/2014/05/10/limestone-blocks/  

Echipa 4: Sarcina voastră este să căutați informații legate de relieful de litoral și deltaic; 

-accesați https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_litoral  

-prezentarea stațiunilor din România https://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralul_rom%C3%A2nesc de unde 

o să descoperiți staținile de pe litoralul romanesc și descrieți 5 la alegere. 

-despre Delta Dunări găsiți aici informații https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-

dunarii , vizitați on-line https://www.youtube.com/watch?v=6PBHiazKDuQ  

             Echipa 5: Va căuta noțiuni legate de ariile protejate ;  

-Pornind de la acest site http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/ descoperiți care sunt ariile 

naturale din România.  

-puteți câuta informații despre : parcurile naționale (Ceahlău, Măcin, Cozia) 

                                                      Parcurile naturale (Vânători-Neamț, Balta Mică a Brăilei, M.Bucegi, 

Grădiștea Muncelului-Cioclovina în M.Sebes, Porțile de Fie, M.Apuseni) 

                                                      Rezervații al biosferei (Delta Dunării, Munții Retezat, Rodnei  

                                                      Monumente al naturii https://www.nationalfm.ro/detalii-articol-6-

monumente-ale-naturii-din-romania-pe-care-trebuie-sa-le-vezi exemplele le găsiți în acest link.  

                                                        

https://blog.travelminit.ro/topul-celor-mai-cunoscute-defilee-din-romania/
https://blog.travelminit.ro/topul-celor-mai-cunoscute-defilee-din-romania/
https://blog.travelminit.ro/informatii-despre-focurile-vii-din-judetele-buzau-si-vrancea/
https://blog.travelminit.ro/informatii-despre-focurile-vii-din-judetele-buzau-si-vrancea/
http://travel.ro/focurile-vii-de-la-lopatari-un-fenomen-rar-in-lume/
http://travel.ro/focurile-vii-de-la-lopatari-un-fenomen-rar-in-lume/
https://sites.google.com/site/romanianatura47/home/carpatii-rasariteni/subcarpatii-buzaului/vulcanii-noroiosi-de-la-berca---arbanasi
https://sites.google.com/site/romanianatura47/home/carpatii-rasariteni/subcarpatii-buzaului/vulcanii-noroiosi-de-la-berca---arbanasi
https://www.youtube.com/watch?v=VTRFm4X8kWk
https://www.youtube.com/watch?v=8X2KUCl3RBM
https://www.youtube.com/watch?v=9y9tJoqACNQ
https://www.descopera.ro/natura/3584190-trovantii-misterul-pietrelor-vii
https://statiunea-slanic.ro/atractii/muntele-de-sare/
http://travelbuzau.com/ro/2014/05/10/limestone-blocks/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_litoral
https://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralul_rom%C3%A2nesc
https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii
https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii
https://www.youtube.com/watch?v=6PBHiazKDuQ
http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/
https://www.nationalfm.ro/detalii-articol-6-monumente-ale-naturii-din-romania-pe-care-trebuie-sa-le-vezi
https://www.nationalfm.ro/detalii-articol-6-monumente-ale-naturii-din-romania-pe-care-trebuie-sa-le-vezi
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PRIMUL AJUTOR ÎN CAZUL APARIȚIEI UNUI STOP CARDIO-RESPIRATOR: 

RESUSCITAREA CARDIO-PULMONARĂ 

 
 

 

Date generale 
 
 În Europa se produce un stop cardio-
respirator la fiecare 45 secunde



 Suportul Vital de Baza este esenţial




înaintea sosirii serviciilor medicale de urgenţă 

 Resuscitarea precoce poate creşte 
semnificativ şansele de supravieţuire



 
 
 
 
Stopul cardiac 
 
 Este încetarea spontană a activităţii 
cardiace.




 Un stop cardiac provoacă în 15-20 
secunde o pierdere a conştienţei şi opreşte 
comanda respiratorie.











Care sunt paşii în acordarea primului ajutor? 

Primul ajutor care se acordă în cazul apariției 

unui stop cardio-respirator constă în resuscitarea 

cardio-pulmonară care se realizează respectând 

următorii pași: 

I.Siguranţa salvatorului 

II.Verifică starea de conştienţă III.Strigă după 

ajutor 

IV.Deschide calea aeriană 

V.Verfică respiraţia (normală) 

VI. Sună la 112 

VII. 30 de compresii toracice VIII. 2 ventilaţii 

 
Prof.Ursache Maria  

Școala Gimnazială Nr. 1 Oituz 

 
 

I.Siguranţa salvatorului 

 
 Această regulă spune că, pe primul plan este 

siguranţa celui/celor care salvează.




 Indiferent că este vorba de o echipă pregătită 
special pentru astfel de misiuni, fie că este vorba 
de un om care este în faţa unei situaţii în care 
poate salva viaţa cuiva, trebuie avut în vedere 
acest aspect.





II.Verifică starea de conştienţă 

 Scuturaţi victima uşor de umeri




 Intrebaţi-o: “Vă simţiţi bine?”




 Dacă răspunde:




• lăsaţi-o în poziţia iniţială 
 

• aflaţi ce s-a întâmplat 
 

• evaluaţi-o periodic 
 
 
 

III. Strigă după ajutor 
 
 
IV.Deschide calea aeriană 

 

 victima se poziţionează în decubit dorsal şi apoi 
se deschid căile aeriene prin hiperextensia 
capului şi ridicarea bărbiei;




 se plasează o mână pe frunte şi se împinge cu 
blândeţe capul pe spate;




 pentru deschiderea căilor aeriene se va ridica 
bărbia victimei cu vârful degetelor plasate sub 
mandibulă.
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V.Verfică respiraţia  
Priveşte, Ascultă, Simte (PAS) timp de  
10 secunde: 
 

 

-simte fluxul de aer pe obraz; 
 

-priveşte mişcările peretelui toracic; 
 

-ascultă zgomotele respiratorii la nivelul gurii 

victimei; 
 

Decide dacă respirația este normală, anormală 

sau absentă. 
 

 

VI.Sună la 112 :dă date cât mai exacte despre 

victimă,despre locul în care vă aflați,etc. 
 
 

 

VII. 30 de compresii toracice 
 Compresiile toracice



 

Plasaţi podul palmei mâinii dominante în centrul 

pieptului (mijlocul sternului) 
 
Plasaţi cealaltă mână deasupra 
 

Incrucişaţi degetele şi trageţi de ele astfel încât să 

evitaţi presiunea asupra coastelor 
 
Efectuaţi compresii: 
 
– Cu o frecvenţă de 100–120 pe minut 
 
– Cu o adâncime de 5–6 cm 
 

– Compresia egală ca timp cu relaxarea Cand 

este posibil rotiţi-vă la fiecare 2 minute 

 

VIII .2 ventilaţii 
 

 Pensaţi nasul




 Inspiraţi normal




 Plasaţi-vă buzele etanş pe gura victimei




 Suflaţi până la ridicarea toracelui




 Durata insuflaţiei = 1 secundă




 Permiteţi toracelui să revină




 Repetaţi


 
 
 
 
 
 

Continuaţi resuscitarea – 30 compresii urmate 
de 2 ventilaţii 
 

 Dacă victima începe să respire normal, plasaţi-o în 
poziţia laterală de siguranţă




 Situaţiile în care se opreşte resuscitarea cardio-
pulmonară:



 

-când victima începe să respire (sau să aibă semne 

evidente de viaţă) 
 

-când soseşte ajutorul solicitat (serviciile medicale de 

urgenţă) 
 

-când salvatorii sunt epuizaţi 
 

 

Poziţia laterală de siguranţă 

 

1. Salvatorul îngenunchează lateral de 

victimă aflată în decubit dorsal și cu membrele 

inferioare întinse. 
 
Braţul de partea salvatorului se poziţionează în 

unghi drept cu corpul, cotul fiind îndoit şi palma 

orientată în sus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Braţul de partea opusă se aduce peste 

torace, de aceeaşi parte cu salvatorul şi se 

poziţionează cu dosul palmei în contact cu 

obrazul 
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3. Salvatorul prinde membrul inferior de partea opusă cu mâna plasată chiar deasupra genunchiului şi îl 

trage în sus pastrând contactul piciorului victimei cu solul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Cu o mână pe genunchiul flectat şi cu cealaltă pe palma aflată pe obrazul victimei se roteşte victima 

spre salvator 
 
5. Se ajustează poziţia membrului inferior de deasupra astfel încât coapsa 
 
şi genunchiul să fie flectate în unghi drept 
 
6. Se împinge capul spre spate pentru a se asigura libertatea căilor aeriene  
7. La nevoie, se ajustează poziţia mâinii de sub obraz, pentru a menţine capul spre spate astfel încât 

lichidul de vărsătură să dreneze spre exterior 
 

 

8. Se verifică respiraţia periodic. Dacă victima trebuie ţinută în poziţie de siguranţă mai mult de 30 de minute, 

aceasta va fi întoarsă pe partea opusă pentru a evita presiunea exercitată pe pachetul vasculonervos al braţului 

aflat dedesupt. 
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Voluntariatul în viața noastră! 

 

        Ciorecan Elena Gilda 

 Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan’’ Craiova 

 
 

Într-o societate în continuă schimbare și cu dorință de dezvoltare, comunicare, implicare, organizare, 

acceptare, voluntariatul a devenit o preocupare atât a tinerilor cât și a părinților acestora, înțelegând deopotriva 

beneficiile aduse de acesta pe termen lung și scurt.  

Prin urmare, din ce în ce mai mulți tineri participă la programe de voluntariat și le promovează pe rețelele 

de socializare împărtășind experiențe plăcute, amintiri de neuitat și multe altele, încurajând societatea să participe 

și să se implice.  

Beneficiile aduse de activităţile educative practice şi de voluntariat în şcoală constau în faptul că adaugă la 

cunoştinţe şi deprinderi academice precum experienţă, abilităţi de relaţionare interpersonală şi implicare civică, 

contribuie la aplicarea celor mai bune metode de învăţare (rata medie de reţinere fiind de 5% prin lectură, 10% prin 

citit, 20% prin audio-vizual, 30% prin demonstraţie / explicare, 50% prin discuţii în grup, 75% practicând / prin a 

face şi 90% prin a învăţa pe alţii), învaţă copiii să-şi gestioneze timpul, să fie utili şi demni de încredere; învaţă să 

fie capabili, apţi, competenţi, pricepuţi şi destoinici. De asemenea, voluntariatul asigură o creştere intelectuală, 

personală şi socială dearece învaţă copiii să facă bine şi să aibă grijă de alţii, să se implice şi să fie activi, în același 

timp cultivând cetăţenia activă și asigurând pregătirea pentru angajare în câmpul muncii. Nu în ultimul rând, 

acțiunile de voluntariat sprijină dezvoltarea comunităţii și contribuie la crearea unei societăţi mai bune. 

Elevii pot fi implicați în proiecte de activităţi educative practice susţinute de şcoală (se desfăşoară în afara 

programului şcolar; nu au o structură organizată care continuă în timp; utilizează resursele şcolii, se implică una 

sau mai multe clase sau întreaga şcoală; pot exista parteneri din comunitate; au loc la şcoală, în vecinătate sau mai 

departe de zona locală – de exemplu curățenie în curtea şcolii, plantarea florilor şi copacilor etc.). Alte activități pot 

fi acelea de implicare a elevilor în cluburi extracurriculare: cluburi şi echipe focusate pe nevoi comunitare (lucrul 

cu persoanele în etate, persoane cu dizabilităţi; salubrizarea comunităţii; plantarea copacilor; protecţia drepturilor 

omului sau a animalelor etc.); cluburi ştiinţiice, profesionale şi tehnice (robotică, meşteşugărie, aviatică etc.; cluburi 

şi echipe de amatori (sportive, de dans etc.). 

Există pentru elevi și posibilitatea de a participa la programe de stimulare a serviciilor incluzive, 

competitive sau care produc un rezultat dorit / intenţionat (presupune recunoaşterea meritelor, instrucţiuni clare, 

cerinţe realizabile şi îndrumare / consiliere precum oferirea unei diplome pentru un anumit număr de ore de 

voluntariat) sau servicii comunitare – activităţi obligatorii ca parte a învăţării, care pot fi cerinţe de servicii 

comunitare, nu neapărat de voluntariat, necesare pentru a finaliza cu succes studiile (pentru care este nevoie de a 

explica obiectivele şi cerinţele tuturor părţilor interesate, instrucţiuni clare, îndrumare, parteneri comunitari etc.). 

Un alt proiect de luat în seamă este acela privind servicii de învăţare (ca metodă de învăţare în situaţii de viaţă, 

elementele cheie care vor asigura calitatea fiind discuţiile, colaborarea, responsabilitatea civică, reflecţia, evaluarea, 

pregătirea, supervizarea, diversitatea, demonstrarea celor învăţate, recunoaşterea şi sărbătorirea rezultatelor).  

O altă sugestie poate fi considerată aceea a voluntariatului pentru şcoli realizat de copii, foşti elevi, părinţi 

şi cadre didactice active sau pensionate care nu activează în şcolile respective, în cadrul sau în afara unui program 

de voluntariat (pentru activitate academică, servicii de expertiză, servicii legate de carieră, activităţi 

extracurriculare, îmbunătăţirea facilităţilor, colectare de fonduri etc.). 

În vederea realizării de programe de voluntariat și implicarea cât mai multor elevi și cadre didactice se 

recomandă utilizarea denumirilor de „activitate educativă practică”, „voluntariat neformal” şi „voluntariat formal” 
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şi conştientizarea diferenţei dintre acestea; includerea prevederilor care îi protejează pe copii de abuzuri sau de 

exploatarea muncii acestora folosind noţiunea de voluntariat, precum protejarea organizatorilor activităţilor de 

voluntariat de eventuale acuzaţii de abuz sau exploatare a muncii copiilor; promovarea dezvoltării politicilor 

naţionale pentru programele de activităţi educative practice şi voluntariat în şcoală; promovarea dezvoltării 

programelor şcolare de activităţi educative practice şi de voluntariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Jinga, I., Istrate, E. (coord.), Manual de pedagogie, ediţia a II-a, Editura ALL, Bucureşti, 2006 

2. Salade, D., Educaţie şi personalitate, Editura Casa Culturii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1995. 

3.Stan, E., Profesorul între autoritate şi putere, Editura Teora, Bucureşti, 1999. 

 



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1450 
 

ȘCOALA ȘI VOLUNTARIATUL 

Prof. Margineanu Simona Venera 

Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan’’ Craiova 

 

În societatea actuală copiii trebuie educați de la vârste fragede să îi înțeleagă pe cei din jur, să relaționeze cu ei, să 

coopereze, să empatizeze, să ajute să participe activ la dezvoltarea societății, prin urmare putem spune că lumea 

contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-economic într-un ritm alert.  

Prin urmare, unul din locurile în care copilul învață ce înseamnă să ai un rol activ în societate este școala, începând 

de la grădiniță și continuându-se pe tot parcursul educației formale, non-formale sau informale.  Ca atare, şcoala se 

află sub asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona nonformală sau informală, 

prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi comunitare. 

În consecință există diferite propuneri pentru participarea unităților de învățământ în proiecte, dincolo de 

curriculumul formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri multiple între 

achiziţiile provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală sau informală. Există numeroase 

beneficii ale implicării elevilor și cadrelor didactice în astfel de proiecte: rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor 

tind să se modifice, cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă, implicaţi în activităţi semnificative în afara 

clasei, profesorii şi elevii potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest sens, obiectul 

învăţării se modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi atitudinale. Alte avantaje sunt 

constituite de: voluntariatul care poate fi considerat o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor, modificarea 

statutul profesorului care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării, profesorul însuşi adâncindu-

și înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri prin intermediul activităţilor de educaţie nonformală sau 

informală, elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod direct, 

se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi acţiunea), implicare 

(motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge dincolo de graniţele deja explorate şi 

de a gândi creativ), experienţa (elevii îşi construiesc un know-how despre managementul schimbării). Nu în ultimul 

rând, învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este stimulată 

astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare, 

investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de sine, 

expresivitatea). 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia adolescenţii au multe lucruri 

de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul în şcoli este soluţia pentru 

o dezvoltare complexă a adolescentului. Voluntariatul în şcoli este un prim pas în conştientizarea tinerilor de rolul 

lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el. Voluntariatul reprezintă o 

modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui, de 

ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat internațional. 
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Misiunea dascălilor este de a promova o cetăţenie activă, de a educa tineri deschişi, responsabili, foarte implicaţi, 

care să-şi dea timpul, abilităţile şi cunoştinţele lor în beneficiul altora, care să se dedice unei cauze nobile, obiectiv 

marcant al învățământului într-o Românie ce aparține Uniunii Europene. 
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Educația incluzivă și rolul parteneriatelor cu familia si societatea 

                                                Prof. Blaga Emilia 

Grădinița cu P.P. Dumbrava Minunată, Zalău 

 

Educaţia incluzivă este o cerinţă clara determinată de nevoile acute ale  societătii. Procesul educativ trebuie 

să se adreseze tuturor şi fiecăruia, să se concentreze pe soluţii rapide şi adecvate la adaptarea faţă de diversitatea  

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea 

resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor 

elevilor din cadrul unei comunităţi.Educaţia incluzivă evită orice formă de ierarhizare şi de etichetare a copiilor. 

Unii copii au nevoie să fie sprijiniţi pentru că au caracteristici, particularităţi, stiluri de învăţare şi ritmuri de 

dezvoltare diferite de ale celorlalţi. Dar, fiecare copil poate avea la un moment dat anumite cerinţe speciale faţă de 

educaţie. 

”Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă sunt cele mai eficiente mijloace de combatere a discriminării şi 

creează comunităţi primitoare, dezvoltând o societate incluzivă şi oferind tuturor accesul la educaţie” (UNESCO, 

Salamanca, 1994). 

Mediul incluziv este acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi toţi copiii indiferent de 

gen,caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte caracteristici. (UNESCO) Grădinița trebuie să 

îşi stabilească scopurile şi formele de sprijin adecvate, pentru a primi toţi copiii, a le asigura nevoile educaţionale 

şi a oferi formarea  unei societăţi bazată pe accesibilitate, participare socială responsabilă şi colaborare. Ideile unei 

educaţii de calitate, pentru toţi copiii, se pot cel mai bine realiza pornind de la grădiniță.  Toţi suntem implicaţi în 

procesul educaţiei şi este nevoie să identificăm schimbarea continuă aceasta bazându-se pe lucrul în echipă şi pe 

parteneriatul educativ a  celor care participă la actul educational.  

Atunci când vorbim de educaţie incluzivă, ne referim la programe de educaţie cât mai adecvate şi adaptate, 

adică programe care să asigure accesul şi participarea tuturor, valorizând diversitatea şi acordând importanţă fiecărui 

copil în parte. Nu este suficientă includerea unui copil într-un grup educativ sau în cadrul unui program.  Programul 

trebuie să fie gândit în aşa fel încât fiecare copil să fie bine primit. O grădiniță nu este incluzivă dacă doar aplică 

practici educative incluzive, ci doar atunci candcuprinde tot programul, practicile, managementul și activitățile 

educative cu toți copiii, acordand valoare și atenție fiecăruia. Integrarea unor copii cu CES intr-o grupă din 

grădinițănu înseamnă că acea unitate de învățământ este incluzivă, edte nevoie ca toată grădinița sa lucreze după 

acelasi program eficient și toate educatoarele să lucreze în echipă, colaborând pentru a valoriza toți copiii. Intr-o 

astfel de grădiniță devine importantă nu numai activitatea directă pe care educatoarele o  desfașoară cu toți copiii, 

ci și celelalte componente ale integrării. Intr-o grădiniță incluzivă toși copiii învață împreună, acea grădiniță se 

adaptează nevoilor și particularităților tuturor copiilor și contribuie incluziv cu resurse materiale.          Incluzivitatea 

nu presupune doar integrarea copiilor cu CES, ci integrarea și acordarea atenției tuturor copiilor și a fiecăruia în 

parte. O grădiniță incluzivă se adaptează nevoilor şi particularităţilor copiilor, adaptează programe și sprijină 

dezvoltarea tuturor copiilor, pentru că fiecare este important Este  mai important să stabilim procesul prin care se 

dezvoltă competenţele, capacităţile, cunoştinţele, comportamentele şi atitudinile, decât conţinutul.  
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O abordare incluzivă presupune o colaborare cu factorii sociali care contribuie la educarea și formarea 

copiilor. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de 

parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul pecare il au copiii, la 

conţinuturile şi metodele didactice utilizate, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la diverse activități 

extracurriculare în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

Prin colaborarea familiei cu  grădinița se  asigură  prezența și implicarea copiilor în programele 

educaționale, care îmbunătățesc rezultatele înregistrate. De asemenea, acest parteneriat aduce atitudini pozitive față 

de grădiniță și activitatea pe care o desfășoară cadrele didactice, face ca relațiile dintre părinți și copii, dar și familie-

grădiniță să fie mai bune. Parteneriatul are influențe benefice și asupra practicilor educaționale, crescând motivația 

cadrelor didactice de a le îmbunătăți. Parteneriatul consolidează sprijinul din partea comunității, de care instituția 

de învățământ are atât de mult nevoie. Relaţia dintre părinţii copiilor şi grădiniță  are o importanța deosebită  în 

dezvoltarea copilului. Un  parteneriat eficient presupune încredere reciprocă, respect pentru părinți, asigurarea 

confidențialității, informarea, valorizarea și abilitarea părinților, comunicarea eficientă. În condițiile respectării 

acestor principii, un părinte se va simți tratat cu respect și responsabilitate, indiferent de statutul, apartenența etnică, 

credințele sau convingerile sale. O relație cu familia va funcționa doar în cazul în care familia se va simți acceptată 

și apreciată. Ea nu trebuie sa aibă sentimentul de control social.. Totodată, și grădinița participă la viața comunității, 

folosește resursele oferite de aceasta. Ea poate propune o varietate de sugestii despre modul în care se pot implica 

atât familiile, cât și comunitatea, pentru a participa la procesul educațional. Aceste oportunități de implicare se pot 

configura în:  activități de voluntariat; implicarea în pregătirea activităților desfășurate în cadrul și de către grădiniță; 

realizarea unor activități acasă cu copiii sau în cadrul grădiniței;  participarea în consiliile și comisiile ce 

funcționează în grădiniță, cu implicare directă în luarea  deciziilor; organizarea unor  ateliere de lucru, organizarea 

excursiilor în comunitate.. Atunci când oamenii sunt bine informați despre ce se întâmplă în instituția de învățământ, 

ei pot decide mai ușor cum și unde ar putea și ar dori să contribuie. Lipsa de planificare și lipsa de înțelegere 

reciprocă pot fi două dintre cele mai mari obstacole în calea unei implicări active a comunității. Totodată, grădinița.  

Parteneriatele de calitate sunt benefice tuturor părților: grădinița câștigă un aliat puternic și-și îmbunătățește 

considerabil serviciile prestate; membrii comunității devin mai conștienți de rolul educației în viața comunității, 

dezvoltă un sentiment puternic că lucrează împreună pentru a susține copiii. Este dovedit că acolo unde sunt 

sprijinite procesele de susținere a părinților în realizarea rolurilor parentale, de îngrijire și educație a copiilor mici, 

tendința de creștere și dezvoltare economică, socială a comunității este mai vizibilă, iar de aici, și sporirea calității 

vieții tuturor cetățenilor din comunitate 
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Educaţia incluzivă în zilele noastre 

 

                                                           Prof.  Fiț Paulina 

Grădinița cu P.P. Dumbrava Minunată, Zalău 

 

 

      Adaptarea la permanentele cerinţe schimbătoare ale unei lumi care evoluează rapid, care necesită abordări multiple ale 

fenomenelor naturale şi/ sau sociale şi care impune adoptarea de strategii eficiente în vederea atingerii tuturor obiectivelor 

sale, presupune implicarea activă a întregii societăţi pentru a pune în centrul preocupărilor sale OMUL. 

     Printre atributele acestei societăţi se pot enumera: schimbarea, transformarea, egalitatea şanselor, continua formare, 

cooperarea, evoluţia tehnologiei, preocuparea pentru oameni şi pentru nevoile lor în ceea ce priveşte dezvoltarea, integrarea 

şi inovarea. 

    Elementul central al societății, element care poate contribui în mod valoros și radical la evoluţia tuturor elementelor 

componente ale societăţii  este EDUCAŢIA. 

     Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată care necesită analize, schimbări şi construcţii continue pentru a 

realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive. 

     Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile 

impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale. Bogăţia spirituală a lumii contemporane rezidă 

tocmai din respectul şi valorizarea tuturor indivizilor,  pentru că lumea modernă acceptă faptul că fiecare individ este o 

dimensiune care îmbogăţeşte şi potentează, împreuna cu celelalte experienţe, lumea de azi.  

     Educaţia incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă a apărut ca o 

provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi a politicilor şi practicilor de excludere şi segregare. Integrarea 

elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în  învăţământul de masă are ca scop  rezolvarea câtorva dintre problemele pe care 

le întâmpină copiii în procesul educaţiei şi dezvoltării lor.  

      Educaţia de bună calitate reprezintă un DREPT fundamenzal al omului şi copiii au dreptul la educaţie generală, iar 

modelul incluziunii socio-educaţionale are la bază acest drept, înglobat în dreptul internaţional. Fiecare copil, indiferent de 

apartenenţă sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate care să conducă în 

cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. 

     Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la învăţare şi predare şi pentru că fiecare aduce cu sine în procesul 

complex al învăţării şi dezvoltării o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm 

personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

      Conceptul de „educaţie pentru toţi” a fost lansat în 1990 în Tailanda la Conferinţa Internaţională a Ministerului 

Educaţiei, iar în 1994 la Salamanca, în Spania, s-au lansat dimensiunile educaţiei pentru toţi care constau în calitatea 

actului educaţional şi acces pentru toţi copiii: „ Şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nici o deosebire privind 

condiţiile lor fizice, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi 

sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând 

minorităţilor lingvistice si etnice… “ 

     Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toţi elevii, aceasta trebuie să se realizeze 

diferenţiat. Educaţia diferenţiată vizează adaptarea activităţii de instruire la posibilităţile diferite ale elevilor, la 

capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. 

    Pentru ca educaţia copiilor cu cerinţe speciale să fie eficientă, pe de o parte trebuie să aibă un caracter integrat, 

iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter diferenţiat, să fie adaptată particularităţilor elevilor.  

    Caracterul integrat al învăţământului ne pune în faţa problematică a situaţiei în care un copil cu handicap este 

integrat într-o clasă obişnuită. În fapt este vorba pe de o parte de situaţia copilului respectiv, iar pe de altă parte, de 
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situaţia clasei în care este integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună înţelegere reciprocă, o existenţă 

socială normală a copiilor, în ciuda diferenţelor existente. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi înţeles 

şi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup. Această normalizare a relaţiilor este benefică 

şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă să respecte dreptul la diferenţă, sa fie solidari cu semenii lor care întâmpină 

dificultăţi în viaţă. 

    Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie individualizat, 

în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficente de adaptare curriculară joacă rolul esenţial. 

    Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este apreciat 

ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ dupa posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice 

trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 

    Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să crească fără 

ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 
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Integrarea copiilor cu C.E.S. 
 

P.I.P. Laudǎ Florinela Nicoleta 
Grădiniţa cu P.P. nr.5,Turnu Măgurele 

 

 Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 

nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura 
şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită 

despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al 

mediului.Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc informaţii 
despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se 

orienteze în spaţiuşitimp.Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile 

sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având 
nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa 

copilului. 

 Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii 

obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite.Integrarea şcolară exprimă atitudinea 
favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin 

accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; 

situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. 
 În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, 

el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte 

respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane 
marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea.Copiii cu 

C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament logopedic 

specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, 

scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. 
 Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare 

al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este 
necesar să fie învăţat. Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi 

modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

 Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 
psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor 

educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind consilierea elevului 

şi a familiei.Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele 
din calea învăţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să 

reuşească acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda măsuri 

practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie. 
 Adesea, când explorăm universul fiinţei umane, ne confruntăm cu o mare diversitate. Copiii care ne trec 

pragul claselor ne pun în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate. De cele mai multe ori găsim 

soluţiile cele mai bune pentru copii. Însă, uneori suntem puşi în dificultate de complexitatea problemelor.Educaţia 

incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat la şi individualizat în funcţie de nevoile 
tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi 

nivele de competenţă foarte diferite. 

 Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază,. Conform principiilor 
drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are 

dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale 

cognitive şi de integrare socială. Diferenţierea şcolară pe baza apartenenţei la o anumita categorie socială sau a 
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nivelului de dezvoltare individuală este nedreaptă şi nu justifică excluderea din şcoala de masă. Al doilea argument 

care susţine necesitatea mişcării integraţioniste este acela că şcoala de masă este cea care asigură mediul, precum 

şi nivelul de calitate cel mai propice învăţământului şi însuşirii aptitudinilor sociale şi cognitive. Pentru a uşura 

copiilor cu dificultăţi de asimilare integrarea în şcolile de masă, este necesar ca în aceste şcoli să se asigure o 
atmosferă mai primitoare şi de acceptare. 

 O caracteristica speciala a acestor copii „în pericol de excludere” o constituie faptul că posibilităţile lor nu 

sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se adaptează cu uşurinţă si nu pot obţine 
succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu reuşesc la examenele de capacitate sau bacalaureat, nu 

reuşesc să obţină diplome). În spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor ineficient de funcţionare a 

proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală, ei nu beneficiază de o stimulare 

cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi reversibil şi 
poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod 

corespunzător. Toate aceste corecturi se pot realiza în cadrul şcolii de masă şi al familiei, cu ajutorul programelor 

de dezvoltare cognitiva 
 Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar trebui să 

ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa economică şi integrarea 

sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare, măsuri individuale şi 
colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i permită să ducă o viaţă cât mai normală şi completă 

posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale 

şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi 

psihologic.Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul, accesul în clădiri, la amenajări şi instalaţii sportive, 
transportul şi comunicaţiile, activităţile culturale, timpul liber şi vacanţele trebuie să constituie tot atâţia factori care 

contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. 
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STRATEGIA DE INTEGRARE A COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE IN SCOALǍ 

Prof. Laudǎ Marian Alexandru 
Şcoala Gimnziala Nr.2,Turnu Măgurele 

 

 

 Cerintele educative speciale desemneaza acele cerinte ori nevoi speciale fata de educatie care sunt 

suplimentare dar si complementare obiectivelor generale ale educatei pentru copil. 

Fara abordarea adecvata a acestor cerinte speciale nu se poate vorbi de egalizarea sanselor de acces, participarea si 

integrarea scolara si sociala. 

 Fiecare copil prezinta particularitati individuale si de relatie cu mediul, trasaturi care necesita o evaluare si 

o abordare personalizata. Copii cu deficiente au si ei aceleasi trebuinte in crestere si dezvoltare. Acesti copii au in 

aceleasi timp si anumite necesitati, particulare, specifice, individualizate.Ei sunt diferiti din punct de vedere al 

temperamentului, motivatiilor, capacitatii chiar daca prezinta acelasi tip de deficienta.Conceptul de cerinte 

educative speciale aspira la depasirea traditionala a separarii copiilor pe diferite categorii de deficiente, printr-o 

abordare noncategoriala a tuturor copiilor. 

 Educatia sau scoala inclusiva implica cu necesitate pregatirea de ansamblu a scolii si societatii, pentru a 

primi si satisface participarea persoanelor cu handicap la medii scolare si sociale obisnuite, ca elemente componente 

naturale ale diversitatii umane, cu diferentele ei specifice.Educatia sau scoala inclusiva implica ideea de schimbare, 

a scolii si societatii in ansamblu, cu scopul de a raspunde dezideratului societatii viitorului - „o societetate pentru 

toti” comprehensiva si integratoare prin insasi natura ei, care sa raspunda mai bine prin co-educatie-nevoilor, 

potentialului si aspiratiilor tuturor copiilor, inclusiv ale ceror deosebiti de dotati sau talentati, ale celor care nu fac 

fata in prezent in scoala obisnuita, ale celor cuprinsi in scolile speciale separate. 

 Integrarea scolara este un proces de includere in scolile de masa/clase obisnuite la activitatile educative 

formale si nonformale, a copiilor considerati ca avand cerinte educative speciale. 

Integrarea scolara reprezinta o particularizare a procesului de integrare sociala a acestei categorii de copii, proces 

care are o importanta fundamentala in facilitatea integrarii ulterioare in viata comunitara prin formarea unor 

conduite si atitudini, a unor aptitudini si capacitati favorabile acestui proces. Integrarea copiilor cu CES permite, 

sub indrumarea atenta a cadrelor didactice, perceperea si intelegerea corecta de catre elevii normali a problematicii 

si potentialului de relationare si participarea lor la serviciile oferite in cadrul comunitatii. 

 Educatia speciala se refera la adoptarea, completarea si flexibilitatea educatiei pentru anumisi copii in 

vederea egalizarii sanselor de participare la educatie in medii de invatare obisnuite. 

Conditiile de care are nevoie copilul cu CES sunt: 

 Conditii de stimulare si sprijin a dezvoltarii din cele mai timpurii perioade; 

 Flexibilitate didactica; 

 Adaptarea curriculumului la posibilitatile individuale; 

 Individualizarea educatiei; 

 Protectie sociala; 
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 Programe individualizate de interventie; 

 Integrare scolara si sociala. 

 Centrele educative speciale se axeaza pe particularitatile individuale de dezvoltare, de invatare, de relatie 

cu mediul si necesita o evaluare si o abordare personalizata a necesitatilor copilului.Cerintele educative speciale 

sunt interpretate ca unitate in dezvoltarea copilului, stilul unic de adoptare, de invatare, de integrare, in nivelul 

individual de dezvoltare fizica si psihica cu caracteristici biologice, fizice, psihice si sociale.   

 Educatia integrata se refera la integrarea in structurile invatamantului general cu CES pentru a oferi un 

climat favorabil dezvoltarii armonioase si cat mai echilibrate acestor categorii de copii.Educatia integrata a copiilor 

cu CES urmareste dezvoltarea capacitatilor fizice si psihice a acestora care sa-i apropie cat mai mult de copii 

normali, a implementarii unor programe cu caracter corectiv-recuperator; stimularea potentialului restant, ce 

permite dezvoltarea compensatorie a unor functii menite sa le suplineasca pe cele deficitare; crearea climatului 

afectiv in vederea formarii motivatiei pentru activitate, in general si pentru invatare, in special asigurarea unui 

progres continuu in achizitia comunicarii; formarea unor abilitati de socializare si relationare cu cei din jur; formarea 

de deprinderi cu caracter profesional si de exercitare a unor activitati cotidiene; dezvoltarea comportamentelor 

adaptative si a insusirilor pozitive ale personalitatii, care sa faciliteze normalizarea deplina. Fiecare copil cu CES 

trebuie sa beneficieze de un program adecvat si adaptat de recuperare, care sa dezvolte maximal potentialul fizic si 

psihic pe care il are. Integrarea urmareste valorificarea la maximum a disponibilitatilor subiectului deficient si 

antrenarea in mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate in asa fel incat sa preia activitatea 

functiilor deficitare si sa permita insusirea de abilitati care sa inlesneasca integrarea eficienta in comunitatea 

normala. Prin integrare, se realizeaza si o pregatire psihologica a copilului, care sa contribuie la crearea unor stari 

efectiv emotionale corespunzatoare, in care confortul psihic este mentinut de satisfactiile in raport cu activitatile 

desfasurate. Raportul relatiei socializare, integrare, incluziune, are in vedere implicatiile practice si teoretice ce 

privesc evolutia sistemului de organizare a educatiei speciale si a pregatirii copiilor pentru integrarea si incluziunea 

in activitatile profesionale si in colectivitatile sociale.Exista diferite forme de integrare a copiilor cu CES si anume: 

 Forme de integrare totala partiala-elevii cu CES petrec doar o parte din timpul sau in scoala obisnuita sau 

la anumite discipline, scolare unde pot face fata; 

 Forme de integrare totala- elevii cu CES petrec tot timpul in scoala obisnuita cu exceptia programelor 

terapeutice care se pot desfasura in spatii speciale, destinate acestui scop; 

 Si forme de integrare ocazionala – participare in comun la diferite excursii, serbari, intreceri sportive, 

spectacole, etc. 

 Fiecare cadru didactic pus in ipostaza de a avea in colectivitatea sa un copil cu CES actioneaza in urma 

unei reflectii indelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucreaza cu acesti copii il reprezinta colaborarea 

cu parintii si consilierea acestora, implicarea lor directa in lucrul efectiv cu copii, nu in calitate de observator ci si 

de participanti activi. Parintii copiilor cu CES trebuie sa inteleaga ca au multe idei ru a relationa cu copii lor in mod 

pozitiv si ca pot sa-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru copii lor si prin ei invata sa traiasca in armonie cu 

lumea. Sarcina parintilor si a cadrelor didactice este sa-i ajute pe copii sa invete despre sentimentele lor si sa le arate 

relatia dintre sentimentele si comportamentul lor. 

 Relatia dintre parinti, cadre didactice si copii cu CES trebuie privita pozitiv, iar pentru acest lucru este 

nevoie de respectarea urmatorelor reguli:Parintii si copii trebuie sa fie realisti in asteptari. Copilul trebuie implicat 

in luarea deciziilor si trebuie alese situatiile la care poate sa participe. Trebuie oferite copilului o alegere de 2 optiuni, 

pe care cei mai mari le accepta. Problemele trebuie discutate pana cand se ajunge la o concluzie acceptabila, chiar 

daca nu se ia o hotarare;Trebuie sa existe un parteneriat cat mai strans intre parintii copiilor cu CES si cadrele 
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didactice bine pregatite si informate in legatura cu felul in care pot interbeni pentru consilierea acestora. Trebuie 

redusa izolarea parintilor punandu-i in legatura cu alti parinti aflati in situatii similare, promovand o abordare 

pozitiva a cresterii si disciplinarii copiilor; 

 Trebuie sustinut ca nu exista un singur model de parinte si numai prin unirea fortelor parintilor, cadrelor 

didactice si a scolii se poate face o mai buna integrare a copiilor cu CES.Copii sunt o categorie sociala care, in ciuda 

aparentelor nu au timp sa astepte.Educatia speciala este o forma de educatie adoptata si destinata tuturor copiilor cu 

CES care nu reusesc singuri sa atinga, in cadrul invatamantului obisnuit-temporar sau pe toata durata scolaritatii, 

un nivel de educatie corespunzator varstei si cerintelor societatii pentru un om activ, autonom si 

independent.Principiile care stau la baza educatiei al oricarui copil: 

 Garantarea dreptului la educatie al oricarui copil-Copii au dreptul sa invete impreuna, indiferent de 

dificultati si de diferente 

 Fiecare este unic si are un anume potential de invatare si dezvoltare 

 Scoala si comunitatea asigura sanse egale de acces la educatie pentru toti –copiii. 

 Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu CES: 

 Corelarea tipurilor de educatie si a formelor de scolarizare in functie de scopul educatiei, obiectivele 

generale si specifice precum si de finalitatile educatiei 

 Asigurarea conexiunilor educationale activitatii complexe 

 Finalitatile educatiei speciale sunt acelea de a crea conditii unei bune integrari sociale si profesionale a 

persoanei cu nevoi speciale.Un obiectiv important al scolii inclusive il reprezinta sprijinul acordat pentru mentinerea 

in familie a copiilor cu CES. De aceea, se pune problema respectarii principiului normalizarii ce se refera la 

conditiile de mediu si viata, la eliminarea separarii copiilor cu CES si la acceptarea lor alaturi de ceilalti 

copii.Principiul normalizarii presupune luarea in seama nu doar a modului in care persoana cu deficiente se adapteza 

la cerintele vietii sociale, dar in acelasi timp, la felul in care comunitatea intelege sa se conformeze nevoilor si 

posibilitatilor persoanei in dificultate. Normalizarea implica includerea intr-un mediu scolar si de viata cotidiana 

nediscriminatoriu si asigurarea unei multitudini de servicii care sa reduca pe cat posibil starea de handicap, chiar 

daca deficientele sau afectiunile propriu-zise nu pot fi inca depasite. 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.VERZA, E. , PAUN, E. „Educatia integrata a copiilor cu handicap”, Unicef, 1998 

2.POPESCU, E. , PLESA, O.(coord) „Handicap, retardare, integrare”, Bucuresti, Pro Humanita, 1998 

3.VRASMAS, T. „ Invatamant si⁄sau inclusiv”, Ed. Aramis, 2001



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1461 
 

Bune practici privind integrarea copiilor cu CES în învățământul de masa 

 

Biloiu Iuliana Felicia 

Grădiniţa cu P.P. Nr.5, Turnu Măgurele 

 
Pentru a se asigura egalizarea şanselor educaţionale ale copiilor cu CES integraţi, aceştia trebuie sprijiniţi 

atât la nivelul şcolii cât şi al comunităţii. Măsurile de suport pot fi foarte variate, de la schimbarea orarului, clasei, 

conţinuturilor curriculare, asigurarea accesibilităţii fizice sau de comunicare alternativă, cadre didactice 

specializate, profesori de sprijin la clasă sau în afara ei, forme de sprijin în afara timpului de lecţii, inclusiv în 

colaborare cu familia şi alţi factori implicaţi în recuperarea lui pe toate planurile. O abordare fundamentală pentru 

succesul şcolar şi recuperarea deficienţelor de învăţare ale copiilor cu CES este accentul mare pus pe solidaritate şi 

activitate în echipă (atât în clasă şi în şcoală, cât şi în afara ei, atât din partea celorlalţi beneficiari ai educaţiei cât şi 

a cadrelor didactice) şi mai puţin pe competiţie. 

Factorul determinant al succesului integrării şi adaptării şcolare este educatorul/ învăţătorul/ profesorul 

clasei şi în mod deosebit aşteptările acestuia faţă de copilul cu deficienţe. Dacă acesta consideră că un anumit copil 

este incapabil să înveţe sau este aşezat rigid într-un “pat procusian” – “acest copil doar atât poate”/ “acest copil nu 

poate executa această sarcină precum ceilalţi copii” – şansele de succes ale acestuia sunt minimalizate de la început. 

Dacă, dimpotrivă acesta are încredere în posibilităţile tuturor copiilor, chiar şi cei mai lenţi decât aceştia pot obţine 

rezultate mai bune. 

 Pentru copiii cu CES acest “efect Pygmalion” are o importanţă covârşitoare. Profesorul nu trebuie să 

accentueze dificultăţile copilului sau să creeze altele noi. Intreg sistemul de strategii şi metode utilizate de acesta la 

clasă precum şi colaborarea dintre cadrele didactice implicate în educarea-instruireaadaptarea-recuperarea copilului 

cu CES din şcoală/grădiniţă, dintre acestea şi alte persoane din afara ei, pot pot contribui semnificativ la reuşita 

şcolară a copilului cu diverse deficienţe. Există copii cu deficienţe intelectuale, psihice, de dezvoltare, senzoriale, 

locomotorii, cu dificultăţi specifice de învăţare, cu tulburări de comportament sau de conduită socioafectivă, cu boli 

cronice sau genetice, copii la care tulburarea de limbaj este o consecinţă a uneia dintre aceste deficienţe.  

Tipuri de deficienţe: 

•Deficienţe intelectuale uşoare sau moderate, intelect liminar 

•Retard general de dezvoltare 

•Boli şi sindroame  genetice (Down, Bardet_Biedl, sindrom Turner etc) 

•Malformaţii congenitale  

•Autism 

•ADD, ADHD 

•Deficienţe senzoriale(hipoacuzii, tulburări de vedere) 

•Boli neurologice, disfuncţii de sistem nervos central, infecţii severe care duc la deficienţe locomotorii  

•Tulburări de învăţare 

•Tulburări de comportament sau ale conduitei socioafective 

•Tulburări metabolice şi boli autoimune 

Aria tulburărilor de limbaj la copii cu CES este vastă ca şi la copilul normal doar ca depinde in  mare măsură 

de specificul deficienţei acestora: 

            -Tulburări de dezvoltare generală limbajului: nedezvoltare / întârziere a vorbirii, mutism psihogen   

            -Tulburări de pronunţie/articulare: dislalii simple sau polimorfe, centrale sau periferice, uşoare sau severe, 

obişnuite sau audiogene 

-Tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii: bâlbâiala, logonevroza etc 
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-Tulburări ale vocii: afonie, disfonie, fonastenie, mutaţia fiziologică sau patologică a vocii etc.  

-Tulburări ale limbajului scris-citit:dislexie, disgrafie sau sindrom dislexico-disgrafic 

Copiii cu CES integraţi necesită: 

 un efort mai mare din partea factorilor implicaţi în recuperarea lui pluridisciplinară 

 asigurarea unui suport, sprijin în învăţare-recuperare prin convergenţa eforturilor factorilor implicaţi intr-o 

echipă interdisciplinară 

 programe terapeutice adaptate particularităţilor lor de dezvoltare şi diagnostic 

 instrumente de lucru şi materiale specifice  

 uneori şi ambianţa de lucru diferită, adaptată posibilităţilor lor de acces şi învăţare-recuperare.   

În cazul acestor copii cu CES, terapia logopedică este esenţială. Ea presupune, indiferent de tipul tulburării 

de limbaj următoarele etape: 

- depistarea copilului cu CES şi tulburări de limbaj 

- evaluarea complexă: studierea cazului (istoricul medical, studiul documentelor medicale relevante pentru 

logoped, certificate de încadrare într-o categorie de persoană cu deficienţe, anamneza cu specific logopedic, 

convorbiri cu membrii familiei, însoţitorul, aparţinătorul legal, asistent maternal, etc), examinare psihlogică, 

examinare logopedică 

- studiul teoretic al cazului, deficienţei, documentarea 

- identificarea persoanelor care se ocupă cu îngrijirea, educarea, instruirea şi recuperarea copilului 

- alcătuirea unei echipe de colaboratori în vederea recuperării limbajului copilului cu CES  

- proiectarea unui plan de intervenţie logopedică  în funcţie de diagnostic 

- intervenţia propriu-zisă - alegerea în parteneriat a unor modele de colaborare în vederea recuperării 

limbajului dincolo de cabinetul logopedic 

- evaluări periodice şi evaluarea finală - feedback-ul  

 Metodele şi tehnicile genererale în terapia tulburărilor de vorbire la copiii cu CES sunt, în mare, aceleaşi 

ca şi pentru copilul normal, diferă doar accentul pus pe una sau alta dintre ele precum şi durata, ponderea ei ca timp 

într-o şedinţă sau pe parcursul terapiei; de ex.:    

-la un copil cu tetrapareză spastică sau alte tulburări neuromotorii o pondere mare va avea educarea 

mişcărilor articulatorii, exerciţiile pentru mobilizarea aparatului fonoarticulator necesitând mai multe şedinţe   

-la copilul cu bâlbâială, creşte ponderea exerciţiilor pentru educarea respiraţiei   

-la copilul cu tulburări auditive, exerciţiile pentru dezvoltarea auzului  

O abordare fundamentală pentru succesul activităţii terapeutice şi recuperarea deficienţelor de limbaj şi 

de  învăţare ale copiilor cu CES este accentul mare pus pe solidaritate şi activitate în echipă, atât în cabinetul 

logopedic, cât şi în afara lui, atât din partea celorlalţi factori implicaţi în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor cât 

şi a cadrelor didactice cu care aceştia intră în contact. 

Cooperarea şi parteneriatul în asigurarea sprijinului la clasa pentru copiii cu CES integraţi au în vedere 

modalităţi de intervenţie şi sprijin în echipă pentru facilitarea instruirii acestor copii şi pentru recuperarea lor, atât 

în ceea ce priveşte deficienţa lor psihofizică în general cât şi a limbajului în special.  Profesorul logoped are o 

pondere însemnată în această reuşită prin activitatea sa de recuperare, corectare a limbajului sub toate aspectele, 

ajutându-l pe copil atât să se facă mai uşor înţeles de ceilalţi, să comunice cu mai multă uşurinţă şi interes, precum 

şi să-şi însuşească mai bine  actul lexico-grafic.   Cadrele didactice implicate în această echipă sunt profesorul de 

clasă şi celelalte persoane cu statut de cadru didactic implicate în instruirea-recuperarea copilului: profesor de 

sprijin, logoped, kinetoterapeut, etc   
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Cadrul didactic de la clasă poate oferi informaţii logopedului cu privire la comportamentul verbal al 

copilului şi poate semnala tulburările de scris-citit survenite pe parcurs, după examinarea logopedului; el poate 

sprijini la rândul lui logopedul în demersul terapeutic prin însuşirea unor tehnici specifice de corectare.  Constituirea 

unui parteneriat între cadrul didactic de la clasa obişnuită şi cel specializat se poate realiza în forme variate, în 

funcţie de circumstanţe şi de preferinţele consensuale. Indiferent de maniera adoptată fiecare are o experienţă şi o 

importanţă crucială pentru succesul şcolar al copilului cu CES integrat.  

 Angajarea şi responsabilizarea familiei în demersul terapeutic este fundamentală pentru reuşita recuperării. 

La orice copil, în mod particular la cel cu CES, gradul de interes şi de colaborarea a părinţilor cu grădiniţa sau 

şcoala şi în cazul nostru cu cabinetul logopedic este cel mai adesea direct proporţional cu rezultatele obţinute de 

copii. Formele de colaborare şi sprijin reciproc sunt diverse, deoarece, ca şi în cazul copiilor, familiile sunt diferite, 

necesităţile lor de a fi sprijinite sau posibilităţile e a oferi sprijin pot fi extreme de diverse. 

O colaborare eficientă trebuie să se bazeze pe respect reciproc, atitudine imparţială, empatie faţă de părintele 

copilului cu CES.  
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Voluntariatul si noua generaţie 

                                                              Profesor Rusu Raluca 

 Colegiul Naţional Petru Rareș, Piatra Neamţ 

 

“O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” (proverb grec) 

         Voluntariatul este activitatea umanitară desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, cunoștințele, talentele, devotamentul și empatia în sprijinul altora, fără sprijinul unei recompense de natură 

financiară. Cheia voluntariatului este să alegi o cauză care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință 

de implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să fii dispus să oferi din timpul tău. Trăim vremuri în 

care, mai mult ca oricând, asistăm la dezvoltarea cooperării, comunicării, empatiei, oamenii revin la esența lor și la 

valorile care îți ghideaza existența.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         Un atuu important al voluntariatului este faptul că încearcă să rezolve problemele comunităţii prin efortul 

colectiv al membrilor acesteia.  Acest lucru este extrem de puternic atât prin reuşita proiectelor desfăşurate cât şi 

prin mesajul pe care îl oferă tuturor persoanelor: suntem în totalitate responsabili de bunăstarea comunităţii din care 

facem parte.       

          Un ultim proiect coordonat de mine , a fost programul ,,Și noi avem drepturi,, în colaborare cu ,,Organizația 

Salvați copiii Filiala Neamț,,, unde elevii clasei la care am fost dirigintă au desfășurat numeroase activități, cu 

colegii lor mai mici. A fost un proiect amplu, ce s-a desfășurat pe parcursul unui întreg an școlar și care i-a învățat 

să planifice, să delege, să aplaneze conflicte să-și dezvolte abilitatea de a forma și de a face parte dintr-o echipa.  

Entuziasmul voluntarilor s-a văzut pe tot parcursul proiectului, voluntariatul fiind o excelență școală a vieții,  unde 

adolescentul are ocazia să-și dezvolte multe aptitudini, să lege prietenii frumoase și autentice, să experimenteze.  

          Acțiunile voluntarilor pornesc doar din motivație, dorință și convingere într-o idee,  de aceea putem spune 

că: voluntarii vin nu doar cu dorința de a dărui, dar și cu așteptarea de a dobândi abilități tehnice                și pentru 

educarea unor trăsături:hotărâre, perseverență, disciplină, respect pentru muncă. 

          Tot acest mecanism ce presupune formarea gândirii practice și etica muncii,  conduce la: tenacitate, inițiativă 

și creativitate, entuziasm, încredere în reușită, interes pentru perfecționare, ajutor reciproc, respect față de ceilalți. 

Ca urmare, atitudinea față de muncă este expresia, indiciul fundamental al gradului de responsabilitate al răspunderii 

individuale și colective, este exersarea acestora în activitățile de voluntariat. 
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Integrarea copiilor cu CES în grădinița actuală 

Prof. Alessandra Andronache 

Școala Gimnazială nr.27 Timișoara/ Grădinița cu Program Prelungit nr.3 

 

   De-a lungul istoriei, copiii cu cerințe speciale au fost fie excluși, ignorați, neglijați, abandonați, pentru același 

motiv fie suprimați (spartanii îi aruncau de pe stâncă pe copiii care se nășteau cu o malformație). Sunt diferiți de 

ceilalți. În această problematică există un complex de date, de practici, concepții și perspective psihologice. 

Familiile acestor copii au trăit mereu la fel ca și copiii, în jenă, rușine, teamă, nevalorizare și nesiguranță, 

determinate de diferențele lor de dezvoltare și de comportament. 

   Societatea și-a manifestat adesea mila, înțelegerea, dar și disprețul, teama, ridicularizarea. Cele mai multe reacții 

se datorează percepțiilor sociale asupra a ceea ce înseamnă diferențele dintre copii și oameni în general. În aceeași 

măsură este vorba și de necunoaștere și de neînțelegere a cauzelor care determină aceste diferențe.  

   O serie de concepții filozofice au explicat deficiențele unor persoane ca fiind datorate pedepselor divine meritate 

de părinți, și de aici, rușinea și respingerea cea mai mare în planul social. Frica a fost determinată de necunoaștere 

și din nevoia de a ocroti, de a sprijini suplimentar un copil cu handicap. Au existat chiar concepții care legau copilul 

cu deficiențe de comportamente total antisociale și de aici devenea prioritar de înlăturat –primejdia pe care o 

reprezenta el. 

   Rolul educatoarei în evaluarea CES 

   Educatoarea trebuie să cunoască toți copiii cu care lucrează în grupă. Ea face permanent observații referitoare la 

progresele programului educativ. Copiii cu CES sunt parte a grupului de copii. Ei participă, după posibilitățile lor 

la activități și program. Educatoarea observă și identifică problemele de dezvoltare sau riscurile de dezvoltare care 

apar atât din modul particular de răspuns la diferite activități cât și din informațiile primite de la medic sau de la 

familie. Dacă pe o perioadă anume educatoarea observă că problemele sunt frecvente, au intensitate și se manifestă 

acut, trebuie să ceară sprijin la un profesionist (psiholog, logoped, consilier psihologic). Chiar dacă copilul va urma 

un program de intervenție personalizată pentru remedierea problemelor sale, rolul educatoarei va fi mereu 

important, căci ea urmărește permanent în cadrul grădiniței și în activitățile zilnice și poate consolida progresele 

programului. Același lucru se petrece și cu rolul părinților: ei trebuie antrenați în orice activitate de sprijinire sau 

remediere a problemelor copilului, să continue acasă programul, pe măsura posibilităților lor, dar cu toată 

încărcătura afectiv-emoțională pe care o aduce mediul familial. 

  Cine sprijină educatoarea în activitatea cu copiii cu CES? 

   Programul de educație timpurie individualizată necesită o abordare cât mai deschisă și mai incluzivă a copiilor. 

Aceasta înseamnă că în grupa de copii pot exista copii cu CES. Pentru educatoare poate însemna acest lucru, nu 

neapărat sarcini în plus, ci strategii de educație care să fie cât mai flexibile. Așa cum vorbim de sprijin pentru copil 

în procesul educațional, trebuie să presupunem că și educatoarea are nevoie de sprijin. De unde poate ea să ia acest 

sprijin? 

   Sursa principală de sprijin este grupul de educatoare. Schimbul de experiență, schimbul de idei  de acțiune, de 

modele, participarea în echipă la anumite activități, discuțiile metodice, sunt tot atâtea forme de a folosi experiența 

și practica colegelor în rezolvarea în rezolvarea unor probleme. 
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   Activitatea în echipă presupune un mod de acțiune în care educatoarea lucrează împreună cu o altă colegă pentru 

a organiza, desfășura și evalua activități didactice personalizate. 

   Activitatea sprijinită de voluntari, părinți, bunici, membrii unor asociații neguvernamentale care au în obiectiv 

integrarea și/sau incluziunea copiilor cu CES, sau studenți practicanți care sunt parte activă în organizarea și 

desfășurarea activităților. Parteneriatul cu familia este o altă sursă de sprijin în activitatea cu  copiii cu  CES. 

   Centrele de resurse profesionale și Centrele de resurse pentru părinți constituie structuri metodologice care se pot 

înființa la nivelul unor instituții, pentru a sprijini rezolvarea diferitelor probleme cu care educatoarea vine în contact 

în tratarea CES. 

   Părerea mea, ca și cadru didactic, este că anturajul apropiat și cadrele didactice să ajute copilul cu CES să învețe 

că a se accepta și a se iubi înseamnă a se considera o ființă independentă, egală cu ceilalți, demnă de dragoste, 

înzestrată cu un anumit număr de calități care îi sunt proprii și dintre care unele constituie un adevărat talent și liberă 

să-și dezvolte capacitățile și să-și realizeze țelul în viață. De cele mai multe ori, modul în care ceilalți tratează copilul 

cu CES și imaginea formată despre acesta, îl determină, în timp, pe cel din urmă să se comporte în conformitate cu 

acea imagine, fie că este reală sau nu. Pentru ca un copil cu CES să-și modifice imaginea de sine defavorabilă are 

nevoie de oportunități pentru a-și cunoaște potențialul său real și ocazii prin care să încerce să realizeze diferite 

lucruri. Membrii familiei în care există un copil cu cerințe educative speciale se pot afla într-un mare impas, iar 

modul în care reacționează este foarte diferit de la o persoană la alta. Aceștia pot trece prin stări precum șocul, 

neîncrederea în diagnostic, negarea, frica, autoînvinuirea, învinuirea destinului și a celorlalți, depresia, ca într-un 

final să ajungă la stări precum acceptarea, resemnarea și lupta. Familia care se află în această situație – de a avea 

un copil cu CES – are nevoie de informare și consiliere pentru a putea depăși aceste momente și pentru a fi de un 

real suport în procesul de integrare socială și profesională a copilului cu deficiențe. Optimizarea comunicării prin 

realizarea acesteia într-un mod asertiv prezintă, pe termen lung, următoarele consecințe: dezvoltarea încrederii în 

sine, îmbunătățirea abilităților de luare a deciziilor personale, îmbunătățirea relațiilor sociale, ce duce la o bună 

integrare socială. 

            Ca și concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care toți oamenii să fie și să se simtă egali, este 

necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu brațele deschise orice persoană, indiferent de cât de diferită este, iar 

pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare și o dorință de a acumula cât mai multe metode 

pentru a integra persoanele cu CES 

 

 

. 
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                                              ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIA MODERNĂ 

PRIN ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV 

 
 Năvloiu Rodica 

                                                                           Şcoala Gimnazială Leonardo Da Vinci 

 

      

       Modernizarea şi ridicarea calităţii învăţământului apare ca o necesitate obiectivă datorită faptului că modelele 

tradiţionale nu mai sunt pe deplin suficiente pentru a realiza însuşirea de către elev, în condiţii optime, a volumului 

şi a valorilor informaţionale în continuă creştere şi diversificare.  

      Transformările profunde ce au loc în societatea contemporană cer formarea unei personalităţi creatoare, cu un 

unghi mare de deschidere asupra vieţii, capabilă să se adapteze la ritmul accelerat al dinamicii sociale, al dezvoltării 

ştiinţei şi tehnicii.  

      Şcoala, ca factor de bază al progresului general al societăţii, este chemată să răspundă comenzii sociale, să 

formeze personalităţi umane competitive care să se poată integra eficient şi rapid în societate, unde urmează să 

devină factori de progres. Pornind de la această motivaţie majoră, consider că în şcoală, începând cu ciclul primar, 

când se pun bazele formării unei gândiri creatoare şi flexibile, se realizează cea mai mare parte a calităţilor unui om 

modern, capabil să se adapteze la dinamica vieţii sociale.  

      Punctele forte în asigurarea unei educaţii moderne de calitate sunt legate de flexibilizarea şi diversificarea 

sistemelor de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi de transformarea educaţiei într-o realitate concretă, 

eleborând strategii coerente, europene. Educaţia modernă este axată pe trei obiective, cu puncte diferite de centrare: 

dezvoltarea individului, care se poate realiza pe măsura potenţialului său maxim, dezvoltarea societăţii şi 

dezvoltarea economică, iar obiectivul principal al sistemelor educaţionale europene a fost identificat ca fiind 

“creşterea calităţii performanţei educaţionale a şcolii”.  

      Demersul calităţii în educaţia modernă urmăreşte centrarea învăţământului pe elev, dezvoltându-i întreg 

potenţialul şi pregătirea acestuia pentru provocările şi oportunităţile vieţii în societate; “printr-un sistem educaţional 

de calitate, elevii sunt “echipaţi” cu abilităţi şi cunoştinţe necesare participării şi contribuirii la complexele şi 

rapidele schimbări ale societăţii.”  

      La baza educaţiei moderne în vederea formării unei personalităţi competitive stă participarea copilului la 

procesul didactic în calitate de subiect al instruirii. Învăţătorul devine astfel un coleg de învăţare alături de elevii pe 

care îi educă. El îşi asumă un dublu rol: de “interlocutor” egal, dar şi de observator, reglator, participant al activităţii 

instructiv-educative.  

      Asigurarea calităţii în educaţia modernă se află într-o relaţie de interdependenţă cu învăţarea centrată pe elev 

care “oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de 

învăţare şi la ritmul de studiu”.(Gibbs, 1992). Această perspectivă subliniază caracteristicile fundamentale ale 

învăţării centrate pe elev, promovând ideea că elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra învăţării prin 

asumarea de responsabilităţi cu privire la: ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă şi de ce, momentul când se învaţă.  

     Astfel, elevii trebuie să-şi asume un înalt grad de responsabilitate în contextul învăţării şi să îşi aleagă în mod 

activ scopurile, precum şi să îşi administreze învăţarea. Ei nu se mai pot baza pe faptul că învăţătorul ori persoana 

care predă la clasă le va spune ce, unde, cum şi când să gândească. Ei sunt cei care trebuie să înceapă să o facă.  

     Elevii trebuie să fie activi, implicaţi ca parteneri în cadrul orelor de clasă şi ca proiectanţi/actori/evaluatori în 

acţiunile extra-clasă, iar învăţătorii trebuie să aplice acele practici şcolare care permit şi stimulează valorizarea 

elevilor ca “subiecţi ai propriei lor formări”. 23  
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      Cunoştinţe de-a gata, oferite chiar foarte corect şi cuprinzător, nu pot suplini în nici un fel participarea fiecărui 

elev la procesul construcţiei cunoaşterii.  

      Principiile care stau la baza învăţământului centrat pe elev se referă la accentul activităţii de învăţare pe persoana 

care învaţă, şi nu pe învăţător şi la recunoaşterea faptului că procesul de predare nu este decât unul dintre 

instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe.  

      Cadrele didactice trebuie să încurajeze şi să faciliteze implicarea activă a elevilor în planificarea şi administrarea 

propriului lor proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât în clasă, cât şi în afara 

ei. Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar învăţătorului, ea trebuie împărtăşită şi elevilor.  
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DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE PREZENTE LA COPIII CU AUTISM 
 

Prof . Bogdănici Gabriela 

Școala Gimnazială Ciortești 

 

Autismul este tulburarea centrală din cadrul unui întreg spectru de tulburări de dezvoltare, cunoscut 

sub numele de spectrul tulburărilor autismului/autiste sau de tulburari pervazive de dezvoltare. Spre 

deosebire de meningită sau de o infectie în gât, autismul nu poate fi diagnosticat în laborator cu toate că 

cercetătorii se straduiesc să identifice metode pentru ca acest lucru să devină posibil. Acesta e în schimb 

diagnosticat asemenea altor afecțiuni psihice, precum depresia ori tulburarea obsesiv-compulsivă, prin 

observarea și evaluarea comportamentelor. 

Diagnosticul de autism datează din 1943, când a fost propus într-o lucrare științifică de Leo Kanner, 

medic la Universitatea Johns Hopkins. Încă de la început profesioniștii din domeniul medicinei nu au știut 

cum să abordeze autismul. Avea o sursă biologică sau una psihologică? Nu poate fi evaluat cu ușurință 

faptul că toți pacienții noștri se trag din familii în care părinții sunt foarte inteligenți. Un lucru e sigur: că 

există un fond obsesiv în istoricul familial. 

Probabil că raționamentul lui Kanner a fost bruiat și de faptul că, de regulă comportamentul copiilor 

neglijați poate fi asemănător cu cel al copiilor cu autism. De pildă, cei din urmă pot părea nepoliticoși, cu 

toate că, de fapt nu sunt conștienți de normele sociale. S-ar putea să aibă accese de furie. Nu stau locului, 

nu își împart jucăriile. Întrerup constant discuțiile adulților. Dacă specialiștii nu ar fi studiat 

comportamentele copiilor cu autism am fi foarte înclinați să credem că problema nu sunt ei înșiși, ci 

părinții lor. 

În 1967 Bruno Bettelheim a publicat The Empty Fortress: Infantile Autism and the Birth of the 

Self, o carte care a confirmat noțiunea de mamă-frigider a lui Kanner și a ajutat la răspândirea ei. Se poate 

avea în vedere faptul că la jumătatea secolului XX părinții erau considerați responsabili de manifestările 

copilului și declanșarea unor tulburări. Asemenea lui Kanner, Bettelhaim considera că natura autismului 

e una biologică. Dar, tot asemenea lui Kanner, abordarea nu s-a putut rupe de paradigma psihanalitică. 

El susținea că autismul unui copil nu poate fi predeterminat biologic. Copilul ar fi fost, în schimb, 

predispus să aibă aceste simptome. Autismul era, din punctul lui de vedere, latent, până când era activat 

de o grijă parentală deficitară. Copilul autist poate crede că e perfect normal ca toată lumea să gândească 

în imagini și că pur și simplu ei sunt cei mai buni la asta în comparație cu majoritatea oamenilor, însă 

până la o conștientizare a normelor sociale e cale lungă. 

Cuvântul autism face parte din vocabularul psihiatric încă din 1943, așadar ideea că oamenii pot avea 

autism exista deja de ceva timp. Cea de-a doua ediție a Manualului de diagnostic și clasificare statistică 

a tulburărilor mintale a fost publicată în 1968 și spre deosebire de cea din 1952, nu menționează absolut 

nimic despre autism. Pentru a primi diagnosticul de autism infantil, starea pacientului trebuie să 

întrunească șase criterii, dintre care unul era absența simptomelor schizofrenice. Celelalte erau : 

-debutul înaintea vârstei de 30 de luni; 

-absența generalizată a responsivității ; 

 

-deficiențe mari în dezvoltarea limbajului ; 
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-dacă vorbirea e prezentă, e marcată de tipare precum ecolalie imediată sau întârziată; 

-reacții bizare față de varii aspect ale mediului înconjurător, precum împotrivirea la schimbare. 

Printre bizareriile persoanelor cu tulburări de spectru autist se numără și faptul că aceștia pot sta 

nemiscați multă vreme. Unele studii arată că, în cazul acestor persoane creierul nu reacționează la chipuri 

nici pe departe la fel de animat precum răspund la obiecte. 

Așadar, gestionarea emoțiilor atât la oamenii fără probleme de adaptare, cât și la cei cu tulburări de 

spectru autist depinde de controlul descendent, iar pentru a ne adapta uneori trebuie să transformăm emoția 

în frustrare. 
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Sprijinul financiar pentru elevii cu cerințe educaționale  speciale 

                                                                                           Vatră Diana Maria 

Secretar șef -Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani 

 

O sintagmă ce nu denumeşte o boală, cum s-ar crede la prima vedere, ci mai multe „nevoi”, „trebuinţe,” 

denumite generic „Cerinţe Educaţionale Speciale” ale unor copii, care suferă din cauza unor deficienţe. Aceşti 

copii au diferite nevoi în funcţie de deficienţele cu care se confruntă. 

Unii suferă din cauza unor dificultăţi de învăţare, a tulburărilor de limbaj, alţii au deficienţe motorii, 

deficienţe vizuale, auditive, ori se confruntă cu tulburări emoţionale sau de comportament. Mai nou, categoriile 

acestor copii s-au lărgit, cuprinzând şi categoria unor “copii în situaţie de risc”, de la cei infectaţi cu HIV, până la 

copiii străzii. Aceşti copii, fiind într-o situaţie specială, au nevoie de un sprijin special. Acest sprijin, sub forma 

unor bani, vine din partea statului. Fără această “discriminare pozitivă”constând în acordarea unei asistenţe 

educaţionale suplimentare şi a unor sume de bani, nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces la educaţie şi 

viaţă socială. 

Beneficiarii drepturilor sunt copiii școlarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:  

1. copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă;  

2. copiii cu CES integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă;  

3. copiii cu CES din învăţământul special;  

4. copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se organizează, 

după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceștia sunt internaţi;  

5. copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili, pentru care 

se organizează școlarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată. Cu toate acestea, drepturi le nu se acordă în 

perioada în care copiii cu CES beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de 

protecţie specială, conform prevederi lor legale în vigoare. Prin excepţie, alocaţia de hrană nu se acordă în situaţia 

în care copiii cu CES școlarizaţi în învăţământul special beneficiază de masă, asigurată de către unitatea de 

învăţământ sau de către unităţi ale sistemului de protecţie specială din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială 

și protecţia copilului, conform prevederi lor legale în vigoare.           Copiii cu CES beneficiază de următoarele 

drepturi: 

 a. alocaţie zilnică de hrană  

b. alocaţie pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte, încălţăminte. Alocaţia zilnică de hrană se 

acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de școlarizare și de prezenţă școlară, indiferent de numărul de ore de 

curs pe zi la care participă copilul, pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională. 

Alocaţia zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, zilele de sâmbătă, 

duminică, sărbătorile legale și nici în perioada vacanţelor școlare, cu excepţia copiii lor cu CES școlarizaţi la 

domiciliu și/ sau internaţi în unităţi sanitare. 

La unitatea de învăţământ preuniversitar unde este înscris copilul cu CES se depune o cerere scrisă prin 

care părinţii sau reprezentanţii legali solicită aceste drepturi, împreună cu următoarele documente: certificatul de 

naştere al copilului; actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal; certificatul de orientare 

şcolară şi profesională. Conform Hotărârii de Guvern alocația de hrană se plătește până în data de 5 ale lunii 

următoare. Drepturile de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite se plătesc până la finele anului calendaristic, potrivit 

articolului 2 din metodologie. 
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Fundamentare sumelor necesare finanţării drepturilor de care beneficiază elevii CES  

Ordonatorul de credite al unităţii de învăţământ și ordonatorul principal de credite al bugetului local au 

obligaţia întocmirii și transmiterii documentelor solicitate de administraţiile judeţene ale finanţelor 

publice/direcţiile generale regionale ale finanţelor publice la termenele precizate. Sumele aprobate anual judeţului 

prin legea bugetului de stat se repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin decizie a directorului 

direcţiei generale regionale a finanţelor publice/șefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit 

fundamentărilor transmise la proiectul de buget. Pentru copiii care sunt orientaţi școlar și profesional după expirarea 

termenul prevăzut, repectiv 1- 30 septembrie cererea poate fi depusă, după eliberarea certificatului de orientare 

școlară și profesională, până la data de 15 a fiecărei luni, urmând ca drepturile să fie finanţate din veniturile proprii 

ale unităţi lor administrativ- teritoriale/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale sau din sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, începând cu luna/tranșa imediat următoare, după caz. 

Finanţarea drepturilor pentru copiii/elevii/tinerii cu CES integraţi în învăţământul de masă, care urmează 

curriculumul învăţământului de masă, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul 

local, iar pentru cei din învăţământul special și pentru cei integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul 

de masă, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetul judeţului, prin unităţi le de învăţământ la 

care sunt înscriși copiii cu CES. Sumele primite se reflectă în bugetele locale ale unităţi lor administrativ-teritoriale, 

la capitolul venituri, cu ajutorul indicatori lor "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor" cod 11.02.01. Pentru clasele/grupele speciale organizate în 

învăţământul de masă, finanţarea drepturi lor se asigură din bugetul judeţului, prin transferuri din bugetul judeţului 

către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia funcţionează unitatea de învăţământ în cadrul 

căreia este integrată clasa/grupa. Creditele bugetare destinate finanţării drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu CES 

integraţi în clase/grupe speciale organizate în învăţământul de masă se reflectă în bugetul judeţului cu ajutorul 

indicatorului "Transferuri de la bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata drepturi lor de care beneficiază 

copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă" cod 51.01.64 și se comunică 

unităţi lor administrativ-teritoriale primitoare. 

Sumele aferente drepturilor de care beneficiază elevii cu CES, cu excepţia celor reprezentând alocaţia 

zilnică de hrană, se plătesc în două tranşe: 

 1) prima tranşă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic;  

2) a doua tranşă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.  

Limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-

sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sume de bani pentru nevoi 

personale sunt: 

 Hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, 

materiale cultural-sportive: 

Grupa de vârstă Valoarea alocaţiei de hrană 

(lei/zi/copil/tânăr) 

Valoare drepturi îmbrăcăminte, 

încălţăminte, materiale igienico-

sanitare, rechizite/manuale, 

jucării, transport, materiale 

cultural-sportive 

(lei/an/copil/tânăr) 

De la 0 până la 3 ani inclusiv 12,00 366,00 

De la 3 până la 7 ani inclusiv* 16,60 498,00 

De la 7 până la 14 ani inclusiv* 16,60 611,00 
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De la 14 până la 18 ani inclusiv* 16,60 754,00 

De la 18 până la 26 ani inclusiv* 16,60 844,00 

Mama protejată în centru 

maternal 

16,60 844,00 

Elev beneficiar serviciu de zi** 12,00 - 

 Sume de bani pentru nevoi personale: 

Beneficiar Valoarea (lei/lună) 

Elevii şi tinerii care beneficiază de o măsură de 

protecţie specială într-un serviciu public de tip 

rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în 

centre maternale 

28,00 

Încadrarea elevilor în grupa de vârstă necesară pentru primirea drepturilor cuvenite, se face la începutul 

anului școlar/momentul depunerii cererii și se menține pe tot parcursul anului școlar. 

În concluzie, sprijin material există. Acesta vine de la bugetul de stat şi se acordă pe baza solicitărilor scrise, 

depuse la unitatea de învăţământ unde este înscris copilul cu CES.  

Un climat cald, înţelegător, creat de familie şi şcoală, împreună cu o terapie şi educaţie personalizată, îi 

creează copilului cu CES o bază solidă de dezvoltare, putându-se preveni, în acest mod, tulburările emoţionale şi 

de comportament. 
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Educația incluzivă – o necesitate în educația actuală 
 
 
 

Porfir Ionela, profesor pentru învățământul primar  
Școala Gimnazială nr. 1 Domnița, jud. Iași 

 
 
 

Educaţia incluzivă caută “să răspundă tuturor necesităţilor copiilor, tinerilor sau adulţilor, cu un accent 

deosebit pe cei vulnerabili la marginalizare şi excludere socială ” (UNESCO, 1994). 

 

În întreaga lume tot mai mulţi copii cu deficienţe sau din familii vulnerabile frecventează instituţiile 

educaţionale preşcolare, şcolile primare sau gimnaziile din localitatea lor. Într-adevăr, majoritatea ţărilor au legi 

care stipulează că TOŢI copiii trebuie educaţi. 

 

Conceptul de educaţie incluzivă stipulează că elevul cu cerinţe educaţionale speciale trebuie susţinut şi 

încurajat de învăţător tocmai pentru a își dezvălui personalitatea, pentru a își valorifica şi dezvolta potenţialul. 

 

Deseori aceşti copii sunt excluşi din viaţa comunităţii. Fie că se ascund în casă dacă arată diferit, din 

cauza fricii şi/sau superstiţiilor. Deseori necesităţile lor nu sunt recunoscute şi se consideră că nu pot contribui 

aproape deloc la viaţa comunităţii. Dar această izolare reduce posibilităţile copiilor de a învăţa, de a creşte şi a 

se dezvolta la nivelul potenţialităţilor native. Astfel, sunt dublu dezavantajaţi! Frecventarea şcolii locale 

constituie principala modalitate de a asigura includerea tuturor copiilor în societate. Procesul de învăţare a 

copiilor nu se desfăşoară exclusiv la şcoală. Ei învaţă de la familiile lor, din contactul cu semenii şi prietenii, 

din participarea la diveresele activităţi care au loc în comunitate. 

 

Fără îndoială copiii cu cerinţe educaţionale speciale fac parte din lumea din jurul nostru şi au nevoie ca 

noi, învățătorii, să îi îndrumăm. Întâlnirea educativă între copilul cu CES şi învățătorul său trebuie să fie 

adevărată, sinceră, însemnată, trebuie să trezească bucurie şi dorinţa reîntâlnirii. 

 

Şcoala - în general, şi învățătorii - în special, sunt responsabili, alături de familie, de modelarea 

personalităţii, de ceea ce filozoful Constantin Noica numea “devenirea întru fiinţă a omului”. Cât de pregătit 

însă este învățătorul ca să ofere sprijinul necesar copilului cu cerinţe educaţionale speciale? Tot ceea ce aduce 

pedagogia ca bagaj teoretic este în mod incontestabil necesar unui învățător în întreaga sa activitate a cărei sferă 

de interes are ca punct central ideea de a forma oameni, de a îi modela pentru a face față greutăților pe care 

viața le aduce inevitabil, dar și cerințelor pe care societatea le are, pregătire fără de care orice om este complet 

debusolat, lipsit de capacitatea de a înțelege limpede mișcările evenimentelor din viața sa. 

 

Cu siguranţă, e nevoie de o schimbare a atitudinii tuturor angajaţilor şcolii, a altor membri ai comunităţii 

faţă de actul educaţional, determinat de procesul incluziunii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Or, 

incluziunea nu înseamnă doar a integra copiii cu cerinţe educaţionale speciale în mediul şcolar, ci şi a 

conştientiza fenomenul diversităţii umane şi a organiza procesul educaţional în şcoală pornind de la această 

concepţie. 
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Declarația de la Salamanca din 1994 introduce un nou cadru conceptual „educație/școală incluzivă”. În 

acest document se stipulează: 

 

„... școlile trebuie să-i primeasca pe toți copiii, indiferent de condiția lor fizică, intelectuală, socială, afectivă, 

lingvistică sau deorice natură. Trebuie deci să fie inclusi copii cu dizabilități și copii talentați, copii ai străzii și copii 

care muncesc, copii proveniți din zone izolate, din populatii nomade sau care aparțin 

 

 

 

minorităților lingvistice, etnice sau culturale și copii care provin din alte zone sau grupuri dezavantajate sau 

marginalizate...; 

 

... Principiul fundamental al scolii incluzive este că toți copiii trebuie să învețe împreună, oricând acest 

lucru este posibil, indiferent de dificultățile pe care aceștia le pot avea sau de diferențele care pot exista între ei. 

Școlile incluzive trebuie să recunoască și să răspundă nevoilor diferite ale elevilor, ținând cont de existența atât 

a unor stiluri diferite de învățare cât și a unor ritmuri diferite și asigurând o educație de calitate pentru toți prin 

intermediul unor curriculum-uri adecvate, a unor măsuri organizaționale, strategii de predare, a unui anumit 

mod de utilizare a resurselor și parteneriatelor cu comunitățile din care fac parte. Trebuie să existe un continuum 

de sprijin și servicii corespunzător nevoilor speciale întâlnite în fiecare școală”. 

 

Educaţia incluzivă porneşte de la premiza că dificultăţile de învăţare nu apar doar la elevii cu „nevoi 

educative speciale”. Toţi copiii pot învăţa şi orice copil poate întâmpina dificultăţi. Educaţia incluzivă vizează 

dezvoltarea unei abordări centrate pe elev, recunoscând că toţi copiii au nevoi de învăţare diferite şi că învaţă 

în ritmuri diferite. Prin acceptarea faptului că dificultăţile în învăţare sunt congruente cu nevoile educative 

speciale, accentul se pune mai degrabă pe deficienţele copiilor, decât pe condiţiile necesare pentru a învăţa în 

regim optim. Din perspectiva educaţiei incluzive, se consideră că elevii întâmpină dificultăţi atunci când se 

confruntă cu bariere în calea învăţării şi participării. Barierele pot fi generate de condiţiile de acasă şi de la 

şcoală, de culturile existente în comunitate, de atitudinile pe care le manifestă elevii între ei şi de imaginea de 

sine pe care o au, de competenţele cadrelor didactice pentru a lucra cu copiii care au diverse nevoi, de gradul 

de adecvare al curriculumului incluziv sub aspectul centrării pe nevoile copilului, materiale didactice inadecvate 

de predare, clădiri inaccesibile şi mediu educaţional închis, de politicile guvernamentale locale şi centrale. 

Conform ideologiei incluziunii, toţi copiii au dreptul la predare diferenţiată şi adecvată în clasă, adaptată 

particularităţilor de învăţare pe care le au. Acest lucru cere învățătorului capacitatea de a înţelege modul în care 

copiii învaţă şi se dezvoltă. Învățătorul trebuie să fie capabil să adopte diverse moduri de acordare a sprijinului, 

asigurând în acelaşi timp, participarea activă a elevului în procesul de învăţare. 

 

În contextul asigurării calității și egalizarii sanselor de reusită, în procesul de educaţie sunt scoase la 

lumină si valorificate cele mai bune resurse ale fiecărui elev astfel încât acesta să poată arăta ceea ce ştie, să 

poată înţelege nivelul la care a ajuns şi ce este necesar să facă în continuare. Acest lucru este posibil si datorita 

folosirii strategiilor diferentate si individualizate. 

 

Incluziunea este văzută ca un proces continuu de depăşire a barierelor de învăţare şi participare pentru 

toţi copiii şi tinerii pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor de învăţare a acestora. 
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Din această perspectivă, educaţia incluzivă încurajează dezvoltarea unor instituţii de învăţământ 

obişnuite care să fie capabile să răspundă necestităţilor/nevoilor tuturor elevilor din comunitate prin 

reconsiderarea organizării, abordărilor didactice, atitudinii faţă de copii/elevi şi felul în care utilizează resursele. 
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VOLUNTARIATUL-ÎNCOTRO? 

                     Profesor: Bursuc Adina 

Colegiul Național `Petru Rareș` Piatra Neamț, jud. Neamț  

 

 

Pentru început, aș dori să prezint felul în care este privit voluntariatul; acesta ține de sistemul de valori al 

fiecăruia, de atitudinea pe care o are față de sine și față de comunitate. 

Voluntariatul nu se pliază pe orice tip de om. Voluntariatul este pentru cei curtați de gândul că pot schimba 

lucrurile în bine, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți, pentru cei care știu să privească în față și, cu îndrazneală, 

acționează, pentru cei care își antrenează zi de zi voința, aspirând la un vis împlinit: o lume puțin mai bună, dar 

am omis un amănunt: voluntariatul se învață. Primul pas este schimbarea de atitudine. Dacă atitudinea este 

proactivă, atunci devenim activi și responsabili și putem contribui la dezvoltarea noastră și a comunității din 

care facem parte. 

În principiu, abia după ce încălți bocancii voluntarului, îți poți da seama de câte beneficii ai ocazia să obții de 

pe urma unor astfel de activități benevole. Sunt beneficii pe care le vei conștientiza toată viață. Astfel, ar fi 

cazul să renunți la câștigul material imediat și să optezi pentru un câștig mai mare pe alte planuri. 

Am încercat să detaliez mai jos cateva din avantajele de a fi voluntar: 

o Înveți să ai mai multă încredere în tine; 

o Îți îmbunătățești competențele: comuincare, negociere, lucrul în echipă; 

o Înveți să fii mai responsabil, mai organizat, dar și mai creativ; 

o Înveți să faci networking; 

o Îți dezvolți capacitatea de leadership; 

o Dobândești experiențe practice; 

o Experimentezi și devii conștient de punctele tale forte, respectiv de cele slabe; 

o Înveți să fii mai bun și mai înțelegător cu ceilalți; 

o Înveți să vii cu soluții și cu idei ”out of the box.” 

În concluzie, putem vorbi mai degrabă de beneficiile voluntariatului decat de dezavantaje. Acestea fiind spuse, 

nu te consola cu gândul că ceea ce înveți în liceu și în facultate îți este suficient. Fii hotărât să faci ceva mai 

mult pentru a-ți atinge scopurile și, pentru asta, gândește-te serios la posibilitatea de a fi voluntar. 
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VALOAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE ÎN INTEGRAREA COPIILOR  

CU CERINȚE EDUCATIVE 

Prof.Ciobanu Mihaela 

Liceul Tehnologic Economic ”Nicoolae Iorga”-Pașcani 

 

Integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în dificultate 

psihomotorie, cu dezabilități senzoriale, intelectuale, de limbaj, psihocomportamentale, printr-o serie de măsuri 

de natură juridică, politică, socială și pedagogică. Principiul de bază al acestei tendințe este acela de a adapta 

școala și educația la diversitatea tipurilor și a posibilităților de învățare, la interesele și abilitățile de care aceștia 

dispun. În același timp, integrarea școlară reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără nevoi speciale, 

având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor la activitățile și viața în comunitate. Aceasta 

implică educarea tuturor copiilor cu nevoi speciale în școlile obișnuite, asigurarea serviciilor specializate în 

aceste școli, sprijinirea adecvată a cadrelor didactice și a personalului implicat, desfășurarea procesului 

instructiv-educativ după același orar, participarea copiilor cu nevoi speciale la cât mai multe activități în școală 

și în afara ei, utilizarea în comun a tuturor facilităților (bibliotecă, teren de sport, laboratoare etc.), încurajarea 

prieteniilor și a relațiilor sociale între toți copiii, educarea tuturor copiilor pentru integrare și acceptarea 

diferențelor dintre oameni, asigurarea programelor de sprijin individualizat, implicarea părinților. 

 În cadrul școlii incluzive profesorii trebuie să colaboreze cu diferiți specialiști în domeniul educației, 

cum ar fi psihologi, consilieri, terapeuți și alți specialiști pentru că doar împreună vor reuși să obțină cele mai 

bune rezultate. Profesorul consultant pentru CES este probabil cel care va lucra cel mai mult cu fiecare profesor 

în parte, el fiind și cel care va participa în cea mai mare măsură la orele de curs. Educarea integrată ajută în 

creșterea copiilor cu nevoi speciale: dacă sunt crescuți ca și membrii bineveniți ai comunității, comunitatea le 

dă încredere în sine și ajută la acumularea de noi cunoștințe și abilități. Jocul și munca cu alți copii încurajează 

copiii dezavantajați în dezvoltarea lor. Efortul depus pentru atingerea unor rezultate mai bune ajută și la 

formarea imaginii de sine. Pentru o parte din acești copii grădinița reprezintă prima șansă să beneficieze de 

sprijin și educare necesară. Educarea integrată ajută și copiii fără deficiențe să accepte și să tolereze diferențele 

dintre oameni. Cercetările au demonstrat că jocul comun ajută la dezvoltarea unor relații sănătoase între copiii 

dezavantajați și ceilalți copii. Specialiștii și părinții trebuie să își asume responsabilitatea împreună pentru 

educarea copiilor; părinții se simt mai puțin izolați, pot să-și însușească metode noi de ajutorare a copiilor, își 

pot forma o imagine reală despre copii deoarece sunt sprijiniți de specialiști. Această colaborare mărește 

competența familiei în rezolvarea problemelor. Astfel, triunghiul: profesor, părinte, specialist devine realmente 

benefic și influențează benefic dezvoltarea copilului. Metodele însușite se pot folosi și în cazul copiilor fără 

deficiențe. De fapt, cele mai eficiente metode de educare și învățare au fost dezvoltate pentru copii cu deficiențe.  

 Școala incluzivă presupune îmbunătățirea sistemului educațional pentru toți elevii. Implică schimbări 

în curriculum, în modul de predare al profesorilor, în modul de învățare al elevilor, precum și schimbări în 

modul cum interacționează copiii cu CES cu colegii lor și viceversa. Ideea este ca școlile, centre de învățare și 

educație, să se schimbe astfel încât să devină comunități educaționale în care nevoile tuturor elevilor și 

profesorilor să fie îndeplinite. Școlile incluzive nu mai asigură o educație obișnuită sau o educație specială, ci 

asigură o educație incluzivă, iar ca rezultat elevii vor putea învăța împreună. Cu alte cuvinte, acest tip de școală 

este deschisă tuturor elevilor, astfel încât toți elevii să participe și să învețe. Pentru ca acest lucru să se întâmple, 

profesorii și școlile, în general, au nevoie de o schimbare, pentru a întâmpina cu mai mult succes diversitatea 
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nevoilor elevilor. Educația incluzivă este un proces de facilitare a procesului de învățare pentru toți elevii, chiar 

și pentru cei ce au fost anterior excluși. Pentru a avea cu adevărat o școală incluzivă care să funcționeze, este 

necesară pregătirea acesteia, sunt necesare condiții materiale, care să permită un învățământ cât mai diversificat 

și adaptat diferitelor cerințe speciale: profesori itineranți, mobilier, posibilități de modelare al programului 

zilnic, tehnici speciale de predare, adaptare curriculară individualizată etc. 

 Printre avantajele școlii incluzive se numără faptul că elevii cu CES sunt tratați ca parte integrantă a 

societății, au ca model restul colegilor care nu au probleme, atât copiii cu CES cât și colegii lor își dezvoltă 

abilitățile comunicative, devin mai creativi, acceptă diversitatea etc. Profesorii adoptă metode diverse de 

predare-învățare, de care beneficiază toți elevii, nu numai cei cu CES. Socializarea între elevii și dezvoltarea 

prieteniilor între colegi este destul de importantă în dezvoltarea procesului de învățare, datorită schimbului de 

informații permanent. 

 În ceea ce privește cadrele didactice din cadrul școlii incluzive, ele trebuie încurajate să adopte practici 

moderne în cadrul orelor de curs, să se autoperfecționeze în permanență în ceea ce privește copiii cu CES. Un 

alt rol important pe care cadrele didactice îl au, este acela de a-i face pe copiii fără probleme să-și accepte și să-

și ajute colegii cu CES, fără a-i ridiculiza, sau exclude. 

 Predarea este un act de cooperare, reflecție și descoperire, la care participă atât profesorul  (care poate 

coopera cu colegii săi) cât și elevii unei clase. O resursă importantă pentru profesor în predare este cooperarea 

elevilor. Pregătirea predării și de multe ori realizarea ei se completează cu cooperarea între profesori și chiar 

cooperarea cu unii părinți. În perspectiva școlii incluzive înțeleasă ca școală care se deschide flexibil tuturor 

copiilor, dificultățile de învățare sunt considerate probleme normale în activitatea didactică. Rezolvarea lor este 

un prilej și o provocare pentru profesori, elevi, managerii școlii și ceilalți factori implicați. Fiecare act didactic 

este o presiune asupra copilului și trebuie completat cu un sprijin corespunzător. Profesorii trebuie să pornească 

în rezolvarea problemelor din clasă de la următoarele acțiuni care determină maniera incluzivă: 

- cunoașterea individualității în mod global și pe anumite componente care dovedesc nevoia de 

intervenție; 

- detectarea ariilor de dificultate în special când acestea sunt intermitente și temporale; 

- cunoașterea relațiilor din clasa sa; 

- folosirea tehnicilor de negociere, cooperare, colaborare, comunicare în activitățile de grup; 

- să-și folosească experiența într-un mod reflexiv și empatic; 

- să folosească colaborarea cu ceilalți profesori și cu managerul școlii; 

- să se informeze permanent de practici și teorii noi pe care să le implementeze în activitățile sale. 

 Valoarea educației incluzive, pentru orice elev, constă în faptul că este împreună și poate să colaboreze 

cu ceilalți copii. Copiii cu cerințe speciale au nevoie de sprijin. De aceea ei nu vor avea decât de câștigat dacă 

activitatea de predare este orientată către nevoile lor speciale. Dar este destul de greu să asigurăm sprijin 

individual pentru acești copii, de aceea am selectat câteva metode de lucru cu elevii cu nevoi speciale: 

a) în timp ce clasa lucrează independent, profesorul se poate ocupa de unul sau doi copii, reluând 
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cu aceștia principalele puncte ale lecției sau ajutându-i să înceapă să rezolve singuri sarcina legată de subiectul 

lecției respective; 

b) copiii pot fi organizați pe grupe, pe nivele de abilitate. Profesorul poate trece de la un grup la 

altul, pentru a oferi asistență adecvată necesităților celor din fiecare grup; 

c) copilul cu cerințe speciale poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil, care, după ce  

și-a terminat sarcina pe care a avut-o el de rezolvat, îl poate ajuta să-și organizeze munca. Ambii elevi sunt 

angajați în acest fel. Acest mod de lucru este cunoscut sub denumirea de învățarea elev-elev; 

d) dacă școala are posibilitatea de a lucra cu profesori resursă sau cu profesori specialiști, aceștia 

pot fi solicitați să ajute profesorii școlii în planificarea și proiectarea lecțiilor și la stabilirea metodelor de 

predare-învățare adecvate. Aceștia pot fi solicitați, din când în când și pentru a oferi sprijin individual unor elevi 

din clasă. 

Nici un specialist sau cadru didactic nu ar trebui să spună părinților că ”nu mai este nimic de făcut” pentru 

copilul lor. Programele de intervenție și sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui să fie 

construite încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei. Părinții ar trebui să fie 

recunoscuți ca fiind cei mai potriviți în relatarea istoriei, comportamentului și nevoilor copiilor. Ei ar trebui să 

aibă acces total la toate informațiile educaționale și la ”diagnosticele” copilului.  

Forme de colaborare și sprijin reciproc, școală-familie 

Ca și în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesitățile lor de a fi sprijinite sau posibilitățile de a 

oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are potențialul și nevoile sale unice, care trebuie valorizate 

corespunzător de către școală. 

Comunicarea și colaborarea eficientă dintre profesori și părinți se bazează pe câteva elemente: 

- respectul reciproc – poate fi modelat adesea de către cadrele didactice. Este important să se 

plece de la premisa că părinții sunt cei mai importanți ”profesori” din viața copilului; respectul și tactul oferit 

de cadrul didactic față de complexitatea unor probleme poate induce respectul reciproc; 

- atitudinea imparțială, care solicită gândirea pozitivă și deschisă despre familii, evitarea 

judecăților evaluative și dezaprobatoare. Atitudinea imparțială înseamnă încurajarea familiilor de către 

profesori să-și evalueze propriile decizii, fără a influența cu propria lor părere; 

- empatia față de părinte poate fi ușor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog și 

comunicare sinceră, sensibilă. 

 Formele de colaborare sunt: 

- activitățile de oferire a informațiilor – în cadrul acestora familiile primesc informațiile din 

partea persoanelor autorizate. Exemple de acest fel de activități sunt avizierele, scrisori și bilete, carnețele de 

corespondență, telefoane, publicații, programe de întâlnire cu părinții, ședințe; 
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- activități de împărțire a informațiilor – cele mai obișnuite activități de acest tip sunt ședințele 

cu părinții-profesor. Informațiile sunt oferite de asemenea prin intermediul unor carnete în care se notează 

istoria devenirii copilului, performanțele acestuia, dar și problemele întâmpinate; 

- sprijinul colaborativ pentru curriculum. Părinții pot juca rolul de profesori acasă și pot 

supraveghea studiul suplimentar al copilului în scopul sprijinirii; 

- pregătirea părinților – cere atât părinților cât și specialiștilor să-și aloce timp pentru pregătirea 

și programele educaționale ce vor fi aplicate. Situațiile de non-colaborare dintre familie și școală sunt frecvente. 

Ele sunt cauzate de motive diverse, de percepții diferite ale părinților ca și cadrelor didactice cu referire la 

valoarea școlii, a copiilor, etc. 

- grupurile de sprijin constituite de părinți (ai copiilor cu CES) – Părinții acestor copii au nevoie 

de a se întâlni cu alți părinți care au copii cu CES, mai ales dacă este vorba de probleme de același fel sau 

asemănătoare. Aceste grupuri le oferă acestora șansa de a-și comunica informații, de a da și de a primi un suport 

emoțional, de a lucra cu o echipă cu interese comune în favoarea copiilor. Modalitățile de organizare și 

activitățile propuse pot fi foarte diverse în funcție de problematica și potențialul copiilor, a școlii, a contextului 

comunitar. Important și esențial în buna funcționare a grupului este cultivarea sentimentului de comunitate. 

 Implicarea părinților ca factor de decizie este esențială. Părinții copiilor cu CES își stabilesc cel mai 

adesea anterior venirii la școală relații cu specialiști și servicii ale comunității. Informațiile oferite de părinți pot 

fi incluse în luarea deciziilor privitoare la copiii cu CES. Instituirea unei colaborări autentice între cadrele 

didactice, elevi, familiile lor și specialiști este un proces complex, care cere timp, energie, prudență, adesea 

mult bun simț și bună credință. 

 Este important de menționat că în acest proces nu numai copiii sunt cei care învață. Școala incluzivă 

devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care abordează procesul de 

predare-învățare-evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor 

copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților legate 

de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între diferitele grupuri din interiorul unei 

comunități. 
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Dislexia și implicațiile asupra învățării . 

                             Plan de acțiune pentru integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale   

 

                                                                                                                Prof. Chirca Camelia Florina, 

                                                               Școala Gimn. „Vintilă Brătianu”, Ștefănești, jud.Argeș                                                                            

 

 

     Dislexia este o tulburare de învățare care implică dificultăți de citire din cauza problemelor de identificare a 
sunetelor și a modului în care acestea se raportează la litere și la cuvinte (deci probleme de decodare). Cunoscută 

și sub numele de dizabilitate de citire, dislexia afectează zonele creierului care procesează limbajul. 

     Dislexia, ca și celelalte TSI, nu depinde de nivelul de inteligență; chiar și elevii cu inteligență superioară pot 
avea tulburări specifice de învățare, fiindcă e vorba doar de afectarea unor capacități parțiale specifice, în timp  

ce abilitățile adaptative generale sunt nealterate. Elevii cu dislexie au cel puțin două dintre următoarele deficite 

de citire: 

     -deficit fonologic (dificultate la decodarea sau asamblarea corectă a cuvintelor în funcție de sunetele din care 
sunt alcătuite); 

     -deficit de viteză, adică de numire a cuvântului (citire lentă, folosirea neadecvată a cuvintelor văzute); 

     -deficit de înțelegere (înțelegere slabă a ceea ce tocmai a fost citit). 
     În funcție de aceste deficite de citire, dislexia este:  

     - fonologică, când elevul are dificultăți în a descompune cuvintele în unități mai mici, ceea ce face dificilă 

potrivirea sunetelor cu forma scrisă; se mai numește dislexie disfonică sau auditivă; 
     - de suprafață, când elevul nu poate recunoaște vizual un cuvânt, ceea ce îngreunează memorarea și învățarea 

lui; se mai numește dislexie didactică sau vizuală; 

     - de denumire rapidă, când elevul nu poate denumi rapid o literă sau un număr atunci când o / îl vede;  

     - cu dublu deficit, când elevul reușește cu greu să izoleze sunetele și să numească litere și numere.  
     Profesorul, în funcție de tipul de dislexie descoperit, trebuie să opereze o intervenție personalizată tocmai în 

funcție de dificultățile elevului. În cazul în care familia elevului , din anumite motive, nu s-a adresat unui 

specialist, profesorului îi revine dificila misiune de a observa problemele destul de evidente ale elevului (mai 
ales dacă nu s-a intervenit anterior pentru a le ameliora),  în  funcție de această clasificare și descriere a dislexiei, 

cu scopul de a atenua tulburărilor specifice de învățare.   

      Dificultăți observabile ale elevului: 

      a. exprimarea orală; are un vocabular sărac, dificultăți narative și de comunicare socială, face frecvent 
greșeli de articulare, pronunție, acord gramatical, sintaxă a frazei și nu utilizează cuvintele cu sensul cel mai 

potrivit în exprimarea verbală; 

      b. comprehensiune verbală; nu este interesat de activitățile de ascultare cum ar fi: poveștile, textele 
literare/nonliterare, cântece; are dificultăți în a urma instrucțiunile verbale orale, în a distinge între sunete și 

cuvinte asemănătoare, în a-și lua notițe după instrucțiuni prezentate verbal; reține și redă cu dificultate 

informațiile prezentate oral; 
       c. citit:  

       * fluență; citește cu greutate, rar (pe litere sau silabe), fără intonație și fără a respecta semnele de punctuație, 

greșește sau ezită la citirea cuvintelor noi sau la cele polisilabice, face greșeli de despărțire în silabe, obosește 

foarte repede citind și evită această activitate, pierde rândul când citește etc.; 
       * corectitudine; nu identifică în  mod corect sunetele în cuvânt sau cuvintele în propoziții, omite sau adaugă 

litere, silabe, cuvinte; înlocuiește literele cu altele asemănătoare (vizual sau fonetic), înlocuiește cuvintele 

parțial citite cu alte cuvinte asemănătoare, inventează cuvinte, inversează litere sau silabe; 
       * comprehensiune; are dificultăți în a povesti ceea ce a citit, în a face predicții pe baza textului citit parțial, 

nu înțelege ceea ce citește  și nu poate răspunde la întrebări pe baza textului citit; are dificultăți și în memorarea 

unui text sau a unei poezii. 
       d. scris: 

       * rapiditate; scrie foarte lent, rămâne în urmă la dictări, obosește foarte repede în activități care implică 

scrisul, manifestă aversiune față de scris și evită această activitate; 
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       * corectitudine; face frecvent greșeli în ceea ce privește ortografia și punctuația, uită sau inversează forma 
literelor și a cifrelor („scrie în oglindă), omite sau adaugă litere, silabe, cuvinte, confundă literele 

asemănătoare vizual, face greșeli în redactarea cuvinteor de legătură (le omite sau le contopește cu altele mai 

lungi), face frecvent greșeli la scrierea după dictare, la copierea sau la transcrierea unui text, face erori sintactice 

sau de organizare a paragrafelor; 
       e. aspect caligrafic; scrie greu lizibil, disproporționat, dezorganizat, nu respectă rândurile, direcția de scris 

și alineatul. 

       Recomandări cu privire la intervenția personalizată:  
1. Se utilizează:  metode multisenzoriale, în care noțiunule sunt prezentate sub forma unor scheme, cuvinte-cheie, 

ilustrații, aparate de redare a vocii, înregistrări video; scheme și hărți conceptuale pentru facilitarea înțelegerii. 

2.  Se preferă învățarea prin experiență; se oferă din timp scheme grafice legate de tema de studiat, pentru a orienta 
elevul cu dislexie (cu TSI, în general)) în evidențierea informațiilor esențiale. 

3. Se creează interferențe, integrări și legături între cunoștințe și discipline. 

4. Se promovează învățarea colaborativă în grupuri mici. 

5. Se verifică gradul de înțelegere (a enunțurilor, a cuvintelor noi și a sarcinilor); profesorul simplifică textul carea 
urmează a fi studiat, reducând din complexitatea lexicală și sintactică, acolo unde este nevoie, fără afectarea 

conținutului. 

6. Se creează activități și situații de comunicare care să conducă la dezvoltarea exprimării orale. 
7. Profesorul se adaptează la stilul și la ritmul de învățare al elevului cu dislexie, reducându-i efortul de lectură a 

documentelor prin adaptarea fonturilor, potrivirea spațiilor dintre rânduri, asigurarea fotocopiilor și folosirea 

frazelor scurte. 
8. Se limitează efortul de scriere prin reducerea din lungime a dictărilor, din obligația de a lua notițe, de a scrie. 

9. Profesorul îl ajută pe elev să-și facă o agendă pentru a-și nota corect teme și lecțiile; alege teme cu un caracter 

preponderent practic-aplicativ. 

10. Profesorul trebuie să-și adopte strategiile dovedind flexibilitate didactică în predare și evaluare. 
       Metode și strategii specifice: 

       a. tradiționale, adică  metoda fonetică-analitico-sintetică extinsă la elevii de gimnaziu, aplicată în 

conversații după diferite suporturi, ilustrații din manual, fotografii, mulaje; la gimnaziu, se practică desprinderea 
propoziției care conține cuvântul nou , extragerea lui și stabilirea locului (poziției) acestuia, despărțirea 

cuvântului în silabe și descoperirea sunetelor ce compun fiecare silabă; exemple de propoziții care să conțină 

cuvântul respectiv în diferite poziții (inițială, mediană, finală). 

        b. moderne - metoda Sindelar, care cuprinde o serie de exerciții de dezvoltare cognitivă care privește 
diferențierea: vizuală și  auditivă, itermodalitate, serialitatea și orientarea în spațiu. 

        Resurse:  

        Pot fi folosite următoarele resurse, în funcție de textele alese, de situațiile de comunicare, de vârsta elevului, 
de gradul tulburărilor provocate de dislexie și, nu în ultimul rând, de dotarea școlii, următoarele resurse: 

computer sau tabletă cu software; sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare; 

aparat de înregistrare care-i permite elevului să-și completeze notițele în timpul lecției (tabletă, reportofon), cu 
respectarea normelor în vigoare; hărți mentale; scheme conceptuale ale unității de studiu; manuale și cărți în 

format digital(audiobook); dicționare, vocabulare digitale; tabele cu definiții; texte cu imagini, sinteze, scheme; 

este recomandat ca profesorul să citească itemii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele.  

         Măsuri de dispensare:  
         Deoarece elevul dislexic nu poate ține ritmul cu restul colegilor, profesorul trebuie să aibă în vedere așa-

numitele măsuri de dispensare, de evitare sau de eliminare a unor cerințe:  

         - dispensarea cititului cu voce tare în fața clasei, dacă elevul nu dorește acest lucru; 
         - dispensarea citirii autonome a unor texte necompatibile cu abilitățile elevului;  

         - cantitatea excesivă de teme pentru acasă;  

         - memorarea poeziilor, tabelelor, definițiilor.   

          Idei de activități: 
         - secvențe de socializare și de stimulare congnitivă; jocul „Tot ca tine sunt și eu!”; 
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         - exerciții de despărțire în silabe a unor cuvinte noi, de pronunție a acestora și de integrare în enunțuri 
scurte; 

         - citirea unor texte scurte, urmăind cu degetul sau cu un instrument oarecare succesiunea rândurilor; 

         -exerciții de completare a enunțurilor eliptice în comunicarea orală, apoi scrisă; 

         -exerciții de stabilire a unor relații între cuvinte; sinonimie, antonimie,omonimie, paronimie;  
         -folosirea perechilor paronimice sub forma unor jocuri sau snoave sau ghicitori pentru atenuarea 

confuziilor de sunete, respectiv de litere; 

         -exerciții de surprindere a corespondențelor între cuvinte și obiecte;  
         -exerciții de alcătuire a câmpului semantic și a familiei lexicale; 

         -exerciții de fonetică adaptate tulburărilor elevului (identificarea vocalelor, a consoanelor și a 

semivocalelor; identificarea grupurilor de sunete); 
         -sarcini legate de literele care corespund a două sau mai mulor sunete (pronunție, scriere); 

         -povestirea succintă a unui text ascultat; progresiv-a unui text scris și citit; 

         -formularea unor răspunsuri referitoare la informații generale și de detaliu dintr-un text ascultat/citit; 

         -surprinderea unor trăsături ale personajelor din textele literare/fragmente supuse analizei; prin metoda 
ciorchinelui, într-un desen poate fi centrat numele personajului, iar elevul/elevii vor adăuga sub forma boabelor 

de strugure toate ideile sau sintagmele care le vin în minte despre el; 

         -formularea unei opinii asupra titlului sau conținutului unui text literar/nonliterar ascultat/citit; 
         -exersarea citirii selective și expresive, prin respectarea semnelor de punctuație; 

         -formularea unei păreri despre un animal/o persoană dragă; 

         -descrierea unui peisaj/a unui anotimp/a unui colț din natură cu un puternic impact asupra elevului; 
         -exerciții de identificare a temei în diverse texte scurte; 

         -exerciții de memorare a unor ortograme frecvente și includerea lor în enunțuri corecte; 

         -exersarea scrierii cu „m” inainte de „p” și „b”;  

         -exerciții de pronunție și de scriere a structurilor care conțin elemente de legătură la nivelul propoziției și 
al frazei (prepoziții, conjuncții), având în vedere că dislexicul are tendința de a le scrie contopite cu termenul 

care le succede); 

          -exerciții dedicate cuvintelor formate prin compunere (de orice tip); 
        -exerciții de îndreptare a scrisului, pentru a deveni cât mai citeț posibil și de așezare în pagină a unui text 

scurt, prin raportarea la titlu; este știut faptul că, la clasele primare, elevii dislexici sunt dezorientați în ceea ce 

privește spațiul și că, uneori, această problemă persistă și la cei de gimnaziu; 

         -exerciții de inventare a cuvintelor cu o silabă inițială dată de profesor; plasarea acestora în ordine 
alfabetică; 

         -exerciții de articulare corectă a unor cuvinte; 

          -citirea  repetată a sarcinilor și a instrucțiunilor; 
         -exerciții de realizare a acordului gramatical (între subiect și predicat, între adjectiv și cuvântul 

determinat); 

      -exerciții în care ar putea fi folosită metoda cubului: descrie, compară, asociază, anlizează, aplică, mai puțin 
argumentează; 

         -exerciții de redare în ordine cronologică a evenimentelor dintr-un text scurt; 

         -exerciții de învățare/identificare a prefixelor și a sufixelor; 

         -redactarea unor compuneri scurte; la clasele mici de gimnaziu sunt productive compunerile cu mai multe 
cuvinte de sprijin.  

          Evaluarea adaptată: 

          Un indiciu al dislexiei la începutul gimnaziului este faptul că abilitățile de citit-scris se află sub nivelul 
vârstei. De aceea: 

          -testele și verificările sunt anunțate din timp, cu cel puțin o zi înainte; 

          -se asigură timp suplimentar (20-40 de minute) pentru rezolvarea cerințelor sau se aplică verificări cu 
mai puține cerințe; 

          -se introduc probe informatizate; 

          -se asigură citirea cu voce tare de către profesor a sarcinilor de efectuat; 
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          -subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care sunt rezolvate; 
          -se asigură folosirea instrumentelor compensative atât la probele orale, cât și la cele scrise; 

           -se folosește evaluarea orală, în anumite cazuri, în locul celei scrise; 

           -în notarea la probele orale, se va ține cont de capacitățile lexicale și expresive ale elevului. 

           Profesorul va folosi observarea sistematică a comportamentului și a progresului elevului dislexic, va face 
aprecieri verbale, încurajându-l. Va aplica, de asemenea, un sistem de evaluare care-i să permită elevului să-și 

poată vizualiza progresele, punând accent pe motivarea acestuia prin găsirea punctelor forte, a aptitudinilor, a 

talentelor și a modalităților de a le dezvolta. 
           Părinți: 

           Părinții joacă un rol-cheie în a-și ajuta copilul să-și depășească tracul comunicativ și tulburările de 

învățare dacă observă din timp eventualele probleme, le acceptă și apelează la un specialist; intervenția timpurie 
poate îmbunătăți succesul. Este indicat ca cel puțin unul dintre părinți să-i citească elevului de la început de 

gimnaziu, pentru a accepta cititul ca pe un fapt normal, familiar, placut, util și relaxant. Le recomand părinților 

să acorde mare atenție vocabularului folosit de copii; de multe ori, elevii dislexici pronunță greșit multe cuvinte, 

iar intervenția părinților este fundamentală în mediul familial, în completarea celei din mediul școlar. Le 
recomand, de asemenea, să fie atenți la modul în care îi corectează, pentru a nu se simți agresați sau pedepsiți 

pentru o problemă pe care nu au generat-o ei. Copilul dislexic nu trebuie să se simtă nemulțumit de el, fiindca 

acest lucru îi creează tocmai acea aversiune față de lucrurile corecte, pe care crede că nu le poate face. În același 
timp, orice greșeală trebuie să fie tratată de părinți cu responsabilitate ca să nu se repete.  

          De asemenea, familia trebuie să țină legătura cu profesorii, să discute cu aceștia despre progresele sau, în 

cel mai rău caz, despre regresele elevului tocmai pentru a înlătura cauzele acestora din urmă. Părinții sunt sfătuiți 
să-și încurajeze copilul să citească, pentru a-și îmbunătăți abilitățile de lectură dirijată sau spontană. Pentru a 

oferi un exemplu personal, eu le recomand părinților să citescă, la rândul lor, pentru a le crește dorința de a se 

informa. Copiii care-și văd părinții citind îi vor imita și vor descoperi în citit o activitate plăcută, făcând să 

dispară acea respingere față de cărți, în general.  
          Elevii cu dislexie nu trebuie să se simtă limitați în alegerile lor în ceea ce privește continuarea studiilor 

sau alegerea carierei. Ei își pot depăși limitele și pot atinge un nivel performant la școală și pot deveni ceea ce-

și doresc. 
           Idei de activități: 

         Încerc să le explic părinților că aceste tulburări de învățare se pot diminua foarte mult și că, printr-o bună 

colaborare cu școala, acestea nu pot împiedica succesul , interacțiunile sociale ale elevului și percepția pozitivă 

a celorlalți la adresa lui. Toate acestea sunt posibile acordând importanța cuvenită programelor adaptate ale 
profesorilor care, la un moment dat, par lente, lipsite de rezultate. Părinții nu trebuie să se descurajeze, ci să 

aștepte rezultate în timp. Raportul profesor-părinte poate contribui la creșterea reușitelor școlare prin: vizite, 

serbări, acțiuni comune (părinți, elev, profesor), lectorate si activități cu impact social despre respectul reciproc, 
toleranță,egalitatea de șanse, mese rotunde la care pot participa părinți din școală ai căror copii au tulburări 

similare de învățare; dezbateri; comunicarea neîntreruptă între părinți și consilierul școlar (psihologul școlar). 

            Strategii de învățare: ateliere de lucru, expoziții, dezbateri, ședințe. 
            Resurse: videoproiector, fișa de aprecieri, chestionar , reviste, cărți, planșe, fragmente din 

filme/conferințe de specialitate; profesor de sprijin, consilier școlar. 

            Evaluare:   chestionare, observarea sistematică, portofoliile cu activitățile organizate în colaborare cu 

școala. 
             Profesori: 

             Deoarece în activitățile dedicate elevului dislexic există măsuri de dispensare, trebuie să existe o 

colaborare optimă între consilierul școlar și profesorii de la clasă pentru a preveni amplificarea tulburărilor 
elevului, insuccesul școlar și scăderea interesului pentru învățătură al acestuia. Astfel, fiecare profesor 

procedează, în colaborare cu colegii de la clasă, la documentarea parcursurilor didactice individualizate și 

personalizate prevăzute. De aceea, fiecare aplică strategii educative de potențare și suport compensativ, 
adoptând măsuri de dispensare. Aplică modalități de verificare și notare adecvate, coerente și flexibile. 

Realizează întâlniri de continuitate cu colegii din anul școlar precedent petru a împărtăși cu ei parcursul didactic 

și educativ efectuat de elev/elevi, pentru a nu exista o discontinuitate a parcursului urmat. Profesorii pot 
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participa la întâlnirile cu familiile elevilor dislexici pentru a le explica părinților situația elevilor la învățătură 
(progrese, stagnări, regrese). 

             Idei de activități: predarea în echipă, activități la nivelul comisiei diriginților, schimburi de experiență 

cu profesori din alte școli, legătura neîntreruptă cu profesorul de sprijin și cu consilierul școlar, cursuri de 

formare, simpozioane, conferințe. 
             Strategii de învățare: mese rotunde, dezbateri, confruntarea fișelor de observație a progresului școlar 

             Resurse:  Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare ; videoproiector, pliante, reviste de specialitate,ghiduri metodice; bibliografie. 
              Evaluare: portofoliul cu planul de intervenție, chestionarele aplicate, fișe de asistențe; cuvinte-cheie: 

dificultăți, citire, scriere, ilustrații, scheme, corespondențe, dispensare, colaborare, consiliere.   
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Jocul didactic - o modalitate de învăţare pentru copii cu CES 

Prof.  Șobraneț Carmen Oana 

Școala Gimnazială nr. 40 ”Aurel Vlaicu”, Constanța 

 

Orice cadru didactic pasionat încearcă să răspundă la multiplele întrebări ivite în activitatea zilnică la 

catedră. De ce nu progresează toţi elevii în acelaşi fel? Cum poate să-şi structureze demersul didactic pentru ca 

toţi elevii să înţeleagă? Cum poate să-i ajute pe cei care asimilează mai greu. Un prim răspuns ar fi că trebuie 

să accepte existenţa diversităţii dintr-o clasă. Este cunoscut faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi 

intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile 

sale în privinţa asimilării de informaţii. Pentru cadrul didactic, unul dintre cele mai importante aspecte ar fi 

nevoia sa de adaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii, fie că sunt copii 

cu CES, fie că pur şi simplu sunt copii cu un ritm mai lent de învăţare. Cel mai important aspect avut în vedere 

ar fi ca predarea în cadrul diversităţii să implice predarea pentru fiecare individ în parte. Este necesar să ţinem 

cont de interesele fiecărui elev, de experienţele şi ţelurile lui. Respectarea acestei necesităţi reprezintă un pas 

important în educaţia elevilor şi integrarea lor în societate, după terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că 

diferenţele dintre indivizi sunt mult mai pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate 

una dintre cele mai mari provocări căreia trebuie să-i facă faţă un cadru didactic este adaptarea stilului de 

predare astfel încât să corespundă necesităţilor fiecărui elev în parte. Predarea la elevii cu nevoi speciale solicită 

aceleaşi strategii şi practici ca şi predarea la orice alt tip de clasă. Cu alte cuvinte, o bună metodă de predare în 

general va fi o bună metodă de predare şi pentru elevii cu nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul să aştepte de la 

învăţământ cele mai bune şi eficiente metode, iar elevii cu CES nu trebuie să fie exceptaţi. Pentru aceştia din 

urmă, elaborăm P.I.P. 

Planurile de Intervenţie Personalizate se elaborează conform cerinţelor educative speciale ale elevilor. 

Se bazează pe o strategie de învăţare în paşi mici cu obiectivele cât mai precise, măsurabile, realiste, temporal 

delimitate şi aprobate de părinte, şcoală şi elev. Pentru transmiterea cunoştinţelor am utilizat multe modalităţi, 

cea mai convenabilă fiind jocul. S-a dovedit o metodă eficientă şi antrenantă. Mişcarea, întrecerea, surpriza, 

regulile, sarcinile jocului le-au creat stări emoţionale, le-au întreţinut interesul pe tot parcursul activităţii. Am 

aplicat această modalitate la majoritatea obiectelor de învăţământ.  Pentru învăţarea literelor alfabetului, jocurile 

didactice i-au ajutat atât la fixare, cât şi la etalarea cunoştinţelor dobândite etapă cu etapă. Notez câteva nume 

de jocuri didactice utilizate: „La magazinul de litere”, ,,Trenul literelor’’, ,,Trenul silabelor’’, ,,Jocul silabelor 

duble’’, „ Ce lipseşte”. În primul joc, „La magazinul de litere”, i-am pus pe copii în situaţia de a „cumpăra” 

litere şi a forma cuvinte. Fiecare elev poate efectua cumpărături pentru două cuvinte, în funcţie de jetoanele 
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primite. Vânzătorul, ,,elevul expert în litere”, reţine pe cele care nu se potrivesc. Încurajează o altă căutare. 

Elevul cumpărător se corectează şi alege alte litere, cele potrivite. Este felicitat şi invitat să mai vină ,,la 

cumpărături ”. Compune apoi pe banca lui cuvântul dat orientându-se după jetonul pe care îl are. Este încurajat 

cu aplauze. 

La Matematică, jucându-se cu cifrele, copilul cu CES a participat vioi la cerinţe însuşindu-şi corect atât 

numeraţia, cât şi cunoaşterea cifrelor în concentrul 0–5. Exemple de jocuri didactice folosite: „Uneşte cifrele şi 

spune ce obţii!”, „Calculăm şi colorăm!”, „Cel mai bun matematician”, „Trăistuţa fermecată”, „Spune-mi ce-ai 

greşit?”, „Ghici, ghici!”, „Stop!”, „Numără şi desenează”, „Câţi porumbei?”. Detaliem jocul „Stop!”.  

Sarcina didactică: să recunoască cifrele în limitele 0–5; 

Desfăşurarea jocului: învăţătorul are mai multe jetoane cu cifre. Ele sunt date din mână în mână. Când 

învăţătorul spune „stop”, elevul care deţine jetonul trebuie să recunoască cifra arătând clasei cartonaşul. Copiii 

aprobă sau nu răspunsul. 

La Consiliere şi orientare, prin joc am urmărit integrarea copiilor în colectiv. Exemplificăm cu jocul 

„Plicul cu fapte bune”. Ca obiective am urmărit: valorizarea faptelor prosociale, creşterea încrederii în sine, 

evidenţierea calităţilor personale. 

Desfăşurarea jocului: elevii sunt îndemnaţi să se gândească la o faptă bună pe care au făcut-o în ultima 

vreme. Li se cere: să o prezinte oral, să realizeze un desen, în care vor schiţa fapta bună pe care au povestit-o. 

După efectuarea sarcinilor de lucru, fiecare elev va primi câte un plic personalizat. Li se va indica să reprezinte 

grafic orice faptă bună, ce va fi săvârşită într-un interval de timp în afara orelor de clasă. Va fi precizată data 

evaluării activităţii. La clasele a III-a–a IV-a le voi cere ca desenele să fie însoţite de scurte compuneri. 

Cunoaşterea mediului, ca obiect, place copiilor. Pentru asimilarea, fixarea şi verificarea cunoştinţelor, 

am folosit metode tradiţionale şi moderne, atractive. Cele mai captivante, pentru elevi, au fost tot jocurile 

didactice. În cadrul lecţiei „Anotimpurile” am folosit jocul didactic „Când se întâmplă?” pe care îl detaliez. 

Sarcina didactică: să recunoască fenomenele naturii prezentate pe jetonul cu imagini, să motiveze 

acţiunea şi să alcătuiască ghicitori. 

Desfăşurarea jocului: elevii sunt împărţiţi în patru grupe, fiecare având un căpitan care va fi schimbat 

dacă nu îşi ajută colegii de echipă. Copiii din fiecare grupă vor extrage din coşuleţ pe rând câte un jeton, pe 

care îl vor aşeza la unul din cele patru panouri care au imaginea celor patru anotimpuri, motivând acţiunea. 
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Câştigă echipa care a aşezat corect jetoanele, a dat cele mai frumoase răspunsuri şi a compus ghicitori. Ca 

recompensă, copiii au fost notaţi cu calificative şi au primit ecusoane. 

Folosind jocurile şi exerciţiile am urmărit captarea atenţiei, exersarea memoriei, buna relaţionare, 

exprimarea liberă a sentimentelor cu o mimică şi gestică adecvate, cunoaşterea, autocunoaşterea, corectarea 

ieşirilor negative şi observarea percepţiei sociale a copiilor. Această formă de activitate dezvoltă capacităţile de 

comunicare şi de colaborare, spiritul de iniţiativă şi de emulaţie. Fiecărui membru al grupei i se oferă 

posibilitatea de a-şi expune liber părerea, câştigând astfel încrederea în sine, devenind util grupului. Elevul cu 

CES îşi formează anumite deprinderi de comportament, se formează pentru viaţă. Colectivul de elevi se 

sudează, prind contur unele sentimente pozitive: respect, ajutorare, sacrificiu, dăruire, împlinire. Astfel, elevii 

cu deficienţe, învaţă să accepte părerile colegilor, să contribuie personal la succesul grupului, să se bucure de 

reuşita grupei, să depăşească dificultăţile întâlnite, să-şi asume responsabilitatea, să se integreze colectivului de 

elevi din care face parte. 
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ABORDĂRI ALE EDUCAȚIEI COPIILOR CU CES 

Adriana Ciobotar 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, municipiul Onești, județul Bacău 

 

 

Abordarea incluzivă porneşte de la o idee pedagogică generoasă, aceea că nu există nici o metodă de 

predare sau de îngrijire, care să nu se poată avea rezultate optime, în cadrul unei comunități școlare „obişnuite“, 

dacă există responsabilitate, dăruire şi sprijin reciproc, în cadrul echipelor pedagogice. Din păcate, această 

perspectivă a fost contestată şi continuă să fie un subiect viu de dezbatere, în care chiar şi criticii conceptului 

de „incluziune completă“ acceptă ideea incluziunii ,,acolo unde se poate efectua“.  

În esență, educaţia incluzivă se referă la sprijinirea unităților școlare în depăşirea 

barierelor/obstacolelor, pentru ca acestea să și deschidă porțile tuturor copiilor, să poată progresa şi să vină în 

întîmpinarea nevoilor de învăţare ale acestora. Copiii învaţă tot timpul, atât în cadrul comunităților școlare cât 

şi în afara lor. Ei dețin propriile lor experiențe de învățare, similare și totuși atât de diferite. Este binecunoscut 

faptul că, elevii cu dificultăţi de învăţare au o altă manieră şi un alt ritm de învăţare, spre deosebire de ceilalţi 

colegi. Dacă un copil/elev/tânăr întâmpină probleme în procesul amplu de învăţare, trebuie să vedem dacă, în 

cadrul mediului educațional, nu există impedimente care îl împiedică pe copil să înveţe.  

Această abordare inedită este diferită de abordarea de factură tradiţională, abordare în care se presupune 

că, dacă un copil are dificultăţi de învăţare, acel copil este o problemă şi el trebuie să se schimbe, şi nu şcoala. 

Abordarea incluzivă impune comunităților școlare să-şi concentreze atenţia asupra copiilor, să aprecieze/să 

valorizeze diferenţele dintre copii şi să adapteze acestor diferenţe. În această nouă filozofie, școlile incluzive 

„...trebuie să recunoască şi să răspundă nevoilor diferite ale copiilor/ elevilor, ţinând cont de existenţa atât a 

unor stiluri diferite de învăţare, cât şi a unor ritmuri diferite şi asigurînd educaţie de calitate pentru toţi, prin 

intermediul unor curriculum-uri adecvate, a unor măsuri organizaţionale, strategii de predare, a unui anumit 

mod de utilizare a resurselor şi parteneriatelor cu comunităţile din care fac parte.  

Efectele incluziunii în cadrul educaţiei sunt, în mod indiscutabil :  

• Aprecierea, valorizarea tuturor copiilor şi a personalului în mod egal;  

• Creşterea gradului de participare a acestora şi reducerea excluderii lor din culturile, curriculum-ul şi 

comunităţile şcolare;  

• Regândirea/restructurarea culturilor, politicilor şi practicilor în şcoli, încât acestea să răspundă 

diversităţii populaţiei şcolare;  

• Identificarea și reducerea barierelor de învăţare şi participare, a tuturor elevilor;  

• Învăţarea din încercările de a depăşi barierele care împiedică anumiţi copii să aibă acces şi să participe 

activ la procesul de luare a deciziilor;  

• Exploatarea diferenţelor dintre copii/elevi ca oportunități /resurse de sprijinire a procesului de învăţare 

şi nu transformarea acestor diferenţe în probleme ce trebuie depăşite;  

• Recunoaşterea dreptului tuturor copiilor/elevilor la o educaţie de bună calitate în comunitatea lor;  

• Îmbunătăţirea mediilor școlare atât pentru personal, cât și pentru elevi;  

• Creșterea rolului şcolilor atât în cadrul procesului de construire/dezvoltare a comunităţilor din care 

provin elevii cât şi în procesul de îmbunătăţire a rezultatelor fiecăruia, ca scop împărtășit al echipelor 

pedagogice din fiecare comunitate școlară;  

• Încurajarea relaţiilor de comunicare și conlucrare dintre şcolişi comunităţi, deschiderea școlilor către 

nevoile și oportunitățile oferite de comunități;  
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• Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie reprezintă un aspect esențial al incluziunii în 

societate.  

Copiii cu CES incluşi în şcoală:  

• beneficiază de o dezvoltarea cognitivă, motorie, de limbaj, socială şi emoţională ; aceasta este 

consolidată prin intermediul interacţiunilor semnificative cu cei de aceeaşi vârstă cronologică, se află între 

semeni şi dezvoltă relaţii esențiale pentru ei;  

• învaţă gradual „socializarea” prin comunicarea şi interacţiunea cu ceilalţi colegi de grupă/clasă, după 

modelele furnizate de adulți, dobândind deprinderi mai bune de comunicare;  

• se cunosc, dezvoltă relaţii pozitive, optime, starea de bine dintre ei reprezintând o condiţie facilitatoare 

pentru învăţare şi dezvoltare;  

• dezvoltă prietenii prin aceste contacte, învaţă prin intermediul modelelor furnizate de ei;  

• își descoperă interesele şi preferinţele pentru anumite activităţi (pictură, muzică, sport, etc.); Elemente 

de educație incluzivă pentru managerii școlari 16  

• dobândesc încrederea în sine, exprimă mai multă mândrie pentru achiziţiile lor, fac eforturi de 

afirmare;  

• dobândesc abilitățile socio-emoționale necesare integrării în comunitate;  

• devin mai rezistenți și reacţionează pozitiv la schimbări;  

• construiesc o interdependenţă şi-şi dezvoltă capacitatea de a depăşi obstacolele;  

• își dezvoltă orizontul cognitiv, acumulînd noi cunoştinţe şi abilităţi; demonstrează o capacitate mai 

bună de rezolvare a problemelor, descoperă/ învaţă să-şi accepte propriile forţe şi nevoi;  

• învaţă respectul de sine, făcând parte dintr-un mediu stimulativ ;  

• rămân în familie, alături de fraţi şi surori, într-un mediu afectiv şi înţelegător;  

• contribuie la funcționarea mediului familial, preiau responsabilităţi în cadrul acestuia;  

• dobândesc încredere și au atitudine pozitivă faţă de viaţă;  

• obţin performanţe mai bune.  
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România și dreptul la educație al romilor 

 

                                                 Prof. Foto-Cineclub    Gîtin CrenguțaGeorgiana 

                                                                          Clubul Copiilor  ,,Spiru Haret” din Bârlad 

 

,,Sus, omule! Este timpul acum, 

Haideți cu mine, toți rromii lumii! 

Fața cea neagră și ochii cei negri, 

Îi iubesc, precum pe strugurii negri. 

Of rromilor, of flăcăilor!” 

 traducerea unor versuri din imnul romilor (,, Gelem, gelem’’) 

              Segregarea romilor continuă să fie o problemă în Europa, sub toate aspectele vieții sociale; segregarea 

în educație, în special, împiedică incluziunea, fiind determinată în mod clar de segregarea teritorială și având 

un impact evident asupra oportunităților de angajare. În rândul copiilor romi, există o rată mare de abandon 

şcolar, mulți dintre ei nefiind vreodată înscriși la școală. Din nou, din cauza lipsei actelor de identitate, mulți 

copii romi nu sunt înscrişi la şcoală.  

           Adesea, copiii romi se confruntă cu bariere lingvistice sau pur și simplu sunt supuşi discriminării în 

clasă. Deşi mediatorii pot oferi asistenţă substanţială profesorilor, este, de asemenea, important ca profesorii 

din şcolile obişnuite să fie instruiţi pentru a lucra cu elevii și cu părinții romi. Cadrele didactice subliniază că 

este la fel de important, dacă nu chiar mai important, să se lucreze cu părinții, pentru a-i încuraja să își trimită 

copiii la școală. Frecvenţa școlară este adesea imposibilă pur și simplu pentru că multe familii de romi nu pot 

acoperi costurile pentru deplasarea la școală, pentru cărți sau alimente. Părinții au nevoie uneori de stimulente 

pentru a-şi trimite copiii la școală, şi nu la muncă (aceasta fiind mai rentabilă pentru familie pe termen scurt). 

Mai mult decât atât, segregarea școlară întreţine reprezentările stereotipice despre „ceilalţi“ – ale persoanelor 

care nu aparţin populaţiei rome despre romi, ale romilor despre „gagi“ (care nu sunt romi). Acestea se fixează 

în mintea copiilor la vârste foarte fragede, de aceea este deosebit de important ca acest lucru s-a întămplatt din 

primii ani de şcoală. 

            Indicatori ai educaţiei de calitate  

             Input-urile sau intrările în sistemul de învăţământ îi includ pe cei care învaţă – elevii – calificările 

cadrelor didactice şi ale managerilor şcolari, atitudinile cadrelor didactice, ale şcolii şi ale comunităţii 

educaţionale mai largi, curriculumul şi conţinuturile sale, infrastructura şcolii, materialele didactice şi dotările, 

precum şi nivelul finanţării şi mecanismele de inspecţie şcolară. 

 Elevii :UNICEF descrie elevii de calitate ca fiind „persoane sănătoase, bine hrănite şi pregătite să participe şi 

să înveţe, sprijinite de familia şi de comunitatea lor.” Însă copiii romi, care trăiesc deseori în sărăcie, nu sunt în 

această situaţie ideală.  

            Calificarea şi atitudinile cadrelor didactice: Calificarea şi atitudinile cadrelor didactice sunt printre cei 

mai importanţi factori care determină calitatea predării. După cum se afirmă de către UNICEF: „Profesorii de 

calitatea cea mai bună, aceia care pot să îşi ajute elevii să înveţe, deţin competenţe superioare atât în domeniul 

disciplinei pe care o predau cât şi în domeniul pedagogiei”, iar un cadru didactic de calitate poate avea un impact 

foarte mare asupra performanţelor elevilor săi. Calitatea profesorului depinde foarte mult de calitatea pregătirii 

iniţiale şi de curriculumul parcurs în pregătirea profesorilor la acest nivel, deşi calificările formale pe care le 

obţin cadrele didactice nu sunt suficiente pentru a defini un bun profesor; acesta este cazul în special al ţărilor 

în care sistemul de învăţământ se află în tranziţie, unde modelele tradiţionale de predare persistă.  
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              Curriculumul: Un curriculum (în sensul de conţinut) de calitate este premiza unei educaţii de calitate. 

Curriculumul nu ar trebui să fie doar mijlocul de transmitere a cunoştinţelor, ci ar trebui să fie calea de formare 

a unor abilităţi şi valori sociale. În cel mai fericit caz, un curriculum bun poate fi un agent de coeziune socială 

şi pace, iar în cel mai nefericit caz, un instigator la război.72 Un curriculum de calitate ar trebui să aibă relevanţă 

şi să menţină echilibrul între nevoile individuale de autorealizare ale elevilor şi să transmită setul de cunoştinţe 

şi abilităţi de care are nevoie o anumită societate la un anumit moment. În ciclul primar, curriculumul ar trebui 

să dezvolte deprinderile de bază în domeniul scris-cititului şi socotitului la vârsta adecvată. Amânarea 

achiziţiilor în domeniul literaţiei, de exemplu, pot împiedica progresul şcolar ulterior al elevului, deoarece cititul 

şi scrisul sunt instrumente de care e nevoie în întreg procesul de învăţare. În învăţământul secundar, rolul 

curriculumului este în principal să pregătească elevii pentru învăţământul superior, dar şi să le ofere elevilor 

abilităţile necesare pe piaţa muncii. Cele mai frecvente abilităţi pentru a face faţă pe piaţa muncii în prezent 

(abilităţi care tind să devină norme sociale) sunt cele legate de utilizarea calculatorului şi cunoştinţele de limba 

engleză ca limbă internaţională. 

             Infrastructura, dotările şi materialele didactice: Infrastructura şcolii joacă un rol foarte important în 

educaţia de calitate. Este dificil de imaginat un sistem de învăţământ care să poată produce ieşiri bune, de 

calitate, în absenţa unei infrastructuri adecvate. Elementele de bază ale unei infrastructuri şcolare adecvate 

includ calitatea fizică generală a clădirilor şcolii, spaţiul mediu disponibil pe elev (reglementat de standarde 

naţionale în unele cazuri), apa curentă, toalete în clădire, sistem de încălzire adecvat, pentru a da doar câteva 

exemple. 

              Finanțarea : Deoarece educaţia de calitate bună ar trebui să întâmpine nevoile elevilor care provin din 

rândurile minorităţilor, monitorizarea calităţii educaţiei, pe lângă evaluarea formulelor de finanţare a şcolilor la 

nivel local, ar trebui să ia în considerare şi să compare cheltuielile pe elev rom şi cele pe elev dintr-un grup 

minoritar, în general, precum şi cheltuielile pe copil dintr-un grup minoritar (numeric) cel mai apropiat de romi.    

              Organizarea claselor de elevi: Pentru a plasa elevii în clasele de masă la începutul anului şcolar, 

şcolile trebuie să ia în considerare mediul socio-economic de provenienţă a copilului, limba maternă şi 

abilităţile de învăţare şi să realizeze o combinaţie a acestora în fiecare clasă pentru a asigura gruparea 

echilibrată a diferiţilor elevi. 

               Investiţiile în primii ani de viaţă și în îngrijire înseamnă a da copiilor romi şanse egale de intrare în 

viață. Putem spera în curmarea sărăciei de la o generație la alta, numai atunci când copiii romi vor începe să 

beneficieze de un învățământ de calitate și, astfel, vor avea mai multe și mai bune oportunități de angajare în 

viitor. 
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STUDIU DE CAZ 

                                              prof. pt. înv. primar Gălățanu Loredana 

                                              Șc. Gimnazială ,,M.C.Epureanu” Bârlad 

 

 Prezentarea unei situaţii conflictuale apărută în clasa de elevi; 

1  Diana este elevă în clasa a V-a, conştiincioasă, învaţă la toate orele şi are temele rezolvate. Într-una din zile 

Diana se simte rău şi vine la şcoală cu temele nerezolvate. Reacţiile nu au întârziat să apară, unii colegi 

adresându-i expresii jignitoare: tocilară, ochelaristă, eşti dusă cu capul. Dezarmată de reacţia unor colegi, 

aceasta se apără reproşându-le că se folosesc de ea, apoi pleacă acasă cu riscul de a avea absenţe. 

2   Paşi către soluţionarea conflictului şi rezolvarea problemei 

 

1) Descrierea problemei:  

În momentul când colegii mai ,, leneşi” ai Dianei nu au de unde copia temele, aceştia dezvoltă un 

comportament vebal agresiv, care o jignesc pe Diana.  

2) Ce simt personajele implicate în conflict?  

Diana se simte frustată şi folosită de către colegii săi. Colegii agresivi la rândul lor sunt furioşi şi frustraţi 

de situaţia respectivă.  

3) Propuneri pentru rezolvarea conflictului: 

 - discuţia dirigintei cu eleva pentru aflarea motivelor pentru care a lipsit, separat, apoi în faţa clasei;  

- identificarea problemei;(dorinţa de a fi acceptată în cadrul grupului/ de a fi lider);  

- sesizarea familiei şi stabilirea unor sedinţe de consiliere în comun cu familia pentru îmbunătăţirea stimei de 

sine; 

 - obtinerea susţinerii din partea paărinţilor; 

 - responsabilizarea colegilor; 

 - teme diferenţiate în funcţie de nivelul de înţelegere/nivelul de dezvoltare al elevilor;  

- folosirea jocului de rol şi exersarea empatiei în diferte situaţii;  

- plan de remediere /recuperare pentru elevii cu rămâneri în urmă la învăţătură; 

 - dezvoltarea unor proiecte pe echipe/grupe;  

- acordarea de recompense;  

- parteneriate cu părinţii care implică participarea acestora la activităţi didactice  

4) Elaborarea unui plan de acţiune  

Se va face pe două paliere:  

a) Includerea elevei şi a familiei într-un program de consiliere şcolară pentru îmbunăţăţirea stimei de sine şi a 

abailităţilor de comunicare în cadrul unui grup;  

b) În cadrul orelor de consiliere/ dirigenţie se stabileşte de exemplu câte o săptămână tematică: săptamâna 

prieteniei, a voluntariatului, săptămâna ,, Spune NU... astfel încât ceilalţi să nu se simtă jigniţi ”; săptămâna ,, 

Cel mai bun ascultător”, săptămâna ,, Vreau să-ţi exprimi părerea....etc.  

În cadrul acestor săptămâni tematice elevii vor învăţa să diferenţieze comportamentele pasive şi agresive în 

comunicare, să conştientizeze dezavantajele asociate acestor comportamente. Elevii sunt rugaţi să analizeze 

alternative de răspuns şi să ofere alte soluţii. Elaborarea studiilor de caz trebuie să se facă astfel încât elevii să 

fie ajutaţi să exprime ceea ce simt(în special emoţiile negative, pentru a evita conflictul şi să-i ajute în rezolvarea 

problemelor. Deasemenea elevii vor învăţa să cunoască componentele unui refuz eficient şi să îşi dezvolte 

abilitatea de a formula în mod eficient un refuz. 
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EDUCATIA 
 

“Omul lipsit de educatie nu stie 

sa se foloseasca de libertatea sa .” 

Immanuel Kant 

 

                        Prof.în înv. Presc.Terescu Mariana 

Grad.Nr.1 Orsova 

 

 

     Educatia reprezinta obiectul de studiu specific pedagogiei (stiintelor pedagogice). Datorita complexitatii 

profunzimii si amplitudinii sale,educatia este studiata si de alte stiinte socioumane inrudite cu pedagogia. 

      Conceptul pedagogic de educatie urmareste cunoasterea stiintifica,la un grad inalt de generalitate si 

abstractizare,a unei realitati psihosociale cu o foarte mare arie de extindere in timp si spatiu si de desfasurare 

complexa si contradictorie la nivel de sistem  si  proces. 

      Pedagogia este stiinta care studiaza fenomenul educational cu toate implicatiile sale asupra formarii 

personalitatii umane in vederea integrarii active a persoanei in viata sociala. 

       De-a lungul istoriei,societatea a acumulat experienta de cunoastere teoretica si practica condensata in valori 

materiale si spirituale ce constituie ereditatea sociala a culturii si civilizatiei. Conservarea valorilor si 

transmiterea lor se realizeaza prin educatie care,in aceasta ipostaza ,reprezinata institutia constituirii si 

transmiterii ereditatii sociale a culturii si civilizatiei. Pe acest fundament de experienta condensata se 

actioneaza,prin educatie, pentru formele omului ca utilizator si consumator de valori,ca producator si creator 

de valori. Educatia este o functie esentiala si permanenta a societatii in doua ipostaze: de institutie a ereditatii 

sociale a culturii si civilizatiei si de instrument de actiune pentru formarea omului. 

       In sens social-istoric educatia este procesul de transmitere si asimilare a experientei – 

economice,politice,religioase,filosofice,artistice,stiintifice si tehnice – de la inaintasi la urmasi. In fazele de 

inceput ale societatii transmiterea experientei se  realiza ocazional nesistematic si oral in comunitatile 

gentilicotribalica. In etapele avansate de dezvoltare a societatii, la unele popare,spre exemplu la egipteni,indieni 

etc.,educatia se realiza ca initiere in temple, cunoasterea fiind un act sacru. Concomitent si ulterior educatia se 

institutionaliza prin scoli si universitati. Indiferent de nivelul de dezvoltare a culturii si civilizatiei si de 

modalitatile de transmitere, s-a realizat dialogul generatiilor, s-a asigurat continuitatea existentei materiale si 

spirituale a omenirii. 

      In sens social-cultural,educatia este procesul de ridicare a individului din stare de natura biologica la cea 

culturala. Din ins biologic cu predispozitii normale cognitive, afective, si volitive, in mediul social si prin el, 

individul devine o fiinta culturala,asimiland cultura si in situatii de exceptie, creand-o. Omul este, dupa Ralph 

Linton, natura ± educatie. 

     Din punct de vedere psihologic, psihogenetic, educatia este procesul de formare a omului ca personalitate in 

plan cognitiv ,afectiv-motivational,volitiv, aptitudinal, atitudinal. Structura psihica a personalitatii se 

construieste pe fundamentul eredo-nativ al fiintei biologice, in cadrul relatiei educationale prin continutul 

cultural  al experientei adultului-parinte, invatator, profesor. Educatia in acest caz este instrumentul formarii 

individului ca personalitate. 

       In sens pedagogic, educatia este fenomenul social complex privit in trei dimensiuni: 

  -activitate constienta a subiectului educatiei (educator) de stimulare, indrumare, formare a obiectului educatiei 

(educat); 
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  -proces de formare a omului pentru integrarea activa in societate, proces de formare intelectuala, morala, 

profesionala, fizica, estetica; 

  -rezultat prin preluarea selectiva a actiunilor informationale si includerea in structuri comportamentele proprii 

de cunoastere si actiune. 

       Pentru Platon,educatia ar fi “arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta atitudinile native pentru 

virtute ale acelora care dispun de ele” 

       Aristotel, in lucrarea sa “Politica”, considera ca educatia “trebuie sa fie un obiect al supravegherii 

publice,iar nu particulare”. In consecinta,ea trebuie sa pregateasca viitori cetateni. Aceasta pregatire trebuia sa 

se fac diferentiat dupa modelul in care cele trei aspecte ale sufletului (vegetativ,animal, rational) se distribuie 

in randul oamenilor. 

       J.A.Comenins,in lucrarea sa “Didactica magna”, considera ca la nastere,natura inzestreaza copilul numai 

cu “semintele stiintei, ale moralitatii si religiozitatii”. Acestea nu se desavarsesc prin sine si de la sine, ele devin 

un bun al fiecarui om numai prin educatie. Rezulta ca, in conceptia sa, educatia este o activitate de stimulare a 

acestor “seminte” si implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul “nu poate deveni om decat daca 

este educat” 

      Pentru pedagogul englez din secolul al XVII-lea, John Locke,educatia se prezinta sub forma unei relatii 

interpersonale de supraveghere si interventie ce se stabileste intre “preceptor” (educator) si copil (viitor 

“gentlemen”). Este indispensabil ca educatorul sa cunoasca zestrea naturala a copilului pentru ca pe aceasta 

baza sa intervina cu modalitati adecvate pentru a-l modela in concordanta cu prototipul omului in care se 

impletesc trasaturi ale nobilimii si burgheziei” (un gentlemen in actiune). 

      Filosoful german Imanuel Kant, in reflectiile sale,aprecia ca educatia contribuie la valorificarea naturii 

umane in folosul societatii: “Este placut sa ne gandim ca natura omeneasca va fi mai bine dezvoltata prin 

educatie si ca se poate ajunge a i se da o forma care sa-i convie cu deosebire. Aceasta ne descopera perspectiva 

fericirii viitoare a neamului omenesc”. 

       Zi de zi, fiecare dintre noi suntem supusi, vrand/nevrand unui aflux informational si unui bombardament 

mediatic cu sau fara intentie pedagogica. Aceste influente multiple, resimtite sau nu ca fiind de tip educativ, pot 

actiona concomitent, succesiv sau complementar, in forme variate, in mod spontan, incidental sau avand un 

caracter organizat si sistematic. 

      In pedagogie, aceasta realitate este reflectata cu ajutorul conceptului care defineste formele generale ale 

educatiei.  Acesta se refera la principalele ipostaze prin care educatia se poate obiectiva,  “pornind de la 

varietatea situatiilor de invatare si de la gradul diferit de intentionalitate actionala”.(Constantin Cucos) 

Se considera astfel ca “formele generale ale educatiei reprezinta modalitatile de realizare a activitatii de 

formare-dezvoltare a personalitatii prin intermediul unor actiuni si (sau) influente pedagogice desfasurate, in 

cadrul sistemului de educatie/invatamant in conditiile exercitarii functiilor generale ale educatiei (functie de 

formare-dezvoltare a personalitatii, functia economica, functia civica, functia culturala a educatiei).(Gabriela 

C. Cristea) 

     Toate influentele si actiunile educative care intervin in viata individului, in mod organizat si structurat (in 

conformitate cu anumite norme generale si pedagogice,desfasurate intr-un cadru institutionalizat) 

sau,dimpotriva, in mod spontan (intamplaror,difuz,neoficial) sunt reunite sub denumirea de forme ale educatiei. 

      In functie de gradul de organizare si de oficializare, al formelor educatiei, putem delimita trei mari categorii: 

    -educatia formala(oficiala); 

    -educatia non-formala(extrascolara); 

    -educatia informala(spontana). 
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      Suportul psihologic al relatiei educationale este trebuinta de a comunica. Se comunica nu numai cunostinte, 

informatii ci si atitudini, sentimente si convingeri. Se comunica prin cuvant, gest, mimica, prin intreaga 

conduita. 

     Relatia educativa este complexa,determinata de numerosi factori. Se realizeaza intre comportamente globale 

(educator-educat). Actiunea educatorului este directiva, intentionata, constienta, orientata de scopuri si 

obiective care anticipeaza transformari in comportamentul invatat al educatului. Acesta nu asimileaza automat, 

el fixeaza, filtreaza, prelucreaza activ, include cele invatate in propriile structuri. 

       Relatia este asimetrica, se realizeaza intre personalitatea formata a educatorului si personalitatea in formare 

a educatului. In acest context apar concordante si disconcordante in actul de comunicare educationala. 

       Clasificarea formelor educatiei angajeaza doua categorii de criterii valorice: 

a) Criteriul proiectarii care  delimiteaza intre formele educatiei institutionalizate (care au in vedere realizarea 

unor finalitati specifice,intr-un cadru institutionalizat) 

-educatia formala si nonformala ; 

Si  forma educatiei neinstutionalizata (“realizata implicit, fara obiective specifice institutionalizate”) 

        -educatia informala. 

   b) Criteriul organizarii conform caruia diferentiem educatia realizata pe baza unor actiuni explicite si influente 

implicite (educatia formala si nonformala) si educatia realizata doar pe baza unor influente implicite (educatia 

informala) 

     O diferenta a educatiei formale a fost data de catre Philip Coombs, in anul 1973, conform careia educatia 

formala este “sistemul educational structurat ierarhic si gradat cronologic, pornind de la scoala primara si pana 

la universitate, care include, in plus fata de studii academice, o varietate de programe de specializare si institutii 

de pregatire profesionala si tehnica cu activitate full-time”. 

      Educatia nonformala a fost definita de catre J.Kleis drept “orice activitate educationala,intentionata si 

sistematica, desfasurata de obicei in afara scolii traditionale, al carui continut este adaptat nevoilor individului 

si situatiilor speciale, in scopul maximalizarii problemelor cu care se confrunta acesta in sistemul formal (stresul 

notarii in catalog, disciplina impusa, efectuarea temelor etc.)” 

     Educatia informala se refera la experientele zilnice ce nu sunt planificate sau organizate si conduc catre o 

invatare informala. Cand aceste “experiente sunt interpretate de catre cei mai in varsta sau de catre membrii 

comunitatii ele se constituie in educatie informala”. Educatia informala este procesul care se intinde pe toata 

durata vietii,prin care individul dobandeste informatii,isi formeaza priceperi si deprinderi, isi structureaza 

convingerile si atitudinile, se dezvolta, prin intermediul experientelor cotidiene. 

    Functiile generale ale educatiei reprezinta proprietati intrinseci, specifice activitatii de formare-dezvoltare 

permanenta a personalitatii umane, exprimate la nivelul consecintelor sociale angajate in mod obiectiv, la 

nivelul de sistem (societatea in ansamblul sau) si de subsistem (cultural, comunitar, economic, politic, natural) 

     Functia fundamentala a educatiei este aceea de a vehicula, selecta, actualiza si valorifica experienta sociala 

in vederea asigurarii unei integrari eficiente si rapide a individului in societate si, prin aceasta, in vederea crearii 

premiselor autodeterminarii individului ca factor de progres social. Prin educatie, in principal, omul trece de la 

stare de existenta pur biologica la aceea de existenta sociala. Daca omul ar fi  la nastere inzestrat prin ereditare, 

cu posibilitatile adultului, nu ar exista educatie. In ceea ce priveste procesul devenirii omului ca fiinta sociala 

nu este nici o deosebire intre copil nascut intr-o mare metropola si cel nascut intr-un trib primitiv, intrucat 

amandoi trebuie sa invete totul. O parte a invataturii este rezultatul contractului spontan al omului cu diferite 

aspecte ale vietii sociale, dar cea mai consistenta parte a invataturii se acumuleaza prin instruire, prin forme 

organizate si sistematice. 
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    Piaget considera ca scoala trebuie sa fie conceputa cu un centru de activitati reale, practice, desfasurate in 

comun, in asa fel ca inteligenta logica sa se formeze in functie de actiunea si de schimbarile sociale. 

       Educatia reprezinta, astefel, activitatea psihosociala cu functie generala de formare-dezvoltare permanenta 

a personalitatii umane pentru integrarea sociala optima, angajata conform finalitatilor asumate, la nivel de 

sistem si de proces, proiectate, realizate si dezvoltate prin actiuni specifice avand ca structura de baza corelatia 

subiect (educator) obiect(educat),intr-un context deschis,(auto) perfectibil. 
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Integrare și incluziune la vârstele mici 

                                                                 Gavril Ana-Maria 

 Grădinița cu P.P. Nr. 1 Orșova 

 

              O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare, flexibilă și accesibilă.  

              Şcoala incluzivă reprezintă o  instituţie din învăţământul public unde ar trebui să aibă acces toţi 

copiii unei comunităţi, indiferent de mediul de provenienţă, în care sunt integraţi într- o formă sau alta şi 

copii cu cerinţe educative speciale în educaţie, unde programul activităţilor didactice are la bază un 

curriculum specific (individualizat şi adaptat) şi unde participarea personalului didactic la activităţile 

educative din clasă se bazează pe un parteneriat activ între profesori, profesori de sprijin/suport, specialişti 

în educaţie specială şi părinţi.  

               Educaţia incluzivă este un mod adaptat şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în 

cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de 

competenţă foarte diferite. (UNESCO)1 

               Incluziunea în educaţie presupune: 

-  însuşirea cunoştinţelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a şcolii şi de participare 

din partea unor elevi;  

- înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce trebuie 

depăşită; 

- recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor localitate; 

- evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa elevilor; 

- creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în creşterea performanţelor;  

- cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi; 

-  recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate. 

           Educaţia integrată este un proces de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe care o urmează, de 

stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului  şi de desfăşurare cu succes a prestaţiilor 

şcolare.                                                                                                               

Cele trei dimensiuni ale incluziunii la nivel școlar sunt: 

Dimensiunea culturală a educației incluzive ce trebuie împărtășită de toate cadrele didactice din școală și 

poate fi observată de toți membrii comunității școlare ca fiind o filosofie care să stea la baza celorlalte 

dimensiuni. 

Dimensiunea strategică trebuie să se reflecte în toate strategiile şcolare și în documentele de planificare 

şcolară. 

Dimensiunea practică ce presupune asigurarea în activitatea la clasă a  metodelor de predare - învăţare - 

evaluare care să încurajeze participarea fiecărui elev la activităţile desfăşurate. 

Instruirea diferențiată se referă la: 

Diferenţierea  şi adaptarea curriculumului şcolar, individualizat pentru elevii cu cerinţe speciale şi 

adaptarea conţinuturilor prevăzute de programa şcolară în concordanţă cu  cerinţele educaţionale individuale 

ale elevilor. 

Parteneriatul în predare, se poate efectua în forme variate, dar necesită o planificare riguroasă a activităţii 

şi împărţirea rolurilor şi responsabilităţilor între cadrele didactice, astfel încât elevii cu cerinţe educative 

                                                             
1 Child Friendly Schools. Manual. UNICEF, 2006. https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_ 

Manual_EN_040809.pdf 
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speciale să primească sprijin direct în activităţile de învăţare sau să fie antrenaţi şi valorizaţi într -o activitate 

de grup,  la clase de pe acelaşi nivel de şcolaritate, să permită lucrul în grupe de 3-5 elevi. 

Introducerea strategiilor incluzive şi a metodelor de învăţământ interactive în practica educaţională  pentru 

dezvoltarea capacităţilor ( cognitive, sociale, motrice, artistice, afective) necesare formării autonomiei şi 

independenţei copilului în relaţiile cu cei din jur. Sunt utilizate strategiile de tip euristic, constituite în jurul 

metodelor problematizării, studiului de caz, proiectului, metodelor şi tehnicilor specifice stimulării 

creativităţii, organizării pe grupe mici şi omogene, pe grupuri de antrenament. 

             În concluzie, școala incluzivă și educația diferențiată necesită o abordare generală privind 

importanța educației și a asigurării accesului la educație pentru toți copiii, ca mod de realizare a altor 

drepturi fundamentale ale omului și mijloc de modelare a dezvoltării viitoare a umanității.2 

Fac referire, acum, la trei principii ale educației incluzive pe care este important să le  respectăm în practică. 

            Principiul drpturilor egale sau egalităţii şanselor în domeniul educaţiei urmăreşte ca şcolarizarea 

copiilor cu cerinţe educative speciale să se facă, pe cât posibil, în cadrul sistemului general de învăţământ. 

Școlile incluzive sunt cele mai utile mijloacede combatere a discriminării, creând comunități primitoare, 

construind o societate incluzivă și oferind educație pentru toți. Furnizând o educație utilă pentru majoritatea 

copiilor, cresc eficiența și, în ultimă instanță, rentabilitatea întregului sistem educațional.3  

           Fiecare ființă umană este unică și diversitatea ar trebui văzută ca o oportunitate de a valorifica la nivelul 

cel mai înalt potențialul individual. Respectarea drepturilor fundamentele ale omului necesită o educație 

prealabilă pe care să se clădească orice formă de educație viitoare, iar acest aspect trebuie luat în seamă încă de 

timpuriu, iar la nivel de politici educaționale, România educată Asociați OvidiuRo  

           Principiul cooperării şi parteneriatului are în vedere experienţa practică unde s-a observat că 

integrarea şi normalizarea se pot realiza dacă există o colaborare permanentă între partenerii implicaţi: elevi, 

profesori, părinţi, organizaţii neguvernamentale etc Parteneriatul trebuie să asigure susţinerea eforturilor depuse 

în vederea promovării unor politici şi acţiuni destinate copiilor, cu un accent mai puternic pe valorile 

comunităţii. 

           Parteneriatele între diverşii actori instituţionali, factorii interesați și beneficiari au ca scop  să asigure 

protecţia reală şi efectivă a copiilor. Este promovat, de asemenea, parteneriatul comunitar, care porneşte de la 

premisa că responsabilitatea faţă de copii nu trebuie să aparţină unei singure autorităţi sau instituţii, ci unei 

întregi reţele alcătuite din familia acestuia, liderii informali ai comunităţii şi reprezentanţi ai instituţiilor sau 

organizaţiilor responsabile. 

           În practica de zi cu zi se observă un progres prin învăţarea de la copil la copil, colaborarea elevilor în 

timpul învăţării, părinţii parteneri în învăţare, comunicarea cu alţi specialişti din afara şcolii, perfecţionarea 

cadrelor didactice, analiza conduitelor de învățare specifice fiecărui elev, prin încheierea unor parteneriate la 

nivelul instituției pe parcursul unui an școlar sau implicare în programe dedicate ce aparțin Ministerului 

Educației în colaborare cu diverse asociații.  

              Educatiea incluzivă de calitate pentru toți copiii, alfabetizarea functională (Îmbunătățirea rezultatelor 

PISA, TIMSS), promovarea educatiei STEAM(science, technology, engineering, arts and mathematics), 

digitalizarea, presupun surse de finanțare și parteneriate externe relevante. 

             Principiul intervenţiei timpurii stă la baza Curriculumului pentru educație timpurie aprobat în august 

2019, iar sistemul de învățământ ar trebui să asigure, din punct se vedere al resurselor materiale și umane, 

                                                             
2 Inclusive Education defined by United Nations http://inclusive-solutions.com/blog/inclusive-education-defined-

unitednations/ 
3 Declarația de la Salamanca. Direcții de Acțiune. Introducere, art.3 
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pregătirea demersuri ca scop promovarea, protejarea şi asigurarea exercitării depline şi egale a tuturor 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de către toate persoanele cu dizabilităţi, mai ales copii.  

               Intervenţia timpurie specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare poate duce la o evoluție 

favorabilă progresului, astfel încât integrarea timpurie în grădiniță facilitează integrarea școlară și socială, mai 

apoi. 

              Instituțiile statului sunt nevoite să  revizuiască politicile și să învețe din experiența altor state în vederea 

îmbunătățirii eficienței și eficacității politicilor proprii prin abordări inovatoare, ținând seama de diversitatea 

problemelor cu care se confruntă, în funcție de contextul local și regional. 

              Însăși în elaborarea grilei din ”Fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului”, a fost utilizat 

instrumentul Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani4, ca 

reper și nu reprezintă o ierarhizare și/sau o diagnosticare individuală, ci o informație privind orientarea 

practicilor educatorilor/părinților în raport cu dezvoltarea optimă a copiilor în această perioadă. 

              Necesitatea corelării teoriei cu practica impune luarea unor măsuri punctuale în activitatea de zi cu zi 

la grupă/clasă, iar respectarea acestor principii este necesară, nu impusă de legislație, ca urmare a diversității 

copiilor acestei generații în formare. Politicile şi strategiile educaţionale europene sunt orientate în primul rând 

spre educaţia în spiritul cetăţeniei democratice şi a coeziunii sociale. Sistemul de învăţământ trebuie să facă faţă 

unor provocări, evoluţii şi probleme legate atât de domeniul propriu al învăţământului, cât şi de societate în 

ansamblu. 
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Voluntariatul –intre A DA și A PRIMI 

                                                                                                       PROF.GIORGI ELENA 

                                                                                            LICEUL AUTO,,TRAIAN VUIA” TG-JIU 

 

                                                            “Voluntarii reprezintă IUBIREA în mişcare.” (autor anonim) 

      Termenul de voluntariat definește ,,activitatea de interes  public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție 

a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006). 

     Suntem înconjurați de foarte multe persoane care au nevoie de ajutor, astfel că, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, poate dărui din timpul, energia și resursele sale pentru un viitor mai frumos. Voluntariatul 

presupune schimb de idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi, de a lega tot felul de relații cu aceștia, 

implicare, dăruire, empatie, compasiune, bunătate, voință, iubire, înțelegere, toleranță și respect, interacțiune, 

spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism.  

  ”Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemasurată, răbdare şi 

dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck ) 

 ”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, 

talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile 

realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

 ”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără 

a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, iunie 2002) 

 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

 

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un câștig 

financiar imediat.” (Scheier) 

 

     Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi 

organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

     Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument esenţial 

în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind reţelele 

sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la dezvoltare 

personală şi socială. În timp ce unii participă cu interes la acțiunile de voluntariat, alții nu fac voluntariat. 

Aceasta se întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi lipsa 

informaţiilor, contrângeri legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot permite” să 
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facă voluntariat; o imagine negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei 

împotriva riscurilor pe care le implică. 

  

     Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat din partea 

tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de afaceri şi un mediu politic favorabil, inclusiv 

infrastructuri pentru voluntariat. Ceea ce trebuie să știm este că oricine poate să devină voluntar și să aducă o 

contribuție, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să iți dorești acest lucru! "Faptul 

că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant). 

 

        Așadar, de ce să fii voluntar? Pentru că e distractiv,  pentru a câștiga experiență, pentru a nu irosi timp 

prețios făcând lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare, pentru a-ți face noi prieteni din toată lumea, 

pentru a învăța lucruri noi, pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să primești de la viață, pentru a 

ajuta pe cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine, pentru a-ți face datoria de om, pentru a ajuta la crearea 

unei lumi mai bune. 

 

         Noi, profesorii,avem rolul de a forma elevilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine din punct de 

vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate celor din 

jur. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, respectul, credinţa, bunătatea. 

Fără ele nu există nimic. Un proverb albanez spune:”De la omul bun niciodată nu vezi rele”. 

 

       Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună, există pe 

lume persoane în situaţii dificile care sunt mult mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. Să nu-i 

respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă să încercăm să-i  înţelegem şi să învăţăm ceva  de la ei, mai 

ales de la copii. 

 

      Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să susţii o 

cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în voluntariate  

tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, empatie şi 

implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane să se realizeze  şi să-şi 

găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă experienţă, se poate exprima , 

se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Ceea ce trebiue să ştim este că oricine poate să 

devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară.  

 

       Intr-o societate în tranzitie, afectată de criză, implicarea societății civile în activități de voluntariat în 

sprijinul persoanelor aflate în dificultate este o necesitate.Implicarea elevilor și a  cadrelor didactice în domenii 

precum integrarea persoanelor cu dizabilitati în societate, prevenirea abandonului școlar, combaterea exploatării 

prin muncă, îmbunătățirea situației copiilor și sprijinul copiilor cu părinți plecati în străinătate poate conduce la 

ameliorarea efectelor acestor probleme. 

 

   Cheia voluntariatului – să alegi o cauză care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință de 

implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să fii dispus să oferi din timpul tau. 
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VOLUNTARIATUL ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 

PROF. CRANTA IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CARACAL 

 

Odată cu sporirea gradului de recunoaştere a impactului voluntariatului în cele mai diverse domenii, 

această dimensiune a căpătat o importanță deosebită, cu implicații și aplicații multiple pentru educaţia timpurie. 

Activitate de interes public desfăşurată de orice persoană fizică, voluntariatul îşi poate justifica mai greu intenţia 

de a-şi presta serviciul într-o instituţie educaţională de stat. Fapt recunoscut, nevoi sunt suficiente! 

Caracterul imperativ al “respectării legislaţiei în vigoare”, dar şi modul şi contextul de funcţionare a 

sistemului de educaţie timpurie au constituit premise pentru ideea susţinerii acţiunii de voluntariat în sprijinul 

educatorului, în vederea organizării eficiente a activităţilor preşcolarilor. Implementarea concepţiei 

parteneriatului educator-voluntar antrenează fundamentarea unei strategii noi, menite să valideze eficienţa 

educaţiei în instituţiile preșcolare prin intermediul Modelului educaţiei preşcolarilor în parteneriatul educator-

voluntar. Atât principiile menţionate în curriculum, cât şi rolurile moderne proiectate pentru educator riscă să 

rămână sterile în aplicare din cauza problematicii reale în asigurarea constantă a parteneriatelor educaţionale.  

Coordonata care merită susţinere ştiinţifică printr-o intervenţie metodologică operaţională se exprimă 

la nivelul dificultăţilor identificate în procesul realizării activităţilor educaţionale în centre privind: 

 a) asigurarea permanentă a sprijinului partenerial al părinţilor;  

b) responsabilizarea ajutorului de educator pentru implicare în realizarea activităţii în centre şi 

pregătirea materialelor didactice; 

 c) supravegherea de către educator a nivelului de implicare individuală a copilului în fiecare activitate;  

d) încurajarea continuă a copilului pentru participare în toate centrele cu o pondere pentru cel de interes;  

e) alocarea de timp de consiliere pentru autonomie în învăţare în procesul activităţii realizate în centrul 

de interes; 

 f) respectarea diversităţii şi toleranţă față de nivelurile individuale de dezvoltare, ritmurile şi stilurile 

de învăţare în grupurile formate în centre etc. 

Sporirea numărului de copii în grupe, dar şi prezenţa profilurilor atipice de dezvoltare confirmă tot mai 

mult faptul că astăzi copiii au nevoie de un alt mod de relaţionare, educatorul fiind pus în situaţia de a analiza 

cu atenţie progresul acestora şi a lua decizii adecvate în acord cu particularităţile individuale, interesele şi 

nevoile de fiecare zi. Relaţiile educaţionale centrale trebuie adecvate şi reconstruite în funcţie de psihologia 

copilului, pentru a permite satisfacerea nevoilor lui sociale şi emoţionale ca exerciţiu de afirmare a 

personalităţii, pentru a pune accentul pe implicarea şi valorizarea sa în procesul educaţional. În acest sens, un 

educator, având o grupă de 20-25 de copii (în unele situaţii numărul acestora poate ajunge la 30), poate răspunde 

parţial principiilor fundamentale ale educaţiei timpurii şi preşcolare, diminuând capacitatea satisfacerii nevoilor 

pentru o dezvoltare sănătoasă a copilului. 

Posibilităţile reale ale educatorilor de a pune în aplicare valorile privind respectarea şi valorizarea 

unicităţii copilului, a nevoilor, trebuinţelor şi caracteristicilor acestuia sau crearea de experienţe de învăţare în 

care copilul este autorul propriei învăţări sunt reduse din considerentele menţionate anterior.      Pentru educator, 

fiecare copil înseamnă o ‘‘provocare’’ – de a găsi soluţii, de a răspunde nevoilor afective, de cunoaştere, de 

acţiune şi de afirmare a individualităţii. În condiţiile în care dinamica mediului sociocultural contemporan 

provoacă transformări continue în necesităţile de dezvoltare a copilului, educatorul trebuie să operaţionalizeze 

demersul didactic, luând ca punct de plecare şi reglare profilul actual, real, concret al copilului . 
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 Pentru a construi un mediu prietenos copilului şi a asigura o prestaţie calitativă, instituţiile preşcolare au nevoie 

de sprijinul conştient şi partenerial al părinţilor şi al altor actori comunitari. Realităţile sociale, necesităţile 

pedagogice şi transformările în procesul educaţional sunt adesea confruntate cu aspecte deficitare în asigurarea 

parteneriatului, această abordare ”inteligentă a situaţiei” având o multitudine de bariere în realizare. 

Problema în cauză a fost soluţionată în parte prin implicarea familiei în calitate de prim educator al 

copilului la nivelul colaborării în cadrul parteneriatului grădiniţă-familie, rezumând esenţa la frecvenţa 

comunicării cu educatorul şi mai puţin la participarea efectivă a părinţilor în activităţile din grupă şi în cele 

extracurriculare. 

Debutul parteneriatului a fost condiţionat de încheierea programului şcolar al elevilor-voluntari, 

vacanţa fiind o oportunitate de implicare în activităţile centrelor de învăţare în prima parte a zilei, cu mici 

intervenţii şi în programul de vară al educatorilor. Menţionăm că această formă de parteneriat educaţional la 

nivelul educator-elev poate fi organizată în orice perioadă a anului, fără întreruperea procesului de studii. 

Activităţile de învăţare cu implicarea voluntarilor pot continua în după-amiaza zilei în centre de activitate sau 

în timpul plimbării. 

Iniţiativa de a valorifica activităţile educaţionale în centre şi în perioada estivală subordonează integral 

aplicarea principiului diversităţii contextelor şi situaţiilor de învăţare [3, p. 10], prin care educatorul va 

oferi/crea un mediu educaţional divers și diferit de cel tradiţional, dar care solicită implicarea plenară a copilului 

(la nivel cognitiv, emoţional, social, motric etc.). S-ar părea că prelungirea activităţilor în centrele de interes în 

perioada estivală l-ar împovăra pe educator, privându-l de libertatea oferită de această perioadă; totodată, se 

propune a consolida viziunea asupra modului în care mediul educaţional necesită a fi (re)organizat printr-o serie 

de activităţi de învăţare atractive influenţate de condiţiile climaterice (ploaie/soare, timp răcoros/caniculă 

(arşiţă)) sau ghidate de subiectualitatea copilului, manifestată în activismul său cognitiv şi motor, în trebuinţe, 

dar şi în tendinţa de a le satisface prin emoţii şi impulsuri menite să-i consolideze atenţia, memoria etc. 

     Un aspect de o valoare ce depăşeşte orice estimare în parteneriatul argumentat îl reprezintă relaţionarea 

voluntarilor cu copiii. Interacţiunea stabilită între copil şi voluntar se construieşte în jurul cuvintelor-cheie 

comunicare, cooperare, prietenie, favorabile preşcolarului de a-şi exprima necesităţile, gândurile, sentimentele 

şi emoţiile cu mai multă deschidere şi încredere. Egalitatea şi cooperarea nu se câştigă uşor: socializând, câmpul 

relaţional al copilului se lărgeşte, el intră în relaţii interpersonale noi. Copilul este stimulat să se implice, să 

îndrăznească să reuşească prin forţele proprii, prin răbdare, calm, simpatie, prin plăcerea jocului, a noului, a 

creativităţii şi inventivităţii. Astfel, el înţelege din ce în ce mai mult ce se petrece în jurul lui şi este capabil să 

trăiască numeroase emoţii şi sentimente, să fie sensibil şi să răspundă celorlalţi cu bucurie, veselie, simpatie, 

empatie etc. Urmare a relaţiei cu voluntarii şi a activităţilor semnificative realizate în parteneriat, copiii își vor 

manifesta emoțiile mult mai viu și nuanțat, ceea ce reprezintă o caracteristică a afectivităţii preşcolarului. Rolul 

egalilor în dezvoltarea afectivă a preşcolarului este mediat şi condiţionat de acţiunile şi influenţele relaţionării 

cu el. ”Afectivitatea, centrată mai întâi pe complexele familiale, îşi lărgeşte registrul pe măsură ce se înmulţesc 

raporturile sociale...” (J. Piaget). 

 Concluzia care se impune în determinarea impactului parteneriatului educator-voluntar-copil în instituţia 

preşcolară certifică aspectul responsabilizării sociale, care îi determină pe tinerii de azi să manifeste activism 

în domenii motivante pentru ei, conducându-i la formarea unei personalităţi proactive, capabile să îşi atingă 

obiectivele cu succes, atât pe plan personal, profesional, cât şi social, acţiunile de voluntariat devenind o formă 

de învăţare experienţială într-un domeniu specific. 
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O faptă bună pe zi, drumul către fericire 

 

Profesor Laurențiu Petre Guță 

Școala Gimnazială Constantin Săvoiu, Târgu Jiu 

 

 

Motto: Să fii domn, e o-ntâmplare, să fii om, e lucru mare. 

 

 

Nu apreciezi ce ai, decât atunci când pierzi acel ceva, spune o vorbă veche. Nimic mai adevărat! Ni se 

pare absolut normal tot ce avem și apreciem lucrurile, oamenii sau stările din viața noastră ca fiind ceva cuvenit. 

Dar nu ni se pare nimic deosebit, ci doar… normal. De câte ori ne-am gândit că ceea ce nouă ni se pare normal, 

pentru o altă ființă este ceva deosebit? 

V-ați gândit vreodată că poate stăm în fața frigiderului nehotărâți: oare ce să mai mâncăm la cină? În 

timpul acesta, prea mulți copii adorm flămânzi, visând la un colț de pâine… 

De câte ori am spus: migrena asta mă omoară? În timpul ăsta câte mame plang la capătul copiilor lor 

în secția Oncologie? Și oare cât de mult își doresc acești copii să aibă măcar o zi în care durerea să le fie străină? 

Am apreciat vreodată cât de mult înseamnă să avem o casă? Nu e mare, nu e decorată sau mobilată așa 

cum ne-am fi dorit, dar e a noastră. Avem un cămin la care să ne întoarcem. Oare câți oameni privesc cerul 

noaptea sau nu își amintesc când au dormit ultima oară într-un pat confortabil, cu așternuturi , într-o cameră 

încălzită? 

Îți mai amintești în adolescență cand te supărai pe părinții tăi că nu te lasă la o petrecere cu prietenii? 

Cand spuneai poate că ești suficient de matur și că nu ai nevoie de sfaturile lor? Sunt atâția copii care nu au 

avut niciodată cui să spună mamă… 

Și aș putea să continui, dar oare de cât timp aș avea nevoie ca să îți arăt măcar jumătate dintre lucrurile 

pentru care trebuie să fii recunoscător? Ești un norocos, fii sigur de acest lucru! 

Dacă ești recunoscător, dă mai departe bucuria! Poți face din fiecare zi o Zi a Recunoștintei. Nu e 

nevoie de bani sau de mult timp ca să faci o faptă bună.  

Nu e nevoie neapărat să donați bani pentru o cauză complicată (deși și asta ajută în foarte multe cazuri, 

multă lume), dar uneori o vorbă bună, un telefon, să te oferi să faci ceva în locul unui prieten, vecin sau o rudă, 

înseamnă foarte mult. 

Sunt studii care spun că, în cazul părinților foarte solicitați și aglomerați cu problemele cpiilor cu nevoi 

speciale, nu e bine să pui întrebarea “cu ce te ajut?”. Creierul lor e oricum obosit și nu vor avea resurse să caute 

în minte cu ce îi puteți ajuta. E mult mai eficient să vă oferiți să faceți ceva concret, să mergeți direct pe o 

soluție: iau eu hainele de la curățătorie, fac eu cumpărăturile, duc eu copilul în parc etc … oricare anticipați că 

ar fi o nevoie care trebuie acoperită. 

La fel se întamplă cu oricine altcineva pentru care vreți să acordați un ajutor concret: nu-l întrebați cu 

ce să-l ajutați, oferiți-vă direct cu o soluție pentru ceva punctual. Și veți face o faptă bună neprețuită. 

Fă în fiecare zi o faptă bună! Un astfel de obicei îți ține atenția trează pentru fiecare context și mod prin 

care poți aduce o contribuție pentru ca lumea să devină măcar un pic mai bună. Și, de multe ori, este nevoie de 

atât de puțin: un zâmbet, un cuvânt de încurajare, un gând bun, un gest, o reacție. 

Când ești pus în situația de a face o faptă bună pentru altcineva, se activează în interiorul tău resurse pe 

care poate nici nu știai că le ai. Te surprinzi, de exemplu, fiind mai curajos, mai hotarât sau mai calm și mai 
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răbdător decât știai că ești. Descoperi, cu aceasta ocazie, cât de multe ai de oferit, îți consolidezi încrederea în 

tine însuți, spiritul de inițiativă și generozitatea. Și cine nu ar vrea atunci să aibă în preajmă pe cineva ca tine? 

Iată câteva exemple de bucurii ce presupun efort minim din parte ta: 

Ajută un bătrân să treacă strada sau să urce o scară. 

Spune-i o vorbă bună unui om care a uitat să zâmbească. Un zâmbet poate fi cel mai grozav tratament! 

Dăruiește unui copil sărman o ciocolată. Pentru tine nu e mult, dar el poate nu a simțit niciodată gustul 

unei ciocolate. 

Gătește un mic dejun special – dacă nu gătești în mod normal, va fi o surpriză plăcută pentru toata 

lumea. Dacă gătești, poți pregăti ceva ce faci mai rar, cum ar fi clătite sau brioșe. 

Dacă pleci înaintea soțului/ soției, lasă-i un mesaj draguț, scris pe o foaie. Îi va face ziua mult mai 

frumoasă. 

În drum spre serviciu, cumpără un covrig sau ceva de mancare pentru un cerșetor. Sunt foarte mulți 

oameni care nu au bani nici să mănânce. Pe de altă parte, sunt foarte multe patiserii în oraș. Tu poți fi 

intermediarul. 

Când ești blocat în trafic, sună o persoană de care ți-e dor. Cu siguranță, ai amânat multe telefoane. În 

aglomerația urbană, când stai câte 10 minute la un semafor, este un moment bun să suni pe cineva drag. Atenție, 

însă. Faci asta doar dacă mașina staționează. De asemenea, poți trimite un mesaj care să îi facă unei persoane 

ziua mai frumoasă, fără un motiv anume. 

Tot când te afli în mașina, lasă pe cineva să intre în fața ta. Cel mai probabil, se grabește ca toți ceilalți, 

dar poate nimeni nu i-a dat șansa să intre pe bandă. 

De fiecare dată când ai ocazia, ține ușa pentru cineva. Nu trebuie să fie o persoană cunoscută. Poate fi 

cineva care se grăbește la o ședință și are nevoie să-l aștepți până ajunge la lift. Sau poate fi o persoană încărcată 

cu plase, care chiar nu mai poate deschide ușa. 

Amintește-ți de o regulă de aur: în orice încăpere, lasă-i mai întâi pe oameni să iasă, apoi intră și tu. 

Este o regulă de bună purtare, pe care mulți dintre noi o uităm. Deja intra în rândul faptelor bune. 

Nu întârzia. În loc să îi lași pe alții să aștepte după tine, vino cu 10-15 minute mai devreme. 

Vino cu o plasă de portocale la serviciu și oferă-le celor din jur. Nu numai că ne plac mult surprizele, 

dar aici este vorba de o surpriză sănătoasă și bună. 

Încurajează un coleg de serviciu. Adesea, intram în lumea noastră și nu ne mai gândim și la cei din jur. 

Poate un coleg a avut o idee foarte bună, dar se teme să o trimită mai departe. Susține-l. 

Dacă ești la magazin și cineva așteaptă la rând, în spatele tău, si are doar 2-3 produse, lasă-l in fața ta. 

Cred ca toți știm cum e să ai un pachet de gumă de mestecat în mână și să aștepti în spatele cuiva care are un 

cărucior plin. 

Când iți iei un articol de îmbrăcăminte nou, caută prin dulap și vezi dacă nu cumva ai niște haine vechi 

pe care să le donezi. (Poate nu ai, dar contează inclusiv faptul că ai avut grijă de a căuta.) 

Reciclează un obiect electronic, care stă în debara de multă vreme. Sunt o mulțime de servicii de 

reciclare care vin chiar la tine acasă. 

Cumpără o cafea pentru o persoană care urmează să comande. În alte țări, un obicei frumos în unele 

restaurante este de a lasa bani de cafea (sau mâncare) la tejghea, pentru o persoana nevoiașă. Poate merge si la 

noi. Iar daca nu, o cafea nu costă atât de mult, iar persoana care ia banii poate are mai multă nevoie de ei. 

Alt mod prin care poți cumpăra o cafea cuiva este să lași câteva monede în automatul de 

cafea.Următoarea persoană care vine dupa tine va avea parte de o surpriză plăcută. 

Ascultă activ. Când o persoană vorbește cu tine, nu o întrerupe și implică-te în ceea ce îți povestește. 

Interlocutorul tău se va simți mult mai bine. 

https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurari-de-viata/asigurarea-de-viata-cu-economisire-pentru-copii
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Oferă un compliment (sau mai multe) cuiva. Nu este greu, nu te costă timp și bani. 

Când te enervezi pe cineva sau cand cineva se comportă urât, amintește-ți că oricine are 

probleme și iartă acea persoană. 

Găsește mereu partea plină a paharului. Cineva s-ar putea chiar să aibă nevoie de o perspectivă 

optimistă. 

Lasă-ți telefonul deoparte, când vorbești cu altă persoană sau când ești la masă. Iți recomand chiar să 

pui telefonul pe mod silențios și să îl așezi cu fața în jos, pe masă. 

Ofera-i cuiva locul tău, în transportul în comun. Iar dacă nu mergi cu transportul în comun… 

Oferă-te să conduci pe cineva la muncă. Poate fi un vecin care merge pe același drum cu tine sau un 

coleg pe care îl iei din drum. 

Zâmbește când iți vine să te încrunți. 

Destinde o atmosferă tensionată, cu o glumă. 

Vorbește cu cineva necunoscut. Bineînțeles, nu îți sugerez să abordezi pe cineva pe stradă, ci mă refer 

la persoane cu care nu ai avut ocazia să socializezi. Poate fi un coleg nou sau vecinii de pe același etaj. 

Răspunde la cercetările de piață, făcute prin telefon. Ok, te înțeleg. Nu este o plăcere să fii întrerupt(a) 

din ceea ce faci de un număr necunoscut, la capătul căruia cineva stă pregătit cu o listă de întrebări, pe subiecte 

care nu te interesează în acel moment. Dar acea persoană este și ea la serviciu și are nevoie de respondenți, 

pentru a-și face jobul cum trebuie. 

Adu o umbrelă în plus, la serviciu. S-ar putea ca, la un moment dat, un coleg să îți fie tare recunoscător. 

Ajută pe cineva care cară ceva greu. Sunt destui pe care îi vei întâlni într-o singură zi: mame cu 

cărucioare, care încearcă să se urce în autobuz, bătranele cu pungi imense etc. 

Fă-le o surpriză părinților tăi si fă-le cumpărăturile. Poate se plang de multă vreme că nu au mai ajuns 

până la magazin. 

Oferă un cadou unei persoane care trece printr-un moment dificil. 

Împarte ceva, chiar și atunci când poate nu vrei. 

Evită bârfele și încearcă, măcar o zi, să nu vorbești sau să nu gândești de rău despre cineva. Te vei simți 

mult mai bine. 

Invită pe cineva să facă o activitate cu tine. Poate fi un prieten/ o prietenă pe care nu ai mai văzut-o 

demult sau chiar soțul/ soția. De multe ori, ne așteptăm ca ceilalți să vină cu invitația. Dar de ce nu pot 

propunerile să vina de la noi? 

Răspunde la e-mailuri, într-un timp rapid. Nu amâna. Iar dacă este vorba de o invitație la un 

eveniment… 

Participă la ieșirile cu colegii, la întâlnirile de familie, la petrecerile de copii etc. Nu te eschiva. 

Folosește-te de experiența ta, pentru a ajuta pe cineva. Poate că nu intră în fișa postului tău să faci o 

anumită sarcină. Dar, dacă știi că te pricepi și vezi că cineva are probleme, învață-ți colegul cum să se descurce. 

Pe de altă parte… 

Nu da sfaturi când nu ți se cer sau când nu ești calificat în domeniul respectiv. Vei face mai mult rău 

decât bine. 

Bucură-te pentru alții. E greu să activezi un buton, la comandă, care să te facă să empatizezi cu cineva. 

Dar empatia se clădește în timp și cu exercițiu. Când cineva are vești bune, felicită-l. 

Ajuta un turist pierdut. Am vazut mulți oameni care evită să stea de vorbă cu oamenii străini, pentru că 

se tem că nu vor fi ințeleși. Dar, atât cât poți, încearcă să te oprești și să ajuți. 

Fă-ți ție însuți un cadou. Da, apreciază-te și pe tine. Nu contează că e vorba de o prajitură sau un obiect 

de îmbrăcăminte, fă-ți o plăcere. Dacă tu nu te vei aprecia, nici ceilalți nu îți vor observa calitățile. 
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Spală mașina. Da, este mai mult o responsabilitate, dar este o faptă bună faptul ca tu faci asta și nu lași 

totul pe seama soțului/ soției. 

Când ajungi acasă, păstrează un timp special pentru tine și copilul tău. Jucați-vă împreună, citiți, 

alergați, faceți orice, doar să petreceți timp în familie. 

Lasă-l pe copilul tău să aleagă filmul la care vă uitați. În viață, mai facem și sacrificii. 

Gătește desertul preferat pentru familia ta. Poate că nu faci asta în fiecare zi, dar fă-le celor dragi o 

surpriză, din când în când. 

Apreciază creațiile copilului tău. Oferă-i spațiu și timp în care să îți povestească ce a făcut pe parcursul 

zilei. Iar când îți arată un desen sau un obiect făcut de el, complimentează-l și pune creația undeva unde să o 

poată admira toata lumea. 

Nu critica. Dacă soțul/ soția sau copilul tău nu au făcut ce i-ai rugat, nu te supăra pe ei și nu îi critica. 

Stabiliți un nou plan de acțiune. 

Ține un jurnal cu toate lucrurile pozitive, de care ai avut parte sau de care s-au bucurat alții. 

Seara, după o zi lungă de muncă, oferă-te să îi faci partenerului tău un masaj. 

Dacă ai citit un articol care îți place, lasă un comentariu frumos. Lumea on-line este deja plină de 

gânduri negative. Nu contribui la răspândirea ostilităților. Iar dacă nu ești de acord cu un articol, lasă un 

comentariu în care să explici de ce, fără să insulți. 

Împarte și cu alții ideea de fapte bune. Arată-le și celorlalți această listă și invită-i să încerce toți acești 

pași. 

În scurt timp, vei observa că bunătatea este contagioasă. De asemenea, nu doar persoana pentru care 

faci o faptă bună se va bucura, ci iți faci și tie un bine, întrucât îți vei bucura sufletul. 
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VOLUNTARIATUL – ACTIVITATE IDEALĂ PENTRU ELEVI 

  

                                                                                                                  Prof. Onilă Oana-Cătălina 

                                                                                     Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui 

      

    “Ne caștigăm existența prin ceea ce obținem, dar ne creăm o viață prin ceea ce dăruim.”. 

                                                                                                               (Winston Churchill) 

            

Ce este voluntariatul? 

 

              Pentru cei ce iubesc să dăruiască fără așteptarea unor recompense, voluntariatul este o slujbă a 

sufletului care, deseori, oferă multe oportunități. Este o practică care aduce multă împlinire și oferă satisfacție 

morală. Voluntariatul vă poate ajuta să vă faceți prieteni, să deprindeți noi abilități, să avansați în carieră și chiar 

să vă simțiți mai fericiți, mai sănătoși, mai împliniți. 

              Viața cotidiană pare a avea o rutină atât de încărcată, încât multe persoane vor afirma că este greu să 

îți mai faci timp pentru voluntariat. Cu toate acestea, încă de la primele încercări, vei observa că beneficiile 

voluntariatului pot fi enorme și vei avea șansa să experimentezi cât mai multe, căpătând adevărate experiențe 

absolut necesare în viață. Totuși, voluntariatul nu trebuie să implice un angajament pe termen lung sau să ia o 

cantitate imensă de timp din ziua ta aglomerată. Dăruirea și implicarea, chiar și în moduri simple, îi poate ajuta 

pe cei care au nevoie și îți poate îmbunătăți fericirea, sănătatea fizică și mentală.  

              Prin voluntariat poți aplica și împărtăși cele mai bune abilități, idei, intenții, dezvoltându-ți creativitatea 

personală, combinându-le cu ceea ce au de oferit alții, astfel încât rezultatele să producă schimbarea pe care ne-

o dorim cu toții. Este un proces de învățare permanent prin care iți poti îmbunătăți și antrena abilitățile 

personale, beneficiind de factorii de sănătate pe care voluntariatul îi adaugă vieții.  

              Un aspect important despre voluntariat este faptul că dacă oferi puțin, vei primi din belșug. 

Voluntariatul vă va permite nu numai să faceți o diferență în viața altora, dar vă poate ajuta și pe voi înșivă! 

Potrivit statisticilor Time Bank (2009), „62% dintre voluntarii formali spun că încep să facă diverse activități 

în folosul altora fără beneficii materiale pentru că vor să îmbunătățească lucrurile/să ajute oamenii”. De 

asemenea, se afirmă că 65% dintre voluntarii formali sunt mulțumiți să-și vadă rezultatele, știind că motivația 

a fost exclusiv altruistă. 

               

Beneficiile voluntariatului 

 

Beneficiile voluntariatului sunt foarte multe și depind de fiecare persoană în parte. Iată câteva dintre ele: 

 te conectează cu ceilalți și te ajută să îți faci prieteni; 

 îți dezvoltă diverse abilități, cum ar fi cele de comunicare, conducere etc.; 

 îți îmbunătățește starea mentală și fizică; 

 reduce stresul și combate depresia; 

 îți îmbunătățește perspectivele de carieră; 

 ajută la creșterea încrederii în propria persoană și a stimei de sine; 

 aduce distracție, diversitate și împlinire în viața ta. 
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Voluntariatul pentru elevi 

 

              Voluntariatul are un impact mai mare asupra societății în ansamblu. Oportunitățile multiple pe care le 

oferă sunt motivele pentru care trebuie să încurajăm mai mulți elevi să facă voluntariat. 

              Prin voluntariat, elevii își dezvoltă abilitățile de viață pe măsură ce se implică în activități care se află 

în afara zonelor lor de confort și devin indivizi compleți, oferindu-le oportunități de a învăța și de a deveni 

membri valoroși ai societății. Voluntariatul este o modalitate excelentă de a da înapoi comunității tale și de a-i 

ajuta pe cei care au nevoie. 

             Cu toate acestea, dincolo de avantajele comunității, voluntariatul are diverse beneficii personale, 

îmbunătățind șansele elevilor de a obține burse. 

             Iată 10 motive pentru care ar trebui să faci voluntariat în liceu și facultate, precum și sfaturi pentru a-ți 

identifica obiectivele de angajament în astfel de activități și pentru a căuta oportunități de implicare în 

comunitatea ta. 

1. Implicați-vă în comunitatea dvs 

             Voluntariatul este o modalitate excelentă de a intra în legătură cu comunitatea ta și cu alții care locuiesc 

în zona ta. Mulți oameni își desfășoară viața fără să-și cunoască vreodată vecinii sau să fie implicați în 

comunitatea lor. Voluntariatul este o modalitate ușoară de a deveni un membru activ al societății și de a-i ajuta 

pe alții din jurul tău, contribuind la schimbarea în bine a societății. 

2. Faceți cunoștință cu oameni noi și faceți conexiuni 

             Voluntariatul este o modalitate excelentă de a întâlni alți oameni și de a realiza conexiuni în afara 

cercului tău de prieteni sau cunoștințe. Munca de voluntariat vă permite să intrați în contact cu oameni de toate 

vârstele și din toate categoriile sociale. Mai mult decât atât, voluntariatul în domeniul tău de studiu îți oferă 

avantajul de a intra în contact cu oameni care au experiență și conexiuni în domeniul tău. „Oricand vei întâlni 

pe cineva, în orice fel, este o șansă de a crea o rețea”, a declarat Natalia Guarin-Klein, directorul Magner Career 

Center din Brooklyn College. 

             Poziția potrivită de voluntar vă poate ajuta să găsiți oportunități de mentorat și îndrumare profesională. 

Aceasta este o modalitate excelentă de a întâlni oameni interesanți și de a vă extinde rețelele sociale și 

profesionale. 

3. Construiți abilități sociale 

             Voluntariatul este o modalitate excelentă de a-ți dezvolta abilitățile sociale și de a învăța să 

interacționezi în medii profesionale. Când faci voluntariat, ajungi să petreci mult timp interacționând și 

cooperând cu ceilalți, contribuind astfel la construirea unor relații mai bune și abilități de comunicare. Într-un 

sondaj efectuat la peste 1.000 de adulți, aproape 90% au spus că voluntariatul le-a îmbunătățit viața socială. 

Drept urmare, este o modalitate ușoară de a intra în legătură cu oameni noi și de a găsi prieteni care vă 

împărtășesc interesele și stilul de viață. 

4. Îmbunătățiți-vă sănătatea mentală și fizică 
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             Potrivit unui studiu din anul 2020, voluntariatul a îmbunătățit de-a lungul timpului sentimentul de 

bunăstare al oamenilor, inclusiv sănătatea mentală și fizică. 

             Cercetările arată, de asemenea, că voluntariatul are mai multe beneficii pentru sănătatea mintală, 

scăzând riscul de depresie și reducând stresul general. Poate ajuta la îmbunătățirea abilităților și relațiilor 

interpersonale, la creșterea încrederii în sine și la furnizarea unui sentiment de scop. Elevii de liceu, cât și 

studenții de la facultate se luptă cu anxietatea și depresia și există dovezi că voluntariatul poate reduce aceste 

simptome. 

             Voluntariatul îmbunătățește, de asemenea, sănătatea fizică. Mai multe studii au asociat voluntariatul cu 

o varietate de beneficii pentru sănătate, inclusiv scăderea tensiunii arteriale și o durată de viață mai lungă. În 

general, munca de voluntariat este o modalitate bună de a realiza o activitate fizică, mai ales acum când cei mai 

mulți tineri sunt absorbiți de tehnologie și rețele de socializare. Un studiu a constatat că persoanele care s-au 

oferit voluntar în mod regulat și cu intenții altruiste au avut un risc de mortalitate mai mic și durate de viață 

așteptate mai lungi. 

5. Îmbunătățiți aplicațiile școlare 

             Indiferent dacă vă inscrieți la o facultate sau o școală postuniversitară, voluntariatul vă poate aduce 

unele avantaje și vă poate ajuta să demonstrați trăsături pozitive, cum ar fi experiența, conducerea și interesul 

de a vă ajuta comunitatea în aplicarea dvs. 

• Cum poate ajuta voluntariatul la înscrierea la facultate 

             Este posibil ca elevii de liceu să nu aibă prea multă experiență de muncă atunci când aplică la facultate, 

iar voluntariatul este o modalitate excelentă de a arăta că aveți experiență într-un mediu de lucru. Voluntariatul 

arată în mod regulat că sunteți dispus să dedicați timp și să lucrați pentru o cauză de care sunteți interesat. 

„Oamenii de admitere și oricine care formează acea clasă, caută să găsească interesul studenților”, a spus 

consultantul educațional Belinda Wilkerson. Adică, munca de voluntariat poate fi un plus puternic pentru 

cererea dvs. de facultate, atâta timp cât manifestați un interes și un angajament pe termen lung față de aceasta. 

• Cum poate ajuta voluntariatul cu aplicarea la școala postuniversitară 

             Dacă aplicați la școala absolventă, voluntariatul în domeniul dvs. poate fi o modalitate excelentă de a 

arăta că aveți un interes pentru domeniul dvs. dincolo de mediul academic. De exemplu, dacă sunteți interesat 

să studiați gerontologie la școala absolventă, este posibil să doriți să urmați o poziție de voluntar la un azil de 

bătrâni. Alternativ, solicitanții școlii de medic veterinar ar putea dori să urmeze un post la un adăpost pentru 

animale. În orice caz, pozițiile de voluntari ar trebui să fie una dintre părțile unei aplicații puternice care să 

demonstreze experiența ta în domeniul tău de studiu. 

6. Câștigați burse 

             Voluntariatul vă crește șansele de a câștiga burse de merit prin îmbunătățirea aplicațiilor și deschiderea 

ușilor către burse disponibile celor care pot demonstra serviciul în folosul comunității. 

7. Îmbunătățiți perspectivele de carieră 
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             Voluntariatul vă poate aduce beneficii perspectivelor de carieră, ajutându-vă să vă extindeți rețeaua 

profesională, să vă dezvoltați abilitățile și să vă îmbunătățiți CV-ul. Într-un sondaj asupra voluntarilor, 10% au 

spus că au primit noi oferte de muncă după voluntariat, iar 8% au mers până la schimbarea carierei. În plus, în 

timp ce doar 30% dintre solicitanții de locuri de muncă pun voluntariatul pe CV-ul lor, 86% dintre cei care 

angajează indică faptul că experiența de voluntariat face un CV mai competitiv. 

             Dacă depuneți suficient timp și efort, s-ar putea chiar să obțineți oportunități de angajare la organizații 

de voluntari și nonprofit conexe. 

8. Dezvoltați-vă setul de abilități 

             Voluntariatul este o modalitate excelentă de a învăța noi abilități și de a le aprofunda pe cele pe care le 

aveți deja. Munca de voluntariat presupune o mare varietate din multe perspective. S-ar putea să cercetezi 

oamenii pe stradă, să plantezi copaci sau să lucrezi cu copiii sau bătrânii. Unele organizații chiar au nevoie de 

voluntari care să ajute cu munca administrativă. Indiferent de opțiunea ta în munca de voluntariat, te vei 

confrunta cu lucruri pe care nu le-ai mai făcut până acum și astfel îți vei dezvolta noi abilități. S-a demonstrat 

că voluntariatul are un impact deosebit de pozitiv asupra abilităților de conducere, comunicare și strângere de 

fonduri. 

9. Dezvoltați noi interese 

             Voluntariatul deschide calea spre noi experiențe și participând la o diversitate de activități, vei descoperi 

noi pasiuni, interese. Spre exemplu, lucrând într-un adăpost pentru animale, s-ar putea să descoperi că îți place 

să lucrezi cu animalele. Sau poate, lucrând în parcurile comunitare, descoperiți că vă plac activități precum 

grădinăritul și munca în aer liber. Cercetările au indicat că voluntariatul nu numai că le permite oamenilor să-

și exprime pasiunile, dar le poate adânci de fapt nivelul de angajament față de o cauză. 

10. Distreaza-te 

              Mai presus de orice, voluntariatul poate fi foarte distractiv. Prin munca ta de voluntariat, vei întâlni 

oameni noi și vei avea experiențe unice, vă veți face prieteni grozavi și cu siguranță, vei deveni o persoană mai 

fericită. Încercați să vă înscrieți pentru oportunități de voluntariat cu un prieten, astfel încât să puteți 

experimenta totul împreună. 

Profitați la maximum de voluntariat 

              Ca și în multe lucruri în viață, ceea ce obții din voluntariat depinde în mare măsură de ceea ce ai pus 

în el. Înainte de a începe să faci voluntariat, ar trebui să identifici exact ce vrei să obții din asta și apoi să găsești 

o poziție de voluntar care să se potrivească obiectivelor tale. Dedicați cât mai mult timp activității dvs. de 

voluntariat. Multe orașe universitare au nevoie de voluntari, iar ratele de voluntariat in rândul studenților sunt 

mai scăzute comparativ cu anii precedenți. Dacă găsiți activitățile care vă intereaseaza sau vă pasionează, s-ar 

putea să fiți surprins cât de mult câștigați din experiență. 

Concluzie 

             Voluntariatul este cel mai bun mod de a vă implica și de a ajuta alte persoane din comunitatea dvs. 

locală. Indiferent de ceea ce faceți zi de zi, voluntariatul vă poate ajuta să obțineți noi abilități și perspective, să 

cunoașteți oameni noi și să legați noi prietenii, să deveniți o persoană mai fericită și mai sănătoasă. Intr-o lume 
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in care stresul si tehnologia și-au pus amprenta tot mai mult pe oameni și relațiile dintre ei, voluntariatul este 

ușa care deschide calea spre o lume plină de experiențe unice, oportunități și perspective diferite care îți vor 

schimba viața. 
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ȘANSE EGALE ÎN EDUCAȚIE – COPIII CU CES 

PÎRVU  SIMINA 

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș 

 

Școlile trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, 

participare şi dezvoltare. De aceea, copiii cu CES au nevoie de sprijinul tuturor pentru a avea acces la educație, 

iar comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte nevoile acestor copiii.  

Cerinţe educaţionale speciale (CES) reprezintă necesităţile educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă 

(medicală, socială, educaţională etc.). Trebuie făcută diferența între un copil cu CES și un copil cu handicap și 

aceasta este atestată de un certificat emis de autoritățile competente (CJRAE/CMBRAE ), care Astfel, 

certificatul CES ajută strict pentru orientarea școlară și este legat de nevoile particulare de învățare, pe când 

certificatul de handicap atestă dizabilitatea în sine. Dacă un copil are certificat CES nu înseamnă că are automat 

și certificat de handicap. 

Acești copii au și ei dreptul de a învăța în școlile de masă, de aceea există locuri special dedicate lor în 

liceele din toată țara. Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții 

(ANDPDCA) a încheiat în 2020 un parteneriat cu Ministerul Educației pentru ca în licee să fie alocate locuri 

distincte. În urma acestui parteneriat, s-a emis un ordin care reglementează aceste locuri  distincte pentru elevii 

cu CES din școlile speciale și de masă, peste numărul de locuri din unitățile respective de învățământ. 

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate se realizează de către Comisia de admitere județeană/a 

municipiului București, iar înscrierea se realizează în baza certificatului de orientare școlară și profesională a 

elevului. 

Fiecare unitate de învăţământ în care se află copii cu dizabilităţi şi/sau CES include în regulamentul de 

organizare şi funcţionare proceduri privind aprobarea prezenţei facilitatorilor în unitatea de învăţământ, precum 

şi modul de organizare a activităţii acestora, acestea fiind prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Facilitatorul poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru 

copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de 

ataşament sau un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal. Există și profesori itineranți și de sprijin, 

cadre didactice cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care desfăşoară activităţi de învăţare, stimulare, 

compensare şi recuperare cu persoanele cu CES integrate în unităţile de învăţământ de masă, în colaborare cu 

toţi factorii 

implicaţi.  

Măsurile de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine includ cel puţin: 

a) informarea părinţilor ai căror copii frecventează unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi 

incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

b) informarea elevilor din unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi incluziunea socială a 

copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, într-un limbaj adaptat vârstei şi, de preferinţă, utilizând educaţia de la egal 

la egal; 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_4532_2020.pdf
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c) informarea conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice cu privire la educaţia incluzivă şi 

incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; d) prezenţa facilitatorului, numit în literatura de 

specialitate shadow, alături de copil în unitatea de învăţământ. (ART 63. ordin 1985/2016). 

 Evident că ajutor trebuie să primească și părinții unor astfel de copii, astfel ei având posibilitatea de a 

accesa tot felul de resurse online – ghiduri, exemple de activități terapeutice, educaționale, de recreere, dar și 

de consiliere, activități de formare, toate acestea pentru a ușura dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

ale copiilor. 
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Motivația intrinsecă -  factor determinant în scăderea abandonului școlar 

 

Profesor pentru învăţământ primarChidon-Frunză Mirela 

Școala Gimnazială “Bogdan Vodă” Rădăuți, jud. Suceava 

 

 

Numeroase studii de specialitate prezintă importanța mediului familial pentru promovarea 

atitudinilor pozitive față de școală și, în special, față de învățare, arătând că, în perioada copilăriei, implicarea 

parentală este asociată cu nivelul ridicat al performanțelor școlare, cu realizarea corectă a temelor, cu o rată mai 

scăzută a problemelor comportamentale, cu nivelul ridicat al stimei de sine și cu o comunicare mai eficienta 

părinte-copil-școală-societate. 

Mi-am întrebat într-o dimineață elevii: De ce învăţaţi?Am primit răspunsuri diferite: pentru calificative, 

pentru că mi-au promis părinții un telefon, pentru că trebuie, ca să ştiu să răspund când sunt întrebat, ca să-mi 

dea voie părinții să mă joc pe tabletă, ca să particip la concursuri/ olimpiade, îmi place profesorul ș.a. A fost cel 

puțin interesantă varietatea de răspunsuri ale copiilor care, în marea lor majoritate, se află în zona motivaţiei 

extrinseci. 

 La nivelul învățământului primar, copiii sunt motivaţi cu predilecție extrinsec, dar încep gradual să 

conștientizeze şi  structuri motivaţionale intrinseci. Acestea sunt responsabile de plăcerea cu care se implică 

elevii în învăţare. Un elev cu o motivaţie intrinsecă va lucra la o problemă pentru că îi trezește interesul, îl 

provoacă, este distractiv şi îi face plăcere. Sau, un copil cu o motivaţie interioară solidă șe străduiește să 

găsească rezolvarea problemei datorită faptului ca este foarte de implicat în ceea ce face. Motivaţia intrinsecă 

face referire la motivaţia care provine din interiorul unui individ şi nu din recompense externe, materiale, 

precum banii, cadourile sau calificativele. 

Atunci când dorim să ajutăm un copil să-și dezvolte și să-și mențină motivația școlară, trebuie să avem 

în vedere un complex de factori: 

- realizarea unui plan/ a unei strategii, care vizează în principal stabilirea obiectivelor, respectiv a 

scopului; 

- gestionarea corespunzătoare a timpului prin programarea conștientă a activităților; 

- eliminarea/ controlul factorilor care distrag atenția/ concentrarea; 

- identificarea metodelor/ strategiilor care pot veni în sprijinul copilului, în funcție de stilul dominant 

de învățare al acestuia (vizual, auditiv, kinestezic); 

- gestionarea efortului și a stărilor emoționale. 

Teoria autodeterminării studiază trei nevoi umane corelate: de competenţă, de apartenenţă şi de 

autonomie. Când aceste nevoi sunt satisfăcute, starea personală de satisfacţie şi de evoluţie școlară se 

optimizează. Copiii aflați în această situaţie sunt motivați intrinsec, fiind capabili să exploateze potenţialităţile 

şi să caute provocări din ce în ce mai mari, în funcţie de condiţiile sociale în care se dezvoltă. 

Din aceste considerente este necesară dezvoltarea motivaţiei.  Formele motivaţiei: pozitivă şi negativă, 

afectivă şi cognitivă, intrinsecă şi extrinsecă, sunt inegal productive, când sunt comparate. Motivaţia intrinsecă 

este superioară motivaţiei extrinseci, însă dacă avem în vedere şi alte elemente, ca vârsta, temperamentul, 

caracterul, vom observa că, la şcolarii mici este relativ mai de succes motivaţia extrinsecă, deoarece motivaţia 

intrinsecă (mult mai complexă, influenţată de trăsăturile de personalitate), nu s-a format în tot ansamblul ei. 

Strategiile didactice abordate trebuie să aibă în vedere trecerea de la motivaţia extrinsecă la cea 

intrinsecă, fiindcă cea intrinsecă este mai complexă, include interes, încântare şi încredere,  ducând la creşterea 

performanţei, a creativităţii, a stimei de sine. Aparent avem cu toții, nativ, o înclinație spre motivaţia intrinsecă, 
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însă aceasta poate înceta dacă nu îi sunt favorabile condiţiile date. Teoria învăţării cognitive afirmă că motivaţia 

intrinsecă ia amploare în condițiile în care circumstanţele o favorizează. 

În altă ordine de idei, teoriile evaluării cognitive susțin ideea că factorii externi (recompense materiale, 

termene, supraveghere, evaluare) reduc semnificativ senzația autonomiei, produc o modificare a cauzalităţii 

motivelor (de la interne la externe) şi sabotează motivaţia intrinsecă.  

Pentru îmbunătățirea motivaţiei de a învăța am propus diferite metode cu rolul de a realiza fondul 

efectiv pozitiv şi de a accentua motivaţia intrinsecă pentru învăţare: îmbunătățirea performanțelor de a citi la 

elevii de clasa I prin organizarea de ceainării literare, predarea a unor noţiuni de matematică (Unități de măsură) 

prin activități practice, desfășurate în natură, care să implice fiecare copil din clasă. Copiii au învăţat figurile 

geometrice realizându-le cu cretă colorată în curtea școlii.  

O activitate pe placul elevilor clasei I a fost „Clubul isteților”, în care apelăm la  lucrul pe grupe, fiecare 

grupă având de rezolvat o anumită sarcina de lucru, cursanţii trebuind sa treacă, pe rând, prin toate grupele. 

Cadrul didactic este “gazda” care prezintă regulile și sarcinile de lucru, îi serveşte pe copii cu ceai, biscuiți, 

pentru a crea o atmosferă atractivă. Totodată, în fiecare echipă, un copil are rol de “gazdă” prezentând noilor 

participanţi sarcina de lucru precum șii rezultatele obţinute până în acel moment. Astfel, copiii iau parte la 

activitate în mod liber, creativ şi liber consimțit. 

Asemenea metode nu pot fi folosite foarte des în activităţile didactice şi nici la toate disciplinele de 

studiu, însă ele pot fi adaptate în funcție de conținuturile învățării şi aplicate atunci când se pretează la 

activitățile desfășurate. În urma aplicării unor asemenea metode de stimulare a motivaţiei e bine să se realizeze 

o analiză SWOT, în vederea îmbunătățirii rezultatelor. Avem astfel posibilitatea de a promova şi de a realiza 

activități motivante într-un mediu care solicită implicarea elevilor într-o manieră voluntară, plăcută şi care duce 

în mod evident la dezvoltarea motivaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, publicată în M. Of. partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 

2011 – cu modificările și completările ulterioare; 

2. Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 
5.079/2016 modificat prin O.M.E.N nr. 3.027/2018;  

3. Statutul elevului aprobat prin O.M. nr. 4.472/10.08.2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 
4. Declarația universală a drepturilor omului, Broșura din 10.12.1948; 

5. Carta drepturilor fundamentale a UE/2010/C83/02, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

30.03.2010, C83/389; 
6. Convenția Națiunilor Unite  privind drepturile copilului, M. Of. nr. 109/28/09/1990; 

7. Bunescu, Gh, Alecu G., Badea D. - ”Educația părinților - Strategii și programe” Editura didactică 

și pedagogică, București, 1997; 

8. Ecaterina Adina Vrăjmaș - ”Consilierea și educația părinților”, Editura Aramis, București, 2002; 
9. Convenția Europeană a Drepturilor omului (CEDO) European Court of Human Rights Council of 

Europe, F 67075 cedex, www.echr.coe.int  

http://www.echr.coe.int/


 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1521 
 

  Dizabilitatea – implicații aspra invățării 

Popescu Cristina-Liliana 

Școala gimnazială nr. 169, București, sector 6 
 

Definirea exactă a tulburărilor de citit-scris constituie încă o problemă delicată, din punct de vedere 

etimologic, al mecanismelor anatomo-fiziologice și psihologice ce determină apariția lor și din punct de vedere 

al strategiilor corectiv-recuperatorii. 

După P. Popescu-Neveanu(1978), dislexia este o ,,perturbare anormală a mecanismelor citirii (ce se 

efectuează cu deformări, erori, lacune), simbolurile citite nu sunt precis identificate, clar înțelese, reproduse.” 

(p.206) 

Simptomatologia dislexo-disgrafiilor (deseori întâlnite ca un complex unitar) se manifestă la diferite 

niveluri lingvistice, precum:  

- la nivelul fonemului, cum ar fi diferențierea auditivă  a fonemelor și vizuală a grafemelor cu confuzii între a și 

o; m și n; b și p; tulburări în lexia și grafia consoanelor sau a vocalelor sau a grupurilor de litere care redau un 

singur fonem; 

- la nivelul cuvântului: distorsiuni la scrierea cuvintelor; despărțirea în silabe; eliziuni ale fonemelor finale; 

omisiuni de prepoziții, conjuncții; omisiuni/adăugiri de cuvinte/silabe; 

- la nivelul propozițiilor și frazelor: dificultăți în respectarea regulilor de ortografie și ortoepie, lexie spasmodic; 

ritm lent de citire; substituiri de cuvinte prin ,,ghicire”contextuală sau prin asemănări cu situații cunoscute 

anterior. 

Clasificările dislexiei sunt variate. După criteriul etimologic putem vorbi despre: dislexie pură, 

pseudodislexie, paradislexie și dislexie instrumentală. 

În cadrul învățării trebuie să lucrăm în mod diferențiat accentuând anumite exerciții care au în vedere 

tulburarea de învățare. Astfel, vom urmări: 

- dezvoltarea capacității de discriminare auditivă, vizuală și kinestetezic-motorie 

- conștientizarea erorilor tipice în forma de dislexo-disgrafie proprie 

- ,,citirea imaginilor” 

- dezvoltarea capacității de sesizare a relației între fonem-literă 

- dezvoltarea scris-cititului  selectiv, în pereche, în ștafetă, pe sintagme, pe roluri, etc. 

- automatizarea deprinderilor de scris-citit prin exerciții de copiere, dictare și compunere 

- dezvoltarea limbajului și stimularea întregii activități psihice. 

Din punct de vedere socio-emoțional, copilul cu tulburare de învățare trebuie integrat în colectivul 

clasei, fiind în permanență atenți la nevoile pe care le are. Tratarea diferențiată atât în predare, cât și în 

activitățile desfășurate în clasă sau acasă, îl poate face pe copilul cu TSI să atingă performanțele dorite. Măsurile 

compensatorii care se pot asigura elevilor cu TSI pot fi manuale şi cărţi în format digital sau  dicţionare și 

vocabulare digitale, computere sau tablete care transformă tema de citire într-o temă de ascultare, hărţi mentale 

sau diferiți orgnizatori pentru sintetizarea lecției, aparate de înregistrare a lecției, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

 

Bibliografie: 

 Cristian Buică - ,,Bazele defectologiei” - Ed. Aramis 
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Un exerciţiu de empatie 

Chirilă Gina 

Școala Gimnazială Nr. 1, com. Matca, jud. Galaţi 

 

Atelier de lucru: ACCEPTĂ-MĂ AȘA CUM SUNT! 

Obiective: 

• Perceperea diferențelor dintre indivizi drept naturale și benefice; 

• Educarea empatiei față de persoanele cu deficiențe. 

Grup țintă: 20 de elevi de clasa a IV-a 

Resurse temporale: 60 min. 

Resurse materiale: eșarfă, căști antiphon, laptop, video-proiector, fișe de lucru, flip-chart, marker, carioci 

Scenariul activității: 

☻Elevii ascultă povestea ,,Băiatul cu doi ochi” și privesc pe ecranul video-proiectorului imaginile 

care o însoțesc. 

,, Trăiau intr-un loc departe de lume, in armonie cu natura si unii cu alţii un popor de ciclopi. Erau 

familii cu numeroşi copii, părinţii ingijeau copiii cu multa dragoste şi devotement, iar copiii erau tare harnici 

şi ascultători. Toti erau respectosi unii cu ceilalţi si aveau un lucru in comun – un singur ochi. Ochiul din 

mijlocul frunţii ii ajuta sa vadă cu agerime departe in zare, să zărească pericolele care s-ar putea ivi. Intr-o zi 

obişnuită, intr-o familie numeroasa se mai născu un copil. Bucuria nasterii lui se stinse cu amărăciune cand 

părinţii zăriră cum că fiul lor mult asteptat avea….doi ochi, de-o parte si de alta a nasului. Ce se 

intamplase?..nimeni nu stia, au incercat părinţii copilului sa-l trateze pe copil la fel de fel de oameni, dar 

raspunsul la intrebarea de mai sus, nu se gasise. Nimeni nu stia cum aparuse un asa copil cu doi ochi in loc de 

unul. Cu timpul, părinţii au ajuns sa se obisnuiasca cu infăţişarea bizară a copilului si au acceptat-o cu 

strângere de inimă. Apoi si-au dat seama că, spre deosebire de altii copii sau de ceilalti ciclopi, fiul lor vedea 

mai bine atat ziua cat si noaptea, vedea mai multe lucruri in acelasi timp decat ei. Se putea juca fara sa cada 

atat de des ca restul copiilor ciclopi si chiar a inceput sa vorbeasca mai repede ca ei. Mai mult, copilul 

crescând s-a aratat tare indemanatic si priceput la a confectiona fel de fel de lucrusoare, care vandute sporeau 

bunastarea familiei.. Părinţii erau tare mandrii de fiul lor, iar ceea ce la naştere reprezentase o infirmitate, mai 

târziu s-a dovedit a fi un lucru special.” 

☻ Elevilor li se propune să răspundă la următoarele întrebări: 

• Cum v-ați fi simțit în locul băiatului cu doi ochi pe planeta ciclopilor? 

• Ce dificultăți a întâmpinat băiețelul? De ce? 

• Cum ați vrea să fiți tratați dacă ați fi diferiți de ceilalți locuitori ai planetei? 
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• Cum credeți că ar trebui să fie tratați copiii cu deficiențe? 

☻Exercițiul 1- ,, Căștile” (deficiență de auz) 

Unui copil i se pun pe urechi niște căști antifon. Acesta nu aude sunetele din jurul lui. Restul colegilor 

stau în spatele lui și-i spun să execute anumite ordine(ex. să șteargă table, să pună pe masă anumite obiecte, 

ș.a.), apoi vin în fața lui, repetând cerințele. Cadrul didactic cere copiilor să se facă înteleși, pronunțând clar 

cuvintele, apoi folosind gesturi. 

☻Elevii exersează posibilitatea de a comunica cu persoane care aud foarte puțin sau deloc. 

☻ Cadrul didactic propune elevilor ca fiecare  să-și imagineze că este o persoană cu un anumit tip de 

dizabilitate(vizuală, auditivă, motorie) și să scrie un mesaj adresat familiei, școlii societății.  

☻Elevii realizează, folosind doar desene, un afiș/poster cu tema: ,,O școală pentru toți”.  

 ☻Alege și motivează! – Elevii citesc o lista cu modalități de a lega o prietenie cu un copil cu 

dizabilități. Aleg un enunț din listă și motivează alegerea făcută. 

CUM SĂ FII PRIETEN CU UN COPIL CU DIZABILITĂȚI 

1.Găseşte interese comune! Va fi mult mai uşor să vorbiţi despre ceva sau să vă împărtăşiţi preferinţele.  

2. Fii răbdător! Aminteşte-ţi că prietenul tău cu dizabilități are  nevoie de mai mult timp pentru a răspunde decât 

alţi copii. Nu înseamnă că el/ea nu este interesat. 

3. Comunică într-o manieră clară! Vorbeşte cu o viteză şi un volum rezonabile. Ar putea fi de ajutor să foloseşti 

propoziţii scurte. Foloseşte de asemenea gesturi, imagini şi expresii faciale care să vă ajute să comunicaţi. 

4. Ia-i apărarea! Dacă vezi pe cineva că îl tachinează sau îl abuzează fizic pe un copil cu dizabilități, ia atitudine. 

5.Nu te teme! Prietenul tău este un copil ca şi tine care are nevoie de ajutor. Acceptă-i diferenţele şi respectă-i 

punctele forte aşa cum a-i face-o pentru orice alt prieten. 

6.Tratează-l ca pe orice altă persoană! Vorbeşte cu el ca şi cum a-i face-o cu oricare dintre prietenii tăi. Nu fi 

prea formal şi nu-i vorbi ca unui copil mic. 

7. Nu-l ignora chiar dacă tu crezi că nu te bagă în seamă! 

8. Fă-ţi timp să-l saluţi de fiecare dată când te întâlneşti cu el! Chiar dacă te grăbeşti sau treci pe lângă el pe 

coridor, e frumos să-l saluţi. 

9. Lucrează cu el şi încearcă să-l ajuţi să înveţe! Acest lucru te va face să te simţi bine şi îl va ajuta şi pe el. 

10.Apreciază-l!  Poţi să aclami, să-i spui „bate palma”sau pur şi simplu „grozav”, pentru că îi place să fie lăudat. 

Debriefing: Realizarea unui ciorchine care să cuprindă beneficiile relaționării copiilor tipici cu cei cu 

dizabilități ( creşterea stimei de sine, dezvoltarea abilităţilor sociale, dezvoltarea toleranţei şi a răbdării, 

dezvoltarea unor principii etice şi morale puternice ș.a.) 
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Rezultate obținute: sensibilizarea elevilor față de integrarea copiilor cu dizabilități, atitudini corecte în 

relatiile cu colegii cu dizabilități, crearea unor legaturi de prietenie. 
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Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă 

 

                Ghile Lavinia Simona                        
          Școala Gimnazială nr.1 Marca,jud.Sălaj 

 

Pentru noi toți, dar în mod special pentru educatori, copilul cu dizabilități reprezintă  cea mai 

vulnerabilă categorie de educabili. Pentru noi toți, dar în mod special pentru educatori, copilul cu dizabilități 

reprezintă  cea mai vulnerabilă categorie de educabili. Incluziunea  socială ulterioară a unui copil special 

presupune un accent deosebit al calității educației acestuia. La nivel teoretic fiecare profesor știe ce înseamnă 

să lucrezi cu un copil cu dizabilități. Problema circumstanțială este legată de practică. Clasele de elevi sunt, 

în general, numeroase ( 25-32 de elevi), iar prezența unui singur elev cu dizabilități reprezintă o provocare 

pentru dascăl. Sistemul educațional românesc nu  dispune de cadru material propice dezvoltării sociale, 

cognitive ale acestor elevi. Integrarea lor într-o școală de masă e  firească. Fiind modalitatea cea mai adecvată  

de îngrijire și școlarizare.  

Discriminarea se manifestă de timpuriu în societate și, chiar dacă legea garantează o educație egală 

tuturor copiilor, cei cu dizabilități se lovesc frecvent de dificultăți, pornind chiar de la accesul în școală, dând 

piept cu reticența unor profesori, ai unor colegi sau părinți. De multe ori părinții unui copil cu dizabilități 

devin neputincioși în fața unui sistem educațional care îi discrimnează copilul și nu mai văd decat o singură 

ieșire: integrarea sa într-o școală specială, de unde, de multe ori, copilul special își pierde șansa de a trăi 

firesc, alături de alți copii, într-un mediu deschis ce l-ar putea ajuta să devină un adult autonom.  

   Copilul cu dizabilităţi trebuie considerat ca făcând parte din societate. Nu putem să-l ascundem, nu 

are nevoie de compasiunea noastră, ci de ajutorul  nostru moral, oferindu-i oportunitatea de a-și desfășura 

activitatea alături de ceilalţi copii în învățământul de masă, ca parte componentă a comunităţii. 

Fiecare copil are dreptul la educație, așa că prezența acestor elevi speciali într-o școală de masă , printre 

copii de aceeași vârstă, înseamnă deja un avantaj pentru integrarea lor socială.  

Deși lucrez de 9 ani în învățământ, am avut bucuria să predau copiilor din diferite medii rurale. În 

mai toate clasele existau copii cu  nevoi speciale, copii care, datorită sprijinului acordat de educatori, de părinți 

și chiar de comunitate, au reușit să cunoască progrese semnificative de-a lungul celor 8 ani de școlarizare.  

Un caz special,despre care vreau să vorbesc în următoarea parte a materialului, o are ca protagnistă 

pe A.S. Fiind dirigintă la clasa a V-a direcțiunea școlii m-a informat despre prezența unui copil cu dizabilități 

locomotorii în clasă.Colaborarea cu părinții a implicat provocări din partea mea, provocări pe care le-am privit 

ca pe niște lecții de viață menite să–și pună amprenta asupra evoluției mele profesionale.  

            Predau matematica și, orice nelămurire din timpul orelor, era analizată și acasă, alături de ea. Cu 

zâmbet mereu pe chip, A.S mă aștepta de fiecare dată nerăbdătoare să învețe ceva nou. La început a privit 

matematica ca pe o disciplină ce i-ar  putea crea dificultăți de învățare,îi era frica de nou dar, cu răbdare din 

partea mea și cu tact pedagogic,a început să agreeze matematica. Am început cu exerciții ușoare, teme pentru 

acasă mai puține. Încetul cu începtul,A.S făcea progrese.Provocarea era și pentru mine una mare. Am ales să 

o susțin și să lucrăm împreună mult mai mult. Comunicarea dintre noi se realiza și on-line, din cauza 

pandemiei care pusese stăpânire pe România. Nu am cedat niciuna dintre noi.Părinții au fost cei care au 

susținut-o mereu, necondiționat, devenind răsfățata familiei. În pofida diagnosticului destul de grav părinții 

au avut nădejde în Dumnezeu și în medici și au făcut tot posibilul ca fata să fie îngrijită corespunzător. 

Progresul copilei e rezultatul unui program elaborat de doamna învățătoare, ulterior de mine,de către colegii 

care predau la clasă și de către părinți,ca furnizori de îngrijire și de iubire față de copilul lor.  

Astfel: 
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1) Pentru fiecare disciplină am conceput o nouă programă,( pornind de la cea elaborată de Minister) gândindu-

ne că A.S, după absolvirea ciclului gimnazial, va opta pentru un liceu /școală vocațională; 

2) Am amenajat sala de clasă special pentru ea (o bancă în față) ; 

3) A beneficiat de un regim organizat de muncă (asemenea tuturor colegilor ei); 

4) Fiecare profesor a întocmit un proiect de intervenție personalizat; 

5) Temele pentru acasă au fost  alese cu grijă de către fiecare cadru didactic. 

6) Mediul on-line i-a permis să interacționeze cu colegii ei și cu profesorii; 

7) Susținută și asistată la ore/ acasă de către mamă, A.S a făcut progrese; 

8) Momentele în care s-a simțit neputincioasă/ dornică de a abandona totul au trecut cu spijinul consilierului 

școlar care a răspuns prezent ori de câte ori eleva și-a manifestat dorința de a comunica cu acesta; 

9) I-am oferit suport în formarea abilităților sociale, beneficiind  de activități de interacțiune cu alți copii ; 

10) Participarea şcolară a însemnat  învăţarea alături de ceilalţi copii şi colaborarea cu ei, prin împărtăşirea 

experienţelor de învăţare,  presupunând implicarea activă în învăţare şi dreptul la opinie în ceea ce priveşte 

modul în care educaţia este trăită de  către elevă. Mai mult, participarea a  înseamnat recunoaşterea, 

acceptarea şi valorizarea ca personalitate. 

11) Comunitatea locală i-a facilitat  participarea  independentă și în grup la diferite activități, asigurându-i 

mijloc de transport, gratuitate pentru ieșiri extrașcolare; 

12) Toți am înțeles că e un caz aparte și trebuie privit individual, identificând și minimalizând barierele 

învățării; 

13) Azi ea se consideră ,,cea mai fericită fiintă de pe pământ, deoarece simte că e iubită de toată lumea, fiindu-

i aproape mereu,,(după cum spune chiar ea), are parte de  activități didactice diferite ce îi dau speranța unei 

vieți în care va fi capabilă să devină autonomă; 

14) Toți actorii implicați au înțeles că incluziunea în educație e un aspect al incluziunii în societate. 

Discriminarea se manifestă de timpuriu în societate și, chiar dacă legea garantează o educație egală tuturor 

copiilor, cei cu dizabilități se lovesc frecvent de dificultăți, pornind chiar de la accesul în școală, dând piept cu 

reticența unor profesori, ai unor colegi sau părinți. De multe ori părinții unui copil cu dizabilități devin 

neputincioși în fața unui sistem educațional care îi discrimnează copilul și nu mai văd decat o singură ieșire: 

integrarea sa într-o școală specială, de unde, de multe ori, copilul special își pierde șansa de a trăi firesc, alături 

de alți copii, într-un mediu deschis ce l-ar putea ajuta să devină un adult autonom.  

E în puterea noastră, a dascălilor, să ne folosim de toate pârghiile posibile,să apelăm la specialiști (dacă 

situația o cere și o cere) pentru a nu-i lasă pe acești copii să cunoască discriminarea ce devine cea mai dură 

amintire pentru ei și-i împiedică să -și găsească locul într-un grup social firesc secolului în care trăim. 
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ÎNVǍŢAREA PRIN VOLUNTARIAT - EXPERIENŢǍ PERSONALǍ ŞI SOCIALǍ 
 

Prof.Viezureanu Mihaela 

Sc.Gimn. “Al. Macedonski” Craiova 

 
          Învăţarea este parte a condiţiei umane şi un proces familiar tuturor. Învăţarea înseamnă schimbare, o 

schimbarea de natură relativ permanentă. Indivizii se comportă diferit din cauza unor factori care acţionează pe 

termen scurt, însă aceste schimbări temporare sunt însă diferite de cele asociate cu procesul învăţării. Învăţarea 
implică un proces intern care are ca rezultat comportamente şi acţiuni noi (de exemplu o nouă abilitate ) sau noi 

cunoştinţe şi o nouă înţelegere a unor fenomene (de exemplu un domeniu nou de studiu ). Uneori 

comportamentele şi cunoştinţele se suprapun (de exemplu învăţarea unei limbi străine) sau uneori învăţăm să 
acţionăm într-un anumit fel fără a avea la bază motive (de exemplu conducerea unei maşini fără a şti mecanică). 

A fi competent şi informat este atât în beneficiul individului cât şi al societatii.  
Abilitatea noastră de a învăţa este influenţată de potenţialul nativ şi de experienţele sociale. Nu suntem doar 

nişte vase gata de umplut cu nişte cunoştinţe, ci suntem participanţi activi care interacţionează si au legături cu 
lumea din jur.  

         Învăţarea leagă individul de lumea sociala  este în acelaşi timp o experienţă personală si socială. 

Deseori învăţarea este un eveniment pe care îl împărţim cu alţii. Procesul în sine poate fi o comunicare deliberată 
a unor informaţii sau o ghidare a comportamentului – de exemplu în relaţia părinte-copil când părinţii îi învaţă 

pe copii comportamente acceptabile social sau în organizaţii când noii angajaţi sunt învăţaţi fraze speciale cu 

care să răspundă la telefon. Uneori împărtăşirea unor experienţe de învăţare face procesul mai valoros şi să 
merite efortul. Cu ajutorul altora indivizii pot să găsească putere şi recompensă.  

Învăţarea apare la diferite niveluri şi în diferite moduri; informaţiile sau abilităţile pot fi comunicate destul de 

explicit şi în acelaşi timp valorile şi atitudinile trainerului vor fi comunicate implicit.  

Învăţarea este parte a condiţiei umane şi un proces familiar tuturor. Este evident că există un beneficiu 
mutual din dezvoltarea abilităţilor care să ducă la îndeplinirea obiectivelor şi la îndeplinirea aspiraţiilor 

indivizilor. Se pune problema tipurilor de abilităţi care să fie dezvoltate.   

Învăţarea poate fi realizată în mod deliberat atunci când indivizii “învaţă” conştient şi se supun unor 
evaluări pentru a măsura nivelul şi profunzimea cunoştinţelor şi abilităţilor lor. Aceste situaţii de învăţare 

formală vor testa, nota şi recunoaşte calificările pe baza unor standarde. Testele se vor baza în genere pe ceea 

“ce” a învăţat individul şi nu pe “cum“ a învăţat. Există mai mulţi furnizori de educaţie,şcoli, colegii, 

universităţi, centre de training şi locuri de muncă…. 
 Învăţarea poate fi văzută ca un proces continuu şi automat, care de multe ori are loc într-un context 

social. Natura spontană a învăţării poate fi observată în jocul copiilor şi felul în care ei imită şi  î şi modelează 

comportamentulşi atitudinile după oamenii din jurul lor. Învăţarea are o natură activă si dinamică. Ca 
participanţi activi ne angajăm în relaţiişi ne raportăm la persoanele din jurul nostru. Învăţarea este o funcţie 

centrală a naturii noastre umane. Ştim că animalele pot învăţa, dar în acelaşi timp complexitatea învăţării umane 

nu are corespondent în cea animală. Învăţarea este imposibil de stăpânit  
Învăţarea leagă individul de lumea socială, este în acelaşi timp o experienţă personală -  socială. 

Deseori învăţarea este un eveniment pe care îl împărţim cu alţii, uneori împărtăşirea unor experienţe de învăţare 

face procesul mai valoros şi să merite efortul. 
  Există mai mulţi factori care influenţează rata învăţăriişi plăcerea pe care aceasta o aduce. Învăţarea 

implică faptul că individul a experimentat “ceva”, a stocat experienţa şi este capabil să o folosească sau să facă 

referire la ea în viitor. Învăţarea şi memoria sunt legate. Recompensele şi pedepsele din trecut vor afecta 

motivaţia şi atitudinile despre învăţare în prezent. Aşteptările altora şi climatul din jur vor determina 
promptitudinea de a învăţa.  

Sentimentele generate de procesul învăţării sunt foarte puternice şi tind să fie plăcute. Sentimentul de 

realizare care însoţeşte deseori terminarea unui proces de învăţare poate duce la îmbunătăţirea valorii şi stimei 
de sine a individului.Şi totuşi, învăţarea poate fi şi o experienţă mai puţin plăcută; ea poate zdruncina aşa 

numitele „zone de confort” ale persoanei; poate oferi percepţii noi . 
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Învăţarea  implică o examinare a modului în care schimbarea are loc. Înţelegerea modului în care oamenii învaţă  
este la fel de importantă, mai ales în legătură cu procesul de creştere, dezvoltare şi declin. Învăţarea este un 

domeniu larg de studiu pentru psihologi şi a oferit mereu noi provocări, mai ales în ceea ce priveşte metodele 

şi tehnicile de a studia acest fenomen complex. Învăţarea este o funcţie a activităţii interne a minţii şi 

invizibilitatea ei a dus la un număr mare de dificultăţi metodologice.  
In educația moderna realizata la nivel internațional se pune din ce in ce mai mult accent pe introducerea 

elementelor de Învățare Sociala si emoționala. O forma a acestui tip de învățare este aceea de a implica copiii 

in construirea  si  modelarea comunităților in care trăiesc, care se realizează prin angajarea  acestora in Învățare 
prin servicii sau „service learning”.       Elevii învață mai 

ușor si mai semnificativ din experiențe avute in comunitate, din contactul cu alți oameni aflați in nevoie, prin 

implicarea in proiecte de voluntariat, acțiuni caritabile sau munca directa inițiată de ei, cu scopuri de a aduce 
beneficii directe locului in care trăiesc. Acest concept de învățare își are originea in teoriile învățării 

experiențele, care sunt precursoarele ideilor de a integra in curiculele școlare serviciile oferite comunității. 

Principiile Învățării prin voluntariat,- participare activa, a ne pasa si construirea comunității-, stabiliesc niste 

legaturi intre scoala si lumea reala, iar beneficiile asocierii dintre educatie si experienta sunt bine fondate in 
teoriile invatarii: 

 Piaget (1972) a intodus ideea legata de gandirea abstracta, care se dezvolta pe baza interactiunii cu mediul; 

 Teoriile cognitive sustin ideea ca invatarea ar trebui situata in niste contexte cu semnificatie; 

 Constructivistii sustin faptul ca elevii dobandesc cunoastere din mediul social in care experimenteaza aceasta 
cunoastere (Rogoff, 1984). 

Ce este Învățarea prin Voluntariat? Este o forma de educație experientiala, in care invatarea are loc prin 

intermediul unor cicluri de acțiune si reflectare, pe măsura ce elevii lucrează cu alții si isi aplica cunoștințele 

pentru a rezolva probleme ale comunității si, in acelasi timp, reflectează la experiența lor cu scopul de a înțelege 
singuri, mai profund, probleme sau situații complexe. Reflectarea transforma serviciul in învățare.Par a exista 

mai multe motive pentru care Învățarea prin Voluntariat contribuie la înțelegerea si aplicarea cunoștințelor de 

catre elevi: 

 Are loc o învățare mai profunda pentru ca elevii sunt mai angajați si curioși in legătura cu problematicile pe 
care le trăiesc in comunități; 

 Elevii isi pot aminti mai usor materialul invatat in contextul comunitatii; 

Invatarea isi are bazele in relatiile personale si in a realiza o munca si efort care pot face diferenta in viata 

oamenilor. 
Învățarea prin Voluntariat are patru dimensiuni: 

 Elevii învață prin participarea la experiențe organizate care împlinesc nevoile prezente ale comunității si sunt 

coordonate intre scoală si comunitate; 

 Programul este integrat in curicula academica, oferindu-se timp pentru procesarea experienței avute; 

 Elevilor le este oferita șansa de a-si folosi abilitățile si cunoștințele in situațiile din viața reala din comunități. 

 Învățarea se prelungește din clasa in comunitate, aspect care contribuie la dezvoltarea sentimentului de a-mi 

pasa de ceilalți. 

 
 Indivizii diferă în ceea ce priveşte capacităţile de învăţare, stilul de învăţare şi răspunsurile creative. 

"Spune-mi şi voi uita, predă-mi şi îmi voi aminti, implică-mă şi voi învăţa." - proverb chinez  

•Oamenii reţin informaţia astfel:•10% din ceea ce citesc;•20% din ceea ce aud;•30% din ceea ce văd;•50% din 
ceea ce aud şi văd;•70% din ceea ce repetă verbal şi scriu;•90% din ceea ce repetă verbal şi experimentează.

                      Ce înseamnă 

reviewing? Reviewing este învăţarea din propria experienţă - sau abilitarea altora pentru a o face. Reviewing 
(analiză de proces) te ajută să obţii mai mult din munca pe care o faci, din viaţă şi recreare - în special - dacă 

abilităţile de reviewing se suprapun peste ambiţiile personale. Reviewing este orice proces care te ajută să dai 

sens propriei experienţe pentru învăţare şi dezvoltare personală.                                            

                                                               Diferenţa dintre învăţarea clasică şi reviewing 
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 Teoriile clasice ale educaţiei clasifică elevii ca receptori pasivi de informaţie. 

 Teoria educaţiei experienţiale are o abordare diferită. Implicarea elevilor ca părţi active în învăţare este filozofia 

de baza a învăţării experienţiale.                                                Învăţarea 
experienţială are trei componente: 

 Cunoştinţe - concepte, fapte, informaţie şi experienţa anterioară; 

 Activităţi - cunoştinţe aplicate la evenimentele curente, în desfăşurare; 

 Reflecţie – gândire axată pe analiza şi evaluarea propriilor activităţi şi a contribuţiei la propria creştere 

personală.                          Activitatea de 

reviewing include: analizarea experienţei; găsirea semnificaţiilor experienţei; comunicarea experienţei; 
resemnificarea experienţei; învăţarea din experienţă., reflecţie asupra experienţei;  

      Activitatea de reviewing are două sensuri:  

 Reviewing = învăţare - procesul de învăţare din experienţă (de exemplu, prin modul de ţinere a unei agende 

zilnice de lucru, încrederea într-un prieten, discuţia cu un mentor etc). Acest sens se referă la ceea ce faci! 

 Reviewing = asistarea altora în învăţare - facilitarea învăţării experienţiale pentru alţii (de exemplu, prin punerea 

întrebărilor, acordarea feedback-ului, sau explorarea unor alternative de explicare).                                                    
      Elemente cheie în analiza de proces  

     •Comunicarea -analiza de proces implică comunicarea despre experienţa recentă. O dată ce canalele 

comunicării sunt deschise, analiza de proces se poate desfăşura. 
     •Abilităţi de a pune întrebări -reviewing înseamnă mai mult decât a pune întrebări, dar acesta este primul 

pas. Întrebările deschise sunt importante. 

     •Inovare - imaginaţia este importantă pentru a găsi noi căi de a vedea, comunica şi învăţa.  

      Procesul de reviewing necesită parcurgerea a patru paşi: 
     •Experienţa - inseamnă să retrăieşti ceea ce s-a întâmplat. Este o reamintire a evenimentelor semnificative 

asupra a ceea ce s-a întâmplat.  

     •Exprimarea -  te obligă să te focalizezi pe calitatea experienţei şi să-ţi pui întrebări de genul: Cum a fost? 
Cum te-ai simţit? 

     •Examinarea - presupune analiza şi raţionalizarea experienţei avute.  

     •Explorarea - inseamnă pregătirea pentru explorarea unor comportamente reieşite din stadiile anterioare. 
          Acţiunea presupune adesea 

fixarea unor ţinte. motivarea participanţilor; dezvoltarea încrederii; crearea culturii de învăţare; dezvoltarea 

comunicării şi a abilităţilor interpersonale; îmbunătăţirea muncii în echipă; luarea deciziilor şi rezolvarea 

obiecţiilor; abilităţi de conducere şi leadership.         
   Caracteristici ale învăţării experienţiale: 

 asigură o implicare activă a elevului; 

 se bazează pe experienţele lor; 

 asigură un dialog activ între profesor şi elev; 

 implică reflecţia activă (învăţarea este eficientă după ce reflectăm asupra situaţiei la care am participat); 

 învăţarea este experienţială atunci când experienţa umană face parte din procesul de învăţare; 

 învăţarea începe cu ideile şi conceptele elevului; nu există un "profesor" care să citească din cărţi; 

 experienţele personale şi dezvoltarea personală sunt valorizate; 

 evaluarea este considerată a fi o experienţă de învăţare pe care elevii învaţă să o aplice pe ei înşişi;  

 învăţarea experienţială este organizată în jurul experienţei - experienţele anterioare ale elevilor sunt luate în 

considerare încă din faza de proiectare a cursului; 

 învăţarea este centrată pe fiecare persoană în parte; 

 este o învăţare bazată pe percepţie, nu pe teorie - învăţarea experienţială stimulează abilităţile elevilor de a 

motiva şi explică un subiect, din perspectivă proprie;  
“Experienţa este un profesor puternic.”  
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Sitografie: 

 

 https://study.com/academy/lesson/what-is-experiential-learning-definition-theories-examples.html 

 

https://www.envisionexperience.com/blog/the-benefits-of-experiential-learning 

 
https://edict.ro › educatie-pentru-voluntariat-voluntariat... 
 

 

https://study.com/academy/lesson/what-is-experiential-learning-definition-theories-examples.html
https://www.envisionexperience.com/blog/the-benefits-of-experiential-learning
file:///C:/Users/Casuta%20Copilariei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0IYC1I8R/%0dhttps:/edict.ro ›%20educatie-pentru-voluntariat-voluntariat...%0d
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                                           STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S    

                                                                                                            Prof. înv. primar: Bejerea Maria 

                                                                                                             Școala Gimnazială Știuca, Timiș 

 

           Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși  copiii cu dizabilități, copiii talentați, copiii din zonele rurale 

izolate și cei din populațiile nomade, copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din 

alte grupuri sau zone marginale.                          

           Am întâlnit în ultima vreme o preocupare frecventă pentru a delimita cât mai adecvat educaţia incluzivă, 

văzută ca o nouă provocare a pedagogiei moderne. Mi se pare tot mai clar că înţelegerea educaţiei pentru toţi 

în relaţie directă cu educaţia incluzivă nu poate fi realizată fără o schimbare a percepţiilor, imaginilor şi ideilor 

tradiţionale despre educaţie. Nu putem înţelege educaţia pentru toţi, ca şi pe cea incluzivă, dacă nu vedem, 

acţionăm şi înţelegem altfel educaţia – ca proces, şi oamenii (copiii şi adulţii) – ca „actorii“ ei.  

           Foarte multă vreme pedagogia, ca ştiinţă a educaţiei, a fost criticată. S-au făcut şi se fac discuţii 

referitoare la statutul de ştiinţă sau de artă al pedagogiei. Educaţia însă (acţiunea, procesul, intervenţia), cea 

care constituie procesul organizat şi proiectat deformare şi socializare a omului, nu este pusă în discuţie.  

             Pentru a se asigura egalizarea șanselor educaționale ale copiilor cu CES integrați, aceștia trebuie 

sprijiniți atât la nivelul școlii cât și al comunității. Măsurile de suport pot fi variate, de la schimbarea orarului, 

clasei, conținuturilor curriculare, asigurarea accesibilității fizice sau de comunicare alternativă, cadre didactice 

specializate, profesori de sprijin la clasă sau în afara ei, forme de sprijin în afara timpului de lecții, inclusiv în 

colaborare cu familia și alți factori implicați în recuperarea lui pe toate planurile. O abordare fundamentală 

pentru succesul școlar și recuperarea deficiențelor de învățare ale copiilor cu CES este accentul major pus pe 

solidaritate și activitate în echipă (în clasă/școală și în afara ei) și mai puțin pe competiție. Factorul determinant 

al succesului integrării și adaptării școlare este învățătorul/profesorul clasei și așteptările acestuia față de copilul 

cu deficiențe.  

            Profesorul nu trebuie să accentueze dificultățile copilului cu CES sau să creeze altele noi. Ansamblul de 

strategii și metode utilizate de acesta la clasă precum și colaborarea dintre cadrele didactice implicate în 

educarea – instruirea – adaptarea – recuperarea copilului cu CES din școală, pot contribui semnificativ la reușita 

școlară a copilului cu deficiențe diverse. Există copii cu deficiențe intelectuale, psihice, de dezvoltare, 

senzoriale, locomotorii, cu dificultăți specifice de învățare, cu tulburări de comportament sau de conduită 

socioafectivă, cu boli cronice sau genetice, copii la care tulburarea de limbaj este o consecință a uneia dintre 

aceste deficiențe 

           Fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui socială şi individuală. 

Cu atât mai mult când este vorba de copii, aceştia au dreptul de a se dezvolta şi forma cât mai adecvat pentru 

a-şi construi unicitatea şi a participa la identitatea socială şi culturală din care fac parte. Este firesc ca societatea 

să îi sprijine prin politicile derulate la început la nivelul familiei, apoi prin grădiniţă şi şcoală.  

            Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, eficientă şi permanentă. 

Educaţia pentru toţi copiii este o cerinţă fermă şi clară a epocii noastre, determinată de nevoile acute ale timpului 
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prezent. În filozofia lumii moderne materializată în politicile educaţionale internaţionale şi naţionale, se caută 

răspuns la întrebări fireşti care doresc să exemplifice îngrijorarea faţă de viitorul lumii. 

            Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi fiecăruia, să se concentreze pe soluţii rapide şi 

adecvate la adaptarea faţă de diversitate. Argumentul cel mai important în favoarea educaţiei pentru toţi constă 

în chiar componenta diversă şi complexă a lumii moderne. Societatea se caracterizează prin diversitate şi 

unicitate. Educaţia se confruntă cu acest adevăr. Ca fenomen social caracterizat prin proiectare, planificare şi 

organizare, educaţia este firesc să se adreseze tuturor, pentru că societatea este alcătuită din toţi.  

             Fiecare individ constituie o personalitate, care se structurează şi se construieşte în ritmuri diferite pe tot 

parcursul existenţei sale . Personalitatea conferă omului identitate proprie, non-repetitivă, unicitate, expresie a 

unei anume îmbinări a variabilelor sale interne, unele dintre acestea impunându-se cu o intensitate mai puternică 

în structura de ansamblu a acestui construct uman. Toate acestea imprimă procesului de învăţare un caracter 

individual. Mecanismele generale ale acestui proces se nuanţează de la un elev la altul. Devenirea fiinţei umane 

este rezultanta interacţiunii dintre natural şi social, sinteză unică şi originală, proprie fiecărui om. Pentru a-l 

înţelege pe elev, pentru a-l instrui şi educa în mod adecvat, profesorul trebuie să cunoască motivele care, 

împreună cu aptitudinile, temperamentul şi caracterul, contribuie la determinarea conduitei şi a reuşitei sau 

nereuşitei elevului în activitatea de învăţare.  

             Atât pentru cei care se află la catedră, pentru părinţi sau pentru experţii din domeniul ştiinţelor educaţiei, 

motivaţia este cheia succesului în predare şi învăţare. Din discuţiile cu părinţii, cel mai adesea un copil motivat 

este cel care doreşte să aibă rezultate bune la şcoală, care nu aşteaptă să fie împins de la spate să înveţe şi care 

este apreciat de profesori. Pentru cadrele didactice, un elev motivat este, în primul rând, cel care ascultă cu 

interes ceea ce i se predă şi care depune efort în a răspunde tuturor sarcinilor de învăţare trasate. 

            În context şcolar, motivaţia nu este altceva decât procesul care conduce, ghidează şi menţine un anumit 

comportament dezirabil statutului de elev: participarea la ore, implicarea în activităţile de învăţare din clasă şi 

de acasă, rezolvarea cu succes a sarcinilor date etc. Părintele are dificila sarcină de a motiva copilul pentru 

învăţare şi educaţie, cele mai importante elemente care contribuie la definirea viitorului său. De aceea, miza 

este atât de importanță încât merită efortul susţinut, de lungă durată, deseori extrem de dificil. Studiile relevă 

faptul că cel mai important factor determinant pentru succesul şcolar este atitudinea familiei.  
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Cum putem dezvolta încrederea elevilor  în propriile capacități de învățare? 

             Prof. Popescu Ruxandra 

                                                                Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria”, Ploiești  

         Succesul școlar este rodul interpendenței mai multor factori, extrinseci sau intrinseci, însă nu putem 

identifica un tipar universal valabil, cu atât mai mult cu cât educabilii reprezintă personalități distincte, iar un 

colectiv eterogen, în care sunt incluși și elevi cu cerințe educative speciale, respectiv introvertiți, cu tulburări 

de personalitate sau comportamentale, necesită o atenție sporită din partea cadrelor didactice, a familiei, a 

comunității, în general.  

            Pornind de la premisa că o stimă de sine ridicată devine principalul factor către reușita școlară, vă 

propunem, în cele ce urmează, o fișă de prezentare pentru o activitate de Consiliere și dezvoltare personală,  

care să contribuie la dezvoltarea încrederii elevilor noștri în propriile capacități de învățare, urmărind 

competențe specifice vizate, valorificarea acestei resurse la clasă, dar și sugestii de adaptare la categorii de elevi 

cu risc de eșec sau chiar de abandon școlar.  

 

       

Disciplina: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Clasa a V-a 

Profesor: POPESCU RUXANDRA 

Domeniul de conținut: MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 

Tema lecției: Succesul în învățarea școlară 

Competența generală: 

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare 

Competența specifică: 

3.1 Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/ blochează învățarea 

Strategii didactice:  

Metode şi procedee: conversația euristică, brainstormingul, explicația, metoda starburst 

Resurse materiale: film youtube Stilul de învățare (https://www.youtube.com/watch?v=bGxn9LEt8xo ), fișe 

de lucru, flipchart, marker 

Resurse temporale: 50 de  minute 

Forme de organizare a activității: activitate frontala în alternanță cu activitate individuală; 

Metode de evaluare: autoevaluarea, evaluarea orală, jurnalul reflexiv; 

  

         Pentru a dezvolta încrederea elevilor în propriul potențial de învățare și pentru a asigura succesul școlar, 

primul pas este acela de a conșțientiza cum se învață eficient și care sunt principalele stiluri de învățare. În acest 

sens, pentru a dezvolta competențele amintite, vă propun o activitate de învățare care pornește de la vizionarea 

unui film relevant: Stilul de învățare (https://www.youtube.com/watch?v=bGxn9LEt8xo).  

     După vizionarea filmului și discutarea primelor impresii, se propun două activități interactive:  

 Prima activitate- Jocul ,,Diamantul” ( Anexa 1)  

 A doua activitate valorifică metoda Starburst ( Anexa 2) 

   Pentru prima activitate ( individuală și frontală) , elevii sunt solicitați să definească, în manieră 

proprie, conceptul de învățare, identificând cuvinte-cheie, însușiri, acțiuni, formulând propoziții sau 

indicând sinonime ale termenului propus. Se utilizează următoarea fișă de lucru:  

https://www.youtube.com/watch?v=bGxn9LEt8xo
https://www.youtube.com/watch?v=bGxn9LEt8xo
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              DIAMANTUL ( Completează spațiile libere, indicând elementele solicitate) 

 

CUVINTE- CHEIE:………………… 

ÎNSUȘIRI:…………………………. 

ACȚIUNI......................................... 

ENUNȚURI................................... 

SINONIME...................................... 

    Pornind de la acest joc și valorificând resursa digitală propusă, elevii vor identifica stilurile de 

învățare și îl vor alege pe cel care li se potrivește, motivând opțiunea prin minimum două idei/ 

argumente personale.  

 Stilul  auditiv: 

 învaţă din explicaţiile profesorului; 

 verbalizează acţiunea întreprinsă pentru a învăţa; 

 este eficient în discuţiile de grup. 

 

 Stilul  vizual: 

 este important să vadă textul scris; 

 învaţă pe bază de ilustraţii, hărţi, imagini, diagrame; 

 recitirea/rescrierea materialului sunt metodele de fixare. 

 

 Stilul tactil: 

 are nevoie să se implice fizic în activitatea de învăţare; 

 se exprimă folosind mişcarea mâinilor şi comunicarea nonverbală. 

 

 Stilul  kinestezic: 

 învaţă din situaţiile în care poate să experimenteze; 

 

    Se vor discuta aspecte referitoare la motivația pentru învățare, tehnici de a învăța eficient, importanța 

și rolul emoțiilor în actul de predare-învățare-evaluare. Se propun tehnici și instrumente de învățare 

eficientă, în funcție de stilul de învățare specific: realizarea schemelor, sublinierile, notițele, repetarea 

, planificarea materiei, gestionarea timpului de învățare etc.  

   

A doua activitate interactivă utilizează metoda exploziei stelare ( starburst) și are ca scop identificarea 

factorilor, a contextului optim, a modalităților concrete care să conducă la obținerea succesului școlar. 

   EXPLOZIA STELARĂ 

 Cine poate obține succes ?/  Cum? / Unde?/  Când? /De ce ? se obține succesul școlar?       

            Se precizează câteva reguli care asigură succesul școlar: 

 planificarea adecvată a tuturor sarcinilor de lucru ( pe durata unei zile, asigurându-se pauzele în 

trecerea de la un obiect de studiu la altul); 

 gruparea disciplinelor școlare în funcție de capacitățile cognitive, afective solicitate , în vederea 

realizării unei învățări eficiente și mai rapide; 

 segmentarea materialului supus învățării, efectuarea periodică de mici pauze; 

 realizarea unor scheme în care pot fi integrate cuvinte-cheie etc.  
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 Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc: 

-permanenta colaborare școală-familie, dar și comunicarea permanentă cu profesorul de sprijin, consilierul 

eucativ; 

-atenția dirigintelui îndreptată către diminuarea situațiilor conflictuale; 

-sancțiunea promptă aplicată în  situațiile de discriminare sau de bulling; 

-încurajarea comportamentelor dezirabile; 

-atitudinea laudativă în cazul reușitelor școlare și extrașcolare. 

  Evaluarea activității se realizează printr-un jurnal reflexiv: 

JURNAL REFLEXIV 

NUMELE:----------------------------------- 

1. Ce ai învățat nou pe parcursul acestei activități? 

2. Care dintre ideile discutate ti s-au părut interesante? 

3. Care necesită clarificări ? 

4. Ce dificultăți ai întâmpinat ? 

5. Cum ți-ar plăcea să desfășori, în viitor, această activitate? 

6. Cum te-ai simţit în această activitate? 

 

   Resursa online integrată în ora de Consiliere și dezvoltare personală poate fi utilizată și în cadrul orelor  de 

Limba și literatura română, ca punct de plecare în organizarea unei dezbateri pe baza afirmației Omul fără 

învățătură e ca pământul fără ploaie. Se urmărește, astfel, dezvoltarea competențelor de comunicare orală, a 

capacității de a exprima și de a susține un punct de vedere argumentat, respectiv de a se raporta la propria 

experiență de viață.  
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Munca de voluntariat 

Dinu Camelia  Cristina 

Școala Gimnazială  ,,Prof. Eugeniu Corbu" Sat Podgoria, Com. Tătaru, jud. Prahova 

 
 

Munca de voluntariat cuprinde o gamă largă de activități neremunerate pe care oamenii le fac pentru a-

i ajuta pe alții, pentru a contribui la comunitățile lor, la mediu și pentru a sprijini diferite organizații.  

Voluntarii se implică în proiecte cu scopuri și obiective clare, care tind să evolueze. Un voluntar este o 

persoană altruistă, care decide să îndeplinească o sarcină de bunăvoie, pe cont propriu, care își donează timpul 

și își dă abilitățile puternice de a ajuta alți oameni, aceasta este definiția de bază a ceea ce este voluntariatul. 

Datele naționale disponibile arată că persoane din toate regiunile și dintr-o gamă largă de medii sociale, 

culturale și economice participă la munca de voluntariat. Munca de voluntariat îi ajută pe toți cei care fac 

voluntariat, pe cei care beneficiază direct de munca lor și societatea în general. Leagă oamenii, ajutându-i pe 

mulți să evite excluderea. De asemenea, conectează comunitățile, ajutând la atenuarea sărăciei, construind 

reziliența și contribuind la bunăstarea tuturor. 

Se poate spune că voluntariatul s-a născut din munca de caritate pe care diferite religii au desfășurat-o 

cu cei mai nevoiași oameni. Timp de secole, această caritate a fost atașată conceptului religios până mai mult 

sau mai puțin în perioada postbelică, când a căpătat un caracter mai politic. 

Beneficiile voluntariatului se îndreaptă către mai multe direcții, adică sunt atât pentru cel care acordă 

ajutorul, cât și pentru cel care îl primește. Acesta este unul dintre elementele sale esențiale. Există numeroase 

avantaje pentru ambele părți. 

Voluntariatul te face să te simți mai bine cu tine însuți: a-i ajuta pe ceilalți este un fel de terapie care ne permite 

să ne cunoaștem pe noi înșine și alte realități cu care nu suntem atât de obișnuiți. Gândește-te că oamenii pe 

care urmează să îi ajuți sunt foarte asemănători cu tine și că acest fapt este o sursă de satisfacție pentru munca 

depusă. 

Îți permite să-ți dedici timpul altor activități: în felul acesta rămâi ocupat și, mai presus de toate, ai senzația că 

folosești acel timp liber în cauze care îl merită. 

Te face să cunoști alte persoane: nu vei intra doar în contact cu persoane care vor primi ajutorul tău direct sau 

indirect, ci și cu alți voluntari care au aceleași preocupări ca și tine. 

Vă permite să dobândiți noi cunoștințe: voluntariatul este o sarcină care în sine poate fi considerată o sursă 

directă de cunoștințe. 

 Oamenii care au fost sau sunt voluntari au o viziune mai pozitivă asupra lumii în care trăim, în timp ce 

lucrează pentru a o îmbunătăți. Au mai multă speranță pentru că văd cum datorită muncii lor apar schimbări în 

realitate, este o contribuție mică dar crește și se înmulțește. 

Munca voluntarului este vitală în toate comunitățile și cu cât sunt mai mulți oameni care îndeplinesc această 

sarcină, ea arată că există un interes mai mare pentru celălalt și că suntem interesați ca societate să obținem 

echitate socială. 

Este foarte important să încurajăm voluntariatul, chiar dacă este un mic procent din societatea noastră, 

deoarece ne va ajuta să prețuim viața într-un mod diferit și ne va schimba total modul de a gândi și a simți. Prin 

voluntariat te poți distra mult, te poți distra, te distra în timpul liber și îți poți face prieteni buni.  
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Importanța cunoașterii copiilor cu ADHD și 

modul de educare a acestora 

 

                                                         Prof. Inv. Preşc . Butnaru  Elena-Condina 

                                          Grădiniţa cu Program Prelungit “Sfântul Mucenic Mina”, Ploiești 
 

 

 
   1.Ce este ADHD și cum îl putem identifica: 

         Este o tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii  și 

adolescenţi. 
         Sindromul deficitului de atenție cu hiperactivitate sau ADHD este o problemă de sanătate publică, efectele 

tratării neadecvate având inplicaţii deosebit de grave in plan personal și social.   

         Copii cu ADHD prezintă de regulă un tip de comportament care a fost clarificat de specialişti în doua 

categorii principale: slaba capacitate de concentrare a atenţiei și inpulsivitate-hiperactivitate.      
         Urmare a acestor diferenţieri  apar trei subcategorii ale acestei disfuncţii: predominant neatent, 

predominant hiperactiv și tipurile combinate . 

         Copii cu slabă capacitate de concentrare se pot identifica prin:  
    -dificultate în concentrarea atenţiei în sarcinile de lucru sau la joacă; 

    -deseori nu ascultă(nu este atent) atunci când i se vorbeşte direct; 

    -deseori nu urmează instrucţiunile şi nu reuşeşte să termine temele şcolare (dar nu datorită unui 
comportament opoziţional sau a capacităţii de a înţelege instrucţiunile; 

    -are deseori dificultăţi în organizarea sarcinilor şi a activităţilor; 

    -evită ,suferă, ezită sau manifestă neplăcere în angajarea unor sarcini de lucru care presupune un efort mental 

susţinut; 
    - pierde deseori lucruri necesare îndeplinirii sarcinilor sau activităţilor (exemplu: caiete , instrumente de 

scris); 

    - este deseori distrat(ă) de stimuli externi marginali; 
     - uită des  în activităţile cotidiene. 

           Copii hiperactivi pot fi identificaţi prin: inadaptare sau inconştienţă cu nivelul de dezvoltare 

corespunzător  

- se joacă cu mâinile deseori sau se mişcă permanent în scaun; 
- deseori părăseşte scaunul său în sala de clasă( sau în alte situaţii) atunci când regulile impun să rămână 

aşezat la locul lui(ei); 

- deseori se caţără sau aleargă atunci când acest lucru nu este permis; 
- are deseori probleme în a se angaja în linişte în activităţile de petrecere a timpului liber; 

- pare a fi permanent ,,pe picior de plecare,, sau se comportă deseori ca şi cum ar fi ,,propulsat” de un 

motor; 
- vorbeşte deseori excesiv ; 

- deseori se repede cu răspunsuri înainte ca întrebările să fie complet formulate ; 

- are dificultăţi în a-şi aştepta rândul; 

- deseori se întrerupe sau intervine între relaţii (intră brusc în conversaţiile sau jocurile altora). 
        Unele simptome ale impulsivităţii/hiperactivităţii sau lipsei de atenţie apare în general înaintea vârstei 

de 7 ani. Vârsta la care se poate face diagnosticul tulburării de atenţie şi hiperactivitate este cuprinsă între 7-

9 ani , dar primele semne sunt vizibile adesea înainte de 3 ani. 
          Diagnosticarea tulburării în perioada şcolara reflectă posibil mediul – care favorizează apariţia 

simptomelor fiind solicitant, puţin flexibil , prea puţin axat pe diferenţele interindividuale .  

         Copii cu ADHD sunt marcaţi de incapacitatea de a sta liniştiţi (agitaţia în timpul orelor de curs este 
deseori o primă sursă a problemelor pe care ei le au în şcoală), de a fi atenţi la lecţii predate şi la sarcinile de 

învăţare şi sunt tributari consecinţelor acestui tip de comportament indezirabil în cadrul culturii şcolare. 
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         Problemele care ţin de performanţele şcolare şi interacţiunile sociale  au efecte pe termen nelimitat 
afectând întreaga viaţă a individului. Aceşti copii sunt expuşi marginalizării de către colegi şi se plasează 

inevitabil pe poziţii conflictuale cu cadrul didactic, prin seria de manifestări comportamentale incontrolabile. 

          Copii cu ADHD au o rată mai mare de accidente şi sunt mai mult expuşi violenţelor în grupul de 

prieteni / colegi atât ca agresori cât şi ca victime. 
         Dacă nu este abordată coerent şi responsabil , copii cu ADHD  şi problemele asociate de comportament 

sunt expuși unor riscuri ridicate de marginalizare  socială, eşec şcolar, delicvenţă juvenilă, consum de alcool 

şi droguri, comportamente antisociale  şi accidente. 
          De asemenea , familiile care au copii cu ADHD (şi alte tulburări de comportament) se confruntă cu 

probleme specifice: părinţii manifestă un grad ridicat de frustrare , tensiune in relaţiile interfamiliale, apar 

conflicte conjugale şi creşte rata divorţurilor. 
          Pentru prevenirea acestor probleme cu care se pot confrunta  copii cu ADHD cadrele didactice şi 

familii copiilor joaca un rol important în viaţa lor.  

          Cadrul didactic  joacă un rol foarte important în  educarea copilului în vederea sprjinirii acestuia în 

mediul școlar, intervenind prin: 
- adaptarea mediului educaţional (aşezarea în bancă , apropierea faţă de cadrul didactic)  şi organizarea 

mediului din clasă astfel încât factorii dictatori să fie evitaţi cât mai mult cu putinţă; 

- împărţirea sarcinilor date în grupă în unităţi mici, astfel încât copii să aibă  cât mai multe recompense 
imediate şi feedback pentru îndeplinirea lor; 

- adaptarea instrumentelor şi sarcinilor de lucru, adaptarea curriculumului şi strategiilor de predare la copii 

cu ADHD; 
- alcătuirea şi comunicarea clară a regulamentului din clasă pentru copilul cu ADHD; 

- comunicarea cu copilul cu ADHD într-o manieră simplă , clară , concretă şi uşor de înţeles; 

- responsabilizarea copiilor cu ADHD care să le dezvolte abilităţile de lider şi încrederea în capacitatea 

lor de a urma instrucţiunile; 
- alternarea sarcinilor dificile cu cele uşoare şi sarcinile care sunt obositoare cu cele relaxante;  

- copii să se deplaseze pe arii restrânse în clasă , sau în sala de grupă cu condiţia de a nu alerga; 

-  comunicarea cu părinţii despre evoluţia copilului pentru ai informa şi educa în legătură cu modul în care 
îi pot ajuta pe copil; 

- aplicarea creativităţii şi spontaneităţii lor atunci când aveţi ocazia ; 

- se recomandă înscrierea copilului cu ADHD într-o clasă cu număr redus de elevi; 

Atât părinţii cât şi întreaga familie au un rol foarte important în viaţa copilului. Părinţii 
trebuie să fie înţelegători, răbdători şi să-i ajute,ei trebuie să fie bine informaţi cu privire la ADHD ,să păstreze 

permanent legătura cu grădiniţa/şcoala, să aibă răbdare cu  copilul şi să colaboreze cu membrii familiei şi cu 

ceilalţi apropiaţi (rude, vecini, etc.). 
          Părinţii trebuie să aibă tăria să afirme de faţă cu ei şi de faţă cu ceilalţi că fac tot ce le stă în putere ca să-

şi ajute copilul . 

          În educaţia oricărui copil este esenţial să-i orientăm resursele energetice în direcţii constructive şi creative 
şi nicidecum să-i limităm sau să-i inhibăm manifestările spontane şi naturale de explorare a mediului de viaţă . 
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Educația pentru sănătate în grădiniță 

                                                                                          G.P.P. NR.2  TG. NEAMT 

                                                                       prof. înv. preşcolar:. Drăgănescu Petronia  

Procesul de însușire a regulilor igienice, precum și a normelor de protecție a vieții proprii și a 

altora trebuie să pornească de la cunoașterea lor. Educatoarea este aceea care trebuie să-l familiarizeze 

pe copil cu toate normele accesibile vârstei cu privire la: igiena îmbrăcămintei, igiena alimentației, 

igiena locuinței, igiena grădiniței, igiena mediului înconjurător, etc. Acestea trebuie să vizeze 

comportarea copilului în situații cât mai variate. 

În procesul de însușire a regulilor igienice, de o mare importanță este succesiunea potrivită a 

acestora deoarece, numai astfel se asigură îndeplinirea lor cu ușurință. Pentru început se recomandă 

transmiterea unor reguli elementare, mai apropiate de viața copiilor și mai strâns legate de diferite 

cerințe ale regimului zilei, explicându-le apoi, treptat. Este necesar să se respecte particularitățile de 

vârstă și individuale ale copiilor, normele igienice având un caracter concret, iar însușirea lor făcându-

se în mod conștient. 

Copiii învață să se poarte, imitând comportamentul adulților apropiați. Exemplul dat de adulți și 

de copiii de vârstă mai mare este mai puternic decât cuvântul sau ”impulsurile” în modelarea 

comportamentului și personalității copilului care crește. Exemplul personal devine o metodă eficace 

în formarea deprinderilor atunci când este însoțit de explicații bine chibzuite, indicații precise care 

orientează și dirijează activitatea. 

Toate acestea nu sunt eficiente fără exercițiul efectuat zilnic, supravegheat sistematic, controlat 

și evaluat obiectiv. Controlul trebuie însoțit de aprecierea verbală a acțiunilor, faptelor, comportării 

corecte, precum și sublinierea celor greșite. 

Prin folosirea unor întrebări de genul „Ce s-ar întâmpla dacă…?”, „Cum ne păstrăm…?” se 

pot corecta unele atitudini și comportamente; astfel, axându-se pe problematizare – ca metodă de lucru 

– putem determina copiii să descopere cauzalitatea (exemplu: poveștile ”Supărarea Daniele”, de 

Viniciu Gafița; ”Maricica”, de Luiza Vlădescu; poezia ”Sfaturi bune”, etc.). 

Educația pentru sănătate a copiilor se poate realiza prin toate categoriile de activități de învățare 

din grădiniță. Activitățile de dezvoltare personală ne oferă, prin conținutul, structura și modul lor de 

organizare, multiple posibilități de realizare a educației pentru sănătate. 

• Rutinele sunt activități-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Acestea acoperă 

nevoile de bază ale copilului și contribuie la formarea/ exersarea/ consolidarea celor mai elementare 

deprinderi de igienă individuală și colectivă, de ordine și disciplină („Ne pregătim pentru activități”), 

în special – și la educație pentru sănătate, în general, prin activitățile pe care le înglobează (micul 

dejun, igiena – spălatul și toaleta, masa de prânz, somnul/ perioada de relaxare de după-amiază, 

gustările și nu în ultimul rând întâlnirea de dimineață, când accentul cade pe autocunoaștere („Cine 

sunt eu/ Cine ești tu?” – imaginea/ stima de sine); dezvoltarea abilităților de comunicare („Azi mi-a 

plăcut/ nu mi-a plăcut….”; „Sunt vesel/ trist pentru că…”); dezvoltarea empatiei („Cum v-ați simți 

dacă cineva v-ar spune…?”); medierea conflictelor („Fără violență!”). 

• Tranzițiile, ca activități de scurtă durată ce fac trecerea de la rutine la activități de învățare/ de 

la o activitate de învățare la alta, în funcție contextul momentului, pot contribui la educația pentru 
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sănătate a copiilor. În acest sens, ele pot lua forma unei activități desfășurate în mers ritmat sau a 

exercițiilor fizice de înviorare care să antreneze toate segmentele corpului și care – se impune – să se 

desfășoare zilnic. 

• Activitățile opționale au menirea de a descoperi și dezvolta înclinațiile copiilor și de a dezvolta 

abilități, prin conținutul lor, pot viza și educația pentru sănătate a copiilor. 

Cât privește literatura pentru copii, posibilitățile de a face educație pentru sănătate prin 

conținutul ei sunt nelimitate. Rămâne ca o primă îndatorire a educatoarei să sesizeze valorile educative 

ale textelor, să le transpună în obiective formulate în termeni comportamentali, pentru ca, prin metode 

adecvate acestea să capete finalitatea dorită. 

Iată cum, copiii de 3-4 ani, află din povestea „Maricica”, de Luiza Vlădescu, că aceasta este o fetiță 

din grupa mică, murdară, neglijentă, care, vrând să plece la grădiniță, nu ține cont de părerile 

prietenilor săi: săpunul, apa, pieptenul și periuța de dinți. Ajunsă la grădiniță, fetița suportă 

consecințele neascultării și neglijenței de care a dat dovadă: colegii o marginalizează, motivând că este 

nepieptănată, murdărică, cu hainele neîngrijite, jucăriile nu doresc să se joace cu ea, sub același pretext. 

Afectată profund de cele întâmplate, Maricica hotărăște să-și schimbe comportamentul. 

În concluzie, rolul educatoarei este unul major în formarea unui „subiect” activ, liber și critic, 

fiind orientat și format pentru a înțelege, interpreta și evalua orice influență educațională pentru a 

deveni capabil să facă opțiuni adecvate. 

Grădinița este prima verigă a sistemului de învățământ care trebuie să intre în funcțiune în 

domeniul educației pentru sănătate, exercitând influențe educative menite să modeleze și care-și vor 

pune amprenta pe întreaga dinamică ulterioară a comportamentului civic al individului.  
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STIMULAREA ÎNVĂȚĂRII LA COPIII 

           CU CERINȚE SPECIALE 

Prof. Țîra alina Maria 

Grădinița  cu P.P. Dumbrava Minunată, Zalău 

 

‘ Omul este ca un copac. Dacă stai în fața lui să-l vezi dacă crește sau dacă a crescut, nu vei 

vedea acest lucru. Dar, dacă-l îngrijești și ai grijă de el, curățându-l de buruieni vei vedea cu timpul 

cum el se înalță,crește și devine falnic.’ 

Conceptul de "cerințe educaționale speciale" reprezintă o categorie macro care include în sine 

toate dificultățile de învățare posibile ale elevilor, atât situațiile considerate în mod tradițional ca 

handicap (mental, fizic, senzorial), cât și cele referitoare la învățarea specifică, cum ar fi dislexia, 

tulburări de deficit de atenție sau alte situații de comportament, probleme psihologice, relaționale. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu 

deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de 

inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 

paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, 

supra-alimentarea); 

            - copiii cu handicap asociat; 

            - copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, 

dislexia,       discalculia, dispraxia); 

            - copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, 

sindromul Asperger,          întârzieri în dezvoltarea limbajului 

Copiii integraţi au nevoie de sprijinul nostru, al cadrelor didactice şi de sprijinul colegilor de 

clasă. Ei nu trebuie marginalizaţi în nici un fel, nu trebuie „uitaţi” în clasă pornind de la ideea că nu 

vor putea ajunge niciodată ca şi ceilalţi elevi. 

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării acestora 

în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-

şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea problemelor reale şi 

apropiate. 

Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii 

abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de 

capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea 

conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se 

facă diferenţiat. Astfel, în urma analizei amănunţite a evaluărilor iniţiale, trebuie proiectat 
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conţinuturile  individualizat şi diferenţiat, astfel încât să poată fi înţelese de către elevi, am avut în 

vedere faptul că învăţarea trebuie văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ, îşi asumă 

roluri şi responsabilităţi. 

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. 

Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare 

ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi 

trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe 

adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor 

educaţionale conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin 

oportunităţi educaţionale variate. 

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii 

intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice . 

Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele 

cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. 

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională 

pentru că: au abilităţi diferite, au interese diferite, au experienţe anterioare de învăţare diferite, provin 

din medii sociale diferite, au diferite comportamente afective(timiditate, emotivitate) au potenţial 

individual de învăţare, învaţă în ritmuri diferite, au stiluri de învăţare diferite. 

Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

• adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea 

obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară; 

• adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele 

de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), materialul 

didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de 

sprijin); 

• adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot 

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să 

vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare rezultatele evaluării 

iniţiale.Tratarea individualizată a şcolarilor facilitează adaptarea acestora la cerinţele şi obiectivele 

procesului    instructiv-educativ şi presupune corelarea între cerinţele programei şi posibilităţile 

copiilorTratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor 

instructiv-educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Sarcinile care se dau  copilului să fie în 

concordanţă cu însuşirile de personalitate, care se află în permanent devenire şi transformare, astfel 

asigurându-se o amplificare a efortului psihic şi fizic al copilului. 

Diferenţierea se poate face atât prin curriculum, prin extinderea şi profunzimea cunoştinţelor propuse 

spre învăţare, cât şi prin formele de organizare a activităţii şi a metodelor didactice utilizate. Copiii 
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aflaţi în diferite faze ale insuccesului şcolar pot fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi 

individual, cu sarcini de lucru care să ţină seama de dificultăţile lor. 

Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării 

copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea 

încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive 

(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească 

un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, 

concisă, ideile să fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze 

elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi 

pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Metodele de simulare 

(jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul unor 

discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale.  

Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea 

activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau 

proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în 

educaţia specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă 

învăţarea prin cooperare. 

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi specificul 

învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc un sprijin suplimentar, 

activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de învăţare; este vorba de cerinţe speciale, diferite de 

ale majorităţii copiilor şi care determină măsuri specifice. Cerinţe speciale poate avea orice om/copil 

în anumite perioade, pentru că cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, complexă şi 

dinamică - de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi persoanei, 

până la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi specifică.  

Să nu uităm că şi „copiii care au anumite dizabilităţi/handicapuri au trebuinţe de bază în creştere şi 

dezvoltare ca toţi copiii. Identificăm: nevoia de afecţiune şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, 

de încredere în sine, de responsabilitate ş independenţă”. (E. Vrăşmaş, 1998). 

                                       "Nu există copil perfect, așa cum nu există părinte perfect, 

                                        dar există copilul special, văzut prin ochii părintelui special." 
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Lumea Origami, o lume magică, cu parfum de orient 

                                                                   Profesor Ştefănescu Ioana Codruţa 

                                                                       Colegiul Economic Viilor, Bucureşti 

       Începând cu anul şcolar 2011-2012, când a fost implementat pentru prima dată Programul “ Şcoala altfel 

”, am creat şi dezvoltat, în calitate de profesor diriginte ( învăţământ liceal),  ateliere de lucru şi creaţie, pe două 

teme principale, ambele de inspiraţie japoneză: origami şi ikebana, cel de-al doilea fiind încă în faza de început, 

de tatonare. În cadrul atelierelor de Origami, am realizat o gamă variată de produse, cu grad de dificultate de la 

simplu la complex, am realizat expoziţii şi concursuri ( exceptând aceşti ultimi doi ani de pandemie, în care nu 

s-a mai desfăşurat săptămâna “ Şcoala altfel ” ). În cei opt ani de coordonare a activităţii din cadrul acestor 

ateliere de lucru, am observat că realizarea de produse Origami este una dintre activităţile pe care elevii au dorit 

să le continue pe parcursul întregului ciclu liceal, relizând progrese de la un an la altul şi învăţând unii de la 

ceilalţi. În acest context, am în vedere oportunitatea de a implica elevii de liceu(cu precădere pe cei din anii 

terminali), în acţiuni de voluntariat prin care ei înşişi, sub îndrumarea noastră a profesorilor, să desfăşoare astfel 

de ateliere de lucru, sesiuni de discuţii , în care să îi iniţieze pe copiii din centrele sociale, creând astfel o punte 

de legătură, creată cu propriile mâini, prin împăturirea cu har şi măiestrie a bucăţiilor de hârtie colorată care 

prind astfel viaţă şi se transformă în diverse figurine. 

      Aceste arte tradiţionale japoneze, precum ikebana – arta aranjării florilor, chanoyu – ceremonia ceaiului, 

origami – arta plierii hârtiei şi multe altele au simbolizat elemente ale frumuseţii şi perfecţiunii japoneze. Pe 

lângă valoarea estetică, arta origami mai are, în viaţa cotidiană şi una utilitară. Astfel, se pot realiza accesorii 

vestimentare ( broşe, ornamente de păr, diverse gablonţuri), obiecte decorative pentru decorarea interioarelor 

(lămpi, bibelouri, abajururi, vaze, cupe, cutii ornamentale, şerveţele ornamentale de diferite forme), flori 

ornamentale, păsări( cocorul din hârtie este un simbol important al culturii japoneze, folosit adesea la ceremonii 

sau ca decor de masă la restaurant), animale, clădiri etc. Desigur, se poate avea în vedere şi organizarea unei 

ezpoziţii cu vânzare a produselor realizate de către copii, produse handmade, a căror valoare constă îndeosebi 

în munca depusă de ei. 

      Prin învăţarea formelor de bază ale acestei arte, copiii înţeleg relaţia existentă între un corp solid, concret, 

şi reprezentarea sa tridimensională din hârtie, prin intermediul liniilor de pliere şi a culorilor, dobândind şi 

aprofundând totodată şi cunoştinţe de geometrie, atât plană, cât şi în spaţiu. 

      Activităţile extraşcolare sau extracurriculare, precum astfel de ateliere de lucru, ca activităţi complementare 

celor de învăţare realizate în cadrul lecţiilor din sala de clasă, cultivă interesul elevilor pentru diferite alte 

domenii, zone de interes, lărgindu-le acestora atât orizontul de cunoaştere ştiinţifică, cât şi dezvoltându-le 

abilităţi, competenţe necesare în sfera socială şi profesională. 

      Realizarea unor ateliere de creaţie din domeniul artelor frumoase poate constitui o oportunitate  prin care 

elevii să-şi dezvolte atât abilităţile şi deprinderile practice, psihomotorii cât şi să îşi desăvârşească educaţia 

estetică prin cultivarea gustului pentru frumos. Prin dezvoltarea educaţiei estetice şi prin atragerea elevilor în a 

făuri, realiza ei înşişi frumosul,  în cadrul unor astfel de ateliere, se ating multiple obiective precum: dezvoltarea 

capacităţii de a identifica şi percepe frumosul, dezvoltarea simţului proporţiilor şi armoniei, stimularea 

creativităţii, facilitarea comunicării şi a integrării sociale, cunoaşterea şi acceptarea diferenţelor şi a specificităţii 

diferitelor grupuri umane, în funcţie de criterii precum etnie, rasă, religie, cultură şi tradiţii etc. Cunoaşterea şi 
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acceptarea diferenţelor culturale, religioase, economice, estetice etc contribuie la dezvoltarea unei personalităţi 

umane complexe şi totodată echilibrate, pacifiste, la o atitudine pozitivă, de acceptare şi toleranţă faţă de 

diversitatea tipologiilor umane.  

      Trăim într-o societate consumeristă, în care mărfurile, campaniile şi ofertele promoţionale, adesea de 

nerefuzat, tentaţiile de tot felul, prin care noi consumatorii suntem ispitiţi la tot pasul să cumpărăm, să 

consumăm tot mai mult, adesea cantitatea primând faţă de calitatea produsului. Din aceste considerente, este 

foarte greu, mai ales pentru copii, adolescenţi şi tineri să realizeze “achiziţiile” corecte , să stabilească criteriile 

de a alege un produs: utilitate, necesitate, grijă faţă de mediu , sănătate, frumuseţe, eleganţă, valoare, preţ corect 

( raport calitate/preţ). Astfel, fenomenul Kitsch, consumul de substanţe dăunătoare, poluante sau chiar interzise, 

mutilarea chipului, trupului prin intervenţii adesea caricaturale, ca raportare la standarde estetice arbitrare, sunt 

doar câteva dintre consecinţele unui astfel de consumism ce prinde teren pe fondul unor deficienţe de educaţie 

şi instrucţie, a unui analfabetism spiritual. 

        Educaţia estetică realizată şi prin astfel de activităţi din cadrul atelierelor de lucru, reprezintă o premiză a 

dezvoltării armonioase a copiilor şi adolescenţilor. 
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Perspective în integrarea copiilor cu ADHD  

Burciu Bianca 

Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași 

 

 

Combaterea discriminării, formarea unei comunități deschise prin accesul tuturor la educație, 

promovarea egalității în drepturi și responsabilități, flexibilizarea programelor școlare, gândirea unor demersuri 

educative personalizate sunt câteva dintre dominantele sistemului educațional actual, care face posibilă 

integrarea copiilor hiperactivi. Educarea acestora în colectiv are nevoie de o abordare specială, întrucât trebuie 

să se acorde o atenție maximă emoțiilor elevilor, iar lecția în sine trebuie să devină o alternativă pentru 

rezolvarea problemelor specifice. Accentul se mută de pe asimilarea propriu-zisă a cunoștințelor, a achizițiilor 

pe nevoia ca acești elevi să fie motivați, să li se mențină trează curiozitatea, prin metode atractive și să înțeleagă 

totodată și semnificațiile cunoștințelor pe care le au de învățat. Diagnosticarea unui copil cu ADHD este destul 

de complicată și presupune o analiză atentă a comportamentului, pentru a identifica în timp, schimbări ale 

comportamentului. Sindromul deficitului de atenție cu hiperactivitate este asociat copiilor care se simt slab 

motivați de școală, au un grad ridicat de agitație, sunt indiferenți față de activitățile didactice, lipsiți de 

concentrare și atitudinea lor reflectă uneori un risc ridicat de a avea un comportament mai agresiv. Creșterea 

violenței în școli, scăderea motivației pentru învățare sunt două aspecte care necesită o atenție sporită din partea 

cadrelor didactice, dar și a părinților pentru a identifica cu multă atenție primele simptome ale unui 

comportament ADHD, tocmai pentru a adopta de timpuriu măsuri adecvate. Esențiale în identificarea unui 

astfel de copil sunt gravitatea formelor de manifestare, durata simptomelor (ca timp, cel puțin șase luni), 

contextul care a determinat apariția acestui tip de reacții, dar și impactul negativ asupra atitudinii copilului față 

de școală, asupra performanțelor sale, a relaționării la nivelul colectivului din care face parte. 

 Un copil diagnosticat cu ADHD prezintă un grad ridicat de inadaptare în raport cu nivelul de dezvoltare 

al categoriei de vârstă din care face parte. Nu a fost identificată o cauză genetică sau biologică care să justifice 

aceste dificultăți, ce țin și de nivelul psihologic, reprezentat de comportamente care se definesc prin dizabilități 

de învățare, lipsa unei motivații suficiente pentru un efort intelectual, impulsivitate, agitație, aspecte ce necesită 

o intervenție complexă din partea specialiștilor, cu efecte scontate în cazul în care depistarea simptomelor se 

face relativ timpuriu. Comportamentul acestor copii poate aduce frustrare atât în rândul colegilor, cât și al 

profesorilor, mai ales în cazul în care acesta nu este diagnosticat corect și asumat. Tratamentul ADHD este în 

relație directă cu modul în care s-a făcut această diagnosticare, prin intermediul unor evaluări și recomandări 

oferite de psiholog, dincolo de tratamentele care țin de parte medicală. Un grad ridicat de ameliorare a unui 

astfel de comportament îl constituie o abordare educațională centrată pe menținerea activă a interesului și a 

curiozității copilului, prin intermediul unor metode adaptate la gradul de dezvoltare specific unui astfel de copil. 

Se recomandă o abordare diferențiată în demersul educativ, dublat și de consiliere familială, individuală. Aceste 

aspecte presupun deschidere și flexibilitate din partea școlii, o atenție sporită, răbdare pentru a depista, pentru 

a canaliza în sens pozitiv evoluția unui astfel de copil. O atenție sporită trebuie acordată managementului 

timpului alocat, astfel încât acesta să nu simtă presiunea sarcinilor zilnice, familie având un rol preponderent în 

educația sa echilibrată, urmărind permanent să elimine orice context care ar presupune o expunere nocivă, 

putând gândi chiar o restructurare a rolurilor și a funcțiilor în cadrul familiei. Stimularea învățării independente 

poate întări motivația copilului prin stabilirea unor obiective clare, ce sunt propice unui cadru al învățării, 

sarcinile impuse trebuie să fie coerent explicate, cu răbdare, într-un spațiu destinat exclusiv învățării, fără 

existența unor factori perturbatori. Sancțiunile unui astfel de copil trebuie aplicate în mod echilibrat,  departe 

de a i se transmite un sentiment de presiune sau de teamă. Analizând cu atenție greșelile acestuia, fără a uita că 
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trebuie să existe și un sistem de recompense foarte clar definite, adultul va urmări evoluția copilului și va 

favoriza interacțiunile sale pozitive prin implicarea acestuia în activități ce presupun urmărirea unor obiective 

clare și punctuale, cu un timp gestionat și dozat eficient. De altfel, este ideală implicarea elevului în 

implementarea unor strategii didactice, astfel încât să aibă sentimentul că ideile și dorințele sale contează, mai 

ales că îl responsabilizează și îl provoacă să ofere sugestii sau chiar soluții. Acțiunile sale pozitive trebuie făcute 

vizibile, întrucât aceste aspecte au rol stimulativ. În plan emoțional este încurajată dezvoltarea imaginației, a 

creativității, a spiritului pozitiv și inovator, deoarece elevul va urmări perseverent și cu multă pasiune un 

obiectiv pe care singur și l-a ales. 

 Un concept esențial în educarea, în devenirea unui copil cu ADHD îl reprezintă educația imaginativă, 

o abordare recentă a educației în cazul acestei categorii de elevi. Noua perspectivă oferă o serie de metode și 

instrumente eficiente în predare și în învățare, corelate cu particularitățile psihologice ale copilului pus în 

contexte educaționale ce valorifică inteligența emoțională, printr-un demers didactic personalizat, individualizat 

și adaptat acestui segment de elevi. De exemplu, teoria inteligențelor multiple aduce o un o nouă viziune asupra 

valorificării potențialului individual al oricărui elev, astfel încât modul său de înțelegere a lumii să capete 

semnificație și pe parcursul procesului educativ. Un astfel de model dezvoltă capacitatea de a-și interioriza 

achizițiile într-un mod personal și într-o manieră ce îi reflectă propriul fel de a fi, cu sensuri profunde mai ales 

în cazul copiilor cu ADHD. 
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Integrarea copiilor cu CES în grădiniță 

 

Prof. Atoderoaie Ionela 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 26, Iași 

 

În cadrul programului instructiv-educativ din grădiniţă, copilul este cooptat într-un proces de construire 

sau elaborare a unui comportament care să-i permită afirmarea eului prin descoperirea competenţelor sale ori 

prin constatarea dificultăţilor pe care le are de învins.  

Activitățile, jocurile care ajută la integrarea copilului cu CES, la dezvoltarea stimei de sine, sunt în 

special cele axate pe mișcare, cele muzicale, logico-matematice și, mai târziu, concursurile. 

În rândurile următoare vor fi prezentate exemple de jocuri care ajută la integrarea copilului cu CES în 

grădiniță. 

 Jocuri de dezvoltare cognitivă 

Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în obținerea reușitei 

școlare. Copilul cu CES trebuie să urmeze o programă adaptată conform cu nivelul dezvoltării sale intelectuale. 

 jocuri didactice precum: jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare, jocul omisiunilor (excluderea 

elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/ sesizarea elementelor lipsă dintr-un ansamblu); jocuri asociative 

(„Jocul categoriilor”, „Familia de animale“; „Salata de legume”; „Care este casa lui?”, „La ce foloseşte …?”); 

– jocul ghicitorilor. 

Exemple de jocuri care pot fi folosite în procesul de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale 

în învățământul de masă sunt nenumărate; ele pot fi folosite la absolut orice materie, în pauze, în cadrul 

activităților extrașcolare.  

Jocurile, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 

practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 

autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi. 

 Jocuri de stimulare senzorială 

Orele de muzică și mișcare; arte vizuale și abilități practice, precum și cele de joc și mișcare sunt cele mai 

generoase pentru includerea în programă a jocurilor senzoriale distractive pentruecopiii cu CES. Iată câteva 

exemple care vor cuceri întregul colectiv: 

 Modelaj din aluat: copiii amestecă făină cu apă și din aluatul rezultat pot modela animăluțe, figuri geometrice, 

oameni de zăpadă, etc. După uscare, își pot picta figurinele cu acuarele de apă. 

 Împerechează obiectele după sunet: în cutiuțe mici de plastic (gen de surpriză de ou Kinder) se ascund diverse 

obiecte mici: boabe de fasole, bănuți, mărgele, bomboane etc. Copiii trebuie să agite fiecare recipient și să le 

potrivească după sunetul emis, două câte două. 

 Jocuri de autonomie personală 

Numită ludoterapie, terapie ocupațională, acțiunea de stimulare a autonomiei personale se poate face și la 

grădiniță, nu numai la ședintele de terapie individuală, doar că un pic altfel, împreună cu copiii tipici! 

 Jocurile de rol: sunt ideale pentru orice arie de dezvoltare, dar, în cazul autonomiei personale, elevii speciali 

pot învăța ușor principii esențiale ale vieții de zi cu zi: „De-a magazinul”, „La spectacol”, „În vizită la muzeu”, 

„În excursie”, „Curățenie în camera mea”. Observând de fiecare dată comportamentul colegilor, imitându-l și 

generalizând fiecare noțiune dobândită într-o situație reală, autonomia personală va fi îmbunătățită semnificativ. 

http://www.omfal.ro/jocuri-educative/stimulare-senzoriala
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 Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi organizare temporală: „Mergi în ritmul dat de mine!”, 

„Baloanele cu zilele săptămânii”, „Stai pe roşu, treci pe verde!”. 

 

 

 Jocuri de socializare 

 „Poștașul”- este un joc iubit atât la grădiniță, cât și în clasele primare. Un copil ține o scrisoare în mână și 

poartă un dialog introductiv cu întregul colectiv: 

-Cine este? 

-Poștașul! 

-Și ce ne aduce? 

-O scrisoare? 

-Pentru copiii care…(mănâncă, dansează, cântă la pian, se spală pe dinți etc). 

Copiii încearcă să gesticuleze cât mai bine provocarea lansată de către poștaș, iar acesta îl va alege pe 

următorul, în funcție de cât de bine au îndeplinit sarcina.   

Fiind un joc simplu, care implică mimica, mai mult decât comunicarea, copilul cu CES se va simți în largul 

său, va realiza că poate face aceleași lucruri cu cei din clasa lui. Starea de bine pe care o trăiește copilul este 

cea mai puternică armă pentru integrare și pentru obținerea succesului școlar. 

 „Deschide urechea bine!” cred că toată lumea cunoaște regulile simple ale acestui joc. Un copil stă pe un 

scaun, în fața clasei și, după ce ascultă cântecelul („Deschide urechea bine să vedem ghicești ori ba, cine te-o 

striga pe nume, hai ghicește, nu mai sta!”) trebuie să spună numele colegului care l-a strigat. Jocul este extrem 

de util pentru toți copiii care formează un nou colectiv, este o modalitate facilă de a învăța numele colegilor. 

Exemple de jocuri care pot fi folosite în procesul de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale 

în învățământul de masă sunt nenumărate; ele pot fi folosite la absolut orice materie, în pauze, în cadrul 

activităților extrașcolare.  

Jocurile, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează  acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul 

practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se 

autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi. 
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Intervenția profesorului în cazul copiilor cu CES 

 

Profesor: CATRINOIU GIANINA-MARIA 

Școala Gimnazială „VASILE CONTA” Com. Ghindăoani, Jud. Neamț 

 

 

             Ideal este ca elevii să înveţe în clasă, sub supravegherea unui profesor sensibil la cerinţele lor, care îi 

ajută şi le îndrumă modul de învăţare. 

            Caracteristicile unei clase ideale:  

- Profesorul stabileşte un climat de încredere, dând regulat elevilor ocazia de a se întâlni în grup, pentru a discuta 

probleme de ordin şcolar, dar şi de ordin general, ce sunt legate de organizarea şi funcţionarea clasei; 

- Elevilor nu trebuie să le fie frică de un sistem bazat pe succes sau eşec, ci trebuie să participe împreună cu 

profesorul la evaluarea rezultatelor muncii lor; 

- Profesorul nu reprimă prin pedepse comportamentele inadecvate, ci explică posibilele consecinţe ale acestui 

comportament, sub aspectul securităţii elevilor.; 

- Profesorii sunt deschişi faţă de elevi. Ei nu pun întrebări complicate, la care ştiu că nu li se va răspunde, iar 

elevii ştiu că profesorul are încredere în ei; 

- În cea mai mare parte a timpului, profesorul vorbeşte cu elevii, nu către ei, îi ascultă atent şi zâmbitor când 

aceştia îi povestesc mici întâmplări din viaţa clasei.  

             Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este 

apreciat ca individ, nu ca un număr dintr-o listă. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ după 

posibilităţile fiecăruia, profesorii trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă.  

             În general, profesorii trebuie:  

- să cunoască dificultăţile de învăţare ale elevilor, modul în care se manifestă acestea şi domeniile în care se 

manifestă;  

- să se asigure că elevii stăpânesc bine aptitudinile necesare nivelului în care sunt încadraţi;  

- să verifice dacă materialele pentru fiecare lecţie sunt cele adecvate;  

- să procure material corespunzător, dacă este cazul;  

- să-şi rezerve timp pentru evaluarea eficienţei activităţilor de învăţare şi cunoaştere.  

           Elevii cărora le este greu să urmărească lecţiile pot folosi materiale audio-vizuale (filme, albume, 

diapozitive, desene etc.) sau obiecte, ce vin în completarea prezentării orale a materiei. Pentru elevii care nu au 

o memorie prea bună, ideile esenţiale trebuie scrise pe tablă sau pe o foaie de lucru.  

           În timp ce majoritatea elevilor îşi continuă activitatea, profesorul poate acorda câteva minute, la sfârşitul 

expunerii, pentru a lămuri sau a face un rezumat pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.  

           Se poate recurge şi la alte metode de învăţare individualizată. De exemplu, dacă un elev nu poate scrie 

la fel de repede ca şi ceilalţi sau are dificultăţi cu ortografia, unul dintre colegi îl poate ajuta; sau profesorul 

poate înregistra expunerea, permiţând acestui elev să lucreze în ritmul propriu.  

 

           Modelele de intervenţie se referă la dificultăţile de învăţare ale unui elev prin metode şi materiale ce 

corectează sau elimină deficienţele. Tendinţele de aplicare actuală pornesc de la patru ipoteze de bază: a) toţi 

elevii au puncte tari şi puncte slabe; b) combinarea acestora se află la originea capacităţii de a învăţa sau nu; c) 

aceste forţe pot fi cunoscute; d) învăţarea se poate axa pe deficienţele procesului în sine sau pe punctele tari şi 

cele slabe.  

1.Analiza sarcinilor  

Profesorii trebuie să cunoască cele patru etape ale analizei sarcinilor: definirea obiectivelor, determinarea 

stadiului elevului la începutul lucrului, stabilirea lecţiilor şi evaluarea.  

Definirea obiectivelor  
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în prima etapă trebuie stabilite obiectivele, ceea ce se consideră că elevul poate să achiziţioneze la sfârşitul 

perioadei. De exemplu, obiectivul poate fi următorul: elevul să scrie după dictare, cu litere de tipar, 20 de cuvinte 

compuse din trei litere, ce conţin vocalele a, i sau u.  

Determinarea stadiului elevului la începutul lucrului  

Pentru a îndeplini o anumită sarcină, elevul trebuie să poată fi capabil să o facă. Pentru a stabili acest lucru, 

trebuie analizate cunoştinţele elevului şi lacunele sale în raport cu obiectivul stabilit, în acest scop, trebuie creată 

lista abilităţilor necesare realizării obiectivului şi stabilirea etapei în care se încadrează elevul.  

Stabilirea şi derularea lecţiilor  

Vor trebui analizate şi abilităţile secundare pe care trebuie să le stăpânească elevul pentru a putea atinge 

obiectivul propus. Deoarece pentru unii elevi sunt necesare 3-4 lecţii pentru a achiziţiona un obiectiv secundar, 

pentru alţii poate fi necesară doar o singură şedinţă. Din această cauză, profesorul trebuie să dea dovadă de 

ingeniozitate pentru a nu plictisi copilul.  

Evaluarea  

Evaluarea se va efectua strict asupra obiectivului stabilit, pentru fiecare etapă a învăţării, pentru a verifica fiecare 

dintre abilităţile necesare realizării obiectivului stabilit.  

2. Învăţarea eficientă  

Definiţie: învăţarea eficientă vizează ameliorarea unui anumit comportament o dată. Obiectivul ce trebuie atins 

este achiziţionarea completă a unei anumite aptitudini.  

Etapele învăţării eficiente : 

Determinarea cerinţelor  

Analiza erorilor elevului se bazează pe observarea sa în timpul muncii, putând determina măsura în care a 

achiziţionat o anumită sarcină.  

Stabilirea obiectivelor  

Determinarea unităţilor de măsură  

Pentru stabilirea unei unităţi de măsură corecte, vom face apel la o grupă de elevi de aceeaşi vârstă, care poate 

realiza obiectivul. Pentru a cunoaşte progresul realizat, este necesar să cunoaştem mai întâi randamentul actual.  

Tabelul progresului zilnic  

Se utilizează un tabel în care se notează zilnic numărul de elemente corecte în unitatea de timp. Acest tabel 

permite vizualizarea rezultatelor şi a progreselor şi va stimula elevul.  

Pregătirea fişelor de activitate şi a foilor de lucru poate lua un timp destul de mare, dar acestea permit 

profesorului o activitate organizată şi eficientă. Pe de altă parte, deoarece verificarea efectivă nu ia decât un 

minut, ea se poate desfăşura zilnic.  

3. Lucrul în grup  

Definiţie : Lucrul în grup oferă posibilitatea elevilor cu dificultăţi de învăţare să colaboreze cu alţii, prin discuţii, 

lucrări de cercetare şi jocul de rol.  

Tipuri de grupuri  

Grup de opinii. Acest tip de activitate se desfăşoară prin discuţii libere, însă asupra unui anumit subiect, de 

exemplu Ce s-ar întâmpla dacă am putea citi gândurile? Pentru ca toţi copiii să înţeleagă subiectul, profesorul 

trebuie, pentru început, să pună întrebări pentru a ajuta înţelegerea acestuia. Apoi, în timpul discuţiilor, punctaţi 

principalele idei. înregistraţi discuţiile, pentru ca la sfârşit să puteţi evalua participarea fiecărui elev.  

Grupul de lucru dirijat Acest tip de lucru în grup urmăreşte realizarea mai multor obiective. Numărul restrâns 

de participanţi permite ca toţi să participe activ, în plus, putem evalua repede modul de achiziţie individuală a 

fiecărui elev, urmărind participarea fiecăruia.  

Grupul de dezbateri. Această formulă de lucru în echipă permite abordarea eficientă a problemelor ce privesc 

clasa. Se numeşte un conducător al grupului, iar un alt elev este însărcinat cu efectuarea de evaluări ale 

participării celorlalţi. Acesta din urmă va rezuma şi recomandările grupului. Profesorul participă, şi el, la 

activitatea grupului.  
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A B 

Grupul de cercetare. Această formă este recomandată pentru elucidarea sistematică a unei probleme. Timp de 

câteva zile sau săptămâni, elevii lucrează în grup pentru rezolvarea unei sarcini sau realizarea unui proiect.  

Grupul de analiză creatoare. Această formulă este convenabilă în special pentru studierea unei probleme 

controversate sau delicate. Profesorul are un rol secundar şi evită să joace rolul unei "bănci de date", stimulând 

elevii în crearea unei astfel de "bănci", în atingerea acestui scop, se pun întrebări pentru elaborarea de idei. 

Analiza creatoare dezvoltă capacităţile logice ale participanţilor atunci când întâlnesc probleme controversate 

şi îi învaţă că pentru anumite probleme nu există "răspunsuri categorice".  

Grupul de discuţii libere. Această formă este utilă pentru învăţarea anumitor abilităţi fundamentale: să-şi aştepte 

rândul pentru a vorbi, să fie atent la ce se discută şi să nu se abată de la subiect. Elevii învaţă să-şi precizeze 

punctul de vedere, să împartă o problemă în mai multe subiecte, să asculte opinia altora şi să-şi reevalueze 

propria opinie. Conducătorul şedinţei poate juca rolul avocatului, prezentând situaţii similare, propunând 

diverse alternative şi posibilităţi de interpretare, şi punând în discuţie ideile esenţiale.  

Grupul de simulare. Această formă este bună pentru studierea situaţiilor reale, de viaţă, inspirându-se din jocul 

rolurilor. Elevii trebuie să se pună "în pielea unui personaj" şi să joace rolul acestuia. De aici pot rezulta diverse 

atitudini ce trebuie analizate. Prin această experienţă se învaţă importanţa ascultării punctului de vedere al altora.  

Grupul pentru stabilirea sistemului de valori. Această formă permite elevilor stabilirea sistemului de valori şi 

înţelegerea punctului de vedere al altora. Pentru a ajuta elevii să-şi stabilească sistemul de valori, se fac 

schimburi de opinii asupra modurilor de viaţă şi de a gândi ale fiecăruia.  

Adunarea clasei. Această formă este utilă pentru a modifica comporta- mentele inadecvate şi a induce simţul 

răspunderii. Şedinţele pot avea ca subiect comportamentul unora dintre membrii grupului sau activităţi de 

învăţare.  

Pentru a fi eficientă, adunarea clasei trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:  

- Trebuie să fie planificată.  

- Trebuie abordate toate problemele ce privesc clasa sau un anumit elev.  

-  Discuţiile trebuie să vizeze căutarea de soluţii de remediere şi nu pentru a stabili pedepse. Pe de altă parte, 

acest obiectiv nu trebuie să împiedice discutarea consecinţelor comportamentului discutat.  

 

 

FIŞĂ DE LUCRU (CES C/IX) – METAL 

 

 

1. În cele două căni A şi B se află bile identice de fier, respectiv, aluminiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completează şi/sau subliniază răspunsul corect: 

a. Pe talerele celor două balanţe sunt mase marcate identice / diferite. 

b. În cana A se află bile de ______________ şi în cana B se află bile de ________________ 

c. Acelaşi volum de fier şi aluminiu cântăreşte la fel / diferit. 

d. Balanţa a doua se dezechilibrează pentru că _______________ este mai _____________ 
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2. Completează numele metalelor crespunzătoare simbolurilor de sub ramuri, apoi scrie pe ramurile din partea 

stângă 5 proprietăţi ale metalelor, iar în partea dreaptă 5 utilizări ale acestora. 

 

 

3. Dă două exemple de metale albe .…………………………………………………………….. şi două exemple 

de metale colorate: galben ……………………. roşcat ……………………… 

4. Subliniază termenii care corespund metalelor: dur, elastic, gaz, transparent, domestic, casant (se sparge), 

incolor, lucios, conductor electric, viu, invizibil, solubil, dulce, rezistent, absorbant, gustos.  

5. Descrie ce constaţi când introduci o lingură de aluminiu şi una de lemn în oala cu ciorbă aflată pe aragaz. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Al ……………………………..          ….……………………………. Cu 

Fe ……………………………..          ……………………………...... Au 

Hg …………………………….          ……………………………….. Ag 

Pb ……………………………..          …………………….………..... Mg 

Ni ……………………………..           ………….…………………….. Pt 
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6. Transcrie textul de mai jos: 
 

 

7. Notează 5 piese confecţionate din aluminiu. 
 

8. Ghiceşte: 

Poate vrei să mă descriu: 

Sunt metalul arămiu, 

Mi se spune şi aramă, 

Ştii, desigur, cum mă cheamă! 

         ……………………… 

La discreţia oricui, 

Mă-ntâlneşti chiar şi-ntr-un cui, 

Uneori îţi par şiret, 

Când mă reped spre magnet. 

  ……………………… 

Metalele sunt substanţe solide la 

temperatura obişnuită, cu 

excepţia mercurului, care este 

lichid. Proprietăţile caracteris-tice 

ale metalelor sunt:   

 au luciu metalic (datorită 
faptului că reflectă lumina); 

 sunt conductoare electrice şi 
termice (conduc uşor curen-tul 
electric şi căldura); 

 sunt opace (nu lasă să treacă 
lumina prin ele.) 

 se pot prelucra uşor (în foi şi 
fire). 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

  Aluminiu 
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EDUCAŢIA  INCLUZIVĂ 

    ÎNV. Ţuţuianu  Iulia 

    Şcoala  Gimnazială ,,C.D. Aricescu”,Câmpulung Muscel 

 

 În anul 1994, la Salamanca (Spania), a fost adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive şi au fost făcute 

recomandări care au rămas de referinţă pentru UNESCO ş i întreaga comunitate internaţională. Declaraţia 

precizează: 

 ,, Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să inveţe împreună, oricând 

acest lucru este posibil, indiferent de dificultăţile sau de diferenţele dintre aceştia.             

Şcoala incluzivă trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, armonizând, 

pe de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte să asigure o educaţie de calitate pentru 

toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare, folosirea optimă a resurselor 

şi parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care funcţionează. Trebuie să se asigure un continuum al 

spijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare şcoală.”  

Declaraţia de la Salamanca are menţiuni importante cu privire la formarea personalului didactic: 

,,Pregătirea corespunzătoare a întregului personal didactic constituie un element determinant în promovarea 

trecerii către şcolile incluzive. În plus, este tot mai recunoscută importanţa încadrării de profesori din rândul 

persoanelor cu dizabilităţi, care servesc drept modele pentru copiii cu dizabilităţi.” 

Mediul incluziv este acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi toţi copiii. 

Caracteristici ale unui sistem incluziv ideal: 

*Politicile incluzive în şcoală ar conduce la o şcoală care încearcă să includă toţi elevii din comunitate 

şi în care există un program eficient de integrare pentru toţi elevii noi. 

*Elevii au dreptul să studieze orice materiale şi să participe la toate activităţile. 

*Şcoala dispune de o politică eficientă de reducere a absenteismului elevilor şi de reducere a 

exmatriculărilor din motive disciplinare. 

*Strategia de elaborare a curriculumului ţine seama de diversitatea elevilor.  

*Şcoala realizează adaptări ale clădirii care să o facă accesibilă tuturor. 

*Sistemul de evaluare practicat de şcoală apreciază adecvat rezultatele elevilor. 

*Formarea continuă a cadrelor didactice are în vedere diversitatea copiilor, politicile şi serviciile de 

sprijin sunt coordonate global, iar politicile pentru copiii cu cerinţe educative speciale vizează stimularea 

participării în activităţile obişnuite din clasă. 

*Politicile care privesc rezolvarea dificultăţilor comportamentale sunt legate de politicile de sprijin al 

activităţii de învăţare. 

*Distribuirea resurselor şcolii se face în mod echitabil şi şcoala dispune de o strategie prin care părinţii 

sunt încurajaţi să devină parteneri în procesul de învăţare al copiilor lor. 

*Serviciile de sprijin la nivelul şcolii (logopezi, psihologi, profesori de sprijin, etc) asigură creşterea 

gradului de participare a elevilor. 

*Este încurajată implicarea şi participarea la managementul şcolii a tuturor cadrelor didactice.  

*Dezvoltarea unor practici  incluzive la planificarea lecţiilor ce au în vedere toţi elevii. 

*Lecţiile dezvoltă înţelegerea şi sentimentul de respect pentru diferenţe. 

*Personalul din şcoală reacţionează pozitiv la dificultăţile întâmpinate de elevi. 

*Elevii înregistrează succese în procesul de învăţare. 

*Dificultăţile în învăţare sunt considerate ca prilejuri de dezvoltare a unor practici mai bune.    
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Abordarea incluzivă se regăseşte nu numai la nivelul sistemului de educaţie ci şi la nivelul procesului 

didactic. Trăsăturile procesului didactic de tip inclusiv sunt cele care ţin de adaptarea lui la diferenţele dintre 

copii. Toţi profesorii din şcoală participă la planificare activităţilor de pregătire a elevilor. Cadrele didactice 

folosesc relaţia cu părinţii şi cu alţi membri ai comunităţii pentru a-şi îmbunătăţi metodele folosite în predare-

învăţarea la clasă. Profesorul este cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate 

valoriza potenţialul fiecăruia, într-o manieră pozitivă şi flexibilă. 

Şcoala incluzivă pune în centrul atenţiei omul ca fiinţă originală, unică şi irepetabilă. Integrarea copiilor 

cu cerinţe educaţionale specifice într-o şcoală de masă/incluzivă necesită parcurgerea în timp a  mai multor 

etape distincte: 

- sensibilizarea- este prima etapă care urmăreşte pregătirea mediului şcolar; 

-trainingul – este etapa în care persoanele din şcoală  implicate în activităţi didactice şi care manifestă deschidere 

faţă de practicile incluzive sunt cooptate într-un program de training; 

- analiza asupra mediului şcolar şi adoptarea deciziei- este etapa care implică reorganizarea structurilor 

instituţionale, un nou mod de gestionare şi alocare a resurselor şcolii, revizuirea atitudinii tuturor angajaţilor 

şcolii faţă de actul educaţional în noile condiţii impuse de principiile şi practicile incluzive.  

        Conform Modelului Harvard, testat la nivel academic şi practic, tranzacţia spre o şcoală incluzivă, 

durează până la 5 ani. 

În martie 2000 a fost publicată în Marea Britanie, prima ediţie a Indexului pentru incluziune, un 

document care poate ajuta la identificarea paşilor necesari dezvoltării practicilor incluzive. În acest document, 

incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform conceptului   „ Şcoli 

pentru toţi”.  

El este structurat pe următoarele dimensiuni şi secţiuni: 

1.Crearea culturilor incluzive 

- Consolidarea comunităţii: fiecare se simte bine la şcoală, elevii se ajută, membrii personalului colaborează, 

există un parteneriat cu părinţii, comunitatea locală este implicată în şcoală. 

- Stabilirea valorilor incluzive: elevii sunt valorizaţi în mod egal, personalul şi elevii se respectă atât pentru 

calitatea de fiinţe umane, cât şi pentru rolul îndeplinit în şcoală, personalul încearcă să înlăture barierele de 

învăţare şi participare în toate aspectele ce ţin de şcoală, şcoala se străduieşte să reducă toate formele de 

discriminare. 

2. Producerea politicilor incluzive 

-  Dezvoltarea şcolii pentru toţi: şcoala îi acceptă pe toţi elevii din circumscripţia sa, modalităţile de 

angajare şi de promovare sunt corecte, şcoala se preocupă să organizeze grupuri de predare-învăţare astfel încât 

toţi elevii să se simtă valorizaţi. 

- Organizarea suportului pentru diversitate: toate formele de sprijin sunt coordonate, activităţile de 

perfecţionare a personalului ajută cadrele didactice să răspundă diversităţii nevoilor elevilor, atitudinile şi 

măsurile privind copiii cu CES sunt incluzive, se folosesc toate instrumentele legale pentru a reduce barierele 

în învăţare şi participare a tuturor elevilor. 

3.Desfăşurarea practicilor incluzive 

-Dirijarea învăţării: predarea este proiectată ţinând cont de nivelul de învăţare al tuturor elevilor, lecţiile 

încurajează participarea tuturor elevilor, lecţiile stimulează înţelegerea şi acceptarea diferenţelor, elevii sunt 

implicaţi activ în propriul proces de învăţare, ei învaţă prin cooperare, evaluarea contribuie la creşterea 

performanţelor. 
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-Mobilizarea resurselor: diferenţele dintre elevi sunt folosite ca resurse pentru predare şi învăţare, 

experienţa de viaţă a personalului este pusă în valoare la maxim, personalul antrenează diferite resurse pentru 

a susţine învăţarea şi participarea elevilor, sunt cunoscute şi folosite resursele comunităţii.  

În sistemul de educaţie românesc, integrarea copiilor cu CES în şcolile de masă se poate realiza în mai 

multe forme. Nu avem încă în România şcoli incluzive în adevăratul sens al cuvântului, serviciile educaţionale 

de sprijin sunt ineficiente şi prea puţin dezvoltate, iar mentalitatea comunităţii nu s-a îmbunătăţit prea mult în 

ceea ce priveşte incluziunea tuturor copiilor în orice şcoală. 

Dreptul fiecărui individ la educaţie trebuie conştientizat de societate. Întreaga activitate din şcoală este 

orientată spre formarea personalităţii elevului în conformitate cu cerinţele sociale ale vremii, scopul principal 

fiind integrarea socială. 

Declaraţia de la Salamanca precizează: ,, Persoanele cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă 

acces la şcolile obişnuite, care trebuie să se adapteze unei pedagogii ,, centrate pe copil”, capabile să vină în 

întâmpinarea acestor cerinţe.”(art. 2) 
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IMPORTANȚA MEDIULUI AFECTOGEN PENTRU COPILUL CU DEFICIENȚE 

MINTALE 

 

                   Profesor: Teodorovici Cristina  

CSEI Suceava 

 

Trăirile afective exprimă raporturile de satisfacție ori de insatisfacție ale persoanei față de stimulările 

și situațiile date, atitudinile sale de aprobare ori respingere, de căutare sau evitare a stimulilor afectogeni. 

Procesele afective angrenează în desfășurarea lor o seamă de subsisteme neurofuncționale nespecifice, cu ecou 

în cele mai profunde mecaisme vegetative, în formațiunile reticulate, ca și în structurile complexe ale 

emisferelor cerebrale. 

La fel ca și în celelalte fenomene psihice, procesele afective nu pot fi înțelese decăt din relațiile 

reciproce dintre organism și mediu, din atitudinile omului față de muncă, societate și față de sine însuși. Teoriile 

care consideră procesele afective ca manifestări ale unor forțe interioare sau ca reacțiimecanice la stimulenți ai 

lumii obiective, sunt deopotrivă neștiințifice și sterile. 

Fenomenele afective, ca și fenomenele psihice, sunt condiționate de influențele externe, numai că aceste 

influențe se exercită nemijlocit, reflectându-se prin întreaga structură psihică a personalității. 

Copilul, vine pe lume ca orice pui de animal firav, neajutorat, inconștient și nu caută decât să-și asigure 

cerințele instinctuale care îi asigură viața. Legea lui este satisfacerea foamei, culcuș comod, liniște și senzație 

de bine pe care i le asigură îngrijirile și afecțiunea celor din jur. 

În timp ce copilul crește, învață și își dezvoltă, pe rând, capacitatea intelectuală, afectivitatea și 

particularitățile viitoarei sale personalități – care se formează datorită interacțiunii continue între factorii interni 

și cei externi. 

Privită în perspectivă și retrospectivă, câteva din etapele vieții, joacă un rol hotărâtor în formarea unui 

om: 

- copilăria, în care educației i se cere să pună baza viitorului echilibru psihic al adultului, evitând 

greșelile educative care pot fi cauza unor iremediabile deviații mintale și sufletești; 

- pubertatea și adolescența, care prin dezechilibrul organic și neurohormonal menit să transforme 

copilul în adult, produc o schimbare profundă în sfera afectivă. 

Copilăria este într-adevăr ,,vârsta de aur’’, vârsta când acea comoară vie pe care o reprezintă copăilul 

se poate transforma într-o cunună prețioasă sau se poate risipi ,, în cele șapte vânturi’’. Meșterii făurari vor fi 

în prima etapă părinții, ajutați ulterior de dascăli, sprijiniți de marea comunitate a oamenilor, a societății și a 

colectivului. 

Cea mai bună educație este cea pe care o aplică părinții uniți într-o căsnicie fericită, echilibrată din 

punct de vedere psihico-fizic. Familia, privită ca nucleu social, influențează întreaga evoluție de viață a omului 

și își pune amprenta cu evidență pe întreaga personalitate.  

Un cuvânt potrivit spus la timpul său,  o măsură educativă dreaptă, un remediu medical dacă este cazul, 

evitarea stărilor prelungite de anxietate îl pot face pe copil să se dezvolte bine și armonios.  

Familia se impune ca un factor cu cea mai puternică influență asupra copilului prin continuitate, 

afectivitate și autoritate. Nimic nu poate înlocui căldura sufletească ce se răsfrânge în sufletul copilului mic, 

ființă neajutorată. 

Căldura afectivă, pe care copilul o găsește în familie este condiția fundamentală a plămădirii unui fond 

sănătos al sufletului uman, iar autoritatea, pe care în mod normal părinții și-o capătă prin demnitate și exigență, 
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este condiția cultivării respectului față de om și societate, sentiment pe care îl găsim la temelia celui mai autentic 

umanism. 

Copiii au nevoie de dragoste, de dragoste deschisă manifestată, dar și de severitate. Unele trebuințe bio-

psihice ale copilului se înscriu în domeniul afectiv. Satisfacerea sau nesatisfacerea nevoii afective lasă urme 

adânci în cursul vieții omului. Afectivitatea este un stimulent constant și necesar al oricărei dezvoltări psihice, 

dezvoltare care este un proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural. 

Mulți psihologi consideră afectivitatea drept starea psihică cea mai profundă, cristalizată în jurul Eului, 

ca un răspuns dominator și unificator al întregului psihism la modificările unei tendințe psihice. Ea avertizează 

conștiința de starea bună sau rea a organismului biopsihic, ne indică utilitatea obiectelor și situațiilor pentru noi 

și în ce măsură ele convin sau nu trebuințelor noastre. Relația organism – mediu, ca și orice modificare a 

metabolismului și echilibrului endocrin, este înregistrat afectiv.  

Deficiența mintală nu este ca fenomen reversibilă, dar are totuși, în planul personalității o evoluție 

pozitivă, dacă mediul cultural, educativ și sistemul de relații afective interindividuale și de grup se constituie 

ca factori și mijloace compensatorii. Recuperarea, în special în direcția principală a structurării personalității, 

asigură și mijlocește deficientului mintal posibilitatea integrării sociale. 

Stă în puterea educației, mai ales în primii ani ai copilăriei, de a contribui la dezvoltarea ulterioară a 

personalității, dependența în mare măsură de regimul de viață din familie, unitatea de ocrotire, școala, mediul 

social, cultural în care elevul își desfășoară activitatea. Copilul nu trebuie să simtă lipsa afecțiunii materno-

paterne care-i oferă posibilitatea de dezvoltare ca personalitate și îi va permite integrarea într-un sistem de relații 

sociale. 

Din varietatea extremă a formelor de tulburare a comportamentului afectiv evidențiez pe cele mai des 

întâlnite în practica educațională: 

-Crizele de afect sunt descărcări puternice ale afectelor primare care se manifestă prin agitație motorie, 

țipete, răgete, tendința de violență, automutilare; 

-Mânie, furie, pe fondul unei afectivități crescute, crize de râs, de plâns fără motivare; 

-Teamă, frică, comportament de apărare; 

-Inhibiție afectivă, defensivitate, retragere, izolare, negativism; 

-Somnolență, dezinteres, apatie, trecerea rapidă de la apatie la explozii afective: râs-plâns, respingere-

adeziune, tristețe-bucurie etc; 

-Enurezis nocturn, onicofagie, anorexie, vise terifiante, agitație motorie; 

-Instabilitate psihoafectivă relațională, hipermotivitate, impulsivitate; 

-Tulburări ale ritmului vorbirii, ale fonației și articulației. 

În urmaaplicării la clasă a unui grupaj de teste, am observat trei tipuri de relații afective care pot apărea 

între membrii grupului: atracție, repulsie, indiferență. 

Testul familiei, al lui Louis Corman, oferă posibilitatea de a surprinde și releva aspecte ale afectivității, 

inteligenței, simbolismului, nivelului grafic și al structurilor formale – elemente structurale ale personalității. 

Testul oferă atât posibilitatea relevării relațiilor afective ale grupului familial, cât și explorarea conflictului 

sufletului copilului. Elementul esențial pe care acest test caută să-l scoată în evidență este relația interpersonală 

în cadrul familiei. Instrucțiunea prevede ca fiecare copil să deseneze familia sa. 

Testul mesei festive, al lui C. Păunescu, relevă relațiile afective valorizate ale subiectului cu sine și cu 

societatea. Instrucțiunea prevede: sărbătorești ziua ta de naștere. Cu ocazia acestui eveniment important și plăcut 

din viața ta se organizează o masă festivă. Trebuie să inviți la această masă 13 persoane pe care tu le vrei. 

Persoanele se vor așeza la masă pe locul indicat de tine, după voia ta. Tu fixezi locul fiecărei persoane, prin 

scrierea numelui pe scaun. 
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Testul de aspirație, tip compunere ,,Ce-mi doresc plăcut ăn viață’’, urmărește a releva trebuințe ce 

corespund motivației superioare, bazându-se pe ipoteza că mecanismul, pentru care sistemul afectiv este un 

amplificator, depinde atât de fondul genetic cât și de rolul factorului social. 

Modul de prelucrare a testelor ne oferă o serie de date care duc la concluzia că familia rămâne mediul 

natural al copilului și de la care acesta așteaptă înțelegere, îngrijire și îndrumare, dar mai ales afecțiune – hrana 

sufletească; factorul afectiv fiind adevăratul drive care se impune în dezvoltarea personalității copilului. 

Activitatea de instruire și educare a deficientului mintal trebuie desfășurată într-un climat generator de 

stări afectiv-emoționale(plăcere, bucurie, succes) care duc la acțiunea înțeleasă ca trebuință, necesitate, utilitate. 

Starea afectivă generalizată pe care și-o elaborează individul și care definește gradul lui de îndepărtare sau de 

apropiere și coeziunea psihologică în sistemul relațional dat, are o mare importanță pentru comportamentul 

afectogen. 

Educația, în cadrul normal al vieții sociale școlare, dezvoltă cunoștințe, dar acționează și asupra 

formării trăsăturilor de caracter a intereselor, a laturii morale și proiective ale personalității. Procesul educației 

deficientului mintal trebuie să fie bazat pe relația afectivă cadru didactic-elev, elev-elev, elev-familie. În cadrul 

acestui sistem de relații, copilul nu trebuie privit ca un simplu obiect al educației, ci un om în formare și 

dezvoltare, cu nevoile și interesele lui personale. O relație apropiată între educator și elev impune cunoașterea 

și înțelegerea copilului, atitudine caldă și plină de solicitudine față de copil. 

Afectivitatea este un stimulent constant ;i necesarv oricărei dezvoltări psihice, dezvoltare care este un 

proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural. 
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 Educația socio-emoțională a preșcolarilor 

                                                                                        Prof.Negoi  Camelia-Ionela 

                                                                                        Prof.Ioniță Luiza-Veronica 
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            Educația la vârste timpurii are o importanță destul de mare pentru dezvoltarea societății și a oricărei 

comunități care tinde să se adapteze atât tendințelor actuale, cât și celor de perspectivă. Intervenția educațională 

realizată la vârste cât mai mici determină construcția  armonioasă a personalității și o inserție socială foarte 

bună. 

     Socializarea este un concept folosit la descrierea și explicarea modului în care copiii adoptă un 

comportament necesar aderării lor la cultura și societatea din care fac parte. 

     Relațiile afective existente între persoanele din cadrul unui grup social, au rol determinativ și formativ (Birch 

Ann-cercetător). Dacă interrelațiile sunt pozitive , atunci atribuim unei persoane capacitatea de a fi sociabil, 

acesta este trăsătura care exprimă însușirea unei ființe de a căuta contacte și relații sociale.  

    Care abilități reprezintă cele mai bune elemente de predicție pentru succesul școlar și implicit, succesul în 

viață? 

     De ce unii copii devin adulți cât se poate de realizați , atât din punct de vedere profesional, cât și al relațiilor 

sociale, în timp ce alții, cu un bagaj educațional mai amplu, performant chiar, nu reușesc să dezvolte relații 

sociale, nu sunt încântați de carierele lor și suferă de anxietate și depresii? 

     Studiile artă că teoria inteligențelor multiple și mai cu seamă inteligența emoțională este cea mai bună 

anticipare pentru achizițiile viitoare ale copiilor, pentru succes față de inteligența tradițională, cognitivă și 

abilitățile tehnice. Misiunea sistemului de învățământ este să dezvolte abilitățile academice (scris, citit, socotit). 

Educația emoțională însă, este adesea privită cu scepticism și este considerată ceva în afara obiectivelor majore 

ale activității preșcolare și școlare. Practica educațională ne demonstrează că actul educațional trebuie orientat 

și spre dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale copiilor, care pot deveni valoaroase pentru asigurarea 

sănătății mentale , care să-i ajute la integrarea activă atât în mediul școlar cât și în cel social.  A crescut tot mai 

mult interesul pentru dezvoltarea și implementarea programelor de educație emoțională. Motivul acestui interes 

este atestarea faptului că abilitățile emoționale și sociale ale copilului reprezintă un factor primordial de obținere 

a acelui succes academic (citit, scris, socotit). Există o legătură între inteligența emoțională care corelează 

pozitiv atât cu performanțele  școlare, cât și cu cele profesionale, constatându-se că o serie de procese care erau 

percepute ca fiind pur cognitive au la bază fenomene în care aspectele intelectuale și cele emoționale se 

influențează reciproc. 

   Competențele socio-emoționale slab dezvoltate determină atitudini negative față de școală și lipsa încrederii 

în abilitatea de a rezolva sarcinile școlare.Prin programele de dezvolatare a inteligenței emoționale , se 

evidențiază faptul că educatorii cu tact pedagogic și părinții cu bune abilități parentale au știut dintotdeauna că 

înțelegerea propriilor emoții și emoțiile celorlalți , cât și capacitatea de a folosi această înțelegere, furnizează o 

bază esențială pentru învățarea academică. Când intră în mediul școlar, copilul se confruntă cu cerințe din ce în 

ce mai complexe din partea învățătorilor, colegilor, iar pentru a face față, are nevoie de abilități socio-

emoționale bine dezvoltate. Dezvoltarea acestor abilități se realizează progresiv, începându-se în familie , 

urmând la grădiniță și este necesar a se prelungi și în primele clase, la școală.Pentru ca aceste abilități să se 

dezvolte este imperios necesar să oferim copiilor contexte potrivite de învățare și exersare a abilităților date, să 

oferim modele de exprimare a propriilor emoții , să avem răspunsuri potrivite care să sprijine copiii ca aceștia 
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să înțeleagă propriile emoții și să învețe să le gestioneze în timpul unor activități cotidiene și să avem modele 

adecvate de exprimare a propriilor emoții. De regulă , adulții sunt cei ce contribuie la dezvoltarea abilităților 

socio-emoționale  ale copiilor . Trebuie avut în vedere:reacțiile adulților la emoțiile copiilor , discuțiile despre 

emoții dintre un adult și copil, dar și exprimarea propriilor emoții. Abilitățile sociale la preșcolari au consecințe 

importante , atât pe termen scurt , cât și lung. Abilitățile emoționale îi ajută să facă o evaluare incipientă a 

mesajului emoțional transmis de celălalt, să înțeleagă mesajul, să-l interpreteze corect, să facă față fricii, să se 

apere, să negocieze prieteniile. 

     Părinții care, din obișnuință , pedepsesc copiii prin exprimarea emoțiilor negative prin furie, astfel 

descurajând copiii, vor amplifica reacțiile emoționale negative ale copiilor. Părinții trebuie să joace rolul de 

facilitatori ai problemelor emoționale, ei reprezentând modele de comportament față de copii. Pentru a dezvolta 

competențele socio-emoționale la copii, trebuie urmărite discuțiile despre emoțiile colegilor   sau ale  

personajelor din povești punând accent pe consecințele comportamentale ale acestora în plan social și sprijinirea 

copiilor în realizarea de legături între acțiuni și emoții , ca ei să poată înțelege comportamentele celorlați , 

apelând la empatie. 
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EDUCAȚIA  INCLUZIVĂ – O NECESITATE 

                                                    

                                                                                      Profesor Oniciuc Carmen Elena, 

                                                                                      Colegiul Economic “V. Madgeru”, Iași 

 

    Incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă este un proces complex. Școala 

și politicile școlare trebuie să se schimbe în funcție de nevoile fiecărui copil. Tipul dizabilității, atitudinea 

cadrelor didactice, a copiilor, implicarea familiei sunt factori care influențează educația incluzivă. 

     Fiecare copil are nevoie de școală, de educație și chiar și școala are nevoie de fiecare dintre ei. Astăzi, nu ni 

se mai pare ciudat ca un elev să aibă dificultăți de învățare și pentru că ne pasă, ne punem întrebarea “Cum îi 

putem ajuta?”.  Cel mai greu e să găsim metodele potrivite pentru a-i sprijini pe acești elevi să învețe, să 

progreseze, să se adapteze, să răspundem nevoilor lor atât de diferite. Fiecare elev este unic și chiar și atunci 

când crezi că ai descoperit o metodă potrivită, aceasta poate deveni imediat mai puțin eficientă. 
    Integrarea educativă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale aflate în dificultate psiho-

motorie, cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, de limbaj, psiho-comportamentale, printr-o serie de măsuri de 

natură juridică, politică, socială şi pedagogică. Principiul de bază al acestei tendinţe este acela de a adapta şcoala 
şi educaţia la diversitatea tipurilor şi a posibilităţilor de învăţare, la interesele şi abilităţile de care aceştia dispun. 

Această nouă orientare în realitatea educaţională presupune adoptarea unor reforme atât la nivel social cât şi la 

nivelul sistemului de învăţământ.  
    Existenţa copiilor cu CES a pus în faţa învăţământului probleme dintre cele mai diverse, de la forme de 

organizare a activităţii, metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile de predare/învăţare, modalităţi 

de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc până la complexa problemă a segregării sau/şi 

integrării acestor copii în învăţământul de masă. 

     Copiii cu CES nu se pot adapta ritmului și cerințelor școlii, ei pot participa conform abilităților și propriului 

nivel de dezvoltare. De aceea, școala, în general, a început să se transforme pentru a răspunde nevoilor de 

învățare și dezvoltare ale copilului. Toți copiii, cu sau fără dizabilități, trebuie să învețe împreună, indiferent de 

mediul social sau cultural din care provin, de religie, etnie, limbă. Este foarte important să reducem, ba chiar să 

eliminăm excluziunea și discriminarea, indiferent ce formă ar avea ele, să oferim copiilor cu tipuri și niveluri 

diferite de handicap șanse egale să participe la educație în cadrul sistemului general de învățământ. 

     Educația incluzivă este un proces permanent care presupune școlarizarea copiilor cu cerințe educative 

speciale, adaptarea școlii la nevoile acestora, participarea lor la activități educative formale și nonformale, care 

să le asigure învățarea și dezvoltarea. Incluziunea presupune identificarea și eliminarea barierelor, bariere care 

pot avea legătură cu modul de organizare a școlilor, cu modalitățile de predare și evaluare a progresului elevilor. 

     Integrarea unui copil cu CES în învățământul de masă depinde de familia acestuia. Mulți părinți refuză să 

accepte că proprii lor copii ar avea probleme. Pentru a-i determina să conștientizeze deficiențele pe care le are 

copilul, cadrele didactice pot apela la consilierul școlar. Colaborarea familiei cu echipa de caz este necesară. 

     O școală incluzivă pune accent pe progresul individual și nu pe diferențele dintre elevi; este promovată 

învățarea prin cooperare, în cadrul căreia copiii sunt încurajați să se ajute, învață unii de la alții și fiecare elev 

este valorificat. O școală și un profesor bun sunt aceia care obțin progres cu toți elevii.  

    Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental – un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care constituie 

un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de integrare / 

incluziune. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime 

de intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă. 

Integrarea/ incluziunea poate fi susţinută de existenţa unui cadru legislativ flexibil şi realist, de interesul şi 
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disponibilitatea cadrelor didactice din şcoala de masă şi din şcoala specială, de acceptul şi susţinerea părinţilor 

copiilor integraţi, de implicarea întregii societăţi civile, dar şi de nivelul de relaţii ce se formează şi se dezvoltă 

la nivelul clasei integratoare, care se bazează pe toleranţă şi respect faţă de copilul cu probleme.  

    Educaţia incluzivă urmăreşte o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu dizabilităţi, dar şi a 

altor copii cu cerinţe educative speciale în şcoli şi clase obişnuite. Învăţământul integrat pentru copiii cu 

probleme are mai multe dimensiuni: 

  - dimensiunea legislativă şi administrativă, legată preponderant de politicile educaţionale; constă în aceea că 

şcolarizarea acestor copii trebuie să fie o parte integrantă şi o responsabilitate a sistemului naţional de 

învăţământ; 

  - dimensiunea pedagogică care evidenţiează necesitatea aproprierii condiţiilor de predare – învăţare pentru 

copiii cu dizabilităţi de cele accesibile celorlalţi copii, din punct de vedere al locului de şcolarizare şi al 

curriculumului; 

 - dimensiunea socială care reliefează importanţa relaţiilor, a interacţiunii sociale dintre copii, are efecte pozitive 

pentru toţi copiii. 

    Educaţia incluzivă înseamnă a oferi sprijin educaţional pentru a răspunde nevoilor fiecărui elev în parte. 

Incluziunea este strâns legată de recunoaşterea diversităţii, dar este mai mult decât atât. Cadrele didactice sunt 

de acord că elevii sunt diferiţi : învaţă diferit , se manifestă diferit, au experienţe diferite, vin în şcoală cu un 

bagaj diferit de cunoştinţe şi deprinderi. Caracteristicile individuale diferă şi şcoala ar trebui să ofere fiecărui 

copil şansa de a participa la acţiunile comune pentru propria lor educaţie într-o şcoală pentru toţi, în care 

contribuţia fiecăruia este apreciată şi necesară pentru ca fiecare elev să progreseze în învăţare. Cadrele didactice 

acceptă faptul că educaţia incluzivă pune bazele unei societăţi incluzive. 

    Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului 

faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile 

copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în 

care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; 

corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală si posibilităţile copilului de a le rezolva; existenta 

unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile 

copilului sau la cerinţele şcolare.       Şcoala incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de 

permeabilizare şi eliminare treptată a barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. 

   Consider că nu există ” reţete ” pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Cei care manifestă 
deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi 

merită să i se acorde o şansă. Învăţând împreună, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute 

la nevoie. 

   Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social, 
aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o 

serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea 

acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. 
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 Tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție,  

ADHD-modalități de intervenție la vârsta școlară      

 

Prof.psihopedagog Denes Melinda Andrea 

C.S.E.I. ”Orizont” Oradea    

         

Prezentul proiect propune să scoată în evidență  importanța manifestărilor și mecanismelor implicate 

în tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție  la vârsta școlară (6-11ani), problemele cu care se confruntă 

școlarul cu ADHD evaluarea și prezentarea modalităților de intervenție  focalizate pe copii și a metodelor de 

lucru cu părinții.  

 

ADHD- este una din cele mai frecvente tulburări comportamentale întâlnite la copii şi adolescenţi. Un 

procent de 5% din copiii de vârstă şcolară prezintă simptome ADHD.  

Terminologia de ADHD provine din englezescul Attention deficit hyperactivity disorder. 

Barkley (2002) defineşte ADHD ca o tulburare care afectează funcţionarea sistemului cognitiv. Deficienţele 

cognitive din ADHD apar datorită unor deficite la nivelul funcţiilor executive,a proceselor neuropsihologice, 

care intervin în autoreglare.  

Simptomele ADHD se impart în trei categorii: 

 Tipul neatent: DSM IV-TR enumeră nouă posibile simptoame drept criterii de diagnostic, după Linda 

Wilmshart aceste caracteristici sunt: nu acordă atenție cuvenită detaliilor, are dificultăți în menținera 

atenției mai mult timp, face adesea greşeli din neglijenţă, nu ascultă până la capăt ce i se spune, nu 

finalizează sarcinile şi nu respect instrucţiunile, are dificultăți de organizare, evită să se angajeze în 

sarcini care necesită un efort mantal, pierde lucruri necesare este uituc 

 Tipul hiperactiv- impulsiv: după DSM IV-TR  simptomele de hiperactivitate sunt: vorbire excesivă, 

agitaţie fizică, dificultate în aşi aştepta rândul, dificultăți în a se angaja în activități, este în continuă 

mișcare și somptomele de impulsivitate sunt: trântește, este nerăbdător îi deranjează pe alții. 

 Tipul combinat: simptomatologia cuprinde elemente atât din tipul neatent cât şi din tipul hiperactiv-

impulsiv.  

Ca în cazul multor tulburări există o categorie suplimentară , denumită ”fără altă specificație”  pentru cazurile 

atipice cu debut după vârsta de 7 ani. 

Specialiştii stabilesc diagnosticul de ADHD numai atunci când un copil: a manifestat comportamente 

inadecvate nivelului său de dezvoltare, minimum șase simptome pentru fiecare categorie sus menționată, care 

persistă în ultimele șase luni, care cauzează incapacitate semnificativă și se manifestă în două sau mai multe 

situații și  a prezentat unele simptome înainte de vârsta de 7 ani, simptomele nu pot fi explicate de o altă boală. 

Aplicarea unor metode de intervenție fără cunoașterea și înțelegerea mecanismelor explicative, ale ADHD 

-ului face intervenția ineficace. Barkey (1997), susține că în cazul copiilor cu ADHD datorită problemelor de 

inhibiție sunt afectate patru procese cognitive executive: memoria de lucru, reglarea afectivă și motivațională, 

limbajul intern și reconstituirea. Acestea la rândul lor influențează controlul motor al comportamentului, 

capacitatea de a elabora răspunsuri complexe, orientarea spre un scop. Toate aceste deficite cognitive se 

manifestă în relațiile pe care copilul cu ADHD le stabilește și în performanțele obținute în diverse sarcini.  

Este important să reținem că intensitatea simptomelor ADHD este influențată de o serie de factori 

contextuali și de particularitățile sarcinii pe care copilul le realizează.  
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Vârsta școlară se constituie ca un stadiu nou, calitativ superior, bazat pe achizițiile anterioare, pe experiența 

cognitivă a copilului pe care o valorifică și restructurează, în funcție de noile solicitari. Însă nu toți copiii se 

maturizează la fel și  nu toți copiii la fel  fac față  solicitărilor educative.  

Leonard și Jeremi prezintă dificultățile caracteristice ale copiilor  de vârstă școlară cu ADHD. La 

școlarii cu ADHD de tip neatent se poate observa o incapacitate de a se concentra pe o singură acţiune, va 

uita detalii importante şi se va plictisi în doar câteva minute de orice activitate ce îi displace. Școlarul cu ADHD 

poate să întâmpine dificultăți la însușirea scris cititului, sunt frecvente asocierea cu tulburările dislexo-

disgrafice. Deasemenea, temele de casă nu vor fi punctul lui forte, este visător şi pierde lucruri. Toate eceste 

aspecte îngreunează învățarea eficientă și reușita școlară. Un copil predominant hiperactiv vorbeşte nonstop, 

va face din orice obiect o jucărie şi are dificultăţi în a sta liniştit în clasă, el va începe exercițiul înainte de a 

termina profesorul instrucțiunile și va abandona sarcina dacă nu găsește o rezolvare imediată, deranjează colegii 

și are manifestări comportamentale impulsive. 

De exemplu, la școală, datorită problemelor de atenţie şi incapacitate de a se concentra, problemelor de 

hiperactivitate și impulsivitate elevii  nu se pot adapta programei şcolare, nu pot respecta regulile școlii și  

prezintă dificultăți de relaţionare cu ceilalţi copii. 

Am putea spune că aceste manifestări le întâlnim la foarte multă lume, care nu este diagnosticată cu ADHD 

şi, atunci întrebarea este: Pe ce bază putem pune un diagnostic corect și să eliminăm alte posibile diagnostice? 

În acest sens evaluarea psihologică/psihopedagogică a școlarului cu ADHD, este un demers profesional și 

capătă un caracter complex, un proces multimodal presupunând colectarea de informații cât mai complete din 

surse variate în contexte variate și prin diferite proceduri. În ADHD diagnosticul se bazează pe utilizarea unor 

interviuri structurate și semistructurate care sunt realizate cu părintele/părinții sau profesorul/profesorii pentru 

a obține informații despre istoricul și despre problema cu care se confruntă copilul. Scalele : ASEBA, CRS-R 

și BASC,  fiecare dintre ele cuprinzând mai multe subscale,  care oferă informații pentru clasificarea ADHD și  

de evaluare a funcționării executive (Brrown ADD Scales 2000, după după Linda Wilmshart) sub forma unor 

chestionare pentru părinţi şi profesori. Pentru o evaluare cât mai corectă este important să observăm copilul în 

diferite contexte ( acasă la școală). Pentru că elevii cu ADHD au dificulăți școlare este important pentru 

diagnosticul diferențial să aplicăm teste IQ-WISC (Wechsler), teste ale performanţelor şcolare (Testul de 

Performanță Woodcock), teste pentru tulburări de învăţare.  

După această etapă a evaluării psihopedagogul/psihologul/consilierul construişte un fond bazal de 

informaţii privind caracteristicile generale ale proceselor psihice în corelaţie cu problemele semnalate - se 

formulează problema şi obiectivele, care fac trecerea la etapa intervenției,  în care atenţia se centrează pe acel 

grup de procese psihice sau probleme care au prezentat deficienţe în prima etapă, și urmează șă  propună un 

program de intervenție personalizat cu  metode şi tehnici terapeutice pentru rezolvarea problemelor. 

Tratamentul unui caz de ADHD diferă de la ţară la ţară prin diverse reglementări, dar şi de la pacient la pacient, 

în principiu cuprinzând terapia medicamentoasă şi psihoterapia. În cadrul activităţilor de terapii, obiectivele 

generale pe care trebuie să le urmărim în cazul acestor elevi, sunt:  stimularea exprimării emoţiilor; scăderea 

agresivităţii; dezvoltarea capacităţii de învăţare; dezvoltarea capacităţii de comunicare; dezvoltarea unor 

mecanisme de adaptare; facilitarea relaţiei profesor– copil; exprimarea sentimentelor; etc.  

Pentru cele mai bune rezultate, se recomandă o îmbinare a celor două metode de tratament, fără a minimiza 

importanţa suportului familiei şi al cadrului şcolar.  

În cadrul intervențiilor terapeutice obiectivele sus menționate pot fi atinse prin  aplicarea a diferitelor 

terapii și programe educaționale prin colaborarea tuturor specialiștilor: medicul specialist în psihiatria copilului, 
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psihologul, terapeutul comportamental, profesorul. Programul de intervenţie pentru copii cu ADHD implică 

colaborare între familie, şcoală şi profesor psihopedagog/ psiholog/ consilier.  

Programul de intervenţie comportamentală  în ADHD constă în aplicarea unor modalități de intervenție care 

vizează familia școala și copilul. În cadrul intervenției distingem următoarele secvențe:  

 Construirea relației terapeutice 

 Definirea problemei 

 Conceptualizarea problemei 

 Obiectivele și planificarea intervenției 

 Modificări/adaptări acasă, la şcoală, în comunitate (centrarea pe aspect pozitive, stabilire de reguli, 

sistem de întăriri, ) 

 Monitorizarea simptomelor şi strategii de adaptare a terapiei 

Astfel în cazurile de ADHD sunt incluse activităţi din psihoterapia comportamentală, managementul 

comportamental şi intervenţii cognitiv-comportamentale. Psihoterapia comportamentală implică pregătirea 

părinţilor şi pedagogilor în scopul implementării programelor de management al comportamentului cu copiii şi 

consultarea cu profesorul/psihopedagogul copilului. Psihoterapia constă în şedinţe cu părinţii şi întâlniri cu  

profesorul/psihopedagogul săptămânal. 

Dată fiind existența unor dificultăți semnificative în funcționarea adaptativă în mediul familial, educațional 

și în comunitate, la copilul cu ADHD se impune necesitatea intervenției multimodale. Aceasta va viza 

simptomele-țintă ale ADHD și ale tulburilor asociate. Intervenția focalizată urmărește următoarele obiective: 

 Stimularea componențelor socio-afective la nivel individual în vederea unei bune adaptări 

școlare și sociale. 

 Dezvoltarea și optimizarea relațiilor interpersonale; 

 Dezvoltarea capacităţilor cognitive (memorie, atentie); 

 Reducerea unor comportamente indezirabile. 

În cadrul intervențiilor focalizate pe copii ședințele se desfășoară odată pe săptămână cu o durată între 50-

60 de minute, însă pot exista și cazuri particulare, iar durata intervenției este variabilă. cele mai eficiente metode 

folosite în cadrul intervenției sunt: terapia prin joc, metode de relaxare, meloterapia, artterapia şi terapia 

comportamentală.  

Terapia prin joc este o metodă care contribuie la dezvoltarea capacităţii de a înţelege mai uşor lumea 

înconjurătoare, asumarea şi jucarea unui rol demonstrează o înţelegere a relaţiilor şi a problemelor: tehnica 

jocului de rol direct - în care persoana se joacă pe sine ( işi joacă propriul rol) faţă de o alta persoana care joacă 

un alt rol; tehnica inversării rolurilor - această metodă produce rapid si eficient conştientizarea unor aspecte 

sociale ( individul se vede pe sine cu ochii altora şi invaţă să se pună in situaţia altuia: ,,Eu sunt tu şi tu eşti 

eu !”;  jocul de rol structurat - terapeutul pregăteşte în prealabil un scenariu care urmează să fie jucat; în funcţie 

de tipurile de persoane pe care le joacă, copiii inţeleg situaţii şi diferite puncte de vedere. 

Metodele de relaxare folosite la copiii cu ADHD au drept scop reducerea nivelul de încordare şi agitaţie 

motorie, pregătind copilul pentru fazele de lucru şi pentru solicitările care urmează. Cele mai indicate metode 

de relaxare sunt metodele imaginative, acestea fiind mult mai adecvate, comparativ cu metodele pur cognitive 

(ex. trening-ul autogen), acestea ridicând dificultăţi la această categorie de copii. 
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Terapia comportamentală trebuie să se bazeze pe următoarele patru principii: eliminarea factorilor 

declanşatori a comportamentelor nepotrivite; întărirea/recompensarea comportamentelor potrivite (recompense 

imediate, palpabile”, de tipul acumulării de puncte sau beneficii de tip activităţi de joacă sau distracţie); 

descurajarea comportamentelor negative (este preferabil să fie folosite consecinţe logice sau naturale, astfel 

încât penalizarea să fie logic legată de consecinţele comportamentului nepotrivit, Ex ,,dacă nu îti stângi jucăriile, 

acestea dispar!”); Confiscarea tuturor privilegiilor (un exemplu ar fi folosirea tehnicii ,,time-out”);  

În activităţile de intervenţie terapeutică este important să ne axăm pe următoarele aspecte: 

1. Concentrarea asupra aspectelor pozitive: în loc de a critică, să încercăm să sprijinim şi să  motivăm 

copilul. Să depersonalizăm remarcile: „Ar fi mai bine în felul următor“ în loc de „Nu este bine cum 

faci!“. Să le spunem ceea ce dorim să facă: „Să te ajut să pui hainele la loc“, în loc de „Nu-ţi mai arunca 

hainele!“. Surprindem momentele în care se comportă bine: „Mi-a plăcut cum ai ajutat-o pe sora ta!“.  

Orice sarcină pe care copilul  realizează corect trebuie să fie urmată de recompense şi laude („Hei, uite 

ce frumos ai scris“!) Aceste recompense şi laude îi încurajează pe copii în obţinerea unor rezultate 

superioare.  

2. Îmbunătăţirea capacităţii de concentrare: spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea copilul cu ADHD nu 

trebuie să fie supraîncărcat.  Este foarte important locul din clasă, un copil cu ADHD - este aşezat 

aproape de profesor şi departe de uşă şi de ferestre. Alternaţi activităţile de interes ridicat şi scăzut, 

utilizând diferite strategii pentru a cuprinde diversele stiluri de învăţare. Încercaţi să includeţi în toate 

activităţile prezentări vizuale, auditive şi dinamice precum şi momente de lucru în echipă, cu sarcini 

individuale şi comune. Folosiţi perioade de intervenţie scurte şi variaţi ritmul de intervenţie.  

3. Oferirea ajutorului în efectuarea eficientă  a sarcinilor: Copiii cu ADHD necesită supraveghere şi 

reguli bine stabilite. Realizaţi o listă de control a sarcinilor necesare. Sarcinile se pot organiza mai bine 

prin etichetarea şi prin marcarea cu coduri de culori a cărţilor, caietelor, dosarelor, în funcţie de subiect. 

Nu lăsaţi copilul să amâne. Sarcinile şcolare ar trebui structurate prin divizarea sarcinilor în fragmente 

posibil de parcurs şi explicate prin instrucţiuni, aşteptări, exemplificări verbale şi scrise clare. Copiii ar 

trebui informaţi înaintea schimbărilor în rutina zilnică. Strategiile folosite, să fie de tipul 

multisenzoriale. 

4. Controlul comportamentului: În etapa de intervenţie trebuie să frânăm influenţa factorilor care 

determină sau favorizează tulburările de comportament. Numeroşi experţi recomandă „autoadresarea 

pozitivă“, o abilitate care îl ajută pe copil să înţeleagă,: „Lucrul acesta nu se referă la mine, ci la o 

situaţie pe care pot să o controlez“. „Respir adânc şi rămân calm“. „Simt că mă enervez.“. „Pot să îmi 

controlez sentimentele“ „Nu vreau să-mi pierd calmul“. „Am putut altă dată, pot şi acum“.  

 Jocuri de rol cu copiii, pentru ca aceştia să dobândească abilităţi de autoadresare, astfel încât 

să deprindă această modalitate de calmare. Alte activităţi, cum ar fi jocul de fotbal, jocurile pe 

calculator sau plimbările pot fi utile în comutarea atenţiei de la criticism la un aspect cu nuanţă pozitivă 

. Povestea terapeutică este foarte utilă în educarea comportamentului şi a emoţiilor prin imitaţie; 

Training-urile pentru părinți au ca scop remedierea simptomatologiei prin învățarea de către 

părinți a unor abilități. Întâlnirile cu părinții variază ca durată şi intensitate în funcție de problema care trebuie 

rezolvată în cazul elevului cu ADHD. În acest caz, datorită complexității vom avea mai multe întâlniri cu 

părinții. Scopul acestor şedinţe este pe de o parte informarea părinţilor și pe de altă parte învăţarea tehnicilor 

comportamentale, unor abilități prin care părintele poate să intervină într-un mod eficient asupra 

comportamentelor problematice.  
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Iată câteva modalităţi concrete: 

 În disciplinarea copilului, regula de aur este ... consecvenţa! 

Este explicat părinţilor că ei trebuie să manifeste o atitudine consecventă şi constantă: Ex. dacă şi-a 

lăsat lucrurile în dezordine, nu trebuie să fie ignorat dacă acest comportament se va repeta. De câte ori repetă 

un comportament greşit trebuie să i se atragă atenţia asupra lui şi să i se arate comportamentul corect. Altfel va 

profita de inconsecvenţă şi va încerca manipularea părintelui. Va fi mult mai greu apoi să se exercite un control 

asupra lui, dacă a sesizat o slăbiciune.  

 Crearea unei rutine printr-un orar cu activităţi zilnice care să fie pus la vedere astfel încât să fie 

observat cu uşurinţă şi care să contina un sistem de recompense sau pedepse pentru nerespectarea/respectarea 

orarului. Dupa un timp de exersare rutina se automatizeaza si scuteste parintele de lupta nesfarsita a reamintirii 

pasilor pe care copilul trebuie sa faca 

 Relaţie eficientă parinte-copil  parinții trebuie să constientizeze faptul că un copil cu ADHD are nevoie 

și mai mare să simtă că este ascultat și că îi sunt ințelese nevoile. Parinții să evite etichetarea copilului și 

blamarea acestuia. 

 În concluzie, putem spune că nu există o soluţie unică adecvată pentru toţi copiii. Scopul nostru constă, 

în valorificarea la maxim a posibilităţilor individului, pentru a obţine cele mai eficiente rezultate pe ariile 

afectate, astfel este important să cunoaştem foarte bine copilul, să colaborăm cu toţi cei care răspund de  binele 

copilului și să formăm  o echipă  funcțională care pune în centrul atenției copilul.  
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Integrarea copiilor cu CES 

 

Prof. Gliga Maria  

Șc. Gimn. Palko Attila Alunis , Mureș 

 

 

Educația integrată și nu numai se referă la integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru 

a le oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării ample armonioase si fara lipsuri. De asemenea, educația 

integrată a elevilor cu CES, urmărește apropierea acestor copii de cei normali prin dezvoltarea capacităților 

fizice ,morale si psihice, prin implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea 

potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să înlocuiască pe cele absente 

sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării 

motivației pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program potrivit si adaptat propriilor nevoi. Integrarea 

acestor copii trebuie să urmărească valorificarea capacitatii subiectului deficient și să se creeze oportunități care 

să permită însușirea de abilitati propice integrării eficiente în comunitatea normală. 

 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse: trebuie acceptată 

ideea că există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se asigure integrarea lor în cadrul 

învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în diverse situații 

din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

 

Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în 

stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie 

să se plieze pe necesitățile și dificultățile fiecărui caz. Acestea sunt diferite de cele folosite pentru restul clasei. 

Obiectivele propuse și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse sunt stabilite, de comun acord, de 

către profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor 

specialist, logoped, profesor consilier, părinti. 

 

Dirigintele clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în 

acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea 

acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor principal deoarece 

aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de 

observatori. 

În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar pe de altă parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să compenseze și să recupereze starea de deficiență. De exemplu, în cazul 

elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor de 

studiu, conținutului informațional ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul activităților suplimentare în care 

urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se simtă 

apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. 
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Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate permite 

să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție ar trebui să 

implice foarte mult familiile. Ele trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul 

larg al nevoilor familiei. Părintii trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului. Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al 

copilului . 

 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul 

pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități. 
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                                                  ACCESUL ELEVILOR CU CES LA EDUCAȚIE 

                                                                                         Prof.înv.prmar. Cristina Florea,  

                                                                                         Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman”Arad 

 

           Școala este instituția socială în care se realizează educația copiilor5. Ea este locul unde se pun bazele 

educației într-un spirit axat pe idealuri pozitive6. Educația o putem defini pornind de la etimologia acestui 

concept care vine din latină educe,educere și semnifică a duce,a conduce. 

       Profesorul are menirea de a conduce elevul în activitatea de a învățare și de a-l ghida în a-și descoperi 

abilitățile pentru a-și croi un drum în viață.  Educația urmărește anumite finalități. Finalitățile sunt rezulatele 

urmărite și sunt determinate de contextul social-istoric în care se desfășoară acțiunea educațională. 

Finalitățile educației sunt structurate pe trei nivele-idealul educațional , scopuri educaționale și obiective 

educaționale.  

       Cerințele educaționale speciale (CES) sunt necesități educaționale speciale,complementare obiectivelor 

generale ale educației ,adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite 

dizabilități/deficiențe sau tulburări/dificultăți de învățare,ori de altă natură (medicală,socială,etc.)7 

     Când vorbim despre educație ne referim la un drept fundamental și egal pe care îl are orice copil. Elevii cu 

CES sunt o categorie de elevi care prezintă anumite dizabilități sau întârzieri cognitive. Printre ele se enumeră: 

dislexia,discalculie,disgrafia,etc. Din practica de la clasă ,pot spune că în general elevii care prezintă cerințe 

educaționale speciale provin din medii defavorizate.   

Pentru a fi încadrați în această categorie elevii sunt mai întâi testați de către un profesor itinerant printr-o testare 

de la CJRAE apoi primesc un certificat de  CES .Acest certificat ajută pentru orientarea școlară și este legat de 

nevoile particulare de învățare,8 și nu este un certificat de handicap. 

 După primirea certificatului de CES acestor elevi li se întocmește o planificarea adaptată bazată pe o programă 

școlara adaptată flexibilizată pentru elevii cu ces integrați în învățământul de masă.9  

În planificarea adaptată se are în vedere următoarele : se reduce numărul de elemnte pe care elevul trebuie să le 

învețe,se poate adapta timpul alocat învățării, se scade sau se crește ritmul de învățare ,în funcție de necesități 

se poate aloca mai mult sprijin individual anumitor elevi, se adaptează nivelul conținuturilor,10se modifică 

curriculum prin adaptarea obiectivelor, se renunță la anumite capitole prin esențializarea conținuturilor, și se 

lucrează folosind material concret,obiectual. 

       Un rol foarte important în educația elevilor cu ces îl are cadrul didactic. Profesorul trebuie să fie 

înțelegător,răbdător,empatic și un bun organizator.11 El trebuie  în permanență să încurajeze elevul să îi crească 

                                                             
5 https:/roluleducatiei/educatia-in-scoala/  
6 roluleducatiei.ro  
7andpdca.gov.ro 
8 andpdca.gov.ro  
9 https://profesoriitineranti.wordpress.com/  
10 Didactic.ro 
11 Edict.ro/strategii de lucru in cazul elevilor cu CES 

https://profesoriitineranti.wordpress.com/
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încrederea de sine ,să găsească metode utile care să îl atragă pe elev la o învățare eficace. Învățătorul împreună 

cu profesorul de sprijin/itinerant, pe baza planificării adaptate vor conlucra și vor găsi soluții pentru optimizarea 

și eficientizarea actului de învățare. Un rol important îl are familia și colegii. Ei trebuie implicați activi . Colegii 

trebuie încurajați să coopereze și să lucreze în echipă astfel încât elevii cu ces să se simtă implicați și nu 

marginalizați.E necesară implicarea activă și a părinților deoarece activitatea de învățare trebuie să continue și 

acasă ,nu doar în clasă.  

         Consider că prin răbdare ,comunicare ,colaborare în echipă cu profesorul itinerant,consilierul 

școlii,logopedul, elevul cu ces are șanse la o educație eficientă cu rezultate frumoase și bogate. 

,,Profesorul cu adevărat întelept nu te va invita să intri în casa înțelepciunii sale,ci, mai curând ,te călăuzește 

către pragul minții tale.” Kahil Gibran   (7) 
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Studiu de caz- Consilierea copiilor cu CES 

 

Prof. Măgurean Maria-Crina 

Școala Gimnazială Baia-Sprie, Maramureș 

 

 

Cercetările în domeniul psihologiei au arătat că cea mai puternică influenţă în dezvoltarea copilului o 

are familia, iar al doilea factor important este şcoala. Copiii a căror părinţi menţin în mod constant legătura cu 

şcoala sunt avantajaţi atât din punct de vedere academic, cât şi comportamental. Atunci când copiii înregistrează 

dificultăţi şcolare (eşec şcolar, absenteism, risc de abandon şcolar), familiile păstrează rareori legătura cu şcoala. 

În aceste situaţii, părinţii se identifică cu copiii sau consideră şcoala vinovată pentru eşecul copilului. Pe de altă 

parte, personalul şcolii percepe copilul, drept o sursă a problemelor, fapt care reduce prilejurile de a interveni 

şi ignoră efectul potenţial pozitiv al implicării familiilor în procesul de rezolvare a dificultăţilor. Prin reunirea 

forţelor şcolii şi familiei, se dezvoltă parteneriate, care asigură succesul elevilor, pe plan şcolar şi social.  

Serviciile de consiliere au misiunea de a ajuta şi de a propune modalităţi de intervenţie atât pentru 

părinţi, cât şi pentru copii, în final în beneficiul celor din urmă. Consilierul sprijină familia în a înţelege 

dificultăţile copilului, a utiliza potenţialul acesteia în interesul copilului şi pentru a asigura un climat familial 

armonios. Acesta furnizează părinţilor informaţii esenţiale, care să îi sprijine în cunoaşterea mai bună a 

propriilor copii. Intervenţia este considerată eficientă, dacă dialogul şi contactul iniţial cu părinţii au fost 

stabilite şi părţile au căzut de acord asupra strategiilor de consiliere, care vor fi utilizate. Întreaga activitate este 

realizată conform principiilor consilierii: confidenţialitate, responsabilitate profesională, încredere, respect, 

valorizare şi comunicare eficientă. Acest parteneriat de învăţare a reprezentat o îmbogăţire a experienţei 

profesionale prin interacţiunea cu colegii europeni, stabilirea unor contacte şi construirea unor parteneriate 

profesionale, experimentarea unor strategii şi modalităţi inovative de intervenţie în cazul părinţilor care au copii 

şi adolescenţi cu dificultăţi. 

Consilierea părinţilor trebuie să fie realizată de diferiţi profesionişti, capabili să utilizeze diferite tehnici şi 

metode. Prin urmare, consilierea nu este un proces unilateral, ci o activitate multidisciplinară, implicând 

psihologi de diferite specializări, specialişti în ştiinţele educaţiei, asistenţi sociali, profesori etc. Consilierea 

părinţilor reprezintă o componentă a procesului sau o strategie generală, care vizează în final, beneficiul 

copilului. Structurile instituţionale şi profesionale au obiective diferite şi prin urmare, tipul măsurilor şi durata 

intervenţiilor variază în mod semnificativ. 

Dislexia 

Termenul “dislexie” vine din limba greacă “dys”-dificil şi “lexie”-cuvânt, citire, care înseamnă 

“dificultatea în învăţarea citirii corecte la subiecţii normali mintal, datorită unei slabe coordonări a proceselor 

senzoriale, motrice şi intelectuale implicate de actul citirii, precum şi unei influente sincronizări a stimulilor 

grafici externi cu conţinuturile ideative referitoare la cuvintele percepute şi citite. (Verza E,p.209) 

Monitorizarea persoanelor dislexice arată că dizabilitatea persistă şi la maturitate. Mulți dislexici învață 

să citească, într-un ritm lent, fără automatizarea actului lexic. Dislexicii pot avea coeficient de inteligență ridicat, 

mediu sau scăzut exact ca și restul populației neafectată de dislexie. Nu există legătură între dislexie și 

inteligență. Copiii dislexici nu au un nivel mai scăzut de inteligență și nu învață mai greu alte lucruri, cu excepția 

însuşirii actului lexic. De fapt, majoritatea acestora au o inteligență peste medie. Persoanele cu dislexie pot 

deveni cititori destul de buni dacă beneficiază de intervenție potrivită.  

Informaţii generale  
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Părinte: Vârsta: 36 ani Gen: feminin  

 Copilul (subiect al investigaţiei) Ș.N. este elev în clasa a V- a, în vârstă de 11 ani şi 7 luni. Are o dezvoltare 

fizică foarte bună. Întâmpină dificultăţi de învăţare, la nivelul achiziţiilor academice: scris, citit, socotit. Este 

dislexic. Foarte creativ în activităţile manuale şi în rezolvarea situaţiilor conflictuale. Din punct de vedere al 

memoriei şi atenţiei, are uşoare dificultăţi. Nu lipseşte de la şcoală. Nu-i place să înveţe, fapt declarat: „urăsc 

şcoala”, scrie urât. Uneori, la şcoală, se plictiseşte. Prezintă inteligenţă motrică şi interrelaţională, precum şi un 

dezvoltat simţ al umorului. La nivelul grupului, Ș.N. manifestă sociabilitate, este bine adaptat la cerinţele clasei, 

dar nu din punct de vedere al învăţării şcolare. În grupul de colegi, subiectul este uşor etichetat, fapt determinat 

şi de atitudinea cadrelor didactice, care nu au încredere în reuşita şcolară, în succesul posibil al acestuia. Poate 

avea performanţe şcolare, dacă cei implicaţi în lucrul cu el, se adaptează ritmului individual de învăţare şi dacă 

acordă un timp mai mare învăţării. Cadrele didactice sunt tensionate în legătură cu performanţele şcolare slabe 

ale elevului. La nivel emoţional, are capacitatea de a a-şi exprima emoţiile, dar nu are controlul acestora. Nu a 

învăţat încă un management al emoţiilor eficient, iar la nivelul relaţiilor sociale, uneori devine agresiv sau chiar 

violent, dacă nu se află în centrul atenţiei.  

Relaţia părinte- copil  

Mama este o persoană deschisă, sociabilă, conştientă de obstacolele pe care fiul acesteia le întâmpină din punct 

de vedere intelectual. Se informează permanent. Citeşte, studiază pentru a înţelege problema în complexitatea 

ei. Abordează relaţia cu copilul, în stil asertiv, deschis. Stilul parental este echilibrat. Componenţa familiei este 

următoarea: ambii părinţi şi 3 fraţi; cel mare este elev la liceu, mijlociul, elev de gimnaziu, iar Ș.N. este cel mai 

mic.Tatăl nu este prea implicat în educaţia copiilor,  este foarte ocupat, mai mult este absent. Modelul patern 

nu prea există, ceea ce poate avea consecinţe în adaptarea şcolară a copiilor. Sarcina educaţiei revine mamei, 

care participă cu mare plăcere la şedinţele de consiliere. Manifestă disponibilitate faţă de sugestiile consilierului 

şcolar. Conform declaraţiilor acesteia, ca obiectiv al educaţiei, doreşte pentru fiul ei reuşită socială, nu pune 

accent pe obţinerea performanţelor şcolare, pe calificative, „nu vrea să fie un geniu”. Nu are expectanţe înalte 

în ceea ce priveşte rezultatele şcolare. Pentru o bună dezvoltare cognitivă, emoţională şi comportamentală, 

mama a construit un mediu pozitiv de învăţare, în familie, bazat pe încredere reciprocă, suport afectiv, respect. 

Consilierul recomandă participarea la sesiuni de consiliere individuală şi de familie. 

 Numărul sesiunilor de consiliere frecventate de părinte şi copil: Mama a participat la sesiunile de consiliere, 

cu deschidere şi interes. În ciuda timpului limitat, tatăl a cerut informaţii despre evoluţia copilului. S-au 

desfăşurat:  3 sesiuni de consiliere individuală, numai cu mama  2 sesiuni de consiliere cu mama, prin telefon  

4 sesiuni de consiliere individuală cu copilul  2 sesiuni de consiliere- mama şi copilul  1 sesiune de informare 

cu tatăl. 

 

 

 SESIUNILE DE CONSILIERE:  

 Scopul urmărit (din punct de vedere al clientului): să depăşească dificultăţile de învăţare, să-şi gestioneze 

eficient emoţiile pozitive şi negative, să se adapteze la cerinţele educaţionale ale mediului şcolar, să crească 

motivaţia pentru învăţare, să existe comunicare copil- familie, să aibă încredere în sine. 

 Metode şi tehnici de intervenţie utilizate:  Anamneza  Conversaţia prin telefon  Consilierea la distanţă, 

prin telefon  Discuţia  Harta personală  Planul de acţiune  Situaţia prezentă- situaţia preferată  Metafora. 

Aşteptările participanţilor au fost îndeplinite în mare măsură, 80%/ 

 Rezultate obţinute  

Participarea la sesiunile de consiliere a determinat conştientizarea unor aspecte, pentru toţi actorii implicaţi: 

elev, mamă, tată, deşi acesta din urmă a fost implicat mai puţin. Astfel, mama a conştientizat rolul şi importanţa 
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activităţii de consiliere în şcoală, şi-a clarificat problema copilului, a manifestat dorinţa de a-l ajuta. În tot acest 

demers de consiliere, mama s-a implicat în dezvoltarea calităţilor personale ale copilului, ameliorarea încrederii 

în sine şi optimizarea comunicării. Elevul a conştientizat şi el situaţia şcolară, lipsa performanţelor. Crearea 

unui plan personalizat de acţiune, respectat, atât de către către mamă, cât şi de către copil a reprezentat succesul 

activităţii de consiliere. Cadrele didactice au confirmat progresele obţinute, rezultatele şcolare s-au ameliorat, 

relaţia cu clasa, cu colegii/ colegele s-a îmbunătăţit. Tatăl a fost informat despre situaţia şcolară a copilului şi 

despre dificultăţile de învăţare pe care le întâmpină. A înţeles nevoia copilului de a fi încurajat şi de a fi prezent 

în viaţa şcolară. 

 Observaţiile consilierului: Ședinţe de consiliere nu au fost suficiente, era nevoie de mai multe sesiuni de 

consiliere, o continuare a consilierii prin telefon, mai multe sesiuni de consiliere familie cu toţi trei: mamă, tată, 

copil, chiar şi cu ceilalţi fraţi. Timpul a fost limitat, însă activitatea de consiliere a avut succes datorită implicării 

mamei, a cadrelor didactice şi a copilului Ș.N., iar prezenţa tatălui, deşi sporadică, a avut importanţă pentru 

acesta. Este de dorit ca activitatea să continue, ca suport pentru a întări pozitiv atitudinea faţă de învăţare şi 

adaptarea şcolară, prin sesiuni de consiliere individuală: observarea progresului, conştientizarea dificultăţilor, 

crearea unui plan de acţiune pentru depăşirea lor. De asemenea, o dată pe lună este necesară o sesiune de 

consiliere de familie, la care să participe toţi membrii acesteia.  

 Sprijin suplimentar/ trimitere la alţi specialişti Nu! S-a demonstrat funcționalitatea și concordanța echipei. 

  Principalul câştig dobândit de client prin participarea la şedinţele de consiliere   

Conştientizarea nevoilor: copil, părinte:  Dezvoltarea planului de acţiune pentru îmbunătăţirea performanţelor 

şcolare; dezvoltarea încrederii în sine şi în ceilalţi; crearea unui plan individualizat de învăţare; optimizarea 

comunicării; creşterea motivaţiei pentru învăţare; dezvoltarea unui management eficient al emoţiilor, 

controlului social şi scăderea comportamentelor agresive.  

 Concluzii:  Obiectivele propuse au fost în cea mai mare măsură realizate, obstacole fiind: timpul, neimplicarea 

tatălui.  Mama a apreciat importanţa activităţii de consiliere „Se bucură că a apelat la aceste servicii!”, 

modalităţile concrete de intervenţie, accentuarea punctelor tari ale elevului, planul de acţiune.  Elevul a fost 

motivat să acorde un interes mai mare pentru învăţare în vederea  obţinerii unor performanţe şcolare mai bune. 

A conştientizat importanţa învăţării şi s-au diminuat comportamentele agresive faţă de colegi.  
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 STRATEGII EFICIENTE ŞI FORME DE REALIZARE A EDUCAŢIEI 

INTERCULTURALE 

 

Prof. Înv. Primar Beleca Daniela Carmen 

Şcoala Gimnazială Nr. 29, ,,Mihai Viteazul”Loc. Constanța, Jud. Constanţa 

 

  Dreptul la educaţie, alături de cel de a exista, de a trăi sănătos, este fundamental. Societatea 

este obligată să-i asigure copilului exercitarea acestui drept. Copilul învaţă de când se naşte. Prima lui 

şcoală este familia, apoi prietenii şi orice alt grup social din care copilul face parte într-un moment 

anume. Este ,,acea şcoală a vieţii’’, care debutează din copilaria timpurie şi se menţine de-a lungul 

întregii existenţe. 

Mediul şcolar îl ajută apoi, dupa cei ,,7 ani de acasa’’, să se adapteze mai bine lumii, prin ştiinţă 

şi cunoaştere. Dezvoltarea capacităţilor mentale şi modalitatea de a le folosi eficient sunt contribuţiile 

majore ale şcolii, unde copilul găseşte tot ceea ce este necesar ,,construirii’’, unui om capabil de acţune, 

cu conştiinţa morala vie. Educaţia disciplinează si ordonează interiorul fiinţei umane, cât şi relaţiile 

acesteia cu semenii. 

Copilul trebuie educat să respecte propriile valori culturale, dar şi ale altor naţiuni, precum şi că 

nimic nu justifică ideea superioritaţii unuia sau altuia dintre popoare. Lucian Blaga scria în Trilogia 

culturii: ,,Originalitatea unui popor nu se manifestă numai în creaţiile ce-i aparţin exclusiv, ci şi în 

modul cum asimilează motivele de largă circulaţie’’. 

 Şcolile trebuie să primească toţi copii, fără nici o deosebire, privind condiţia lor fizică, 

intelectuală, socială, emoţională, lingvistică sau de orice alta natură. Acestea se referă şi la copiii cu 

dizabilităţi sau care muncesc, copii aparţinând populaţiilor nomade sau copii ai strazii, în general, 

populaţiei dezavantajate/marginalizate. 

 Educaţia trebuie să vizeze nevoile de învaţare ale tuturor copiilor, tinerilor, adulţilor, ale celor 

excluşi, urmărind astfel, dezvoltarea deplină a personalitaţii umane si întărirea respectului faţă de 

drepturile omului si faţă de libertăţile sale fundamentale. Ea trebuie să ia în considerare ori să se 

fondeze pe diferenţă şi să se deschidă în faţa diverselor valori, o educaţie capabilă să raspundă nevoilor 

Europei contemporane şi viitoare, caracterizată printr-o perfectă loialitate, respectul persoanei umane, 

toleranţă, simpatie, sociabilitate, generozitate şi spirit de întrajutorare. 

Sarcina actuală a şcolii este formarea la elevi a unei conştiinţe europene, prin cultivarea 

respectului si solidarităţii faţă de cultura altor popoare. Valori-cheie precum: aspiraţia spre democraţie, 

respectul drepturilor omului, ale drepturilor copiilor, justiţia socială, toleranţa, pacea, echilibrul 

ecologic, tradiţiile culturale, etc. 

Interculturalitatea se conturează ca un concept cu un conţinut mai larg, graţie prefixului inter      

care trimite spre „interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate”. Interculturalitatea este  

expresia urmatorului tip de raport: culturile intră în contact, dialoghează, interacţionează, se 

influenţează mutual.  

Educaţia interculturală nu este doar o nouă disciplină şcolară, ci o nouă abordare a disciplinelor 

clasice. Profesorul va (re)valoriza culturile de origine ale elevilor, sensibilizându-i la diversitatea 
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culturală şi evitând stereotipiile şi prezentarea culturilor în mod static. La nivel instituţional, ea implică 

alegerea unui model de integrare mai degrabă, decât de asimilare.  

Formele de realizare a educaţiei interculturale sunt aceleaşi cu cele ale oricărui tip de educaţie: 

educaţie formală, activităţi nonformale, influenţe informale exercitate în afara perimetrului şcolar. 

Metodologia educaţiei interculturale este cea a unei pedagogii active şi participative care să solicite 

interesul şi creativitatea elevilor şi care să le permită să se exprime, să comunice şi să colaboreze cât 

mai bine. La acestea se pot adăuga şi alte tipuri de activităţi: realizarea de proiecte, anchete prin 

interviuri, jurnale de clasă, jocuri de rol, povestiri, recitări de poezii, studii de caz, dezbateri asupra 

unor probleme, exerciţii de reflecţie critică şi constructivă etc.  

În cadrul unui curriculum intercultural, activităţile s-ar putea realiza în următoarele variante: 

-la nivel extracurricular, educaţia interculturală presupune organizarea unor activităţi care să implice 

comunitate mai largă, activităţi în care elevii şi părinţii au oportunitatea de a se cunoaşte mai bine, de 

a coopera, de a trăi împreună diferite evenimente: serbări interculturale, lectorate cu părinţii, drumeţii, 

excursii, întâlniri, sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor, cercuri şi şezători în care sunt aduse în 

atenţia celorlalţi obiceiurile şi tradiţiile diferitelor grupuri socio-culturale.             -educaţia 

interculturală la nivelul curriculum-ului la decizia şcolii îşi găseşte materializarea în propunerea unor 

discipline opţionale care să promoveze valorile interculturale: interdependenţă, toleranţă, respectul 

faţă de sine şi faţă de ceilalţi, empatie, cooperare, descoperire, depăşirea prejudecăţilor, nonviolenţă, 

schimb, demnitate, recunoaştere. 

-educaţia interculturală la nivelul curriculum-ului nucleu presupune identificarea obiectivelor şi 

conţinuturilor din programele curriculum-ului nucleu care pot promova această educaţie. Învăţarea 

prin cooperare face corelaţie cu activităţi didactice, strategiile utilizate în acelaşi scop fiind: jocurile 

de rol, lectura explicativă, corespondenţa, programele de mentorizare etc. 

Categoriile de obiective pot conduce la formarea unor atitudini, conduite, comportamente 

interculturale cum ar fi : deschiderea spre alte culturi, atitudinea de a percepe pozitiv ceea ce nu este 

al nostru, atitudinea favorabilă de a explora moduri existenţiale diferite în vederea deschiderii către 

alţii, performanţa de a cuceri identităţi mai largi, mai globale precum cea de cetăţean european, 

cetăţean al lumii fără însă a renunţa la propriile noastre identităţi, capacitatea de a recunoaşte, de a 

relativiza propriile repere etno-socio-centriste fără a le renega.  

Planul de învăţământ ca şi programele analitice ar trebui să fie structurate astfel încât să formeze 

la elevi o conştiinţă europeană şi universală; încă din clasele primare este de dorit să se cultive 

respectul şi solidaritatea faţă de cultura altor popoare. Pentru aceasta câteva valori-cheie trebuie să-şi 

facă loc în programele şcolare şi în procesul de învăţământ: aspiraţia către democraţie, respectul 

drepturilor omului, respectul drepturilor copilului, justiţia socială, echilibrul ecologic, toleranţa şi 

pacea, tradiţiile culturale etc. 

Cultivând valori precum respectul pentru celălalt, toleranţă faţă de diversitate, complementaritatea 

dintre valori, şcoala este în măsură să fructifice bogăţia potenţială a multiculturalităţii fără a anula 

identitatea niciunei culturi.  

Educaţia interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere 

firească a raportului eu-celălalt şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor 
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culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin aplicarea polarităţii 

superior-inferior. De asemenea, presupune promovarea unor politici şcolare care să permită egalizarea 

şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale pentru a le transforma în 

resurse pedagogice. 

Diversitatea este un aspect fundamental al tuturor societăţilor şi vizează atât diferenţele care există 

între oameni ca individualităţi, cât şi cele între diverse grupuri. Existenţa unor identităţi multiple, a 

valorilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi a modului de relaţionare diferit dintre diverşi indivizi sau grupuri, 

impun cu necesitate abordarea educaţiei şi a societăţii din perspectivă interculturală.    Dialogul cultural 

este - în acelaşi timp - o strategie de interogare intraculturală asupra propriilor fundamente ale unei 

culturi, asupra deschiderilor sau opacităţilor faţă de expresii inedite. Trebuie combătută tentativa de 

ierarhizare a componentelor culturale, de decretare a acestora ca fiind minore sau negative, plecând 

de la criterii apriori, etno- sau sociocentriste, poziţie adoptată de multe instituţii şcolare sau nonşcolare. 

Obişnuinţa de a impune anumite invariante non-noculturale altor spaţii culturale este cu totul 

contraindicată.  

Impunerea pe plan educativ a unor strategii eficiente de realizare a educatiei interculturale se poate 

realiza începand cu nivelul ,,zero’’, acela al creearii unui curriculum intercultural. Iată câteva direcţii 

pe care acesta se poate axa: pătrunderea diversitaţii etnice si culturale în tot mediul înconjurator, 

preţuirea diversităţii, întărirea si afirmarea propriei identitaţi, introducerea conţinuturilor etnice şi a 

diferenţelor culturale în toate formele de învatamânt, recunoaşterea sărbătorilor si a festivitătilor 

specifice grupurilor etnice, folosirea în învaţare a experientelor diferite, valorificarea în curriculum a 

resurselor comunitaţii locale, antrenarea tuturor copiilor în studiul continuu al comunitatii locale, 

interpretarea succeselor şi a performanţelor unor copii din perspectiva valorilor unui grup, realizarea 

unor activitati interculturale vizează formarea unor conduite interculturale, alungarea fricii fata 

de ,,altul’’, neacceptarea utopiei, discursului comunicaţional egalitar, discuţii pană la proiect comun, 

aptitudinea de a asuma conflicte (cu calm, constructiv), performanţa de a cuceri identităţi mai largi. 

Strategiile şi formele de realizare a educaţiei interculturale urmăresc firul dimensiunilor educaţiei 

interculturale: mişcarea interculturală-egalizarea şanselor, echitate între grupuri socio-culturale, 

abordarea interculturală a curriculum-ului (cunoasterea, intelegerea diferentelor), procesul de educaţie 

interculturală (competenta de a întelege şi de a învaţa să negociem diversitatea culturală), 

angajamentul intercultural (combaterea rasismului, a formelor de discriminare). 

Educaţia pentru interculturalitate se doreşte o dimensiune a unei pregătiri profesionale eficiente 

şi coerente a tuturor profesorilor, indiferent de specializare. Desigur, după cum aprecia Cucoş, nu ne 

propunem să facem din toţi profesorii „psihologi, sociologi sau antropologi culturali” ci doar să îi 

sensibilizăm în direcţia socială. Este important pentru toţi să înţeleagă dimensiunile (inter-) culturale 

ale spaţiul social în general, al celui şcolar în special; existenţa unor sisteme de valori multiple; 

drepturile dar şi îndatoririle oamenilor, ale cetăţenilor în general dar şi ale elevilor, etc. La fel de 

important, sau poate chiar mai relevant este să practice valorile democraţiei şi prin tot ceea ce face să 

demonstreze că este o persoană care îi respectă pe ceilalţi (colegi, elevi, părinţi), care încearcă să-i 

formeze pe elevi pentru o societate deschisă care valorizează respectul, toleranţa, înţelegerea mutuală. 

 Motto: “Toţi egali, toţi diferiţi”  

                        (Deviza Consiliului Europei) 
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Voluntariatul, mecanism de dezvoltare personală și spirit civic 

Prof. Ilișoi Elena-Iulia 

 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași 

 

Voluntariatul, se referă, în general, la un act deliberat efectuat în scop public, fără niciun fel de interese 

materiale sau de altă natură. El nu este doar un termen, ci este un proces și o poziție multifuncțională, deoarece 

are un efect constructiv asupra societății, preocupă toată lumea, indiferent de structura socială, culturală și 

economică, promovează participarea activă a cetățenilor la protecția drepturilor fundamentale și consolidează 

solidaritatea și coeziunea socială. O acțiune voluntară urmărește nu numai soluționarea temporară a problemei, 

ci, după caz, soluționarea cauzelor, abilitarea beneficiarilor, sprijinirea funcționării continue a structurilor de 

sprijin. În sprijinul acestei idei vine A. H. Maslow pentru care voluntariatul reprezintă „experiența de vârf care 

poate fi numită pe bună dreptate, în anumite sensuri, o renaștere” (sau așa numita ieșire din zona de confort). 

Iar pentru că voluntariatul necesită „timp, muncă, disciplină, studiu, angajament (și relații cu ceilalți)”, 

reprezintă un proces „unificator”, de dezvoltare a personalității (Maslow, 2017, p. 20). 

Conceptul de voluntariat este unul foarte larg. Poate include acțiuni stabile și repetitive prin programe 

sau organizații structurate, care se numește de obicei voluntariat personal, temporar și unic (voluntariat 

informal), dar poate implica și participarea la programe ale organizațiilor nonguvernamentale, instituțiilor sau 

organismelor administrației locale (de exemplu, programe de mediu, programe sportive, protecția pădurilor, 

sprijin social etc.). În timpurile moderne, voluntariatul a fost considerat ca o instituție care contribuie la 

soluționarea problemelor sociale, economice și de mediu, vizează beneficiile colective și intervenția publică și 

înlocuiește lacunele create de eșecul și mecanismele de piață. În acest context, multe ONG-uri au apărut în țara 

noastră în ultimii ani, cu o multitudine de acțiuni voluntare și domenii majore de aplicare pentru mediu, cultură, 

educație, servicii sociale, programe de dezvoltare. Inițiative semnificative - forme de voluntariat au fost 

dezvoltate de comunitățile locale în domenii precum: protecția civilă (urgențe, dezastre naturale etc.), protecția 

mediului (combaterea incendiilor, plantarea copacilor, defrișări, curățare), îmbunătățirea spațiilor publice, 

conservarea și protejarea patrimoniului cultural. Prin urmare, cheia dezvoltării efective și organizaționale a 

voluntariatului este dezvoltarea comunicării și a rețelei organizațiilor de voluntari.  

Majoritatea activităților de voluntariat se desfășoară de obicei la nivel local, în sensul locului de 

reședință sau al originii, unde un sentiment de izolare și o interacțiune socială strânsă creează relații sociale, dar 

și coeziune socială, acestea fiind mijloacele esențiale pentru a asigura o participare efectivă a persoanelor din 

grupurile voluntare constituite. Acesta este motivul pentru care organizațiile și / sau rețelele create prin relații 

sociale autentice sunt mai durabile și mai eficiente, creând o valoare adăugată reală în toate acțiunile și în special 

în capitalul social.  
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În ceea ce privește activitatea voluntară la nivel regional, național sau internațional, aceasta implică 

mai des - dar nu întotdeauna - implicarea grupurilor deja structurate, mai degrabă decât a persoanelor care, prin 

participarea și acțiunea grupului, se identifică și dobândesc caracteristici și responsabilități specifice și 

distinctive. Pentru mulți oameni, voluntariatul poate fi singura experiență a proceselor cu adevărat democratice, 

deoarece, de obicei, ceea ce majoritatea oamenilor experimentează drept „democrație” este pur și simplu dreptul 

de a vota în orice fel de proces electoral.  

Voluntariatul oferă celor implicați, temporar sau permanent, în activități specifice multe beneficii: 1. 

Primul și cel mai important beneficiu este starea de bine pe care o simțiți atunci când oferiți ajutor.  

2. Este foarte, important, de asemenea, și pentru CV-ul vostru. Sfat: găsiți un loc de muncă, ca voluntar, care 

să fie aproape de interesele dvs. și vedeți-l ca pe un hobby! Aceste programe vă oferă certificate de atestare care 

vă vor ajuta în căutarea unui loc de muncă.  

3. Aveți posibilitatea să vedeți cum funcționează lucrurile în diferite locuri. Poate că munca voluntară pe care 

o faceți nu are nicio legătură cu profesia sau aptitudinile voastre. Însă acum aveți ocazia să descoperiți cum este 

înființat un concert, cum funcționează o organizație și cum este o expoziție de artă. Interesant aș spune!  

4. Cunoști oameni, îți faci prieteni sau cunoscuți. Voluntarii sunt de obicei mult mai relaxați. Nu este un loc de 

muncă să te gândești constant la cum să reacționezi. Oamenii de acolo sunt mai prietenoși și relațiile se formează 

ușor.  

5. Asistați la evoluția societății. Perioada prin care trecem este puțin ciudată. Criza politică și economică aduce 

nesiguranță și insecuritatea stagnează. Există multe acțiuni care, din păcate, nu pot fi făcute pentru bani. Dând 

un pic din timpul dvs., contribuiți și la evoluția tuturor celor care dau o notă diferită vieții noastre de zi cu zi.  

6. Vă puteți distra. Puteți face voluntariat la un concert al trupei preferate. Ei bine, nu este ceva ce trăiești în 

fiecare zi!  

7. Adunați experiențe, învățați lucruri noi și vă simțiți mai împliniți.  

8. Vă petreceți în mod plăcut și util timpul liber. În loc să stați pe canapea și să nu aveți nimic de făcut, puteți 

să deveniți mai activi, descoperind această nouă lume a voluntariatului.  

9. Învățați să lucrați organizat și în echipă!  

10. Voluntariatul vă oferă un sentiment de responsabilitate, deoarece practic alți oameni se bazează pe ajutorul 

vostru.  

11. Rezultatele unei acțiuni voluntare sunt imediate, iar voluntariatul este cel mai bun mod de a realiza că într-

adevăr aveți puterea de a face lucrurile mai bine și în folosul comunității din care faceți parte.  

 Astfel, prin intermediul acțiunilor de voluntariat, „Da, omul este într-un fel propriul său proiect și se 

construiește pe sine“ (Maslow, 2017, p. 21). Pentru a valida presupozițiile conform cărora voluntariatul are 

impact asupra dezvoltării noastre și efecte indirecte asupra celorlalți, voi apela la „Deprinderile Necesare 

Supraviețuirii” clasificate de Tony Wagner, care vor demonstra că nu putem finaliza construcția proiectului 
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vieții noastre fără acestea și că nu le putem dobândi decât prin activități de voluntariat, pentru că, din păcate, 

școala românească nu le poate dezvolta pe toate. Iată-le: gândirea critică și capacitatea de a rezolva probleme, 

colaborarea în rețea și dominanța prin influență, flexibilitatea și adaptabilitatea, inițiativa și antreprenoriatul, 

accesarea și analizarea informației, comunicarea orală și scrisă eficientă, curiozitatea și imaginația (Tony 

Wagner, 2014, p. 32). De asemenea, pentru integrarea în societate ar trebui să mai dispunem și de alte calități 

precum „perseverența, disponibilitatea de a experimenta, de a-și asuma riscuri calculate, de a tolera eșecul și 

capacitatea de a gândi proiectiv (design thinking), pe lângă gândirea critică” (Tony Wagner, 2014, p.33). Aceste 

calități pot reprezenta unul dintre argumentele pentru care voluntariatul este benefic și util. În această categorie 

de argumente nu putem neglija nici cercetările autorilor Dyer, Gregersen și Christensen care au descoperit alte 

cinci deprinderi pe care un inovator trebuie să le aibă, pe care un voluntar și le dezvoltă prin acțiunile în care se 

implică: asocierile de idei, punerea sub semnul întrebării, observarea, experimentarea și activitatea în rețea. 

Activitatea într-o rețea extinsă cu oameni noi, diverși și profesioniști nu se poate realiza decât prin voluntariat.  

Voluntariatul este o atitudine a vieții cu valori speciale precum caritatea, solidaritatea, dreptatea socială 

și participarea socială. Este un act de energie și bunătate, o contribuție pentru semenul uman, pentru noi înșine 

și mai ales pentru țara noastră, e un act realizat cu cunoștințe, generozitate și nevoia de a oferi tot ceea ce avem 

și nu ceea ce a mai rămas. El este un testament al sufletului care implică tandrețe și, mai ales, afecțiune. El este 

benefic și util pentru că reprezintă o continuare a învățării în școală și nu o suplinire a ei, pentru că ne dezvoltă 

responsabilitatea, gândirea proiectivă, colaborarea în rețea, creativitatea, arta punerii întrebărilor etc.  

Îmi doresc, să ne străduim și mai mult, să oferim și mai mult, să sprijinim voluntariatul și mai mult, 

pentru a face țara noastră mai optimistă, mai prietenoasă și mai umană. Să promovăm voluntariatul în toate 

formele sale, cu scopul de a dezvolta coeziunea socială, solidaritatea, susținerea grupurilor vulnerabile, 

combaterea sărăciei și excluziunii sociale, satisfacerea nevoilor de bază, ajutorarea celor slabi din punct de 

vedere economic și social, copiii minori, precum și oamenii singuri, să sprijinim activitățile de mediu, culturale, 

sportive etc. Fără ajutorul voluntarilor/a voluntariatului, viața ar fi lipsită de acea stare de bine care ne face 

sufletul să vibreze. 

Să fim altfel, să acționăm altfel, să gândim diferit, să facem voluntariat!  

„Pentru ca răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic.” – Edmund Burke  

Să nu uitați că voluntariatul reprezintă o formă de ajutor, pentru noi și pentru ceilalți… iar în același 

timp acesta poate diminua problemele cu care ne confruntăm. 

 

Bibliografie:  

1. Maslow, A.H. (2017). Religii, valori și experiențe de vârf., Editura Trei, București, p. 20-21;  

2. Wagner, T. (2014). Formarea Inovatorilor: cum crești tinerii care vor schimba lumea de mâine, Editura Trei, 

București, p. 32-33/36-39. 
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CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

 

                                     Mateș Rodica 

Școala Gimnazială ,,Horea” Horea 

 

 

          Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană. Școala a 

ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 

valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt 

cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 

sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 

terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 

resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Efectele abandonului şcolar demonstrează 

că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici 

calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară 

exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei 

care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 

sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

          Pentru o mai bună intervenţie se poate realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării 

factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă 

instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 
          Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem 

câteva cauze: 

Scolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-
profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani 

de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai 

avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a 
oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 

către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 

personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin 
stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure 

transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevii care au domiciliul la distanțe mari de şcoală. 

          Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de 
vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele 

violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile 

tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în 
prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă 

o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

          Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de 

familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 
metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a 

acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

          Factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, 
repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 
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          Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilîrie; 
dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin 

căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor 

negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume 

droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 
           Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul 

învăţămîntului guvernamental de zi;â; 
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a 

situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 
       În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară pe 

o perioadă foarte îndelungată 

       Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru 

realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, emoționale, 

tendinte agresive; 

 juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor şi 
prin propaganda juridică, în general. 

          În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului 

despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

           Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze 
importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

          Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, 

fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi 
percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt 

ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la 

competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 

valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire 
a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie 

el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

          Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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Aspecte practice în activitatea educativă  

a elevilor cu  Cerințe Educaționale Speciale 

 

Prof. înv. primar, Avasiloaei Ana-Maria 

Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu”, Iași 

 
În procesul educaţional al copiilor se observă o preocupare deosebită din partea tuturor factorilor 

implicaţi în această misiune fundamentală. Alături de copiii din şcolile de masă, cresc şi se dezvoltă şi o altă 

categorie de copii şi anume, cei cu cerinţe sau nevoi speciale (CES). Fiecare copil prezintă particularităţi 

individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu 

deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi dezvoltare ca toţi copiii: nevoia de afectivitate şi 

securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate şi independenţă. 

           Incluziunea lor, integrarea socială și educarea acestora necesită solidaritate între instituții și oameni, 

compasiune, respectul acordat necondiționat persoanei umane și nediscriminare. 

 Pentru a răspunde cerințelor educaționale, cadrul didactic are în vedere atât elevii, cât și părinții 

acestora. Este indicat să se realizeze un Plan de Intervenție Personalizat împreună cu părinții, psihologul 

școlar/psihologul terapeut  și, acolo unde este cazul , logopedul.  

 Din experiența personală vă pot prezenta câteva idei de activități . 

Idei de activități pentru elevi:  

- conţinuturi accesibile 

- activităţi libere, activităţi în grup 

- activităţi practice, de cunoaştere şi relaţionare 

- utilizarea metodelor şi procedeelor adecvate 

-  utilizarea mijloacelor intuitive pentru înţelegerea noţiunilor din clasă (imagini, jetoane, cuburi, 

bile,  bastonaşe, dominouri, plastilină etc. 

 Desenul liber, colajele şi modelajul pot fi folosite  pentru susţinerea copilului în găsirea resurselor spre  

rezolva problemele cu care se confruntă.Aici este foarte importantă intervenția psihologului, care poate analiza 

din punct de vedere psihologic desenele realizate de copil și poate propune activități care să îl ajute . 

 Poveştile/ povestirile/ poeziile ( terapeutice) sunt un mijloc util pentru corectarea anumitor comportamente și 

atitudini, pentru formarea comportamentelor școlare. De exemplu , pentru a-i obișnui pe elevi să vorbească doar 

dacă primesc permisiunea, să se exprime în propoziții complete putem folosi următoarea poezie ca regulă  a 

clasei:  

În timpul orei atent să fii/  Așa cum sunt ceilalți copii./Când doamna te-ntreabă ceva /Să te ridici din banca 

ta  

Și să vorbești corect și tare /Cu ochii drept la-nvățătoare. De vrei cumva ceva să zici/ Tu două degete ridici! 

În cazul poveștilor pe teme alese, cadrul didactic va avea în vedere ca formularea întrebărilor şi cerinţelor  

să-l implice activ pe copil  în asimilarea unor principii pe care le poate aplica în diferite situaţii.. 

 Jucăriile pot fi folosite pentru înţelegerea modului de percepţie a relaţiilor copilului cu membrii familiei sau 

cu diferite alte persoane din mediul lui, pentru explorarea problemelor existente în aceste relaţii, pentru găsirea 

unor strategii de rezolvare a problemelor şi conflictelor 

Părinţii sunt încurajaţi să devină parteneri în procesul de învăţare al copiilor lor. Colaborarea 

permanentă pentru informarea progresului elevului, discutii despre serviciile de sprijin de la nivelul şcolii (cum 

ar fi cele asigurate de psihologi, logopezi, consilieri şcolari, profesori de sprijin, medici etc.), implicarea în 
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activităţi şcolare şi extracurriculare sunt doar câteva din modalitățile pe care trebuie să le abordăm în situația 

copiilor cu CES. 

Cadre didactice 

 personalul din şcoală reacţionează pozitiv la dificultăţile întâmpinate de elevi; 

 organizarea şi instruirea colectivului de elevi (activităţi în comun, pe grupe); 

 realizarea curriculumului adaptat, alegerea unor conţinuturi ale învăţării adaptate la particularităţile fiecărui 

copil cu dizabilități; 

 stimularea participării elevilor în activităţile obişnuite în clasă; 

  profesorii îşi adaptează lecţiile în funcţie de reacţiile elevilor; 

 adaptarea materialelor şi mijloacelor didactice; 

 intervenţia specifică de recuperare în echipă interdisciplinară; 

 utilizarea formelor de evaluare continuă care monitorizează progresul individual; 

 

      Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are aplicarea 

metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţiei pentru ȋnvăţare,crearea 

anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, facilitarea ȋnvăţării ȋn ritm propriu, ȋncurajarea 

cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere și acceptare reciprocă, 

respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii.  

 Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

 Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume și după aceea 

se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar la finalul ei se verifică ce au 

aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

 Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un produs, care 

poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, rotindu-se de la un produs la 

altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite 

cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut ȋn grup. 

 Pentru a veni în sprijinul colegilor care au la clasă elevi cu Cerințe Educaționale Speciale atașez 

un model de Raport individualizat de activitate extrașcolară pe care l-am conceput la sfârșitul anului școlar 

pentru un elev cu CES din clasa mea . 

Raport individualizat de activitate extrașcolară  

Anul școlar: 2020-2021 

 Numele  și prenumele elevului: ................................................................. 

 ( CES .........................................................................................................) 

 Clasa  : I  D 

Nr. crt Denumirea activitătii 

extrașcolare 

Data /Locul 

desfășurării 

Rezultate obtinute 

 
 “BUCURIA DE A DARUI 

SĂPTĂMÂNA  LEGUMELOR  

ȘI   FRUCTELOR DONATE"  

NOIEMBRIE 2003  ” 

Noiembrie- 2020 

Sala de clasa  

 

-Diploma de participare 

- îmbunătăţirea modului de înţelegere şi 

cunoaştere a necesităţilor şi dificultăţilor 

individuale cu care se confruntă ceilalţi 

membri ai comunităţii; 

-dezvoltarea sentimentelor umanitare şi a 

abilităților de viață 
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Spiridușii Moșului 

Activitate de voluntariat 

Decembrie- 2020 -Cultivarea spiritului Crăciunului și a 

dragostei față de datinile și obiceiurile 

specifice acestei sărbători. 

-Cadouri pentru copii din familii nevoiașe 

ai Școlii Gimnaziale Urșița 

1.  Concurs  Iată, vin colindători ! Decembrie- 2020 -Cultivarea spiritului Crăciunului și a 

dragostei față de datinile și obiceiurile 

specifice acestei sărbători. 

-Dezvoltarea spiritului de echipă și a 

competențelor de socializare și colaborare 

cu colegii de clasă . 

-Diploma de participare.  
De ziua  ta, mamico!  Martie- 2021 -Crearea unei atmosfere de bucurie și 

recunostință față de mame .  

-Aprecierea eforturilor mamelor pentru 

creșterea și îngrijirea copiilor.  
Ora de fericire  Februarie -2021 

-Sala de clasă 

-Dezvoltarea spiritului de echipă și a 

competențelor de socializare și colaborare 

cu colegii de clasă . 

-Crearea unei atmosfere de bucurie, 

implementarea stării de bine. 

-Diploma de participare.  
Proiectul Național –Tedi, 

Școala siguranței 

Mai- 2021 

-Permanent- pe 

parcursul anului 

școlar 

-Sala de clasă 

-Parteneri-Poliția 

Română 

-Dezvoltarea capacității de conșientizare 

a pericolelor la care sunt expuși în drumul 

spre școală, la școală, în timpul liber. 

-Dezvoltarea spiritului de echipă și a 

competențelor de socializare și colaborare 

cu colegii de clasă . 

-Crearea unei atmosfere de bucurie, 

implementarea stării de bine. 

-Diploma de participare.  
Bun rămas, Abecedar! 

Festivitate de premiere 

Iunie 2021 

On-line 

-Activitate de tip team – building  

-Dezvoltarea spiritului de echipă și a 

competențelor de socializare si 

colaborare cu colegii de clasă . 

-Diplome de absolvire 

 

           Consider că este o mare provocare și o mare responsabilitate procesul educativ realizat în beneficiul 

elevilor cu CES. Personal, consider că, pe lângă cursurile de specialitate si  experiența didactică ,  colaborarea 

cu specialiști în domeniu  mi-a fost de un real folos . Deci, recomand colegilor mei învățători să lucreze în 

parteneriat cu psihologul școlar, psihologul terapeut, logopedul pentru a ajuta elevii cu CES să progreseze.  
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Economia socială-soluție pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități 

 

Mihai Ramona Mihaela 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Mun.Ploiești 

 

Se vorbește tot mai mult în ultima perioadă despre întreprinderile de economie socială (ES) ca fiind 

mecanisme eficiente în abordarea problemelor sociale de la nivelul comunităților locale. Având în vedere 

caracterul non-profit al acestora, întreprinderile sociale reinvestesc profitul obținut din vânzările de bunuri și 

servicii în beneficiul social, conducând la crearea și consolidarea unor locuri de muncă, la dezvoltarea serviciilor 

sociale de suport pentru grupurile vulnerabile și, implicit, la o creștere economică durabilă. 

Inițierea si dezvoltarea unei afaceri sociale este o provocare în sine, și, cu atât mai mult, atunci când 

este vorba de înființarea unei întreprinderi sociale într-o comunitate săracă sau în care să lucreze persoane care 

se confruntă cu diverse riscuri de excluziune socială inclusiv pe piața muncii. 

Ocuparea reprezintă un factor cheie al incluziunii sociale şi independenţei economice pentru cetăţenii 

aflaţi la vârsta activă. Politicile şi strategiile publice menite să îmbunătăţească rata de ocupare a populaţiei 

active trebuie să fie cât mai diversificate şi comprehensive pentru a putea oferi o soluţie numeroaselor bariere 

existente în calea participării grupurilor marginalizate pe piaţa muncii. Creşterea ratelor de ocupare pentru 

aceste grupuri va fi benefică nu doar pentru aceste persoane în particular ci şi pentru societate în ansamblul ei. 

Principiile incluziunii active susţin participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa liberă a 

muncii. Pentru anumite persoane însă acest deziderat poate fi greu sau chiar imposibil de atins chiar dacă au, 

într-o măsură mai mică sau mai mare, capacitatea de a munci. Regulile Standard ale Naţiunilor Unite asupra 

Egalităţii de Șansă pentru persoanele cu dizabilităţi specifică faptul că scopul general trebuie să fie integrarea 

pe piaţa liberă a muncii dar şi că „pentru persoanele ale căror nevoi nu pot fi îndeplinite pe piaţa liberă, 

angajarea protejată poate fi o opţiune” (Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, 1993). 

Modele de întreprinderi sociale 

Asociația Viitorul Tinerilor a fost înfiinţată în 1996. Obiectivul fundaţiei îl reprezintă protecţia copiilor 

aflaţi în situaţii de risc: abandonaţi, infectaţi cu HIV, de etnie roma etc. După şaiprezece ani de funcţionare 

neîntreruptă, asociatia şi-a extins ariile de intervenţie rămânând însă fidelă misiunii sale de a oferi oportunităţi 

socio-educative şi de integrare profesională grupurilor marginalizate social.  Asociația a fost acreditată în anul 

2006 ca furnizor de servicii sociale, desfăşurate în Centrul „Compania”. Din anul 2009 a fost autorizată de 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Prahova ca furnizor de servicii de ocupare 

(informare, orientare şi consiliere profesională, consiliere psihologică şi de mediere a muncii). Beneficiarii sunt 

persoane cu dizabilităţi provenite din instituţiile de învăţământ speciale, absolvenţi de şcoli profesionale, 

persoane de etnie roma, persoane fără adăpost sau aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri înregistraţi şi 

neînregistraţi). Nu în ultimul rând, Asociația Viitorul Tinerilor este autorizată şi ca furnizor de servicii de 

formare profesională. Cursurile de calificare sunt organizate pentru ocupaţiile de peisagist-floricultor, operator 

introducere, validare şi prelucrare date şi agent de pază şi ordine. Cursul de lucrător comercial este în curs de 

autorizare de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. 

Brutăria CONCORDIA- Toate fondurile rezultate din vânzarea produselor Brutăriei CONCORDIA 

susțin cursurile de brutar/patiser organizate de Școala de Meserii CONCORDIA, crescând șansele de integrare 

profesională a tinerilor proveniți din medii dezavantajate. 

Anual, 40 de tineri din grupuri vulnerabile beneficiază de pregătire profesională în Brutăria 

CONCORDIA, ale cărei principii îmbină incluziunea socială, alimentaţia sănătoasă şi colaborarea cu parteneri 

deschişi către susţinerea cauzelor sociale. 
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Brutăria oferă o gamă variată de produse din ingrediente naturale – pâine cu maia, cu semințe și făină 

de secară, chifle și baghete, covrigi bavarezi, dar și produse de patiserie tradiționale austriece, precum biscuiții 

Smiley (Teegebaeck), gugloful, plunderul cu mac, tortul sau prăjitura Linzer. 

Clienţii brutăriei apreciază calitatea produselor, gustul lor special – graţie reţetelor cu influenţă 

austriacă, promptitudinea livrării, flexibilitatea şi capacitatea ridicată de producţie comparativ cu majoritatea 

brutăriilor artizanale. 

Atelierul de Pânză este unitate protejată autorizată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice, deoarece minim 30% dintre angajați sunt persoane cu dizabilități. De-a 

lungul timpului atelierul a angajat 35 de persoane cu dizabilități sau cu probleme sociale. 

Centre de zi care au ca scop  combaterea sărăciei, excluziunii sociale și abandonului școlar la nivelul 

comunitătii, axându-se în principal, dar nu exclusiv, pe sprijinirea copiilor – singurii care au o șansă să rupă 

pe viitor cercul vicios al sărăciei și al lipsei de educație. 

În urma închiderii centrelor de stat, un număr considerabil de copii cu dizabilităţi nu s-au mai regăsit 

nici în cadrul sistemului de educaţie specială, nici în cel de masă. Centrele de zi asigură educaţia timpurie şi 

pregătirea şcolară necesară pentru ca elevii de acum să aibă capacitatea de a deveni independenţi la vârsta 

adultă. Centrele de zi oferă acces la educaţie şi instruire, terapii, consiliere şi pregătire preprofesională  
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DIFERIȚI DAR EGALI 

                                                                      

MOTTO:,,Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi"(John Dewey)                          

 

                                                                                                             PILICI LUMINIȚA 

                                                   GRĂDINIȚA FLIPPER-LICEUL  DECEBAL CONSTANȚA 

         

     De la cea mai fragedă vârstă conştiinţa copiilor trebuie formată şi dezvoltată, învăţându-i că primirea celor 

„diferiţi” alături de ei înşişi trebuie făcută nu doar din obligaţie sau milă, ci pentru că fiecare individ are dreptul 

de a participa la acţiuni comune care să conducă la dezvoltarea lui ulterioară şi la dezvoltarea comunităţii în 

care trăieşte. Toţi copiii trebuie să înţeleagă că o persoană instruită are o şansă în plus pentru o viaţă mai bună, 

mai sănătoasă, când se va afla în situaţia de a lua propriile decizii şi a-şi decide singură drumul în viaţă. 

Acceptarea necondiţionată a diversităţii într-un grup şi stimularea toleranţei este o adevărată provocare pentru 

educatori. Ei trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în perechi sau formarea de grupuri eterogene, cunoaşterea 

şi discutarea diverselor obiceiuri,tradiţii, valori. Desigur că rezultatele nu se văd imediat, ci în urma multor 

activităţi educative având la bază obiective clar precizate şi accesibile copiilor preşcolari. Incluziunea preşcolară 

vizează implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conştiinţei şi formare a comportamentelor 

copiilor în sprijinul toleranţei şi nediscriminării, al acceptării şi oferirii de şanse egale pentru toţi. Aceasta 

presupune pregătirea celorlalţi copii în vederea acceptării copiilor cu cerinţe speciale şi de alte etnii în mod 

firesc, pentru a nu face diferenţe în manifestarea comportamentală sau verbală.  

   Grădinița ca mediu incluziv, aderă la principiul centrării pe identitatea unică a fiecarui copil. Toți copiii au 

dreptul la educatie. O grădiniță incluzivă: 

-răspunde nevoilor, drepturile si responsabilitatilor copiilor si angajatilor; 

-este prietenoasă, deschisă, adecvat decorată; 

-presupune înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre copii; 

-este bazata pe democratie si solidaritate umana, pe lucrul in echipa; 

-este echitabilă; 

-oferă raspunsuri adecvate situațiilor educaționale variate; 

-manifestă flexibilitate și adaptare la schimbare; 

-învață acceptarea și integrarea tuturor copiilor; 

-respectă aptitudinile, interesele, abilitățile, dizabilitatile; 

-caracteristicile fiecaruia. 

    Obiectivele incluziunii în educația prescolară presupun dezvoltarea și aplicarea unor strategii educaționale 

care să promoveze constientizarea și formarea la copii a unor comportamente în direcția toleranței și 

nondiscriminării, acceptării copiilor cu CES: copii cu dizabilități, copii supradotați, copii de diferite etnii, copii 

cu boli cronice, copii cu situație socio-economică precară etc. Educatia incluzivă este corelată cu nevoile 

speciale ale copiilor cu dizabilități variate sau cerințe educative speciale și obținerea progreselor specifice. 

Incluziunea se discută in termeni de politici educationale, dar in acelasi timp, este o provocare, pentru 

dezvoltarea copiilor ca „cetăteni activi“. Daca nu sunt respectate, exprimate si încurajate sa se dezvolte, 

diferentele dintre copii într-un grup cauzează probleme (de exemplu: agresivitate, violenta, neglijare etc.). În 

consecintă, incluziunea solicită atenție asupra diferențelor dintre copii, dar si adaptarea gradiniței la aceste 

diferențe.  

   Prin activităţi educative, folosind diferite strategii, punând accent pe metodele şi tehnicile interactive, am 

reuşit să-i învăţ pe copii ce înseamnă toleranţa. Prin tema de discuţie „ Diferiţi dar egali”, care a avut şi suport 
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intuitiv şi anume: reviste, cărţi,albume ilustrând viaţa copiilor din alte ţări, am reuşit să-i familiarizez pe copii 

cu diversitatea oamenilor (de culoare, de aspect) în general. Le-am relatat întâmplări din viaţa de zi cu zi 

punându-i în situaţia de a spune şi ei alte întâmplări auzite şi cum ar fi procedat în astfel de situaţii. 

   Poveştile reprezintă un izvor de rezolvare a situaţiilor conflictuale şi abordare a lor din perspectiva „câştig-

câştig”. În acest sens am ales poveşti cunoscute de copii, cu personaje pozitive şi negative aflate într-un conflict 

permanent. Lucrând  pe grupuri, copiii trebuiau să identifice conflictul personajelor negative. Ajutaţi de 

întrebările: Cine este fericit/nefericit la sfârşitul poveştii? De ce?; Au fost încălcate drepturile vreunui personaj? 

De către cine? 

      Modelând copiii de la cea mai fragedă vârstă avem avantajul că anumite prejudecăţi învăţate în familie pot 

fi diminuate, iar ideea de apartenenţa etnică nu este încă formată. Grădiniţa are totodată rolul de a sprijini 

familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia 

părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, 

emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât directe cât şi 

indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu 

asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de 

civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt 

ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 
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                     Integrarea copiilor cu CES 
 

Prof. înv.primar BÂRSAN IRINA-AMELIA 

Școala Gimnazială ”Elena Cuza” 

 

 
Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi 

acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația integrată a 

copiilor cu CES, urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea capacităților 

fizice si psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului 

restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau 

insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației 

pentru activitate în general si pentru învațare în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. Integrarea 

acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se creeze oportunități 

care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse:  

trebuie acceptată ideea că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure 

integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai 

repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în stabilirea 

obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalitățile de evaluare, care trebuie să se plieze 

pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul clasei. Obiectivele 

propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către 

profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor 

specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în 

acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea 

acestora de șanse egale la instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece 

aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de 

observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în cazul  
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elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor de 

studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare  în 

care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul recuperării acestuia.Fiecare elev trebuie să se  

simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie 

să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilitati si consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate permite 

să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut ‘’ pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar trebui să 

implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul 

larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și 

la,,diagnosticele’’ copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă si pot supraveghea studiul suplimentar al 

copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul 

pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități.  
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Activități de voluntariat pentru tineri 

Prof. Sabău Corina 

Palatul Copiilor Tg-Mureș 

 

       “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.” (Sherry 

Anderson)  

      

      Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizică își oferă timpul, 

talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natura financiara. Legea nr.339 din 

17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes 

public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, 

sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea."  

      Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari este dacă acele 

activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. Tinerii interesați de mediu ar putea să 

devină voluntari într-o acțiune de mediu, în timp ce tinerii atrași de o carieră în câmpul medical ar putea fi 

interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru de asistență medicală sau într-un 

centru de plasament pentru copii. 

    Există de asemenea și beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care se implică în activități de voluntariat. 

Un simț al apartenenței la grupurile de voluntari, creșterea încrederii de sine și a părerii despre sine, pot fi câteva 

din beneficiile sănătății mintale pe care tinerii le pot obține din activitatea de voluntariat.  

    Activitățile de voluntariat sunt cele mai eficiente metode pentru tineri să pornească pe calea potrivită în ceea 

ce privește cariera, precum și o opțiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârstă necesară pentru a fi 

angajați legal. 

   Potrivit Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, persoanele fizice pot 

participa la activitățile de voluntariat desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de 

persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ. 

 

Activitățile de voluntariat 

  Voluntariatul este o activitate în care fiecare se poate implica și din care fiecare poate beneficia. 

Activitățile de voluntariat pentru tineri sunt cele mai eficiente metode pentru tineri să pornească pe calea 

potrivită în ceea ce privește cariera, precum și o optiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârsta 

necesară pentru a fi angajați legal. 

  Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari este dacă acele activități 

de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. 

  Tinerii interesați de mediu ar putea să devină voluntari într-o acțiune de mediu. În timp ce, tinerii atrași de o 

carieră în câmpul medical ar putea fi interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru 

de asistență medicală sau într-un centru de plasament pentru copii. 

1. Activități de mentorat 

Tinerii cărora le place să fie în preajma copiilor pot ajuta în mai multe feluri prin activităti de voluntariat. 

Una din modalitatile prin care pot ajuta este să petreacă timp alături de copii mai mici, care se pot confrunta cu 

probleme de citit, probleme de matematică sau alte subiecte disciplinare pentru școală. 
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De multe ori, o simplă întrebare adresată în legatură cu un proiect sau o activitate de voluntariat poate clarifica 

mult lucrurile. 

2. Voluntariat în cartier 

Poate că nu există activitate de voluntariat pentru tineri mai bună decât intenția de a face voluntariat în cartier. 

Un mod de a începe este participarea la indeplinirea nevoilor din cartier și asistarea oamenilor care trăiesc acolo. 

Sunt vecini care s-au ocupat de curatenia de primăvară în grădini? Consideră-l un punct de plecare bun. 

3. Voluntariat pentru oamenii săraci 

Activitățile de voluntariat pot avea și mai mare impact pentru tinerii care aleg voluntariatul pentru a susține o 

cauză în favoarea celor săraci din vecinătate sau din lume. 

Tinerii își pot începe activitățile de voluntariat la o organizație locală care îi ajută pe săraci. Tinerii pot, de 

asemenea, să înceapă să se gândească la propriul lor proiect de voluntariat. Colectarea donațiilor în alimente 

sau a donațiilor în obiecte pot fi câteva idei de activități voluntare. 

4. Voluntar pentru mediu 

Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale căror cauze 

relationează cu mediul înconjurator. 

Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea „activităti eco” de voluntariat. Activitătile locale de 

voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine si să se alăture eforturilor de voluntariat în comunități diverse.  

Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni voluntari. 

5. Voluntari creativi 

Tinerii voluntari creativi îsi pot folosi talentul pentru a-și dezvolta propriile idei despre proiecte de voluntariat. 

Tinerii artiști pot dona colectiile lor de artă către spitale de copii sau către centre de plasament, sau se pot folosi 

de talentul lor pentru a face o după amiază mai placută cătorva copii prin activităti de desen sau sculptură. 

Lista ideilor din partea voluntarilor creativi este nelimitată pentru tinerii care doresc să facă o diferență în lume.  

Voluntariatul este modalitatea perfectă de a fi bineveniți ca membri productivi, activi ai unei comunități. 

Chiar dacă mai multe organizații formale de voluntariat necesită educație sau experiență anterioară, un număr 

mare de organizații oferă șansa de a încerca ceva nou și de valoare cu mult entuziasm și creativitate decât 

cunoaștere. 

Ca voluntari, copiii își pot demonstra abilitățile independente și pot să lucreze în funcție de vârstă în funcție de 

nivelul lor real de calificare, mai degrabă decât să fie limitați de vârsta lor. 

Experiența dobândită prin voluntariat poate face o diferență de durată, oferind tinerilor sentimentul că au un 

scop și un motiv pentru a rămâne în școală, să se străduiască să învețe și să evite să se angajeze în 

comportamente negative sau să facă alegeri proaste, cum ar fi sarcina în perioada adolescenței și abuzul de 

droguri. 

Voluntariatul poate stimula aptitudinile și valorile importante ale vieții la copii. Copiii care participă la activități 

de voluntariat sunt recompensați cu noi abilități și perspective. 

Opțiunile de voluntariat stimulează abilitățile necesare unei maturități productive. Competențele, pe care mulți 

copii nu le văd modelate în viața lor de zi cu zi, pot include: responsabilitatea pentru finalizarea sarcinilor, 

punctualitatea, fiabilitatea, îngrijirea și socializarea cu ceilalți. 

De ce am alege voluntariatul? Motivele sunt multiple, de la simpla dorință de a-l ajuta pe celălalt până la nevoia 

de a dobândi experiență care poate fi esențială pentru cariera personală. 

După cum îi spune și numele, voluntariatul presupune implicarea în activități cu importanță socială. Pentru 

munca depusă nu veți fi plătit (veți primi poate doar o diurnă, dar despre asta discutăm mai târziu). Așa că de 

ce ar vrea cineva să lucreze pe gratis? 
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Înainte de a răspunde la această întrebare, să rezolvăm mai întâi niște nelămuriri legate de această formă de 

muncă. Mulți asociază această activitate cu practica sau cu perioada de probă într-o firmă. Deși există anumite 

similitudini, voluntariatul se deosebește prin faptul că rezultatul muncii voastre nu trebuie să aducă profit 

companiei. Iar acesta este doar un aspect. 

Voluntariatul în rândul tinerilor 

Având în vedere numeroasele beneficii pe care această formă de activitate le oferă, este clar de ce tinerii sunt 

cei mai interesați. Printre ei se regăsesc liceeni și studenți care vor să se afirme depășind provocări în condiții 

reale. Desigur, nu trebuie să împiedice faptul că principalul scop este ajutarea celorlalți și îmbunătățirea 

condițiilor de viață în comunitate. Dimpotrivă! 

Când își aleg activitățile de voluntariat, de obicei, tinerii se orientează spre domenii familiare. Astfel, ei învață 

abilități noi, dar își rezolvă și mari necunoscute, cum ar fi viitorul carierei. Voluntariatul le înlesnește asimilarea 

de cunoștințe și abilități de specialitate gratuit, ceea ce este mai valoros decât orice câștig. 

Deși sunt abia la încep de drum, și liceenii și studenții știu clar că trebuie să ia decizii importante care le pot 

influența viața. 

Unul dintre cele mai bune moduri în care puteți ataca aceste provocări este voluntariatul care înlesnește 

rezolvarea unor sarcini concrete.  

Un beneficiu suplimentar al acestei activități este familiarizarea cu alte culturi și țări. De fapt, multe organizații 

internaționale non-profit oferă posibilitatea de a face voluntariat în străinătate. Pentru mulți tineri, aceasta este 

o ocazie unică de a vizita o altă țară, de a învăța abilități noi și de a câștiga încredere în sine pentru perfecționarea 

și dezvoltarea personală viitoare. 

Munca în străinătate este foarte populară printre studenți deoarece le oferă șansa de a locui și munci într-o altă 

țară într-un domeniu legat, de obicei, de ceea ce studiază la facultate. Trebuie menționat că deși este vorba 

despre voluntariat, există și o anumită recompensă. În primul rând, se asigură transportul, cazarea și hrana, iar 

în cazul unei șederi mai lungi, se primesc și bani de buzunar! 

 

Cum ne ajută voluntariatul să ne găsim rapid un job? 

Deși este un job pentru care nu se primește salariu, este totuși un job. În acest sens, pentru studenți, voluntariatul 

constituie o pregătire foarte bună pentru carieră. Deși este vorba de voluntariat fără recompensă, există obligații 

pe care trebuie să le îndepliniți. Când vine vorba de munca responsabilă, tot ce învățați aici este foarte important 

și poate fi aplicat în viitor. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

 

Prof. Chirteș Liliana Severiana 

Școala Gimnazială Nr. 24, Timișoara 

 

“Stima de sine este o adevărată baghetă magică prin care putem forma viitorul unui copil. 

Stima de sine a unui copil poate afecta fiecare domeniu din existenţa lui, de la prietenii pe care  şi-i 

alege şi felul cum va învăţa în şcoală, până la ce fel de slujbă îşi va alege şi ce persoană îşi va selecta 

pentru a se căsători.” 

Stephanie Martson 

 

Incluziunea si educaţia incluzivă pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional să răspundă 

diversităţii copiilor si nevoilor ce decurg din acestea. Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu 

dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să înveţe împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul 

corespunzător, mai ales din partea cadrelor didactice implicate în acest proces.  

 Fiecare copil, indiferent de apartenența sa sau de nivelul său de dezvoltare, are dreptul la o educație de 

bună calitate, care să ducă, în mai mare măsură, la dezvoltarea capacităților cognitive și de integrare socială. 

Școala trebuie să se adapteze și să ofere un mediu de învățare incluziv, în care toți copiii să aibe posibilitatea 

să se dezvolte. 

 Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) au nevoie de un curriculum planificat diferențiat, de 

programe de terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare- învățare 

și evaluare  adaptate abilităților lor de citire, scriere și calcul. Alături de familiile lor, trebuie să beneficieze de 

consiliere școlară și vocațională specializată. 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții (ANDPDCA) 

http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/ 

Ghidul Educației Incluzive 

https://en.calameo.com/read/003869475b2ef3619eb33 

ELEVI 

“Drepturile copilului” https://youtu.be/InaXk_KLAzU 

Idei de activități: 

 “Prietenia ne unește!”- activități pe echipe; 

 “Copil ca tine sunt și eu!”-  implicarea colegilor de clasă în acordarea sprijinului de care are nevoie colegul cu 

dizabilități; 

 concursurile  cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) ce dezvoltă la elevii cu CES  

spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii; 

 activități de colaborare și întrajutorare între copii; 

 dramatizări; 

 story-telling – povești terapeutice;  

https://www.youtube.com/channel/UCj80iXQdtfJgHEWFCpTnq_A/search?query=pove%C8%99ti%20terape

utice 

http://www.sapovestim.ro/pove537ti-terapeutice.html 

 vizionarea unor filme educative, în funcție de cazul de dizabilitate; 

https://www.youtube.com/user/UNICEFRomania/search?query=copiii%20cu%20dizabilitati 

 activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități;  

http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/
https://en.calameo.com/read/003869475b2ef3619eb33
https://youtu.be/InaXk_KLAzU
https://www.youtube.com/channel/UCj80iXQdtfJgHEWFCpTnq_A/search?query=pove%C8%99ti%20terapeutice
https://www.youtube.com/channel/UCj80iXQdtfJgHEWFCpTnq_A/search?query=pove%C8%99ti%20terapeutice
http://www.sapovestim.ro/pove537ti-terapeutice.html
https://www.youtube.com/user/UNICEFRomania/search?query=copiii%20cu%20dizabilitati
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 poziționarea în bancă, cât mai aproape de tablă, alături de un coleg altruist și empatic; 

 sarcini practice simple(șters tabla, adunat caiete, împărțit materiale de lucru); 

 asigurarea unui mediu  favorabil învățării; 

 jocuri de cunoaștere și de autocunoastere; 

Strategii de învățare:  

 învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

 învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

 învățarea prin pași mici; 

 mărirea timpului destinat sarcinilor de învățare; 

 toleranță zero în privința bullyingului; 

 organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

 formarea de rutine prin activităţi similare; 

 metode activ-participative;  

 jocul didactic; 

 jocul de rol; 

Resurse: 

 jocuri  multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv;  

“Un scurt ghid de educație senzorială” 

https://slowfood.com/filemanager/Education/sense_rom.pdf  

 material didactic specific și ușor de manipulat de către  copii- alfabetar magnetic, bile și tije (pentru învățarea 

și înțelegerea calculelor matematice), creioane, cretă colorată. 

 mijloacelor audio-vizuale (în cazul elevilor cu ADHD si autism, au o influență pozitivă- calculator, 

videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

 mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

 aplicații multimedia, jocuri educative online 

 planșe tematice afișate permanent în clasă; 

 material didactic adecvat și ușor de folosit; 

 cărți/reviste cu imagini; 

 Resurse RED; https://zulituli.ro/ 

 fișe de recapitulare simplificate; 

Evaluare: 

 autoevaluarea; 

 portofoliul; 

 proiecte individuale sau de grup; 

 observarea directă; 

 evaluarea funcțională, sub forma unei liste de competențe; 

 jurnalul reflexiv adaptat; 

 adaptarea evaluării la curriculumul adaptat ; 

 recompense, laude, încurajări; 

 evaluare pozitivă; 

 

PĂRINȚI 

 “Toți copiii au drepturi egale!” – Ghid pentru părinții copiilor cu dizabilități 

https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2018/03/Toti_copiii_au_drepturi_egale.pdf 

https://slowfood.com/filemanager/Education/sense_rom.pdf
https://zulituli.ro/
https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2018/03/Toti_copiii_au_drepturi_egale.pdf
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Idei de activități: 

 discutii deschise; 

 consiliere individuală cu specialiștii din școală; 

 păstrarea legăturii în permanent cu școala; 

 activități comune părinți-elevi-învățător; 

 lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, comportament; 

 implicarea în proiecte care să elimine sau să diminueze bullying-ul; 

Strategii de învățare: 

 aplicarea strategiilor folosite de  învățător în clasă; 

 petrecerea timpului împreună cu copilul cu oferirea de sprijin; 

 realizarea unui jurnal de activități; 

O tulburare concretă poate fi indicată de reticența elevilor de a citi în plen sau cu voce tare. Se 

recomandă, ca în astfel de situații, cadrul didactic să  permită  elevilor pregătirea în avans a materialului de 

lecturat pentru a fi familiarizați cu acesta, pentru a avea mai multă încrederea în sine.  

O modalitate eficientă prin care părintele poate colabora cu cadrul didactic este realizarea unor activităţi 

de citire pe roluri, în ştafetă, realizarea unor activităţi de tipul „insula de lectură”. 

https://www.youtube.com/c/Blog%C3%AEnTandem/search?query=clubul%20de%20lectur%C4%83 

Resurse: cărți, imagini, CD –uri, specialiștii școlii, prezentări multimedia, pliante, site-uri de specialitate, 

 umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin; 

Evaluare: 

 evaluarea permanentă a progresului școlar 

 chestionare; 

 feedback permanent; 

CADRE DIDACTICE 

“Ghid de bune practici pentru o bună interacţiune cu persoanele cu dizabilităţi”  Raluca Oancea & Chris 

van Maanen  https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

1055/GUIDANCE%20Handbook%20RO.pdf 

Idei de activități: 

 plan de intervenție personalizat; 

 adaptarea curriculară  în parteneriat cu cadrele didactice de la clasă; 

 colaborarea cu profesorul de sprinjin/ consilierul școlar pentru cunoașterea competențelor reale ale elevului, 

pentru a depista tipul de inteligență care primează, modul de învățare și aspecte care îl motivează în viața de 

zi cu zi. 

 predarea în echipă alături de profesorul de sprijin; 

 comunicare pozitivă și încurajarea rezultatelor; 

 prezentarea fișelor de observații; 

 realizarea planului de intervenție în parteneriat cu colegii; 

 colaborarea cu cabinetul de consiliere al școlii; 

 cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES;  

 ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice; 

  stabilirea nivelului de atingere a finalităților/competențelor planificate în  curriculumul individualizat 

și pe domenii de dezvoltare; 

Strategii de învățare (în parteneriat cu alți colegi): 

 dezbateri, lectorate, mese rotunde; 

https://www.youtube.com/c/Blog%C3%AEnTandem/search?query=clubul%20de%20lectur%C4%83
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1055/GUIDANCE%20Handbook%20RO.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1055/GUIDANCE%20Handbook%20RO.pdf
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 activități în parteriat; 

 prezentarea de bune practici; 

Resurse: 

 cadru normativ  - Ordin Nr. 3124/2017; 

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru 

   - Ordin Nr.1985/2016;  

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/ORDIN-1985-1305-5805-2016-Metodologia-privind-

evaluarea-si-orientarea-scolara.pdf 

 curriculum adaptat; 

 plan de intervenție personalizat; 

 cărți de specialitate; 

 portofolii; 

 resurse RED; 

Evaluare: 

În evaluare se va urmări abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea practicilor 

educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor 

impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui copil 

de a reuşi. 

 

 chestionare; 

 caietul învățătorului; 

 parteneriate; 

 portofolii. 

 

“Dacă știți cum să diagnosticați bucuria unui copil, intensitatea bucuriei lui, atunci ar fi trebuit să 

observați că cea mai mare bucurie este fericirea dificultăților depășite, atingerea obiectivelor, secretele 

deschise, bucuria victoriei și fericirea independenței, stăpânirea, posesia.” 

Janusz Korczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.Alois, Gherguț, 2016, Educția incluzivă și pedagogia diversității, Editura Polirom. 

2.Alios, Gherguț, 2001, Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale, Editura Polirom.  

3.Oprea Crenguta, 2006, Strategii didactice interactive – repere teoretice și practice, Editura Didactică și 

Pedagogică. 

 

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/ORDIN-1985-1305-5805-2016-Metodologia-privind-evaluarea-si-orientarea-scolara.pdf
http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/09/ORDIN-1985-1305-5805-2016-Metodologia-privind-evaluarea-si-orientarea-scolara.pdf
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Activități de voluntariat pentru tineri 

Prof. Sabău Corina 

Palatul Copiilor Tg-Mureș 

 

       “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.” (Sherry 

Anderson)  

      

      Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizică își oferă timpul, 

talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natura financiara. Legea nr.339 din 

17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes 

public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, 

sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea."  

      Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari este dacă acele 

activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. Tinerii interesați de mediu ar putea să 

devină voluntari într-o acțiune de mediu, în timp ce tinerii atrași de o carieră în câmpul medical ar putea fi 

interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru de asistență medicală sau într-un 

centru de plasament pentru copii. 

    Există de asemenea și beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care se implică în activități de voluntariat. 

Un simț al apartenenței la grupurile de voluntari, creșterea încrederii de sine și a părerii despre sine, pot fi câteva 

din beneficiile sănătății mintale pe care tinerii le pot obține din activitatea de voluntariat.  

    Activitățile de voluntariat sunt cele mai eficiente metode pentru tineri să pornească pe calea potrivită în ceea 

ce privește cariera, precum și o opțiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârstă necesară pentru a fi 

angajați legal. 

   Potrivit Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, persoanele fizice pot 

participa la activitățile de voluntariat desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de 

persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ. 

 

Activitățile de voluntariat 

  Voluntariatul este o activitate în care fiecare se poate implica și din care fiecare poate beneficia. 

Activitățile de voluntariat pentru tineri sunt cele mai eficiente metode pentru tineri să pornească pe calea 

potrivită în ceea ce privește cariera, precum și o optiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârsta 

necesară pentru a fi angajați legal. 

  Cel mai important aspect care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari este dacă acele activități 

de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. 

  Tinerii interesați de mediu ar putea să devină voluntari într-o acțiune de mediu. În timp ce, tinerii atrași de o 

carieră în câmpul medical ar putea fi interesați să se implice într-o acțiune de voluntariat într-un spital, un centru 

de asistență medicală sau într-un centru de plasament pentru copii. 

1. Activități de mentorat 

Tinerii cărora le place să fie în preajma copiilor pot ajuta în mai multe feluri prin activităti de voluntariat. 

Una din modalitatile prin care pot ajuta este să petreacă timp alături de copii mai mici, care se pot confrunta cu 

probleme de citit, probleme de matematică sau alte subiecte disciplinare pentru școală. 
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De multe ori, o simplă întrebare adresată în legatură cu un proiect sau o activitate de voluntariat poate clarifica 

mult lucrurile. 

2. Voluntariat în cartier 

Poate că nu există activitate de voluntariat pentru tineri mai bună decât intenția de a face voluntariat în cartier. 

Un mod de a începe este participarea la indeplinirea nevoilor din cartier și asistarea oamenilor care trăiesc acolo. 

Sunt vecini care s-au ocupat de curatenia de primăvară în grădini? Consideră-l un punct de plecare bun. 

3. Voluntariat pentru oamenii săraci 

Activitățile de voluntariat pot avea și mai mare impact pentru tinerii care aleg voluntariatul pentru a susține o 

cauză în favoarea celor săraci din vecinătate sau din lume. 

Tinerii își pot începe activitățile de voluntariat la o organizație locală care îi ajută pe săraci. Tinerii pot, de 

asemenea, să înceapă să se gândească la propriul lor proiect de voluntariat. Colectarea donațiilor în alimente 

sau a donațiilor în obiecte pot fi câteva idei de activități voluntare. 

4. Voluntar pentru mediu 

Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale căror cauze 

relationează cu mediul înconjurator. 

Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea „activităti eco” de voluntariat. Activitătile locale de 

voluntariat pot încuraja tinerii să ia atitudine si să se alăture eforturilor de voluntariat în comunități diverse.  

Colectarea selectivă poate fi una din cauzele pentru care tinerii pot deveni voluntari. 

5. Voluntari creativi 

Tinerii voluntari creativi îsi pot folosi talentul pentru a-și dezvolta propriile idei despre proiecte de voluntariat. 

Tinerii artiști pot dona colectiile lor de artă către spitale de copii sau către centre de plasament, sau se pot folosi 

de talentul lor pentru a face o după amiază mai placută cătorva copii prin activităti de desen sau sculptură. 

Lista ideilor din partea voluntarilor creativi este nelimitată pentru tinerii care doresc să facă o diferență în lume.  

Voluntariatul este modalitatea perfectă de a fi bineveniți ca membri productivi, activi ai unei comunități. 

Chiar dacă mai multe organizații formale de voluntariat necesită educație sau experiență anterioară, un număr 

mare de organizații oferă șansa de a încerca ceva nou și de valoare cu mult entuziasm și creativitate decât 

cunoaștere. 

Ca voluntari, copiii își pot demonstra abilitățile independente și pot să lucreze în funcție de vârstă în funcție de 

nivelul lor real de calificare, mai degrabă decât să fie limitați de vârsta lor. 

Experiența dobândită prin voluntariat poate face o diferență de durată, oferind tinerilor sentimentul că au un 

scop și un motiv pentru a rămâne în școală, să se străduiască să învețe și să evite să se angajeze în 

comportamente negative sau să facă alegeri proaste, cum ar fi sarcina în perioada adolescenței și abuzul de 

droguri. 

Voluntariatul poate stimula aptitudinile și valorile importante ale vieții la copii. Copiii care participă la activități 

de voluntariat sunt recompensați cu noi abilități și perspective. 

Opțiunile de voluntariat stimulează abilitățile necesare unei maturități productive. Competențele, pe care mulți 

copii nu le văd modelate în viața lor de zi cu zi, pot include: responsabilitatea pentru finalizarea sarcinilor, 

punctualitatea, fiabilitatea, îngrijirea și socializarea cu ceilalți. 

De ce am alege voluntariatul? Motivele sunt multiple, de la simpla dorință de a-l ajuta pe celălalt până la nevoia 

de a dobândi experiență care poate fi esențială pentru cariera personală. 

După cum îi spune și numele, voluntariatul presupune implicarea în activități cu importanță socială. Pentru 

munca depusă nu veți fi plătit (veți primi poate doar o diurnă, dar despre asta discutăm mai târziu). Așa că de 

ce ar vrea cineva să lucreze pe gratis? 
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Înainte de a răspunde la această întrebare, să rezolvăm mai întâi niște nelămuriri legate de această formă de 

muncă. Mulți asociază această activitate cu practica sau cu perioada de probă într-o firmă. Deși există anumite 

similitudini, voluntariatul se deosebește prin faptul că rezultatul muncii voastre nu trebuie să aducă profit 

companiei. Iar acesta este doar un aspect. 

Voluntariatul în rândul tinerilor 

Având în vedere numeroasele beneficii pe care această formă de activitate le oferă, este clar de ce tinerii sunt 

cei mai interesați. Printre ei se regăsesc liceeni și studenți care vor să se afirme depășind provocări în condiții 

reale. Desigur, nu trebuie să împiedice faptul că principalul scop este ajutarea celorlalți și îmbunătățirea 

condițiilor de viață în comunitate. Dimpotrivă! 

Când își aleg activitățile de voluntariat, de obicei, tinerii se orientează spre domenii familiare. Astfel, ei învață 

abilități noi, dar își rezolvă și mari necunoscute, cum ar fi viitorul carierei. Voluntariatul le înlesnește asimilarea 

de cunoștințe și abilități de specialitate gratuit, ceea ce este mai valoros decât orice câștig. 

Deși sunt abia la încep de drum, și liceenii și studenții știu clar că trebuie să ia decizii importante care le pot 

influența viața. 

Unul dintre cele mai bune moduri în care puteți ataca aceste provocări este voluntariatul care înlesnește 

rezolvarea unor sarcini concrete.  

Un beneficiu suplimentar al acestei activități este familiarizarea cu alte culturi și țări. De fapt, multe organizații 

internaționale non-profit oferă posibilitatea de a face voluntariat în străinătate. Pentru mulți tineri, aceasta este 

o ocazie unică de a vizita o altă țară, de a învăța abilități noi și de a câștiga încredere în sine pentru perfecționarea 

și dezvoltarea personală viitoare. 

Munca în străinătate este foarte populară printre studenți deoarece le oferă șansa de a locui și munci într-o altă 

țară într-un domeniu legat, de obicei, de ceea ce studiază la facultate. Trebuie menționat că deși este vorba 

despre voluntariat, există și o anumită recompensă. În primul rând, se asigură transportul, cazarea și hrana, iar 

în cazul unei șederi mai lungi, se primesc și bani de buzunar! 

 

Cum ne ajută voluntariatul să ne găsim rapid un job? 

Deși este un job pentru care nu se primește salariu, este totuși un job. În acest sens, pentru studenți, voluntariatul 

constituie o pregătire foarte bună pentru carieră. Deși este vorba de voluntariat fără recompensă, există obligații 

pe care trebuie să le îndepliniți. Când vine vorba de munca responsabilă, tot ce învățați aici este foarte important 

și poate fi aplicat în viitor. 

 

 

 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1608 
 

Studiu cu privire la implicarea elevilor de liceu în activitățile de voluntariat 

Irina Mihaela 

Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, Vaslui 

 

Conform unui dicționar explicativ, voluntariatul reprezintă  ”activitatea desfășurată în folosul altor 

persoane sau al societății fără a urmări un câștig material”. Prin legea nr. 78 din 24 iunie 2014, în România se 

reglementează activitatea de voluntariat care capătă, astfel, un cadru legislativ. Aici, se definește voluntariatul 

prin ”participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane 

sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, 

individual sau în grup” (art. 3, alin. a), iar statul român ”recunoaște valoarea socială a activităților de voluntariat 

ca expresie a cetățeniei active, a solidarității și responsabilității sociale, precum și valoarea profesională ca 

expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară aceste 

activități” (art. 2, (1).  

Domeniile în care se poate activa ca voluntar sunt, conform legii amintite: arta și cultura, sportul și 

recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, 

drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială, iar tipurile 

de voluntariat au în vedere, conform unui site de specialitate, activități individuale sau în grup (inclusiv de 

familie, la secţiunea în grup), activități pe cont propriu sau corporatist, activități la nivel naţional sau 

internaţional. 

În spațiul educațional, implicarea elevilor în activitățile de voluntariat presupune un nivel ridicat al 

conștiinței civice, cu efect motivant pentru învățare și dezvoltare personală. Elevii pot participa la activități de 

voluntariat organizate de persoane juridice de drept public și de drept privat fără scop patrimonial. Aceste 

activități au un pronunțat caracter formativ, deoarece contribuie la dezvoltarea unor abilități de comunicare și 

implicare socială, dar, în același timp, creează contextul descoperirii și manifestării potențialului individual al 

fiecărui elev, încurajându-i să se manifeste, să se implice activ în viața comunității, să-i ajute pe alții. În acest 

sens, organizațiile și anumite instituții organizează stagii de pregătire a voluntarilor, întrucât dorința de 

implicare și de acțiune a acestora trebuie să fie dublată de achiziția unor cunoștințe. 

La nivelul Liceului Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” din Vaslui se înregistrează un larg interes al 

elevilor pentru implicarea în acțiuni comunitare. Tinerii sunt motivați intrinsec pentru acest tip de activități care 

au ca efect coagularea unor adevărate comunități, bazate pe apreciere, dorință de integrare, empatie și emulație. 

Câteva dintre asociațiile în care elevii Liceului Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” activează ca voluntari și 

impactul acestor activități asupra dezvoltării lor personale sunt: 

The Community for Youth Education Vaslui, cunoscută printre membrii săi drept TCY Vaslui reunește 

o serie de organizații de tineri cu scopuri similare și cu dorința de a se sprijini una pe alta. Organizația activează 

din anul 2016 sub numele de UN Youth România-Club Vaslui. În 2021 se pun bazele TCY și ale sediului 

comunității în oraș. Scopurile principale ale organizației sunt stipulate în documentul numit ”Character Building 

System” sau CBS, care înglobează principiul ce constituie fundația a tot ceea ce se întâmplă în Comunitate: 

”oameni înainte de proiect” (cf. Gache Ștefania, membru). Se urmărește ideea că membrul se află mai presus 

de toate, el este obiectul principal pe care îl vizează Comunitatea, dezvoltarea acestuia fiind mai presus de 

reușita unui proiect sau a unui mandat de directori. La momentul de față, în cadrul TCY Vaslui, activează în jur 

de 70 de membri. În cadrul comunității vasluiene, Asociația a reușit să implementeze variate proiecte prin care 

s-a încercat familiarizarea publicului cu niște concepte de actualitate. S-au organizat dezbateri de tip ”Model 

United Nations” la nivel național, iar ca rezultat al implicării tineretului vasluian în activitate, s-a luat decizia 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1609 
 

de a fonda și un club pentru astfel de dezbateri. Au fost realizate și proiecte cu caracter educativ, cum ar fi un 

târg de cariere sau activități ce vizează ecologia sau sănătatea. Cel mai așteptat eveniment de către oamenii 

asociației este acțiunea caritabilă din perioada Crăciunului care vizează în principal strângerea de fonduri care, 

de câțiva ani, se donează cauzei ”Casa Share”. De asemenea, printre activitățile de voluntariat se numără 

strângerea de deșeuri, realizată la nivel local și regional în orașe precum Iași și Roman, în care există organizații 

omoloage cu cea din Vaslui. 

Simbio este o asociație nonguvernamentală, nonprofit, ce oferă tinerilor șansa de a evolua atât pe plan 

personal, cât și pe plan profesional. De asemenea, organizează activități caritabile pentru a ajuta comunitatea. 

Scopul Asociației SIMBIO este (cf. Nițică Bianca, președinte Simbio Vaslui): susținerea grupurilor vulnerabile 

și îmbunătățirea accesului acestora la informație, educație și un stil de viață decent. Realizarea acestui scop este 

urmărită prin îndeplinirea unor obiective precum: colaborarea cu alte grupuri constituite în asociații și fundații 

din țară și din străinătate care au scopuri și obiective comune Asociației, în vederea schimbului de bune practici, 

a susținerii reciproce și a derulării de parteneriate educaționale, sociale-filantropice, culturale; promovarea 

programelor de dezvoltare transfrontalieră;promovarea și derularea de programe educaționale;dezvoltarea de 

servicii de informare și consiliere personală și profesională care urmăresc: evaluarea aptitudinilor, 

competențelor profesionale, stabilirea traseului profesional; furnizarea de servicii care să asigure accesul la 

educație, inclusiv la cea sanitară; promovarea unor modele de succes; inițierea, consolidarea și/sau extinderea 

activităților socio-economice în beneficiul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile; activități legate de 

formularea și implementarea unor politici eficiente în sprijinul persoanelor și grupurilor expuse riscului sau 

deja afectate de excludere socială; activități specifice de lobby și advocacy; organizarea de campanii de 

conștientizare a publicului pe teme relevante; acordarea de burse de studiu individuale sau cursuri de 

specializare; acordarea de ajutoare umanitare, inclusiv de urgență; activități de educație formală și non-formală, 

în special pentru persoanele ce aparțin grupurilor vulnerabile și pentru persoanele din mediul rural, incluzând 

module adaptate nevoilor specifice ale participanților; activități menite să susțină procesul de exprimare artistică 

a tinerilor și a membrilor grupurilor vulnerabile și din mediul rural; ateliere de antreprenoriat pentru persoanele 

aparținând grupurilor vulnerabile și din mediul rural; activități de promovare a valorilor naționale; dezvoltarea 

multiculturalismului și a toleranței. 

Asociatia Simbio, a fost înființată în iunie 2019, cuprinde 40 de filiale la nivel național și aproximativ 

2000 membri. Simbio Vaslui are aproximativ 85 de membri. Simbio Vaslui a fost înființată pe data de 8 

noiembrie 2021 și până în prezent a organizat activitǎţi precum: ”Ce ai schimba la orașul tău?” – 29 noiembrie 

2021, dezbatere pe tema dezvoltarii comunitare, ”From strangers to friends” – 4 decembrie, activitate tip team 

building, Spectacol umanitar ”O șansă la viață”, ”Angajat pentru o zi” – 15-16 ianuarie, Club de lectură, 

”BacalaSimbio” – 29 ianuarie, conferință motivațională pe tema examenelor de Evaluare Națională și 

bacalaureat, ”Business Time” –  conferință pe tema educației antreprenoriale. 

Kiwanis Vaslui este un ONG, o filială a întregului Kiwanis Internațional care activează în mai multe 

țări cum ar fi România, Elveția, Austria, SUA, Belgia. Filiala Vaslui cuprinde în fiecare an aproximativ 80 de 

membri juniori și 15 membri seniori. În fiecare an se înscriu membri care, în urma unui interviu, vor participa 

la activități. Mottoul Kiwanis, ”Serving the children of the world” surprinde scopul caritabil pe care îl servește 

clubul. Activitățile principale ale clubului sunt: workshopuri destinate dezvoltării în carieră cu speakeri din 

diferite domenii, vânzare de prăjituri făcute de voluntari, seri caritabile, vânzări de obiecte pentru strângerea de 

fonduri. Membrii juniori din cadrul liceului care participă la activitățile clubului menționează ca activități 

formative campania de strângere de fonduri pentru cazul unui elev bolnav de cancer care a avut nevoie de o 

intervenție extrem de costisitoare la o clinică din Italia. În cadrul acestei campanii, elevii s-au mobilizat pentru 

strângerea de fonduri în toate liceele din Vaslui și au organizat un concert caritabil. Și-au format astfel 
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1 Dicționarul Explicativ al Limbii Române, București, Editura Univers Enciclopedic, 2016. 
1 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/159292 
1 https://www.voluntar.ro/resurse-pentru-voluntari/tipuri-de-voluntariat/ 
1 cf. https://fabine.eu/organizatie/asociatia-lindenfeld/ 
1 cf. http://ambulanta-pentru-monumente.ro/despre/ 

competențe de comunicare, au încurajat și au fost încurajați să ajute, s-au bucurat împreună de posibilitatea de 

a fi utili în acțiunea comunitară. 

Asociația Lindenfeld este un ONG fondat în anul 2013 din dorința de a aduce o schimbare în societate 

și prin programul ”Ajungem Mari” susține educația copiilor și tinerilor din centre de plasament și medii 

defavorizate. Programul a debutat în București, iar în prezent sunt înscriși 2300 de copii și tineri și în cadrul lui 

acționează aproximativ 1600 de voluntari din București și alte 23 de județe. Asociația lucrează în special cu 

copiii din centre de plasament de stat, iar odată acoperite aceste centre, se îndreaptă și spre copiii din centre de 

zi de stat sau private. Odată incluși în program, copiii sunt susținuți până când ies din sistemul de protecție a 

copilului. Activitățile din cadrul programului sunt variate, de la pregătirea elevilor pentru diferite examene, cum 

ar fi Evaluarea Națională sau bacalaureat, până la organizarea de workshopuri, cursuri de desen, muzică, dans, 

consilierea  pentru carieră și sprijinirea integrării în societate după ieșirea din sistemul de protecție a copiilor, 

înscrierea copiilor la psiholog sau la cursuri de logopedie, cursuri vocaționale. La acest moment, în Vaslui sunt 

aproximativ 25 de voluntari înscriși, dintre care 9 sunt activi. Elevii de la Liceul Teoretic ”Mihail 

Kogălniceanu” implicați în ativitatea de voluntariat sprijină în principal pregătirea copiilor pentru examenele 

naționale, formându-și astfel competențe de relaționare și comunicare, de a învăța să înveți și notează satisfacția 

binelui făcut pentru copiii aflați în situații complicate, care au nevoie de sprijin. 

Ambulanța pentru Monumente este un proiect dezvoltat din anul 2016 de către Asociația Monumentum 

care acționează în domeniul salvării patrimoniului imobil prin ”punerea în siguranță” a patrimoniului cultural 

cu ajutorul voluntarilor. Aceasta se realizează prin implicarea voluntarilor și a meșterilor, sub supravegherea și 

îndrumarea specialiștilor din domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice. Din cadrul Liceului 

Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, un elev a participat timp de 10 zile, ca voluntar, la restaurarea acoperișului 

Sinagogii din Făgăraș ce se afla într-o stare avansată de degradare. A făcut muncă de șantier sub supravegherea 

a 2-3 specialiști și a participat la ateliere de învățare despre cultura tradițională săsească și românească din 

regiune. Ca experiență de formare, el amintește învățarea disciplinei muncii și satisfacția atingerii obiectivului 

propus. 

Ca notă comună a implicării elevilor de liceu în activitățile de voluntariat putem sublinia o componentă 

formativă importantă a acestora, dezvoltarea respectului de sine și a competențelor de comunicare, crearea unei 

comunități puternice de tineri dispuși să ajute și să se bucure de ajutorul oferit. 
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Şanse egale pentru fiecare copil :abordarea inegalităților și asigurarea accesului la educație pentru a 

combate sărăcia şi excluziunea socială 

 

                                                                                                        Prof.înv.preșcolar: Dobre Nicoleta 

                                                                                                        Grădiniţa Panseluța, București, sector 4  

            İn România, condiţiile de viaţă ale copiilor au fost puţin studiate, deşi în mai mult de jumătate din 

locuinţele de la noi trăieşte cel puţin un copil şi aproximativ un sfert dintre aceştia trăiesc în sărăcie. Din 

nefericire școala românească se confruntă în ultimul timp cu, şcolarizarea copiilor din medii defavorizate. În 

categoria copiilor defavorizaţi sunt incluși cei proveniţi din familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, 

copiii ai căror părinţi sunt şomeri sau sunt plecaƫi în strāinătate fiind lāsaƫi în grija bunicilor sau a rudelor, copii 

care au grave probleme de sănătate, copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare 

depinde de existenţa unui mijloc de transport, copiii de etnie romă care se integrează cu greutate în colectivul 

clasei , copiii fără un domiciliu stabil etc.  

            Educaƫia incluzivă are la bază un curriculum adaptat în funcƫie cu nevoile copiilor, folosirea unor metode 

şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor 

predate la clasă ,reprezintă poate ,,cheia” reuşitei adaptārii acestor copii. İncadrarea unui copil într-un curs 

normal de viaţă presupune eliminarea situaţiilor de marginalizare şi excludere. Copiii de etnie romă, cei orfani 

sau cu o situaƫie materială precarā sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, dar cadrele didactice trebuie să 

realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, deoarece prejudecăţile unorcadre 

didactice sau preşcolari pot genera un comportament discriminatoriu. Discriminarea copiilor romi în cadrul 

sistemului de învăţământ, sărăcia, tradiţiile etniei se transformă în cauze principale ale abandonului şcolar. 

            Cadrele didactice trebuie sa conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în 

considerare condiţiile sociale şi nevoile copiilor, iar grădiniţa trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea 

oricărei forme de discriminare prezente în interiorul ei. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să 

interacţioneze pozitiv în această lume diversă. Sărăcia și excluziunea îi privează pe copii de drepturile lor și, 

astfel, le limitează oportunitățile de a dobândi competențele și abilitățile care să le permită să iasă din sărăcie 

și, în viitor, să contribuie la bunăstarea societății. 

          Activităţile extracurriculare sunt un bun prilej de comunicare, cooperare între toƫi copiii, activitāti 

recomandate de majoritatea dascălilor din România. Aceştia, au dreptul fundamental la educaţie, posedând 

caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea sistemelor educaţionale 

şi implementarea programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor 

preşcolarilor incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse egale pentru copiii defavorizaţi 

prin implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale abilitate. Incluziunea are la bază un 

curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. 

          Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general 

adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea copiilor cu cerinţe 

educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea 

unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea 

conţinuturilor predate la clasă. Copiii au dreptul ca opiniile lor să fie ascultate și de a lua parte la deciziile care 

îi vizează, pentru că, deseori, pot contribui cu propriile reflecții și experiențe pe care adulții nu le pot identifica 

sau prioritiza. Prin urmare, copiii au un rol important în oferirea de informații care să stea la baza politicilor și 

în influențarea măsurilor de reducere a sărăciei copiilor. 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1612 
 

           Educația le oferă copiilor cunoștințe și abilități necesare. În plus, o educație de calitate îmbunătățește 

încrederea în sine a copiilor și le va permite să contribuie la o comunitate mai unită și stabilă ca adulți. Accesul 

la educație de calitate este esențial pentru a întrerupe cercul vicios al sărăciei. Sărăcia în rândul copiilor este, 

adesea, strâns legată de excluziunea socială, ceea ce înseamnă că acei copii  din familii sărace sau marginalizate 

nu își pot permite să ia parte la multe dintre activitățile de petrecere a timpului liber și culturale de care se 

bucură copiii din familii cu o situație mai bună. Copiii care trăiesc în zone defavorizate, copiii cu dizabilități au 

la dispoziție o gamă chiar mai restrânsă de activități la care să participle . 

            Toți copiii au dreptul să fie protejați împotriva abuzului, violenței, exploatării și neglijării. Studiile arată 

că atunci când familiile se află sub presiune financiară sporită, iar serviciile de suport social sunt reduse, copiii 

sunt expuși unui risc major. Copiii care trăiesc în sărăcie au mai puține oportunități și resurse pentru prevenirea 

bolilor și promovarea sănătății. Măsurarea sărăciei doar din perspectivă financiară oferă o imagine incompletă 

a dezavantajelor și excluziunii cu care se confruntă un număr din ce în ce mai mare de copii din Romănia. Copiii 

sunt săraci ca rezultat a unor circumstanțe variate și, deseori, ca urmare a combinației acestora. Se poate ca 

părinții lor că nu aibă un venit disponibil suficient pentru a plăti chiria sau a ține pasul cu achitarea ratelor 

ipotecare. Se poate ca ei să trăiască în locuințe inadecvate sau să nu aibă posibilitatea de a accesa servicii publice 

de calitate esențiale, precum cele medicale, de îngrijire sau educaționale. Sunt cazuri când nu își permit să 

participe în comunitate sau la evenimentele sociale și culturale. 

             De asemenea, se pot găsi în situații care îi expun la risc fizic, sau pot să fie lipsiți de siguranța unei 

familii stabile și care să le ofere sprijin. Transferurile sociale care vizează copiii trebuie să fie îmbunătățite în 

volum și eficiență. Obiectivul lor principal trebuie să fie reducerea inegalităților și împiedicarea transmiterii 

dezavantajului de la o generație la alta. Prin urmare, măsurile acordate universal trebuie să fie însoțite și de 

resurse alocate special copiilor dezavantajați. De asemenea, este important să ne asigurăm că activitățile sociale, 

culturale și de petrecere a timpului liber sunt accesibile tuturor copiilor, indiferent de situația economică a 

acestora 

Cercetările din domeniul științelor sociale au arătat destul de clar că, unii copii care cresc în sărăcie se 

descurcă mai greu, au o funcționare cognitivă mai slabă și prezintă un risc mai mare de a dezvolta 

tulburări emoționale..  Copiii crescuți în sărăcie manifestă diferențe destul de clare în dezvoltarea creierului 

în comparație cu copiii proveniți din familiile cu venituri medii sau înstărite. Copiii săraci din punct de vedere 

educațional nu au nici şansă de a-și dezvolta abilitățile care le permit să se dezvolte emoțional, să stabilească 

relații și să aibă un rost într-o societate căreia simt că-i aparțin. Sărăcia educațională tinde să se transmită de la 

o generație la alta, însă acesta este un proces care poate și ar trebui să se schimbe 

 Facilitarea participării la educaţia preşcolară a copiilor care nu au frecventat grădiniţa,cu precădere romi,in 

vederea reducerii decalajelor educaţionale ale acestora faţă de copiii care au frecventat grădiniţa,la integrarea 

in şcoală 

 Programe de prevenire a abandonului şcolar pentru copiii din comunităţi defavorizate,prin care copiii 

beneficiază de pregătire școlară suplimentară pentru a depăși decalaje educaționale înregistrate în ultimii doi 

ani, după apariția pandemiei Covid-19); 
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VOLUNTARIATUL CA STIL DE VIAȚĂ 

Laura Olăroiu,  Colegiul Național „B.P.Hasdeu” 

Nicolae Olăroiu, Colegiul Național „B.P.Hasdeu” 

  

Voluntariatul (cuvânt derivat din latinescul voluntas care înseamnă a vrea, a dori) este o componentă 

fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspirații ale omenirii – pacea, libertatea, 

oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

Principalul avantaj al acestui tip de activitate este lărgirea rețelei profesionale, lucru extrem de util în 

momentul căutării unei slujbe. De asemenea, a fi voluntar te ajută să îți dezvolți abilitățile de leadership și să 

fii mai motivat. Contribuind pentru o cauză înseamnă un sentiment de satisfacție, care te face să fii și mai 

implicat. Voluntariatul încurajează cunoașterea de oameni noi, din grupuri sociale diferite. Astfel poți dezvolta 

un bun simt al lucrului în echipa și, în anumite circumstanțe, îți poți face prieteni noi care îți împărtășesc țelul. 

Atât timp cât o persoană desfășoară acest gen de activitate în domeniul în care își face studiile, voluntariatul e 

considerat experiență profesională. Cu alte cuvinte, dacă un proaspăt absolvent al unei facultăți are în CV 

dovada unei activități de voluntariat, va avea mai multe șanse de angajare, spre deosebire de un absolvent fără 

experiență de voluntar. 

Dar voluntariatul prezintă și anumite dezavantaje. De exemplu, ca și voluntar nu ți se oferă o răsplată 

materială, de aceea este indicat ca fiecare să acționeze pentru o cauză în care chiar crede. Totodată, voluntariatul 

este o activitate care presupune un grad ridicat de implicare din care rezulta mult stres și efort. Chiar dacă nu 

exista sancțiuni, obiectivele stabilite trebuie îndeplinite mereu. 

Unul dintre cel mai cunoscut impact al voluntariatului este cel asupra comunității. Faptul că 

voluntariatul este o acțiune la care te angajezi din propria dorință de a ajuta și de a aloca o perioadă de timp 

ireversibila pentru o cauza care inspiră, retrezește în societate virtuți precum bunătatea, dorința de dreptate și 

egalitate între oameni. Într-o comunitate ideală am fi toți voluntari. Copiii, viitorul comunității, pot dezvolta 

calități însemnate de pe urma voluntariatului. Deși ei pot vedea acest lucru doar ca pe un mijloc de a lega 

prietenii, a fi voluntar de mic prezintă mai multe beneficii. Voluntariatul în timpul adolescenței a fost legat de 

unele efecte pozitive majore, cum ar fi îmbunătățirea notelor, consumul redus de droguri și creșterea stimei de 

sine. Angajarea adolescentului sau a preadolescentului în voluntariat poate ajuta cu adevărat în acești ani de 

adolescență. Aceste efecte nu sunt doar pe termen scurt, ci s-a dovedit că ele durează și în anii următori. Ei își 

pot dezvolta încă din copilărie latura afectiva, formându-și o paletă a valorilor morale si spiritul civic. 

 Motivele pentru care oamenii fac voluntariat sunt diverse. De la dorința de a ajuta și a contribui, până 

la a intra în contact cu diverse categorii de persoane, sau pentru a-ți testa propriile calități. Moralitatea este 

motivul pe care mulți oameni îl spun în momentul în care sunt întrebați: „De ce sunteți voluntari ?” Acest tip 

de motivație include orice expresie care implică un anumit tip de valoare socială, un caracter altruist sau un 

interes care se traduce prin dorința de a îi ajuta pe alții. Voluntariatul are o influență majoră în cariera. Acesta 

ajută la dezvoltarea unor calități căutate în orice domeniu, de aceea apariția în CV a implicării într-un act de 

voluntariat crește șansele de angajare. Datorită voluntariatului se învață munca în echipa, arta compromisului 

și a diplomației, deprinderi extrem de utile atât în situații profesionale, cât și personale. De asemenea, actele de 

voluntariat combat depresia și anxietatea, dat fiind că unul dintre factorii care duce la apariția depresiei este 

izolarea socială. Voluntariatul te menține în contact cu tot ceea ce este în jur, te împinge să socializezi cu alți 

oameni. Un motiv care determină unii oameni să se implice în astfel de activități este interesul pentru o cauză 

specifică. Acest tip de motivație se referă la nivelul de interes implicat în munca de voluntariat, mai mult decât 

a face voluntariat „per se” sau pentru dorința de a dobândi niște deprinderi. Nevoia de a deveni mai bun o poți 
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obține prin voluntariat și este iarăși un motiv bine întemeiat. Această nevoie se referă la munca de voluntariat 

care sporește respectul de sine, îi face pe oameni să se simtă importanți sau necesari și să își creeze o părere 

bună despre propria persoana. 

Angajamentul civic implică a lucra pentru a face diferența în viața civică a comunității și a dezvolta 

combinația de cunoștințe, abilități, valori și motivație. 

În întreaga lume, ecosistemele și natura virgină sunt în pericol. Mai mult ca oricând, pământul nostru 

simte impactul expansiunii umane, al defrișărilor, etc.. Poluarea cu plastic, precum și încălzirea globală 

afectează mediul nostru marin într-un ritm alarmant. În prezent, însă, există mai mult efort ca niciodată în 

domeniul reabilitării mediului și ecosistemelor prin intermediul voluntariatului de tip ecologic. 

Implicarea culturală în lume a scăzut foarte mult în ultimii ani. Voluntariatul cultural are ca scop 

creșterea interesului pentru artă și patrimoniu astfel încât oamenii să se simtă conectați și mândri de propriile 

origini. 

Voluntariatul pentru asistență și servicii sociale se referă la oferirea unui ajutor celor care nu își permit 

să plătească pentru asistență și nu se califică pentru o alta. Cei care sunt voluntari oferă asistență persoanelor 

cu venituri reduse care îngrijesc un membru al familiei cu o boală cronică, cu handicap sau cu slăbiciunile 

bătrâneții. 

Timpul este un lucru de preț pentru orice persoană și oferindu-ți propriul timp pentru o cauză în care 

crezi este una dintre cele mai mari dovezi de altruism. „The best way to find yourself is to lose yourself in the 

service of others” - Mahatma Gandhi. 
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„Planeta mea – Casa mea” 

Activitate propusă pentru orele de consiliere și orientare 

 

Daniela Enache  

Liceul Teoretic George Călinescu, Constanța 

 

Context 

 

Societatea actuală se confruntă cu probleme majore privind protecția mediului și combaterea 

schimbărilor climatice. Majoritatea orașelor mari din România sunt afectate de un nivel foarte ridicat de poluare, 

de un număr foarte mare de mașini care circulă zilnic pe șosele și de o mentalitate care încurajează foarte mult 

consumerismul și risipa. Schimbarea trebuie să vină din partea tuturor membrilor comunității, iar instituțiile de 

învățământ pot contribui în mod esențial prin organizarea unor activități de responsabilizare a elevilor mai mici 

sau mai mari, prin conștientizarea lor privind activitățile și obiceiurile de zi cu zi care pot schimba în bine 

viitorul planetei. În cadrul orelor de consiliere și orientare, în orele disciplinelor pe care le predau și în 

activitățile extracurriculare desfășurate în mod constant, profesorii trebuie să le arate elevilor ce și cum pot face 

ei și familiile/prietenii lor pentru a stopa procesul de degradare în care se află mediul înconjurător în prezent. 

Învățarea despre mediu este un proces care durează toată viața, dar care începe din familie și de la școală.  

Abordarea temelor despre responsabilitatea față de mediu este interesantă pentru copii și are impact asupra 

vieții lor de zi cu zi, deci și asupra comunității. Articolul de față prezintă o idee de activitate care se poate 

desfășura în cadrul orelor de consiliere și orientare la orice nivel de școlarizare și care poate fi continuată cu 

activități practice susținute de întreaga clasă sau de către elevi, organizați în grupuri sau individual.  

 

Obiective: 

Dezvoltarea spiritului civic și a atitudinii responsabile. 

Identificarea nevoilor comunității și a posibilelor soluții oferite de instituția noastră. 

Implicarea elevilor în activități ce le dezvoltă competențele cheie. 

Încurajarea elevilor să manifeste inițiativă civică și să organizeze activități de responsabilizare a comunității.  

 

Teme: Reciclare, transport sustenabil, agricultură organică, resurse regenerabile 

Metode: prezentarea, dezbaterea, studiul de caz, rezolvarea de probleme 

 

Desfășurarea activității: 

 

I. Captarea atenției 

Discuția poate porni de la afișarea pe tablă a cuvintelor ”Responsabilitate față de mediu” și încurajarea elevilor 

să discute despre ce înseamnă această responsabilitate. Posibilele răspunsuri pot viza economisirea resurselor 

naturale, reciclarea obiectelor vechi, mijloace de transport sustenabil sau hrana organică. Aceste teme vor fi 

dezbătute ulterior detaliat, pe rând, pentru ca toți elevii să înțeleagă cum pot produce schimbare în activitățile 

lor, dar și în mentalitatea colectivă. 

 

II. Identificarea soluțiilor la problemele majore ale mediului 

1. Reducem, refolosim, reciclăm! 
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Elevii vor explica sensul fiecărui dintre cele trei cuvinte din îndemn și vor da exemple de activități cotidiene 

care pot implica aceste acțiuni. Se va menționa reducerea consumului de consumabile de orice fel cu scopul de 

a evita risipa și poluarea apelor sau pamântului.Copiii pot învăța de la vârste fragede cum să facă cumpărături 

în mod responsabil, să folosească doar cantitățile de materie primă de care au nevoi în activitățile lor. Pentru a 

continua cu refolosirea, se va face legătura cu elementul anterior, și anume găsirea unor soluții în cazul în care 

totuși ne rămân lucruri care nu mai sunt necesare. Aici se poate vorbi despre voluntariat, donații, green fashion, 

realizarea unor fapte bune atât față de oamenii la nevoie, cât și față de planetă. În ultimă fază, când un lucru 

ajunge să nu mai poată fi folosit, ne vom gândi la reciclare, salvând astfel resusrsele naturale și protejând mediul 

de gunoaie. 

 

2. Transportul ”green” 

Parcurgerea drumului cu mașina personală a ajuns să fie o obișnuință curentă a societății actuale, chiar când nu 

este necesar. Elevii trebuie să conștientizeze ce factor de poluare reprezintă gazele toxice emise de mașinile cu 

combustibil tradițional și să caute metode ecologice, sănătoase și economice de transport. Ei sunt cei care își 

pot încuraja familiile să folosească transportul în comun sau vehicule nepoluante pentru distanțele mai scurte 

sau chiar mai lungi. Orice activitate care implică renunțarea la mașina personală poate contribui la reducerea 

gazelor toxice atât de distrugătoare pentru atmosferă și sănătatea noastră. 

 

3. Agricultura organică 

Se va iniția o discuție despre cum putem ajuta mediul, comunitatea locală și putem beneficia în același timp de 

hrană sănătoasă. De asemenea, oricine se poate implica în cultivarea unor plante prin metode ecologice, având 

astfel parte și de mișcare și viață sănătoasă. Această activitate poate fi propusă mai ales elevilor din mediul 

rural, dar și cei din mediul urban pot contribui ca voluntari la diverse activități agricole în localitățile din 

proximitatea orașului sau îsi pot ajuta rudele de la țară în acest sens. 

 

III. Planificarea activităților practice 

În urma acestor discuții, elevii se vor grupa pe echipe de lucru și fiecare echipă va elabora un plan strategic 

de aplicare a activităților propuse în etapa anterioară. Se poate organiza un calendar al faptelor bune față de 

mediu în care fiecare echipă să propună câte o activitate. În momentul realizării acelei activități se va marca 

acest lucru in calendar (electronic), iar obiectivul comun poate fi să se bifeze toate faptele bune propuse sau 

chiar și unele suplimentare până la sfârșitul anului școlar. Elevii pot contribui la calendarul faptelor bune și 

individual sau împreună cu familia. Propunerile pot cuprinde: vizite la orfelinate, cămine de bătrâni, adăposturi 

de animale, unde pot dona haine, cărți, jucării sau alte obiecte pe care nu le mai folosesc, o plimbare cu bicicleta 

împreună cu colegii, deplasarea zilnică către și de la școală cu un mijloc de transport ecologic, vizitarea unor 

ferme, achizitionarea de alimente de la producătorii locali care practică agricultura organică, o activitate de 

voluntariat cu întreaga clasă care să vizeze curățarea parcurilor, a spațiilor verzi, organizarea unei activități de 

conștientizare pentru colegii din școală și multe altele, deoarece copiii sunt o resursă inepuizabilă de idei și 

reacționează în mod creativ atunci când sunt invitați să preia inițiativa. 

 

 

Concluzii 

 

Școala este responsabilă cu formarea copiilor și tinerilor responsabili, cu spirit civic și cu inițiativă în 

producerea schimbărilor în comunitate. Orice activitate care formează competențe esențiale în viața personală 
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și profesională va fi primită cu interes de elevi și îi va motiva să facă lucruri de care să fie mândri. Educația 

pentru mediu este una dintre laturile majore ale educației formale și nonformale și elevii trebuie implicați de 

la vârste cât mai mici în acțiuni de acest fel. 
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Strategii de sprijin (de împuternicire) pentru familiile elevilor cu cerințe educaționale speciale 

 

Profesor Anghel Maria Laura 

CȘEI, Orașul Vălenii de Munte 

 

”Relaţia familie-şcoală se bazează pe încredere, comunicarea eficientă asigurând încrederea 

reciprocă” (Gherguţ A. , 2006). Parteneriatul presupune schimb de informații, bune practici, experiențe, și 

pentru a funcționa această comunicare este nevoie de formarea/dezvoltarea unor bune deprinderi de ascultare 

activă: a şti să asculţi înseamnă a fi capabil să creezi premisele colaborării.  

           Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor, membrii acestora  trebuie să 

satisfacă un minimum de cerinţe: 

 să furnizeze informaţii la zi asupra copilului lor privind: pregătirea temelor, stilul și modul de învăţare acasă, 

interesele acestuia şi modul de reacţionare în diverse situaţii), preocupările, preferinţele/non-preferințele etc.;  

 să participe activ la toate activităţile şcolii şi să de implice în promovarea practicilor de integrare şcolară a 

copiilor cu cerinţe speciale la toate nivelurile vieţii sociale; 

 să fie modele de acţiune şi comportament în acceptarea şi susţinerea integrării persoanelor cu cerinţe speciale 

din comunităţiile lor; 

 să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluţia şi formarea copiilor în şcoală şi în 

afara ei prin: furnizarea informaţiilor importante care ajută la elaborarea şi realizarea curriculumului 

individualizat pentru copil; implicarea în luarea deciziilor vizând copilul şi programele de abilitare/reabilitare 

continuă a dezvoltării copilului; acceptarea fără resentimente a eventualelor limite impuse de gradul şi 

complexitatea deficienţelor acestora; 

 să fie parteneri sinceri de dialog si să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de specialişti care se ocupă de 

educarea şi recuperarea copiilor lor, urmărind  împreună progresul înregistrat de copil în diverse situaţii de 

viaţă; 

 să colaboreze cu alţi părinţi în grupurile de suport ale părinţilor şi să împărtăşească şi altora experienţele 

personale cu propriii copii la activităţile desfăşurate în mijlocul familiei; 

 să fie convinşi de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi să asigure 

frecvența școlară a copilului lor. 

După Prenton şi Andrusykiewics, şcoala incluzivă şi toate cadrele didactice trebuie să creeze un 

mediu primitor pentru implicarea familiei în recuperarea, adaptarea şi integrarea propriului copil cu cerinţe 

educaţionale speciale, prin: 

 ”solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezintă cerinţe educaţionale speciale să participe la aplicarea 

programului educaţional şi terapeutic propus; 

 recunoaşterea cerinţelor şi drepturilor familiilor de a alege dacă, în ce măsură, cum şi când pot participa la cât 

mai multe activităţi terapeutice, pentru continuarea lor acasă; 

 includerea familiilor, în mod obişnuit şi consecvent, în schimbul de informaţii despre copil; 

 identificarea resurselor din cadrul programului educaţional şi recuperator-terapeutic al elevilor cu cerinţe 

speciale prin care se pot sprijini activităţile părinţilor; 

 anunţarea familiei în legătură cu activităţile propuse în programul recuperator-terapeutic şi completarea  lui la 

solicitările părinţilor; 

 informarea familiilor despre schimbările survenite în cadrul programului; 
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 acceptarea feed-backului primit de la familie ca informaţii utile în ameliorarea programelor destinate educării 

şi recuperării elevilor cu CES”, (Andruszkiewics & Prenton, 2006). 

Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii incluzive, deoarece: 

 elevii sunt principalii beneficiari ai colaborării prin care pot fi anticipate şi prevenite anumite situaţii dificile;  

 contribuie la dezvoltarea abilităţilor educaţionale şi sociale ale părinţilor şi ale altor actori comunitari și oferă 

servicii şi suport familiilor; 

 facilitarea schimbului de idei între părţi dă naștere unor idei inovatoare și contribuie la soluţionarea anumitor 

probleme; 

 facilitează legătura dintre copil și familie, dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii prin oportunitatea de 

a participa activ la experienţele educaţionale ale elevilor. 

Lucrul în echipă permite tuturor persoanelor implicate în educația/dezvoltarea copilului cu cerințe 

educaționale speciale satisfacerea necesităților elevului prin: 

 identificarea cât mai clar/precis a punctelor forte, intereselor şi necesităților elevului și utilizarea informaţiilor 

colectate şi a concluziilor în urma observării comportamentului elevului în scopul individualizării 

curriculumului pentru acesta; 

 stabilirea consensului privind planificarea curriculară prin corelarea finalităților curriculumului general cu 

finalitățile individualizate stabilite în PEI; 

 stabilirea consensului privind modul şi nivelul de acordare a serviciilor de sprijin elevului: 

sugerarea/recomandarea unor strategii/tehnologii educaţionale adecvate, stabilirea locului în care se desfășoară 

activitatea de sprijin (în sala de clasă, în sala resursă/cabinete), stabilirea altor servicii disponibile în comunitate. 

Serviciile de suport centrate pe familie au fost definite ca ”acele practici care: includ familiile în luarea 

deciziilor, planificare, evaluare; dezvoltă servicii pentru întreaga familie și nu doar pentru copil; ghidează 

familiile în stabilirea priorităților și obiectivelor; respectă alegerile familiei privind gradul de participare”        

(Murphy, Lee, Turnbull, & Turbiville, 1995, p. 25). 

 ”Familiile copiilor cu dizabilități trebuie să depună eforturi pentru a dobândi controlul asupra vieții lor 

și trebuie să ia măsuri pentru a obține ceea ce doresc și au nevoie” (Turnbull, Turnbull, Erwin, Soodak, & 

Shogren, 2011), în acest context baza constituind-o aplicarea  principiilor de responsabilizare și de promovare 

a puterii familiei și competenței sale. 

 Prezentăm o serie de strategii care pot servi specialiștilor în intervenția de specialitate de sprijin și 

abilitare a familiile copiilor cu dizabilități dar și direct familiilor: 

 

 Exprimarea empatiei, înțelegere și compasiune pentru familii. Empatia pentru familii determină 

motivația profesioniștilor de a se angaja în activități de sprijin familial și de abilitare pe când criticarea, 

judecarea acțiunilor sau stilului de viață al familiilor care vin în conflict cu valorile lor proprii sau stilul de viață 

înfrânează implicarea, suportul.  

 Individualizarea gradului de participare a familie. Este nevoie de identificarea unui nivel realist de 

participare la educație (având în vedere disponibilitatea, timpul, resursele care sunt în strânsă legătură cu 

specificul dizabilității) pentru o abordare corectă a demersului susținerii familiei astfel încât să fie benefică 

pentru progresul educațional al copilului.  

 Recunoașterea rolului de ”expert” al familiei. Asumarea rolului de expert de către familii este 

justificată de faptul că acestea cunosc cel mai bine copilul iar această asumare implică formarea unor 

competențe ale familiei privind abordarea dizabilității, competențe ”transmise” de către specialiști.   
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 A fi un aliat profesional al familiilor. Profesioniștii, din această perspectivă, pot comunica printr-o 

varietate de moduri: demonstrarea înțelegerii față de nevoile de unicitate și individualitate a copilului, arătând 

dorința de a asculta și de a respecta preocupările familiei, fiind implicați activ în organizații profesionale 

dedicate protejării drepturilor și îmbunătățirea serviciilor pentru persoane cu dizabilități, prin sesizarea derulării 

oricăror unor serviciilor educaționale inadecvate sau chiar încălcarea drepturilor. 

 Implicarea familiilor în comunicare deschisă. Pugach și Johnson consideră comunicarea ca fiind 

piatra de temelie a oricărui parteneriat de colaborare: între familii, profesioniști, școală și chiar interfamilială, 

oferind un mediu deschis, de susținere cu implicații în stimularea educațională. Disponibilitatea și 

accesibilitatea comunicării a crescut odată cu evoluția tehnologică a instrumentelor de comunicare prin:  e-mail, 

teleconferințe, telefoane mobile, pagere, conferințe on-line, pe lângă tradiționalele apeluri telefonice, manuale, 

buletine informative (Pugach, Johnson, Drame, & Williamson, 2012). 

 Facilitarea accesului familiei la serviciile educaționale. Școlile situate în vecinătatea familiilor 

asigură accesibilitate la serviciile educaționale, participarea la diverse activități din școală atât pentru copilul 

cu dizabilitate cât și pentru alți copii din familie. Un mediu educațional flexibil de sprijin, receptiv la nevoile 

lor și mai ales ușor accesibil, conferă familiei putere și asigură integrarea în comunitate.  

 Facilitarea rețelelor de sprijin. ”Construirea” comunității familiilor cu copii cu dizabilități poate 

facilita intercomunicarea, experiențele comune fiind cele care consolidează relațiile și capacitatea de a fi 

empatic (căutare de noi informații, găsirea unor răspunsuri, posibilitatea de  solicitare a unui sprijin), această 

posibilitate de comunicare (realizată de la egal la egal) fiind mult mai confortabilă. 

 Extinderea sistemelor de sprijin. Este esențial ca școlile să-și deschidă porțile și să ofere o atmosferă 

primitoare pentru toți cei implicați în îngrijirea copilului cu dizabilități: membri ai familiei extinse, prieteni 

apropiați, specialiști din alte instituții, etc.   

 Aprecierea succeselor familiilor. Recunoașterea succeselor familiilor de către specialiști este extrem 

de importantă și stimulantă pentru familii, indiferent de cât de neînsemnate pot părea acestea, progresul trebuie 

apreciat deoarece progres = implicare.  

 Sentimentul de auto-eficacitate al familiilor. Unii autori (Turnbull, Turnbull, Erwin, Soodak, & 

Shogren, 2011) au propus un model de abilitare în care familiile îndeplinesc rolul de împuternicit, atunci când 

posedă un grad ridicat de motivare și au cunoștințe și competențe suficiente. Sentimentul de self efficacy 

(autoeficacitate) se instalează când familiile sunt foarte motivate atunci când cred în propriile capacități pentru 

a rezolva problemele.  

 Soluționarea eficientă a problemelor. Familiile pot fi îndrumate de către specialiști să aplice modalități 

eficiente de rezolvare/soluționare a problemelor/obstacolelor care survin în calea atingerii obiectivelor sau 

nevoile copilului lor respectând următorii pași: definirea problemei, generarea de soluții posibile, alegerea 

soluției, punerea în aplicare a soluției alese, evaluarea soluției. 

 Dezvoltarea competențelor de implicare. Posibilitatea familiei de a observa copilul în medii diferite, 

inclusiv școlare, și de a împărtăși informațiile obținute în calitate de parteneri de învățământ facilitează 

dezvoltarea competențelor de implicare, informația constituind o sursă valoroasă în educația copilului lor. 

 Oferta de formare și dezvoltare profesională pentru familii. Membrii familiei ar trebui să aibă 

oportunități de a participa la formare și dezvoltare profesională, această participare fiind sursă de informații și 

posibilitate de consolidare/calificare pentru a fi persoană resursă pentru propriul copil și, ulterior, persoană 

resursă pentru alte familii cu copii cu dizabilități.  
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 Implicarea membrilor familiei în realizarea PIP-ului12. Lyte și Bordin evidențiază importanța lucrului 

în echipă, a instruirii tuturor implicați în procesul educativ-recuperativ-compensatoriu, inclusiv a părinților și 

subliniază importanța utilizării unui limbaj accesibil tuturor membrilor echipei de intervenție, monitorizarea 

PEI: ”Numitorul comun pentru PEI este preocuparea echipei pentru un anumit copil” (Lytle & Bordin, 2001, p. 

44). 

 Exprimarea realismului privind viitorul. Scenariul de viitor prezentat de către specialiști familiei 

trebuie să fie unul realist pentru a nu da speranțe false familiei cu privire la progresul și capacitatea de 

independență a copilul lor, a șanselor de reușită în viață. 

 

 Susținerea familiilor în luarea deciziilor (promovare și autodeterminare). Sprijinul real în dezvoltarea 

serviciilor educaționale pentru copiii cu dizabilități se realizează când, în caz de dezacord între specialiști și 

opiniile familiei, se acordă prioritate și credit deciziilor părinților dacă acestea nu sunt în mod clar în contradicție 

cu interesul superior al copilului.  

 

 Dezvoltarea capacităților de copiyng. Prin oferirea de informații și modele de intervenție și orientând familiile 

spre organizații de sprijin comunitar, profesioniștii pot îmbunătăți abilitățile de copiyng încurajând familiile să 

se concentreze mai mult pe potențialul decât pe punctele slabe ale copilului, ajutându-le în identificarea a ceea 

ce pot sau nu pot controla în viața lor.  

 

 Responsabilizarea familiilor prin colaborarea cu comunitatea. Conștientizarea (mijlocită de școală) resurselor 

comunitare și serviciilor, respectiv utilizarea acestor resurse în comunitățile lor îi va implica pe părinți în auto-

advocacy (auto-susținere) și responsabilizare.  
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Sprijinirea copiilor cu CES în învățământul liceal 

 

Prof. Lupulescu Manuela Elena 

Liceul Teoretic ”Iulia Hasdeu” Lugoj, județul Timiș 

 

 Un număr tot mai mare de copii cu nevoi speciale trebuie încadrați în învățământul de masă, în special 

în învățământul liceal, deoarece sunt puține școli cu specializări dedicate exclusiv acestei categorii defavorizate 

de elevi. Cazurile foarte grave ar trebui totuși să rămână în cadrul învățământului special. 

 Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, pentru a avea acces la educaţie. Şcolile trebuie 

să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare şi 

dezvoltare. 

 Principalele categorii de copii cu nevoi speciale sunt clasificate în handicapuri de intelect, handicapul 

de vedere, handicapuri de limbaj, de motricitate, respectiv de comportament. Pentru realizarea unei cât mai 

bune acțiuni instructiv – educative cu acești copii este necesară o pregătire specială a cadrelor didactice. 

 Procesul de integrare educațională a elevilor cu CES în cadrul învățământului liceal include elaborarea 

unui plan de intervenție individualizat, în cadrul căruia folosirea unor modalități eficiente de adaptare 

curriculară joacă rolul esențial. 

 Adaptarea curriculară se referă la corelarea conținuturilor componentelor curriculum-ului național cu 

posibilitățile elevului cu cerințe educative speciale, din perspectiva finalităților procesului de adaptare și de 

integrare școlară și socială a acestuia. 

 Problemele de adaptare curriculară sunt diferite atunci când sunt integrați elevi numai cu tulburări de 

învățare față de situația în care sunt integrați elevii care posedă suplimentar diverse categorii de handicapuri 

mentale, senzoriale sau motrice. 

 Pentru elevii cu tulburări de învățare este suficientă introducerea elevului în cadrul  unui program 

suplimentar de pregătire la disciplinele unde întâmpină dificultăți. În cazul elevilor cu handicap, principalele 

modalități de integrare ce pot fi folosite, constau în: 

a) Selectarea unor părți din curriculum-ul național general ce pot fi parcurse de elevii cu CES și 

renunțarea la altele, de obicei mai complexe; 

b) Accesibilitatea prin simplificarea tuturor părților din curriculum, pentru a fi înțelese și învățate de 

elevii cu CES; 

c) Completarea curriculum-ului general cu elemente noi, care constau în introducerea elevilor cu CES 

într-o serie de activități individuale, compensator terapeutice, destinate recuperării acestora și 

asigurării restabilirii participării lor eficiente la procesul de învățământ. 
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Componentele esențiale ale unui plan de intervenție individual pentru elevii cu CES sunt: 

1. Evaluarea și reevaluarea; 

2. Stabilirea obiectivelor pe termen scurt și lung; 

3. Selectarea metodelor și activităților folosite în intervenție; 

4. Stabilirea instituțiilor și echipelor interdisciplinare participante; 

5. Cooperarea cu familia elevului cu dificultăți. 

 De exemplu, pentru un elev care suferă de dislexie cu dificultăți de învățare specifice în ceea ce 

privește cititul, scrisul și ortografia, acesta poate avea rezultate medii. Se recomandă încurajarea acestuia și 

asigurarea unui număr cât mai mare de situații care să-l conducă spre reușite la toate materiile, pentru motivare 

și ameliorarea stimei de sine, prin folosirea tehnologiilor informatizate și a unor mijloace care să le permită 

consemnarea a ceea ce știu, a jocurilor de memorare, a fișelor de lucru, colaborarea cu profesorii de sprijin.  

 Câteva idei de activități pentru acest tip de handicap sunt: responsabilizarea prin sarcini realizabile; 

repetarea de cuvinte, scurte propoziții; cultivarea stimei de sine prin participarea elevului la discuții unde își 

poate exprima opinia în fața celorlalți colegi. 

 Strategiile de învățare ce pot fi utilizate cu succes în cadrul integrării elevului cu dislexie constau 

în:  învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; acordarea atenției sporite atunci 

când copilul cu CES răspunde; utilizarea unor explicații scurte şi clare; crearea unei atmosfere propice învățării; 

prezența cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, respectiv  sarcinile de rezolvat; folosirea 

materialului didactic adecvat acestui tip de handicap. 

 În activitatea educativă a elevilor cu CES se poate folosi cu eficiență și învățarea prin cooperare. În 

cadrul acestui tip de învățare, lecțiile permit evaluarea frecventă a performanței fiecărui elev, aceștia 

încurajându-se și explicând celorlalți ceea ce știu, realizând un schimb de idei și de noțiuni pentru a duce la bun 

sfârșit sarcina primită de grup. 

 Educația integrată îi va permite elevului cu CES să trăiască alături de ceilalți elevi, să desfășoare 

activități comune, dobândind astfel abilități indispensabile pentru o inserție școlară și socială adecvată. 

 Trebuie să existe o bună colaborare între părinți, diriginte, celelalte cadre didactice de la clasă, 

consilierul școlar și profesorul de sprijin. Cooperarea dintre familie și școală duce la schimbări pozitive în 

comportamentul elevului cu Cerințe Educative Speciale. 
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Învățarea integrată în învățământul românesc 

 
Dumitru Lorena Elena 

Prof. înv. preșc. Grădinița cu P.P. Nr. 28, Brașov 

 

”Educatia integrata si reabilitarea pe baza resurselor comnunitare reprezinta abordari 

complementare care se sprijina reciproc în favoarea acordarii de servicii pentru persoanele cu 

cerintele speicale” 
 

 
Într-un curriculum integrat... experienţele de învăţare planificate nu le oferă celor ce învaţă doar o 

viziune unificată asupra cunoaşterii existente, ci motivează şi extinde puterea elevilor de a percepe noi relaţii şi 

de a intocmi noi modele, sisteme şi structuri.  
Trebuie să-i învăţăm pe copii să înfrunte dificultăţile de învăţare prin intervenţii reale, situându-i în 

dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide. Locul potrivit pentru 

realizarea acestui deziderat este şcoala. La şcoală, copilul intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care 

literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit 

cu copilul.  
Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi afectiv, prin 

antrenarea unor surse cât mai variate, prin expunerea conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al învăţării 

prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea 

concomitentă a unor domenii. Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i 

stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al 

zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent repartizarea 

sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate.  
Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă posibilitatea 

alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să observe, 

să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. Copiii îşi asumă responsabilităţi şi 

roluri în micro-grupul din care fac parte, participând la jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur 

sau create chiar de ei. La completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu 

specialişti etc. Tematica acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea 

înconjurătoare. În atenţia echipei de cadre didactice se află în permanent, întreaga paletă de activităţi (la 

alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi modalităţi de organizare a acestora. 

 
Finalităţile activităţii integrate sunt selectate din listele de obiective-cadru şi de referinţă ale domeniilor 

de învăţare, iar obiectivele operaţionale vor constitui un set unitar şi restrâns de patru-cinci obiective, cu referire 

directă la experienţele de învăţare vizate. Conţinuturile abordate sunt selectate şi abordate în strânsă relaţie cu 

nucleul de integrare curriculară (tema săptămânii, tema anuală de studiu...). 

 
Activitatea integrată trebuie să vizeze antrenarea de abilităţi disciplinare şi/sau transferabile, oferind 

copiilor ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a unor surse variate de informaţii, investigaţie, 

experimentare, identificare de soluţii, testare de ipoteze etc. Integrarea este un proces dinamic, ce se poate 
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„mişca” cu uşurinţă de la un nivel la altul. Proiectarea integrată nu va conduce la desfiinţarea disciplinelor; 

acestea vor continua să existe în planurile de învăţământ, dar „permeabilizate” şi interconectate, deschise 

către formarea unor competenţe ce trec dincolo de discipline. 

 

Între toate domeniile există dependenţe şi interdependenţe, astfel că fiecare achiziţie dintr-un 

domeniu influenţează semnificativ progresele copilului în celelalte domenii. De exemplu, când copilul 

învaţă să meargă, chiar dacă în cea mai are parte este implicat domeniul fizic, cel al motricităţii grosiere, 

copilul este implicat şi din punct de vedere al receptării semnalelor auditive (dezvoltare senzorială) şi din 

punct de vedere al dezvoltării socio-emoţionale, prin interacţiunea cu adultul, precum şi din punct de vedere 

al limbajului (receptează şi transmite mesaje orale). Adultul comunică cu el în acel moment, îi transmite 

emoţii, îl încurajează, îi zâmbeşte, iar copilul înţelege mesajul şi simte susţinerea adultului, simte siguranţa. 

 

De asemenea, când copilul încearcă să povestească ceva, în cea mai mare parte este implicat 

domeniul dezvoltarea limbajului şi a comunicării, dar copilul este implicat şi socio-emoţional, pentru că 

urmăreşte reacţiile celorlalţi şi învaţă semnificaţia acestora, gesticulează (motricitate fină) sau se manifestă 

chiar prin mişcări largi (motricitate grosieră), uneori inventând cursul narativ sau problematizând cursul 

narativ (dezvoltare cognitivă). În fine, când experimentează, execută mişcări de motricitate fină, copilul 

este implicat din punct de vedere senzorial, stabileşte relaţii de cauzalitate, trăieşte emoţii şi descoperă ce 

poate şi ce nu poate să facă (își construiește imaginea de sine), sau simte dacă are nevoie de ajutorul unui 

alt copil sau adult (dezvoltare socio-emoţională). 

 

11. Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu 

folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile” , afirma pedagogul Pestalozzi. 

 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de învăţare prin 

intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a 

decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este şcoala. La şcoală, copilul intră într-un mediu 

stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un 

permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. Astfel, fenomenului educaţional i se impun o serie de 

restructurări adaptative care să genereze un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul 

stimulării contiune a învăţării spontane a copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide 

şi eficiente între diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, 

deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă. 

 

Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform planului 

de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârsta, susţinute de experienţa cadrului didactic. Învăţătoarea 

organizează şi desfăsoară activităţi integrate generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului. 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau competenţe care sunt 

de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o puternică legătură 

cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi 

atitudini.” 

 

Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi afectiv, prin 

antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al 

învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, 
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care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, 

interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic 

realizând un scenariu cât mai interesant al zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare 

activitate comună se gândeşte atent repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate.  

 

Dacă succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, succesul 

în viaţa personală, profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline 

şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea problemelor ivite.  

 

CONCLUZII 

 Integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate şi un deziderat;




 Strategiile de predare/ învăţare integrată, precum şi nivelurile la care acestea se realizează 
sunt condiţionate de o multitudine de factori, de natură obiectivă şi subiectivă;



 Aceste modalităţi de integrare au avantaje, dar şi dezavantaje;




 Abordarea integrată a conţinuturilor se încadrează în seria noilor orientări educaţionale, pe 
care numeroase cadre didactice au transformat-o de-a lungul timpului din premisă educaţională în demers 
educativ utilizat în mod frecvent în practica de zi cu zi;




 Cadrului didactic îi revine rolul de a se orienta spre folosirea celor mai eficiente căi şi 
metode, indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau în pedagogia 
tradiţională. În acelaşi timp, cadrul didactic este cel care realizează integrarea, compatibilizarea 
conţinuturilor şi stabileşte relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii.
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 INTEGRAREA SCOLARA  A COPIILOR CU DIZABILITATI 

 

                                                                Prof.inv.primar Gliga Corina 

                                                             Scoala Gimnaziala Ibanesti 

 

         Integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi ţine, de cele mai multe ori, de utilizarea unui spaţiu 

comun cu cei fără probleme, însă fără implicarea educaţională, aceasta este insuficieta. 

          Integrarea fizică, drept nivel incipient al integrării, are în vedere prezenţa unor copii cu 

dizabilităţi în grupe sau clase de învăţământ obişnuit, cu scopul de reducere a distanţei fizice dintre 

cele două categorii de copii. Acest nivel de integrare educaţională nu presupune neapărat activităţi 

comune şi interacţiune, acestea fiind relativ reduse, ci mai degrabă utilizarea împreună a unor spaţii, 

dotări, echipamente, ceea ce face ca integrarea pedagogică să nu aibă aceeaşi valoare. 

         Integrarea funcţională sau pedagogică reprezintă participarea efectivă a copiilor cu deficienţe 

la un proces comun de învăţare cu ceilalţi copii din clasa obişnuită, ceea ce presupune că şi aceşti 

copii asimilează anumite cunoş-tinţe, îşi formează abilităţi împreună cu ceilalţi elevi, însă ea necesită 

implicare.  

        Integrarea pedagogică survine atunci când un elev cu cerinţe speciale atinge un nivel relativ 

egal de participare cu ceilalţi elevi, la lecţii şi la alte activităţi şcolare, pe perioade de timp şi pe 

conţinuturi similare, chiar dacă nivelul de cerinţe şi realizări este relativ diferit. Acesta reprezintă 

însă, un punct de plecare în educarea acestor copii. Sentimentul de apartenenţă are efecte pozitive  

Implicarea copiilor cu nevoi speciale şi în activităţile extraşcolare necesită timp şi resurse 

dintre cele mai complexe, însă surprinzător, mulţi dintre copiii care au acces la acestea simt că sunt 

acceptaţi de ceilalţi şi fac eforturi pentru a evolua.  

Includerea copiilor cu dizabilităţi şi în activităţile desfăşurate în afara lecţiilor, atât în viaţa 

din incinta şcolii, în pauze, jocuri, activităţi sportive, cultural-artistice, cât şi în afara şcolii, în 

activităţi realizate cu acelaşi grup şcolar, presupune acceptarea şi includerea lui în relaţiile şi inter-

relaţiile cu ceilalţi. De altfel, integrarea poate apare atunci când copilul sau persoana cu dizabilităţi 

integrată accede la un sentiment de apartenenţă şi participare deplină la viaţa comunităţii, ceea ce 

presupune asumarea de roluri şi responsabilităţi sociale. Acest lucru are efecte pozitive mai ales în 

viaţa. Rolul principal îi revine, în acest caz, sistemului educaţional. 

 Educaţia incluzivă este o politică educaţională, care urmăreşte evitarea separării copiilor cu 

dizabilităţi (cu cerinţe speciale) de semenii lor. Se urmăreşte integrarea lor în societate, cu un suport 

psiho-pedagogic şi medical asigurat de către stat.de adult .  

Toti copiii trebuie sa aiba sanse egale. Toti traim in aceeasi lume, in aceeasi societate care nu 

este impartita in lumea celor cu nevoi speciale si in lumea celor fara nevoi speciale si atunci de ce 

invatamantul sa fie impartit astfel. O solutie pentru evitarea acestei impartiri in cadrul invatamantului 

ar fi educatia integrata. Exista o serie de riscuri care impiedica integrarea copiilor cu dificultati de 

invatare in unitatile scolare obisnuite.  

Cel mai mare risc este esecul copilului cu dificultati de invatare in fata celorlalti copii 

considerati normali si repetarea acestui esec, fapt care poate duce la o degradare si mai mare a starii 
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lui.Un alt risc ar fi respingerea si izolarea de catre colegii de clasa a copilului cu dificultati de 

invatare si chiar ridiculizarea lui, uneori si de catre cadrele didactice. Este evident greu sa lucrezi cu 

o clasa mixta, formata din copii cu dificultati de invatare si copii fara dificultati de invatare, dar nu 

este imposibil. Poate fi considerata o provocare, o ocazie de demonstrare a calitatii de cadru didactic 

bun.  Pe langa riscurile integrarii copiilor cu dificultati de invatare in unitatile de invatamant 

obisnuite, exista si avantaje. Aceste avantaje ar putea fi : multitudinea de informatii pe care o are la 

dispozitie copilul cu dificultati de invatare in scolile obisnuite, informatii care il ajuta sa faca fata 

mult mai bine situatiei din lumea reala si pe care nu le-ar fi primit daca invata intr-o scoala speciala.  

Contactul direct si comunicarea cu copii de aceeasi varsta dar fara dificultati de invatare 

constituie un avantaj al integrarii copiilor cu dificultati de invatare. Un alt avantaj il reprezinta, 

socializarea copiilor cu dificultati de invatare, legarea de noi prietenii si stimularea in depasirea 

dificultatilor. 

      Rolul cadrelor didactice de sprijin  este de legatura intre copilul cu dificultati de invatare si cadrul 

didactic de la clasa . Cadrul didactic de sprijin trebuie sa colaboreze cu profesorul de la clasa, aceasta 

colaborare sa se faca de la egal la egal, nu trebuie ca unul sa fie considerat superior 

celuilalt.Impreuna trebuie sa stabileasca planul de predare a lectiilor, el trebuie facut astfel incat sa 

fie accesibil si copiilor cu dificultati de invatare, dar, in acelasi timp, sa nu fie prea lejer pentru copiii 

fara dificultati de invatare.Ideal ar fi ca la fiecare clasa sa existe o echipa formata dintr-un cadru 

didactic obisnuit si un cadru didactic de sprijin si in masura posibilitatilor, din cand in cand sa  se 

inverseze rolurile. Cadrul didactic de sprijin nu trebuie sa lucreze cu copilul cu dificultati de invatare 

intr-un colt al clasei, nu trebuie sa-l izoleze de ceilalti si mai ales, nu trebuie sa lucreze activitati 

diferite de ale celorlalti copii.  In cazul in care intr-o clasa sunt mai multi copii cu dificultati de 

invatare , acestia nu trebuie sa fie asezati separat de ceilalti si nu trebuie cadrul didactic de sprijin 

sa lucreze cu ei, iar celalalt cadru didactic cu ceilalti copii fara dificultati de invatare. 

 Profesorul de sprijin nu ar trebui sa ofere ajutor copiilor cu dificultati de invatare decat daca 

acestia o cer si numai dupa ce ei au incercat singuri sa rezolve o anumita problema si nu au reusit. 

Copiii cu dificultati de invatare trebuie lasati in unele situatii sa se descurce singuri, sa gaseasca 

singuri solutii, sa nu fie tot timpul ajutati de cadrul didactic de sprijin pentru ca astfel se creeaza o 

dependenta a copilului cu dificultati de invatare de cadrul didactic de sprijin.Colegii de clasa ar putea 

fi si ei implicati in ajutarea copiilor cu dificultati de invatare.  

Educaţia / scoala incluzivă - formula terminologică ce releva recunoaşterea necesităţii 

reformei şcolii obişnuite, a sistemului şcolar general cu scopul de a răspunde dezideratului "o 

societate pentru toţi". Un obiectiv important al şcolii incluzive îl reprezintă sprijinul acordat pentru 

menţinerea în familie a copiilor cu C.E.S. De aceea, se pune problema respectării principiului 

normalizării. 

 Principiul normalizarii - se refera la condiţiile de mediu şi viaţa, la eliminarea separării 

copiilor cu C.E.S. şi la acceptarea lor alături de ceilalţi copii. Principiul presupune luarea în 

considerare nu doar a modului în care persoana cu deficienţe (dizabilităţi) se adaptează la cerinţele 

vieţii sociale, dar, în acelaşi timp, la felul în care comunitatea înţelege să se conformeze nevoilor şi 

posibilităţilor persoanei în dificultate. Normalizarea implică nu numai includerea într-un mediu 
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şcolar şi de viaţă cotidiană nediscriminatoriu, dar şi asigurarea unei multitudini de servicii care să 

reducă pe cât posibil starea de handicap, chiar dacă deficienţele sau afecţiunile propriu-zise nu pot 

fi încă depăşite. 
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Școala online și greutățile întâmpinate de copiii cu CES 

Ferrant Doina 

Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Onești 

 

Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic,  

pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și 

terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării s-a realizat într-un 

alt mod, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea 

urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă 

aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite. Digitalizarea educației în România a 

devenit mai stringentă în condițiile crizei sanitare, încercându-se adaptarea din mers la noile 

cerințe pentru continuarea procesului educațional. La acest efort conjugat s-au asociat toți așa cum 

au putut, cadre didactice, elevi, părinți, comunitate, instituții, cu resurse mai mult sau mai puțin 

limitate, cu presiunea timpului pentru găsirea unor soluții acceptabile, cu lipsa experienței pe 

terenul educației on-line, digitalizate. Procesul didactic în format digitalizat 

s-a lovit de limitarea sau neajunsurile tehnologice pentru mulți dintre elevi, dar mai ales 

pentru cei cu CES și familiile lor, din mediul urban și mai ales rural. Este evident mult mai dificil 

pentru elevii cu CES, cu tulburări asociate moderate sau grave (neuropsihice, senzoriale) accesul la 

învățarea digitală, mai ales dacă nici părinții nu au resursele sau abilitățile necesare de a-i îndruma. 

Școlile la rândul lor nu dispun toate de dotări corespunzătoare care să facă față cerințelor complexe 

ale digitalizării procesului didactic, multe din soluțiile găsite fiind provizorii.  

Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile online sunt cei care se angajează într-o pedagogie 

activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de învățare și, deopotrivă, la cele emoționale ale elevilor. 

Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de 

lucrat. Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte. Identificarea canalului 

senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului 

educativ. Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această situație 

și trebuie menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai 

receptiv și înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat. 

Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse presupune voința acestora, timp disponibil și 

totodată dorința acestora de a face un efort suplimentar. Uneori, copiii colaborează mai bine la teme 

cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct de vedere. 

Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor nivelul 

explicațiilor, în funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES. La orice copil, în mod particular la copiii 

cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborarea a părinţilor cu școala este cel mai adesea direct 

proportional cu rezultatele obţinute de copiii. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează 

pe convingerea că familia este primul educator şi cu cel mai mare potenţial de modelare. Familiile 

copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vieţii. Elevii cu CES se simt mai 

confortabil emoțional în mediul familial atunci când învăță online, având suportul mai constant al 

părinților în rezolvarea cerințelor de lucru, cu sau fără sprijin. 
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Școala online reprezintă o provocare pentru toți cei implicați în procesul educațional, dar cu atât mai 

mult pentru elevii cu cerințe educaționale speciale. Trecerea de la formula „față în față” la modalitatea 

„online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență, dar și o„cotitură” 

didactică și de paradigmă. Indiferent de modelul sau forma de integrare efectivă a elevilor cu cerinţe 

speciale, trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte: un management al clasei care să faciliteze 

forme moderne şi flexibile de instruire şi de lucru pe grupe de elevi; un curriculum individualizat 

pentru elevii cu cerinţe educative speciale: planuri de învăţământ individualizate, metode şi mijloace 

didactice adecvate, conţinuturi accesibile, flexibilitate în proiectarea didactică; adaptarea 

conţinuturilor prevăzute de programa şcolară în concordanţă cu cerinţele educative speciale 

individuale ale elevilor; forme de evaluare care monitorizează progresul individual şi facilitează 

planificarea optimă a activităţii şcolare pentru elevi; atitudine pozitivă a cadrelor didactice faţă de 

elevii integraţi şi înţelegerea cerinţelor educaţionale specifice acestor copii. Unii elevi cu CES au 

deprins mai ușor utilizarea instrumentelor de e-learning (telefoane, tablete), cu sau fără ajutorul 

familiei, fraților, s-au arătat încăntați de reușitele lor personale ca și de materialele didactice virtuale 

care le-au fost transmise pentru vizionare și asimilare. Ei nu au mai trăit constant și apăsător presiunea 

evaluărilor și calificativelor realizate la clasă, care le provoca stări de disconfort, emoție negativă, 

frustrare și perpetuarea nereușitelor (calificative/note scăzute). Un alt avantaj este ca au petrecut mai 

mult timp cu familia, au comunicat mai bine, părinții au reușit să-și cunoască și să-și înțeleagă copiii 

mai mult, cu trăirile, bucuriile, temerile, aspirațiile, inclinațiile lor. Totusi, comunicarea interpersonală, 

relațiile intre copii/elevi, empatia față de copiii in dificultate a avut de suferit în lipsa contactului direct 

și a modelelor de educare, a incluziunii și egalității șanselor în mediul școlar și extrașcolar. 
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ȘI NOI SUNTEM AICI… 

planificare semestrială  a unor activități derulate  

cu părinții unei clase în care există un copil cu CES 

 

Prof. pt. înv primar LĂCĂTUȘ CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IONEL TEODOREANU, BUCUREȘTI 

 

Ca și în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesitățile lor de a fi sprijinite sau posibilitățile de a 

oferi sprijin sunt extrem de diverese. Fiecare familie are potențialul și nevoile sale unice, care trebuie valorizate 

corespunzător de către școală. 

Comunicarea și colaborarea eficientă dintre profesori și părinți se bazează pe câteva elemente: 

              1.Respectul (reciproc) - poate fi modelat adesea de către cadrele didactice. Este important să se 

plece de la premisa că părinții sunt cei mai importanți "profesori" din viața copilului; respectul și tactul oferit 

de cadrul didactic față de complexitatea unor probleme poate induce respectul reciproc.  

             2.Atitudinea imparțială, care solicită gândirea pozitivă și deschisă despre familii, evitarea 

judecătțlor evaluative și dezaprobatoare. Atitudinea imparțială înseamnă încurajarea familiilor de către 

profesori să-și evalueze propriile decizii, fără a influența cu propria lor părere. 

             3.Empatia față de părinte poate fi ușor sesizată de acesta prin deschiderea la dialog și comunicare 

sinceră, sensibilă. 

Formele de colaborare sunt: 

· Activitățile de oferire a informațiilor - în cadrul acestora familiile primesc informațiile din partea persoanelor 

autorizate. Exemple de acest fel de activități sunt: avizierele, scrisori și bilete, carnetele de corespondență, 

telefoane, publicații, programe de întalnire cu părinții, ședințe. 

·  Activitățile de împărtășire a informațiilor - cele mai obișnuite activități de acest tip sunt ședintele cu părinții 

- profesor. 

Informațiile sunt oferite, de asemenea, prin intermediul unor carnete în care se notează istoria devenirii 

copilului, performanțele acestuia, dar și problemele întâmpinate. 

·  Sprijinul colaborativ- Părinții pot juca rolul de profesori acasă și pot supraveghea studiul suplimentar al 

copilului în scopul sprijinirii. 

·  Pregătirea părinților - cere atât parinților cât si specialiștilor să-și aloce timp pentru pregătirea și programele 

educaționale ce vor fi aplicate. 

Situațiile de non-colaborare dintre familie și școală sunt frecvente. Ele sunt cauzate de motive diverse, de 

percepții diferite ale părinților și cadrelor didactice cu referire la valoarea școlii, a copiilor. 

Grupurile de sprijin constituite din părinți (ai copiilor cu CES) 

Părinții acestor copii au nevoie de a se întâlni cu alți parinti care au copii cu CES, mai ales dacă este vorba 

de probleme de același fel sau asemănătoare. Aceste grupuri le oferă acestora șansa de a-și comunica informații, 

de a da și de a primi un suport emoțional, de a lucra ca o echipă cu interese comune în favoarea copiilor. 

Modalitățile de organizare și activitățile propuse pot fi foarte diverse în funcție de problematica și potențialul 

copiilor, a școlii, a contextului comunitar. Important și esențial în buna funcționare a grupului este cultivarea 

sentimentului de comunitate. 

Implicarea părintilor ca factori de decizie este esențială. 

Părinții copiilor cu CES își stabilesc cel mai adesea anterior venirii la școală relații cu specialiști și servicii 

ale comunității.  Informațiile oferite de părinți pot fi incluse în luarea deciziilor privitoare la copiii cu CES. 
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Formarea unei echipe de sprijin care să includă și părinții 

Funcționarea unor asemenea echipe este optimizată dacă ele cuprind și părintele copilului ca și cadru 

didactic care predă la clasa respectivă. Uneori chiar și membri ai personalului nedidactic al școlii pot aduce date 

utile la reuniunile acestei echipe. Instituirea unei colaborări autentice între cadrele didactice, elevi, familiile lor 

și specialistii este un proces complex, care cere timp, energie prundentă, adesea mult bun simț și bună credință. 

Este important de menționat că în acest proces nu numai copiii sunt cei care învață.  

 

Clasa pregătitoare, alternativa educațională Step by Step 

Nr 

crt 

Data Tema activității Beneficiari Invitați 

1 05. 09 Să ne cunoaștem – constituirea comitetului de părinți ai 

elevilor din clasă; aplicarea chestionarului „Oare cât de 

des mi se întâmplă să mă comport așa?” (Profilul 

conștientizării diversității, conceput de Karen Grote 

pentru a ajuta peroanele să devină conștiente de 

modalitățile prin care îi discrimineză, îi judecă și îi 

izolează pe alții) 

părinții clasei consilierul școlar 

2 18.09 Școală pentru toți, școală pentru fiecare: prezentarea 

competențelor vizate în clasa pregătitoare, dezbatere pe 

baza vizionării PPT-ului Școala animalelor; informarea 

părinților despre legislația privind accesul la educație al 

copiilor 

părinții clasei consilierul școlar 

3 perma

nent 

Părinte voluntar: pe baza opțiunii părinților se întocmește 

un tabel al participării lor la activitățile curente de pe 

parcursul unei zile de școală   

elevii și 

părinții clasei 

părinți voluntari 

4 29. 09 Particularitățile dezvoltării copilului de 6-7 ani. 

Programul zilnic al elevului 

părinții clasei medicul pediatru 

5 15.10 Feerie de toamnă- drumeție prin cartier elevii   părinți volunari 

6. 30.10 Clasa noastră ca o floare – activitate gospodărească 

comună părințo copii 

elevii părinți voluntari 

7 18. 11 Cum îmi ajut copilul să învețe? – strategii generale și 

particularizări la solicitările și sugestiile părinților 

părinții clasei consilierul școlar 

8. 29. 11 Școlarii de altădată : părinții și bunicii povestesc  din 

experiența proprie 

elevii părinți și bunici 

voluntari 

9 12. 12 Târgul de Crăciun- confecționarea de decorațiuni  de 

către copii și comercializarea lor la târgul organizat la 

școală (fondurile vor fi folosite pentru donații) 

elevii părinții 

10.  22.12 Colinde, colinde – șezătoare părinți-copii și concert de 

colinde oferit de copii 

elevii  și 

părinții 

 

11. 20.01 Bilanț : expoziție de lucrări, fotografii, diplome și 

distincții obținute la activitățile desfășurate de copii. 

elevii și 

părinții 

părinții 
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Chestionar de determinare a gradului de satisfacție din 

partea părinților. 
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Rolul familiei în dezvoltarea sistemului de valori al copiilor 

 

Prof. înv. primar: Lica Mihaela   

Colegiul Național ”Elena Cuza”, Craiova 

 

Familia oferă copiilor un climat de securitate, dar îi oferă și un ideal pentru propriul eu. În cadrul 

familiei, copilul se familiarizează pentru prima data cu valorile morale: binele, responsabilitatea, umanismul, 

fericirea, echitatea, altruismul, generozitatea, cumpătarea etc. O familie unită, cu relații de bună înțelegere, 

bazate pe iubire, îi poate asigura unui copil un climat educativ prielnic pentru dezvoltarea conduitelor pozitive 

ale copilului și pentru formarea conștiinței morale. În cazul în care anumite funcții ale familiei nu sunt 

îndeplinite, pot apărea conduite deviante încă din perioada preadolescenței. 

Psihologul  Jean Piaget consideră cunoaşterea morală ca fundament al acţiunii morale și evidențiază 

faptul că orice copil își dezvolta o moralitate matură trecând printr-o „morală a constrângerii.  Jean Piaget 

distinge trei faze în dezvoltarea judecăților morale:13 

a) realistă: regulile morale sunt percepute de copil ca externe lui şi independente, fiind absolute şi 

neschimbătoare; 

b) egocentristă: copilul se conformează regulilor, dar simte că nu a contribuit la crearea lor și de 

aceea va încerca să le schimbe în conformitate cu  interesele sale; 

c) cooperării şi a respectului mutual: se produce internalizarea moralităţii  care mai este numită și 

morala reciprocităţii şi acceptarea ei ca mod de reglementare a propriului comportament şi a 

comportamentului altei persoane - faza adolescenţei. 

Maturitatea judecăţilor morale este reprezentată de capacitatea de a rezista presiunilor externe de a 

comite acțiuni imorale. De aceea familia trebuie să pună accentul atât pe componenta cognitivă, cât şi pe cea 

de natură afectivă, evaluativă sau comporamentală, care să  asigure constituirea unor valori morale durabile, 

a unor deprinderi şi obişnuinţe morale. Dacă formele educative sunt prea generale, ignorând individualitatea 

fiecărui copil sau adolescent, atunci este posibil ca sistemul de valori propus de adult poate să intre în 

contradicţie cu convingerile, sentimentele şi experienţa acestora. 

Părerea mea este că un părinte bun este alături de copilul său necondiționat, nu îl compară cu frații săi 

sau cu colegii de școală, sau cu idealul pe care el nu l-a realizat atunci când a fost tânăr și pe care ar dori să îl 

realizeze prin propriul copil, ci urmărește să îi dea încredere în forțele proprii, încurajându-l mereu, observându-

i aptitudinile și pasiunile pe care le are și încercând să le dezvolte cât mai mult, pentru ca, atunci când va deveni 

adult, să își poată alege meseria pe care o va face cu plăcere. Un părinte bun este alături de copilul său și în 

perioada zbuciumată a adolescenței, îl va asculta și va încerca să îl înțeleagă, va renunța la criticile zilnice și va 

găsi motive să îl aprecieze cât mai des pentru a-i spori încrederea în el însuși, își va păstra zâmbetul pe buze și 

va comunica deschis cu copilul său pentru ca acesta să aibă încredere și să îi ceară sfatul atunci când are nevoie, 

ci nu va căuta sfaturi la niște falși prieteni. Un părinte bun va petrece cât mai mult timp cu copilul său și cu 

familia și va crea un climat familial în care fiecare să fie fericit și să se simtă apreciat, oferind astfel exemple 

morale ce vor fi urmate de bună voie și nu impuse cu forța. În același timp, trebuie să fie categoric și ferm atunci 

când este nevoie ca anumite reguli și valori morale să fie respectate, găsind calea potrivită de comunicare. 

Consider că tinerii trebuie să dețină un sistem  amplu de valori, încă de la o vârstă fragedă, 

                                                             
13 PRAVIȚCHI, G. (2010). Formarea identității morale și valorizarea intrinsecă a  adolescenților. 

Chișinău:Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. p.13 
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acestea găsindu-le cel mai adesea în familie, la părinți sau la bunici, dar mai ales în școală, 

În Wikipedia, ”Bunătatea este un tip de comportament marcat de acte de generozitate, considerație 

sau preocupare pentru ceilalți, fără a aștepta laude sau recompense. 

Dr. Wayne Dyer, un autor recunoscut la nivel  internațional, susține că un act de bunătate crește nivelul 

de serotonină - substanță din creier care îmbunătățește starea de spirit, fiind un antidepresiv natural extraordinar. 

Astfel, primirea bunătății și abilitatea de a arăta bunătate favorizează bucuria și înlăturarea depresiei atât pentru 

cel care oferă bunătate, cât și pentru beneficiar. 

În ceea ce mă privește consider că bunătatea se manifestă peste tot în jurul nostru. Numai să vrem să 

o vedem, căci, în esență, omul s-a născut ca să fie bun. De pildă, am observant că  politețea și respectul au la 

bază bunătatea. Atunci când între copii sau tineri apar conflictele, cuvintele bune, blândețea și calmul pot 

evita violențele. Chiar dacă cineva este rău, în momentul în care întâlnește pe cineva bun, care îi adresează 

cuvinte frumoase, îl sfătuiește cu blândețe și îl ajută dezinteresat, îi arată că îi pasă de el, atunci și acesta  se 

poate schimba.  

Bunătatea pe care noi o oferim celor din jurul nostru ne ajută să stabilim mai ușor relații cu cei din 

jurul nostru, iar fericirea pe care o simțim ne determină să comunicăm, să colaborăm, să ajutăm, să împărtășim 

experiențele noastre pozitive, să ne îndeplinim sarcinile cât de bine putem, ajungând astfel la un nivel mai 

performant decât al celorlalți care nu pot simți bucuria izvorâtă din bunătate și din dorința de a face totul bine. 

În concluzie, consider că bunătatea pe care o oferim în spațiul nostru  microsocial ne  ajută să comunicăm și 

să stabilim relații cu sociale, ceea ce face ca acțiunile pe care le întreprindem să fie mai eficiente, așa cum 

afirma   Mark Twain ”Bunătatea este limbajul pe care cel surd îl poate auzi și cel orb îl poate vedea.”  
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 Voluntariatul în școală 

Toma Carmen-Cristina 

Liceul Tehnologic Todireni, Botoșani 

 

Voluntariatul reprezintă participarea unei persoane fizice la activități de interes public desfășurate în 

folosul altor persoane, organizate de către diverse instituții publice sau private, fără remunerație, individual sau 

în grup. 

Una dintre beneficiile cunoscute ale voluntariatului este impactul asupra comunității. Voluntarii sunt 

adesea factorul care ține o comunitate unită. Voluntariatul permite unei persoane să se conecteze la comunitatea 

în care trăiește și să o transforme într-un loc mai bun. Cu toate acestea, voluntariatul poate fi considerat un 

„duet” care te poate ajuta atât pe tine cât și pe cei dragi, la fel de mult ca și cauza în care alegi să te implici. 

Dedicarea timpului ca voluntar te ajută să îți face noi prieteni și să vă îmbunătățiți abilitățile sociale.  

Voluntariatul reprezintă activitățile din care nu obții venituri financiare, desfășurate din proprie 

inițiativă de către orice persoană în folosul altora.Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm 

pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține 

abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată 

și sprijinită în școală. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism.  

A fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

În cadrul proiectului concurs, „Carnavalul toamnei” realizat la nivel interjudetean, de catre un grup de 

cadre didactice cu dăruire pentru artă și sensibile la problemele semenilor, din care fac parte și eu ca profesor 

coordonator, ne-am propus, pe lângă activitățile specifice să realizăm și o activitate de voluntariat. Suntem la 

ediția a VIII-a și toate edițiile au fost o realizare prin cantitatea mare de alimente, fructe și legume adunate de 

la copiii și elevii liceului nostru. În fiecare an aceastea au fost donate unei asociații care hrănește în jur de 80 

copii ai căror familii se află în situații delicate din punct de vedere material, copii proveniți din familii de rromi 

sau copii care provin din familii monoparentale. Asociația desfășoară cu acești copii și diverse activități 

recreative dar îi ajută și la efectuarea temelor. 

Deasemenea tot în cadrul acestui proiect desfășurăm și o activitate de comercializare a produselor 

participante la concurs, iar banii astfel obținuți tot spre această asociație se îndreaptă.  

Această activitate a fost o provocare atât pentru noi, cadrele didactice dar și pentru copii, elevi și părinții 

acestora.   
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Un învățământ pentru toți copiii-Școala incluzivă 

                                                                       Prof.înv.preșcolar,Zăgrean Maria 

                                                                        Școala Gimnazială Bichigiu/Liceul Tehnologic Telciu 

  

                        Școala incluzivă reprezintă unitatea de învățământ în care se asigură o educație pentru toți 

copiii.Reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare.Este școala care nu 

selectează și nu excude ,este deschisă,tolerantă,prietenoasă și democratică.Excluderea copiilor,tinerilor și 

adulților de la oferta educațională de masă este acum recunoscută ca discriminare care echivalează cu o violare 

a drepturilor omului,conține atât interdicții exprese cât și interdicții implicite împotriva segregării pe motive de 

rasă,etnie sau naționalitate în instituțiile educaționale.Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru,al 

tuturor,pentru a avea acces la educație.Comunitatea trebuie și ea să fie pregătită să accepte și ea nevoile acestor 

copii. 

           Cum recunoaștem copiii cu CES acasă sau la grădiniță? 

    Auzul.Dacă copilul nu întoarce capul după sursa unui sunet nou sau a unei voci noi,are infecții dese la 

ureche,nu răspunde dacă îl chemi ,atunci când nu te poate vedea;îți privește buzele atunci când vorbești;vorbește 

foarte încet sau foarte tare și nu vorbește sau vorbește foarte ciudat.      

    Văzul.Dacă copilul nu este capabil să găsească obiecte mici pe care le aruncă;are ochii roșii sau o disfuncție 

cronică a ochilor ,pete pe ochi,sau se freacă des la ochi;se izbește des de obiectele din cameră;când privește un 

obiect are obiceiul de a înclina capul într-o parte,ceea ce dovedește că nu vede suficient și după vârsta de 6 

luni,încrucișează ochii. 

   Vorbire.Dacă copilul la 18 luni încă nu spune mama;la 2 ani nu poate denumi obiecte familiale și persoane;la 

3 ani nu poate repeta mici poezii sau cântecele;la 4 ani nu vorbește încă în propoziții simple;la 5 ani nu se face 

înțeles de persoane din afara familiei și vorbește altfel decât copiii de aceeași vârstă cu ei. 

     Înțelegere.Dacă copilul la 1 an nu reacționează când își aude numele;la 3 ani nu poate identifica diferitele 

părți ale feței,la 4 ani nu răspunde la întrebări simple;la 3 ani nu poate urmării povești simple și pare că nu 

înțelege ,are dificultăți să înțeleagă lucruri simple pe care copii de vârsta lui le înțeleg perfect. 

      Jocul.Dacă copilul la 1 an nu se bucură de jocuri simple de mișcare ,la 2 ,3  ani nu se joacă cu obiecte 

obișnuite (lingura,săpun)și la 4 ani nu se joacă încă cu alți copii precum și faptul că nu se joacă la fel ca ceilalți 

copii de vârsta lui,ne poate îngrijora. 

        Mișcare.Dacă copilul la 10 luni nu poate să stea încă în șezut,la 2 ani nu poate să meargă fără ajutor,la 4 

ani nu poate să stea în echilibru,într-un picior în câteva secunde și se mișcă diferit de copiii de aceeași vârstă 

cu el. 

              Educatoarea trebuie să evite compătimirea,mila sau alte conduite inadecvate care devalorizează copilul 

cu dizabilități.Să exprime aceleași așteptări și să stabilească limite similare în învățare ca și pentru ceilalți copii 

din grupă.Trebuie să încurajeze și să stimuleze ori de câte ori este necesar ,sădindu-le incredere în forțele 

proprii.Dacă educatoarea observă o degradare a stării copilului,aceasta va cere ajutorul 

specialiștilor(psihologi,logopezi). 
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                Familia este cea care are un contact permanent cu copilul cu CES,excepție făcând timpul cât acesta 

este la grădiniță.Este primul educator și are cel mai mare potențial de modelare,angajarea și responsabilizarea 

familiei în educația copiilor este fundamentală pentru reușita participării în grădiniță.La orice copil ,în mod 

particular la copiii cu dizabilități,gradul de interes și de colaborare a părinților cu grădinița este cel mai adesea 

direct proporțional cu rezultatele obținute de copii. 

              Grădinița are rolul de a sprijinii familiile ,să aibă încredere în resursele proprii,să facă față greutăților 

cu care ele se confruntă.Primirea în grupă a copilului cu cerințe educative speciale,atitudinea față de ei ,trebuie 

să păstreze o aparență de normalitate,copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalți copii din grupă.Conduita și 

atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalți copii că i se acordă preșcolarului cu dizabilități aceeași 

valoare ca și celorlalți ,respectându-se principiul de DREPTURI EGALE PENTRU TOȚI! 

             În literatura de specialitate,copiii cu CES erau cotați ca fiind copii cu handicap,deficiențe 

,tulburări,dezabilități.Cerințele educative speciale se referă atât la probleme care țin de deficiențe 

senzoriale,mentale,cât și de deficiențe și tulburările determinate de sfera funcțională.Adultul trebuie să 

identifice problemele copiilor și să găsească o modalitate de a trata pe de o poziție care să nu frâneze 

dezvoltarea,ci să o faciliteze. 
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Educația incluzivă în școlile românești 

Gioroc Carmen 

Școala Gimnazială Nr. 97, București 

 În prezent, excluderea copiilor de la oferta educațională de masă este considerată discriminare, ceea ce 

echivalează cu încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Școala incluzivă este deschisă, prietenoasă, 

tolerantă și presupune eterogenitate. Ea urmărește să pună în valoare toți elevii, adaptându-se la particularitățile 

de învățare și de dezvoltare ale acestora. O astfel de școală asigură educația pentru toți elevii. Procesul de 

integrare presupune acceptarea diversității, încurajarea copiilor, acceptarea „celuilalt”. 

 Este foarte adevărat faptul că școlile românești încearcă să susțină egalizarea șanselor, însă apar 

probleme de ordin material, întrucât, de cele mai multe ori, baza materială nu susține acest aspect. Apoi, este 

cunoscută necesitatea asigurării unui personal calificat, care poate să răspundă nevoilor educaționale ale copiilor 

cu C.E.S. Dacă ne gândim la cei care au deficiențe grave, vom descoperi că sunt destul de puțini cei care reușesc 

să fie cuprinși în învățământul obligatoriu. 

 Școala de masă este obligată să se adapteze acestor cerințe, iar procesul de predare-învățare-evaluare 

presupune urmărirea planurilor de intervenție personalizată. Cadrele didactice desfășoară activități de învățare 

individualizată, în măsura în care timpul permite acest lucru. Din păcate, timpul alocat unei ore de curs trebuie 

să fie gestionat astfel încât să implice toți elevii și să răspundă tuturor cerințelor. Profesorul de specialitate este 

susținut de cele mai multe ori e profesorul de sprijin,  cei doi având rolul de a adapta curriculumul fiecărei 

discipline, prin alegerea unor conținuturi în concordanță cu posibilitățile de înțelegere și operare ale copilului 

cu C.E.S. Profesorul va acorda timpul necesar pentru procesarea informațiilor și va organiza spațiul clasei astfel 

încât să răspundă nevoilor copilului cu C.E.S. 

 Un alt aspect important urmărește alegerea și utilizarea adecvată a materialelor potrivite care facilitează 

integrarea elevului. Organizarea activităților instructiv-educative, munca în echipă, cooperarea, aplicarea 

strategiilor diferențiate de predare sunt obiective de urmărit. Nu este deloc simplu, mai ales atunci când numărul 

de elevi este foarte mare, iar profesorul este nevoit să-și distribuie atenția către toți elevii. 

 Pentru a putea susține participarea la procesul de învățământ al tuturor elevilor, este necesară impunerea 

unor modificări acceptate de școli. Acestea se vor adapta permanent, asigurând baza materială, dar și suportul 

psihologic necesar. Vor fi înlăturate barierele sociale, fizice, medicale, psihopedagogice. Educația incluzivă are 

ca principal obiectiv asigurarea accesului  egal la educație pentru toți membrii. Copilul cu C.E.S este scopul 

acesteia, vizând modificările atitudinale și comportamentale ale celorlați copii. Scopurile educației incluzive 

variază în funcție de particularitățile culturale și socio-economice ale unei societăți. În general, sunt urmărite 

următoarele principii: dezvoltare relațiilor de prietenie între copii, sensibilizarea copiilor valizi față de nevoile 

copiilor cu C.E.S, dezvoltarea unor comportamente adaptative, dezvoltarea sentimentului de apartenență la 

aceeași comunitate, dezvoltarea încrederii în sine a copiilor cu C.E.S. prin interacțiunile cu ceilalți membri. 
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VOLUNTARIATUL  – SPAŢIU NON-FORMAL PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR CU 

CES 

           Profesor Cantu Daniela 

   Colegiul Naţional „Vlaicu – Vodă”  Curtea de Argeş 

 

Parteneriatele de voluntariat apar ca o necesitate a extinderii formării elevilor prin interacţiune cu alţi 

colegi din spaţii diferite din punct de vedere cultural, social, lingvistic, economic şi istoric.  Elevii au astfel 

oportunitatea să participe la activităţi de brainstorming, mese rotunde, dezbateri, role-play şi să identifice 

probleme si posibile soluţii care pot fi aplicate în primul rând la nivel local, judetean si national cu sprijinul 

instituţiilor responsabile, prin proiecte precum Let’s do it, Romania!, informări publice referitoare la Ziua 

Europei, Ziua Mediului, Ziua Apei, Ora Pământului, Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, 

importanţa voluntariatului, implicare în activităţile din centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi sau 

defavorizaţi. Mai mult, la nivel international elevii au posibilităţi de participare în proiecte cu finanţare 

Erasmus+ pe diferite teme: ecologie, traditii si obiceiuri, antreprenoriat, etc. Prin implicarea mai multor ţări, 

tinerii învaţă să respecte diversitatea, învaţă că există oameni cu diferite convingeri, religii şi culturi care trebuie 

în egală măsură respectaţi. De asemenea, tinerii depăşesc bariera lingvistică, descoperă cât de uşor pot comunica 

într-o limbă străină şi de cele mai multe ori învaţă cuvinte de bază şi fraze uzuale din limbile materne ale 

participanţilor cu care interacţionează.  

Principiul pe care se bazează voluntariatul este ajutorul necondiționat și neremunerat. Astfel, implicându-

se în activități de voluntariat, tinerii învață să lucreze în echipă, să coopereze în vederea realizării sarcinilor 

primite, dar și să își exprime ideile și părerile susținându-le cu argumente pertinente, să comunice empatic cu 

cei implicați direct și indirect, devenind astfel mai conștienți de problemele cu care se confruntă alte persoane, 

de problemele de mediu, interacționând cu fiecare membru al grupului din care fac parte conectându-se astfel 

la problemele comunității.  

În contextul pregătirii elevilor pentru participarea la astfel de parteneriate  consider că educaţia necesită 

anumite îmbunătăţiri sau actualizări. Elevii trebuie să fie pregătiţi să interacţioneze, nu doar din punct de vedere 

lingvistic şi al comunicării, ci în ceea ce priveşte un set de cunoştinţe minime pentru a fi capabili să respecte o 

persoană care îmbrăţişează total alte convingeri, practicând altă religie şi aparţinând unei culturi diferite. 

Inevitabil, se va ajunge la comiterea unor greşeli de comportament, care în opinia noastră pot părea absolut 

normale şi fireşti, însă pentru o altă persoană pot fi nerespectuoase. Astfel, este necesară o educaţie care să 

vizeze cunoştinţe de bază despre religii şi diferite obiceiuri, culturi care pot fi considerate chiar bizare în 

comparaţie cu ale noastre. Mai mult chiar, tinerii trebuie să fie familiarizați și cu situații în care printre voluntari 

sau celelalte persoane implicate direct sau indirect  se află și persoane cu dizabilități. În astfel de cazuri 

voluntarii trebuie să fie  pregatiți pentru gestionarea cu empatie a situațiilor respective. În concluzie, astfel de 

parteneriate reprezintă un spaţiu non-formal care îi conferă elevului o mai mare libertate în acţiune şi gândire 

în vederea dezvoltării sale ca individ. 

Aşadar, participarea la astfel de parteneriate de voluntariat este extrem de utilă pentru elevi întrucât pe 

lângă cele opt competenţe cheie consacrate, aceştia se dezvoltă pe plan personal, învaţă să fie responsabili, să 

lucreze în echipă, să comunice şi să rezolve probleme. Învaţă ce este empatia şi că orice om, indiferent de 

problemele cu care se confrunta, de religie, convingeri, sau cultură, nu trebuie judecat, ci dimpotrivă, merită 

respectul fiecăruia, întrucât cu siguranţă ne poate învăţa ceva. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI  RUTIERĂ PENTRU PREŞCOLARI 

 

Prof. Cifu Olga-Maria 

Grădinița cu P.P nr.1 - Reghin (Județ Mureș) 

 

             Copiii sunt viitorul nostru. Pentru a ne bucura de acest viitor trebuie să-i ocrotim, să-i indrumăm pas 

cu pas.Societatea actuală este dominată de tumult, viteză și un trafic infernal. Pentru aceste motive, educarea 

copiilor trebuie făcută avȃnd ȋn vedere și securitatea lor personală, anume ȋnvățȃndu-i cum să se ferească de 

pericole, cum să-și protejeze propria persoană, cum să devină precauți la tot ce se desfășoară in jurul lor.  

             Indiferent de anotimp, de indată ce ieșim din locuință, la orice oră din zi sau din noapte,  ne trezim ȋn 

iureșul circulației rutiere. De aceea se impune cunoașterea regulilor de circulație de la cea mai fragedă vȃrstă.                                                                                                            

Educația preșcolară este o etapă importantă în dezvoltarea copilului, deoarece construieşte şi 

delimitează principalele trăsături de personalitate. 

Ȋn grădiniță copilul dobândeşte şi îşi dezvoltă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să 

aprecieze conduita celor din jurul său, cunoaște, valoarea socială a acţiunilor sale și începe a se conduce după 

anumite norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele semenilor adulţi. 

În toată acţiunea educativă pe care o realizăm un singur cuvânt este important : viaţa – viaţa noastră, a 

copiilor, a celor din jur. Aceasta  este cel mai frumos dar primit şi trebuie să avem grijă de ea, să n-o distrugem, 

ci, din contră, s-o facem cât  mai frumoasă şi uşoară. 

Circulația pe drumurile publice cere fiecăruia dintre noi indiferent dacă suntem simpli pietoni, călători 

sau conducători de vehicule respectarea regulilor de circulație. 

Componentă a educaţiei pentru populație, educaţia rutieră reprezintă educaţie pentru viaţă şi în balanţă 

cu celelalte categorii de activităţi, este la fel de importantă în sprijinirea copilului preșcolar pentru a dobândi 

cunoştinţe, a-şi forma şi dezvolta capacităţi şi atitudini necesare în viitor. 

Circulaţia rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut prin numărul de autovehicule 

performante, care a crescut şi prin viteza cu care acestea circulă. Educaţia rutieră trebuie implementată în 

educaţia  preșcolară în scopul dezvoltării la copil a capacităţilor de înţelegere, de formare a unor deprinderi 

practice şi a unor abilităţi specifice percepţiei traficului rutier, a simţurilor orientării şi concentrării, a capacităţii 

de a lua repede decizii corecte.  

În grădiniță, pe lângă o bună cunoaştere a regulilor de circulaţie este important să învăţăm copii să ştie 

cum să circule singuri şi în grup, cum să traverseze strada, să nu folosească strada ca loc de joacă,  să cunoască 

regulile de comportare în timpul călătoriei, să cunoască şi să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor de 

circulaţie, să cunoască culorile semaforului şi semnificaţia lor, aspecte din activitatea agentului de circulaţie 

etc. 

Trebuie să deprindem copiii cu respectarea strictă a regulilor de circulaţie, fie că circulă cu mijloace de 

transport în comun sau că circulă pe jos, ca pietoni. De aceea, micii pietoni trebuie să cunoască de la o fragedă 

vârstă drumul, strada şi indicaţiile, precum şi toate pericolele existente. 

Noi, cadrele didactice, prin întreaga paletă de activităţi, trebuie să îi ajutăm pe copii să-şi depăşească 

teama faţă de stradă şi circulaţie, să le formăm sentimente de respect faţă de agentul de circulaţie, să înţeleagă 

ce consecinţe, uneori ireparabile, pot avea jocurile organizate în spaţiul nepermis, clipe de neatenţie, o regulă 

de circulaţie neînvăţată la timp. 

Educaţia rutieră îmbogăţeşte cunoştinţele privind normele de conduită preventivă, stabileşte reguli de 

comportament civic reprezentând o latură esenţială privind integrarea în civilizaţia modernă a copiilor. 
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Indiferent de vârstă, regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de societate pietonilor şi 

vehiculelor trebuie cunoscute şi respectate cu consecvenţă şi responsabilitate. 

Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie are o deosebită importanţă pentru 

verificarea calităţii informaţiilor acumulate dar, mai ales, a aplicării lor în practică. Convorbirile tematice de 

genul: ”Cum şi unde ne jucăm”, „În călătorie cu autocarul” , „Ce s-ar putea întâmpla dacă…” oferă posibilitatea 

de a pune în discuţie acţiunile unor copii  care nerespectând regulile de circulaţie au provocat accidente ce au 

dus chiar la pierderea propriei vieţi . 

Metoda studiului de caz permite copiilor să se confrunte direct cu o situaţie posibilă, urmând ca ei să o 

analizeze şi să discearnă ce e bine şi ce e rău în cele relatate răspunzând la întrebări de genul: ”De ce credeţi că 

au greşit?”, „Cum ai fi procedat tu?”, „Cunoaşteţi şi alte întâmplări de acest gen?”. 

În discuţiile purtate cu copiii educatoarea are posibilitatea să depisteze pe cei care şi-au însuşit greşit 

normele rutiere şi să-i corecteze, influenţând creşterea interesului acestora pentru tot ce se întâmplă în jurul lor,  

formându-le astfel o comportare corectă şi preventivă. 

O deosebită eficienţă o au jocurile didactice de tip întrecere: „Cine ştie câştigă”, „Semaforul”, „Ştim să 

circulăm corect” etc., ce se pot desfăşura atât la nivelul grupei cât şi la nivelul grădiniței, prilej cu care pot  fi 

invitaţi să participe părinţii şi agentul de circulaţie. Părinţii trbuie să realizeze că educaţia rutieră trebuie 

continuată şi acasă, responsabilitatea familiei în apărarea vieţii copiilor constând în exemplul personal dat de 

părinte în toate deplasările când însoţeşte copilul pe jos sau cu maşina, de asemenea, având obligaţia de a-i 

îndruma și supraveghea permanent.  

Educaţia rutieră trebuie să se bazeze pe o largă şi eficientă colaborare între toţi factorii interesaţi: 

grădiniță, familie, poliţia rutieră. Atât grădinița cât şi familia trebuie să depună eforturi pentru protejarea 

copiilor de accidente prin educarea lor în spiritul cunoaşterii şi al respectării regulilor de circulaţie şi de conduită 

preventivă, trebuind să găsească permanent forma, metodele şi mijloacele moderne a cunoştinţelor, astfel încât, 

acestea să fie însuşite în mod plăcut, rapid şi temeinic de către copii, evitându-se implicarea acestora în 

accidentele de circulaţie, atât în timpul anului şcolar cât şi în timpul liber sau vacanţă. 

Bunul cel mai de preț al omului este viața, iar educația rutieră reprezintă educația pentru viață. 

Consider că găsirea celor mai adecvate mijloace de realizare a educației rutiere reprezintă, de fapt, o 

sarcină profesionlă care trebuie ȋndeplinită de fiecare educatoare, ȋn vederea protejării micului pieton. 
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       Oameni mici, fapte mari  

Prof. înv.primar Iordache Gina Simona, Școala Gimnazială Grebănu 

Prof. Nedelcu Ionela, Școala Gimnazială Ziduri 

 

“Niciunul dintre noi, inclusiv eu, nu face niciodată lucruri mărețe. 

 Dar toți putem face lucruri mici, cu dragoste mare,  

iar împreună putem face ceva minunat.”- Maica Tereza 

 

O faptă bună  în fiecare zi vine în sprijinul credinței că omul bun nu este bun astăzi, de Crăciun, de 

Paște! Omul bun este bun tot timpul! 

Nu este necesar de fiecare dată să existe un cadru instituționalizat în care aceasta să se desfășoare și, 

mai mult decât atât putem avea sau fi exemple de oameni care au puterea de a îndemna și pe cel de lângă la un 

comportament civic din categoria „Așa Da”! 

Un „mulțumesc”, un zâmbet, o îmbrățișare, o privire recunoscătoare, sentimentul că îi este mai bine 

cuiva și datorită ție, sunt motive mai mult decât suficiente pentru ca  fapta bună să îți fie mod de viață . 

Astfel, din dorința de a oferi un exemplu de bună practică sau de a antrena în activități ce sunt de această 

manieră, oamenii au devenit mai receptivi, mai deschiși către ceea ce înseamnă voluntariat.  

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

compensație materială, dar care poate deconta sau nu cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. În afara beneficiilor sale fizice, activitățile de voluntariat au o varietate largă de impacturi sociale 

care aduc beneficii semnificative voluntarilor, comunităților locale și societății în general. 

Astfel, dorind să schimbăm viețile unor oameni în bine și să îi ajutăm pe cei care nu au parte de 

oportunități la fel de ofertante ca ale celorlalți, fiind profesor diriginte la  clasa a V-a, respectiv  profesor pentru 

învățământul primar la clasele I- III , am decis să desfășurăm diverse activități de acest fel împreună cu elevii 

noștri. Atunci când le-am prezentat copiilor acestă inițiativă, au fost foarte încântați și toți au vrut să participe. 

Fiecare avea câte o idee în legătura cu felul în care puteam să ajutăm persoanele și familiile alese ca fiind  

beneficiare. Prin reacțiile lor, aceștia ne-au arătat că indiferent de vârstă, dorința de a-i ajuta pe cei nevoiași și 

de a le aduce oamenilor un zâmbet, trăiește în fiecare dintre noi. 

Tot ei le-au împărtățit și părinților lor despre activitățile de voluntariat planificate, iar ei au fost mai 

mult decât încântați. Unii dintre părinți au venit la școală pentru a afla mai multe detalii despre cum urma să 

strângem jucăriile, hainele și alimentele pentru donații și s-au oferit să ajute sau să ne susțină, atât financiar, cât 

și fizic.  
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Astfel, odată cu apropierea sărbătorilor de Crăciun, pachetele pe care urma să le facem cadou erau gata 

să fie oferite. Fiecare dintre acestea conținea haine, cărți, diferite alimente, dulciuri și jucării de tot felul. 

Împreună cu elevii noștri am mers la un centru de copii, dar și la câteva familii defavorizate din zona rurală. 

 

                
 Numărul participanților a fost încă o certificare a faptului că puterea exemplului, faptul că vorbim și 

mediatizăm astfel de activități duce la dorința de implicare și într-un final, schimbare de comportament și 

atitudine. Totodată, faptul că tu, un „om” mic, prin gesturile tale ce pot părea simbolice sau chiar infime aduci 

bucurie, schimbi o stare, îți crește stima de sine. 

Îți poți face în același timp noi prieteni, dar poți determina oameni cu putere financiară să se aplece 

asupra unor cazuri necunoscute lor. 

Îți dai seama că TU poți fi schimbare! 
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Așa este cazul colaborării cu ONG-ul Academia Faptelor Bune  de aproximativ 4 ani, prin care, nu doar 

cu ocazia unor sărbători sunt vizibile aceste nevoi, ci punctual, printr-o colaborare eficientă, s-au găsit și alte 

ocazii prin care copiii, dar și familiile acestora au beneficiat de sprijin pe parcursul anului.  

                       
 

 
Fără îndoială cei care au primit sprijin au simțit că nu sunt singuri, că problemele pot avea soluții, că 

trebuie să știm să privim înainte, dar în același timp, cu recunoștința că în urma noastră sigur sunt și alții cu 

alte,  ce pot părea si mai mari nevoi.                

În urma activităților, întotdeauna se creează un feedback ce nu poate fi redat, ci doar se simte de către 

toți cei care au ajutat „să se întâmple”! 
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Faptul că ești parte din ceea ce aduce schimbare în bine în viața cuiva, îți dezvoltă capacitatea de 

comunicare, de organizare, îți dezvolt[ empatia și aceste manifestări sunt ceea ce te determină ca în fiecare zi, 

lângă tine-copil, părinte, dascăl-  să cultivi faptă bună! 
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Dezvoltarea personalității elevului prin acțiuni de voluntariat 

 

Prof. înv. primar, Buzăianu Mihaela 

 Școala Gimnazială Grebănu 

 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învață să fie bun 

fără a aștepta  vreo recompensă materială. Există o tendință crescândă din partea elevilor de a se implica în 

activități de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Prin voluntariat copilul învață să fie responsabil de faptele sale, deoarece știe că alți oameni depind 

de munca lui și de aceea, se va strădui să facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândește prin felul în care decide să acționeze și  să reacționeze, indiferent  de circumstanțele în care se 

găsește.           

  Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ și căutând soluții. Devine 

înțelegător față de problemele celorlalți și încearcă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă și calitatea 

de a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate și să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depășească momentul.         

    Voluntarul învață să adopte o atitudine tolerantă față de cei din jurul său, învață că acceptarea și 

aprecierea diversității este soluția pentru a comunica în mod constructiv în situații sociale diverse.      

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse.  

 Prin  voluntariatul de promovare a valorilor și tradițiilor culturale românești, copilul va înțelege care-i 

sunt rădăcinile și devine conștient și mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forțele proprii 

crește, iar societatea va câștiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc.             

   Tinerii în plină  dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

- Oferă o mare oportunitate de dezvoltare a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește planul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora 

noi domenii.Totodată, în spectrul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane care să le 

ofere suport/ consiliere în alegerea carierei.     

- Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba de o persoană extrovertită sau introvertita, se pot dezvolta, totodata, abilitățile de 

comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

- Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații diferite 

de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitate, religie, orientare 

politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca 

în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din 

diferite perspective și crește nivelul de toleranță.   

- Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin 
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gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea 

unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inspira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. 

 Ținând cont de cele menționate, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea si 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și conștientizarea rolului de cetățean activ. 
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ACTIVITATE VOLUNTARIAT 

,,CE ȚIE ÎȚI PRISOSEȘTE, ALTUI COPIL ÎI FOLOSEȘTE!” 

 

                                                   Prof inv presc:Grigore Gabriela Valerica 

                                                            GPN Homesti,jud Buzau 

 

         Voluntariatul, mai exact o muncă fără plată, înseamnă acumularea de cunoştinţe şi experienţe noi.  

 Voluntariatul reprezintă o ajutorare necondiţionată a persoanelor, vietăţilor, mediului etc., care au 

nevoie de sprijin sau de apărare. 

 Răsplata pe care o primim în urma acestui ajutor pe care alegem să îl oferim nu este una materială, ci 

una sufletească, un sentiment care ne ajută să ne dezvoltăm. 

 Voluntariatul se naşte din inimă, a fiecăruia dintre noi, atunci când vine din inimă cu siguranţă ajunge 

acolo unde trebuie, la o altă inimă şi poate aduce zâmbete pe chipurile triste. Nu există bucurie sau împlinire 

sufletească mai mare ca atunci când oferi un zâmbet, ca atunci când simţi că ai putut ajuta, mai ales când vine 

vorba despre un copil pe care viaţa l-a antrenat în curse acerbe, mângâiat fiind doar de frustare şi de neputinţa 

de a-şi depăşi limita.  

 În prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele tuturor. Dar, din păcate, există în 

jurul nostru oameni care nu se pot  bucura pe deplin de sărbătoarea naşterii Domnului: copii aflaţi în suferinţă, 

bătrâni uitaţi de familie într-un centru sau la casele lor, copii care au pierdut un părinte. Există o mulţime de 

familii care au nevoie de sprijinul nostru.  

 În luna decembrie a anului trecut, păstrând tradiţia din ceilalţi ani, de Crăciun, ne-am 

mobilizat şi am strâns hăinuţe, jucării, rechizite şi alimente pentru familiile nevoiaşe din sat.  

 Activitatea s-a numit “Ce ţie îţi prisoseşte, altui copil  îi foloseşte!”  

          Ne-a făcut plăcere să lucrăm în echipă. Ne imaginam bucuria celor care le vor 

primi, mai  ales că  se apropia anotimpul rece. Ştiam deja la cine vom merge la noi în sat. 

 Când am ajuns la prima familie, din casă au ieşit şapte copilaşi, mama şi bunica. 

Doi dintre ei, deşi desculţi, au venit până la poartă şi râdeau în  hohote, încercând să ducă sacoşele mari, 

aproape cât ei.  Mama şi bunica aveau ochii în lacrimi.  

 Sosind la cealaltă familie, ne-a întâmpinat un băiat mai mare care mătura prin curte. Ne-a 

spus că mama e dusă “cu ziua”, să lucreze pe câmp la o vecină şi ne-a poftit în casă. Deşi casa nu 

are decât două camere şi un hol,  în  ea  trăiesc şapte suflete: cinci copii şi părinţii. Ne-au uimit 

ordinea  şi curăţenia  în această casă simplă, deşi mama era plecată. Băiatul a primit darurile noastre, ne-a 

mulţumit de foarte  multe  ori şi ne-a spus că seara, când îşi va spune rugăciunea, îl va ruga pe 

Dumnezeu  să ne  întoarcă  de-o mie de ori cele dăruite. Am văzut de data aceasta lacrimi în ochii tuturor. 

         Pe fata tuturor strălucea acea bucurie inegalabilă, ca atunci când vine Moş Crăciun. Şi ne-am 

convins că un gest făcut din suflet, oricât de mic şi de neînsemnat ar părea, poate aduce imensă bucurie, folos si 

alinare cuiva.  

 Poate pentru că trecem mult prea nepăsători pe lângă un om care are nevoie de noi, poate pentru că 

suntem prea prinşi într-un labirint de probleme, uităm că viaţa înseamnă mai mult decât stres şi necazuri. Totuşi, 

măcar pentru un minut, să uităm de probleme, să ne eliberăm de stres, să ne amintim faptul că viaţa este aidoma 

apei, nu putem strânge pumnul pentru a o opri doar pentru noi, se scurge printre degetele noastre, indiferent cât 

de tare le strângem. Iar acest lucru este valabil pentru toţi. 

 Nu trebuie ,,să ridici palate”, uneori e de ajuns un simplu zâmbet, o vorba bună, e de ajuns să rupem 

o fărâmă din puţinul nostru sau să ne deschidem inima pentru cei de lângă noi care  sunt mai puţin norocoşi. 
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           Nu uita, gestul tău contează!  
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COMPORTAMENTUL DELINCVENT – REZULTATUL INSTABILITĂȚII  

EMOTIV- AFECTIVE  

Prof. înv.primar Niță Steluța 

Școala Gimnazială Puiești, com. Puiești, jud. Buzău 

 

               Un comportament delincvent poate începe în joacă, cu chiulul de la şcoală, indisciplină la ore, 

performanţe şcolare scăzute, consumul de alcool, fumatul şi poate ajunge la forme mai grave, precum: fuga de 

acasă, agresiunile fizice, consumul de droguri, vagabondajul, tâlhăriile, furturile, cerşetoria, precum şi unele 

infracţiuni faţă de persoanele cu care vin în contact, loviri, distrugeri etc. Există şi situaţii de felul următor: 

tinerii cu note bune la învăţătură, conştiincioşi, care au devenit rapid delincvenţi din cauza relei influenţe a unor 

prieteni. Vrând să-şi demonstreze bărbăţia sau maturitatea, ei au comis acte de bravură cu consecinţe deosebit 

de grave pentru ceilalţi. La această vârstă, fiecare tânăr îşi caută propria identitate: el începe să manifeste 

opoziţie faţă de părinţi şi profesori, căpătând încredere în prieteni, nu întotdeauna bine intenţionaţi. 

               Statisticile arată că numeroşi tineri delincvenţi provin din familii dezorganizate, în care lipseşte unul 

din părinţi, sau din familii cu numeroase conflicte în care au fost lipsiţi de afectivitate, unde nu au beneficiat de 

condiţii adecvate de existenţă. Cu toate acestea, există tineri care, deşi au crescut într-un asemenea mediu, s-au 

integrat în societate, au o carieră şi nu au înfăptuit niciodată fapte care să încalce legea. De asemenea, mulţi 

delincvenţi provin dintre cei care nu şi-au terminat studiile, care nu au calificare şi care au recurs la furt, tâlhării 

pentru a-şi câştiga existenţa.  

             Pentru a înțelege de ce un delincvent este un instabil emotiv – afectiv , trebuie să înțelegem mai bine 

ce este afectivitatea și cum ne influențează emoțiile.  

             Știm că afectivitatea reprezintă un ansamblu de procese psihice care reflectă relațiile dintre subiect și 

obiect sub formă de trăiri , care reflectă împrejurările de viață cu semnificație pentru individ într-un anume timp 

și spațiu împreună cu motivația sa.  

            Există două judecăți de valoare:  

o Dacă afectivitatea satisface motivația individului , ea va dobândi o semnificație pozitivă și va genera trăiri 

afective pozitive. 

o Dacă îi contrazice motivația individului ea va dobândi o semnificație negativă ceea ce va duce la trăiri afective 

negative. 

       Concluzionând : afectivitatea este rezultatul confruntării dintre motivația individului și realitate.  

              Rezultatul confruntării dintre motivație și realitate se raportează la procesele psihice , adică la 

satisfacere ( concretizată în mulțumire , entuziasm, bucurie, etc.) sau contrazicere/nesatisfacere (neplăcere, 

nemulțumire, tristețe, etc.).  

               Procesele afective sunt în interacțiune cu cele cognitive, dar nu se reduc la acestea întrucât intervine 

motivația care poate fi pozitivă – produsă de stimulări premiale ( lauda, încurajarea, premierea) și se soldează 

cu efecte benefice sau negativă – produsă de folosirea unor stimuli aversivi ( amenințarea, pedepsirea, blamarea) 

soldată de efecte negative ( abținere,evitare, refuz, ignorare). 

                Psihologii consideră că ,,motivația reprezintă cheia” înțelegerii și explicării comportamentului uman, 

iar ,,cheia înțelegerii altora se află în propriile noastre vibrații afective ”. ( Vasile Pavelcu ) 

                Pentru a explica comportamentul deviant trebuie să luăm în considerare teoriile care au luat naștere 

odată cu cercetarea acestuia.   

 Teoria ,, criminalului înnăscut ” , elaborată de Cesare Lombroso, susține că indivizii care au  

un anumit profil antropologic sau anormalii cu deficiențe anatomo- fiziologice au o tendință înnăscută spre 

crimă. Aceste anomalii au fost denumite stigmate (asimetrie craniană sau facială, nas plat, maxilare proeminente 
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, urechi mari, sensibilitate scăzută la durere, etc. ). O altă idee este aceea în care se prezintă ,, regresiunea 

atavică” a criminalilor, ei nefiind altceva decât indivizi degenerați, ,, eșecuri genetice” . 

 Teoria eredității – Charles Gosing (The Englich Convict: A Statical Study, 1913) consideră 

că ereditatea are un rol important în geneza criminalității și infracționalității . Studiile realizate asupra copiilor 

adoptați au testat ipoteza conform căreia comportamentul delincvent al acestor copii urmează linia de conduită 

a părinților biologici. 

 În conturarea tipologiilor delincventului teoriile care se bazează pe evoluția cognitivă  

utilizează în cercetare metode empirice dar care au un plus de consistență deoarece caută influențe ale eredității 

pe două planuri :  

 - constituția corporală și temperament 

 - constituția corporală și caracter. 

           Teoriile sunt de fapt un mix între biologie și psihologie fără să ia în calcul variabile ale mediului bio-

fizic și social . În ipoteza că omul este o ființă ,, bio- psiho- socială”, sesizăm reducționismul teoriilor la factori 

biologici și psihologici privind geneza delincvenței. Unilateralitatea teoriilor este relevată și de interpretările 

conform cărora comportamentul delincvent ar fi rezultanta delincvențelor influențelor ereditare.  

             E. Kretschmer (Physique and character, 1925)  a stabilit după criteriul constituției următoarele tipuri de 

comportamente delincvente: astenicul, atleticul, picnicul și displazicul.  

             W.Sheldon a efectuat studii tipologice stabilind o corelație între dezvoltarea corporală și proprietățile 

energo-dinamice ale personalității. Aceste tipuri sunt: endomorful-viscetronic, mezomorf- somatotonic, 

ectomorf-cerebrotonic.  Pe cale experimentală Scheldon a stabilit că cele mai multe cazuri de delincvență apar 

în cazul tipului mezomorf , crima având cauze biologice.  

              Diferite studii au încercat să răspundă la întrebarea ,, Care este cauza delincvenței?”, începând 

cercetările în domeniul personalităților de tip patologic (psihiatric). În trecut cât și în contemporaneitate au 

apărut teorii care susțin că actele criminale sunt comise cu prioritate de indivizi deficienți psihic, cu tulburări 

de comportament și de personalitate.   

 Sigmund Freud postulează existența a trei instanțe în structura persoanei: Sinele (ID), Eul 

(EGO) și Supra eul(Super EGO). Raportându-se la această concepție devianța este apreciată ca rezultat al unui 

supra eu slab, motiv pentru care deviantul nu-și poate controla pulsiunile inconștiente. O altă explicație ar fi 

legată de absența sublimării la devianți. Cauza acestei absențe ar fi deficitul de socializare al deviantului în 

copilărie( lipsa de afecțiune și control parental), suferind de o nevoie impulsivă de a fi pedepsit în vederea 

ușurării stării de vinovăție datorate sentimentelor incestuoase, inconștiente de tip oedipian. Delictele sunt 

comise în vederea autopedepsirii, a purificării vinovăției.   

 Pentru definirea delincvenței în unele analize teoretice psihologice centrarea se realizează pe  

conceptul de imaturitate socială, care generează un comportament delincvent. Insuficienta maturizare socială 

se relevă în dificultățile de integrare socială, în starea de conflict cu cerințele unui anumit sistem valoric 

normativ, care destructurează raporturile sociale.                                

              De pe aceste poziții de abordare a delincvenței se evidențiază: insuficiența proceselor de asimilare a 

cerințelor și normelor sociale; insuficiența proceselor de acomodare la mediul social.  

              Așa se înregistrează decalaje de dezvoltare între nivelul maturizării intelectuale pe de o parte și nivelul 

dezvoltării afectiv- motivaționale și caracterial- acționale pe de altă parte iar în alt plan între dezvoltarea 

intelectuală și dezvoltarea judecăților sentimentale și morale.  

               În acest punct trăsăturile personalității relevate de comportamentul delincvent se identifică prin: - 

instabilitate emotiv-acțională,  

         - inadaptare socială,  
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         - căutarea satisfacției materiale sau morale prin delict, 

         - duplicitatea comportamentului delincvent.  

              Instabilitatea emotiv-acțională este caracteristica ce generează un profil al personalității ce face posibil 

un comportament delincvent. Această trăsătură nu este identificată în exclusivitate doar delincvenților. Și la 

comportamentul conformist pot să apară cazuri de instabilitate emotivă, dar la conformiști comportamentul 

social pozitiv, reacțiile emotiv-active sunt preponderent și relativ stabile. Reacțiile emotiv-active sunt 

determinate de mediul ambiant și de sistemul de valori etico-sociale.  

        Comportamentele noncomformiste (delincvente) se identifică la oamenii cu experiență negativă în 

educație, deprinderi și practici antisociale, sunt instabili emotiv-afectiv, au reacții față de stimuli. De aceea 

acestor comportamente trebuie să le răspundem cu afectivitate.  
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PARTICULARITĂŢILE 

PREDĂRII SIMULTANE LA NIVEL PRIMAR 

 

Prof.învţm.primar 

PORUMB IONICA JENICA 

                                                                                                                            Şcoala Gimnazială Grebănu 

 

  Existenţa claselor cu predare simultană este inevitabilă în învăţământul românesc, în special în mediul rural 

unde numărul de copii este insuficient pentru a forma clase omogene. 

 Aşa cum se ştie, predarea în condiţii simultane, sistem impus de realităţile demografice ale unor zone, 

ridică o serie de probleme specifice, atât pentru cadrul didactic, cât şi pentru elev. Dacă în ceea ce-l priveşte pe 

învăţător predarea simultană îi impune un ritm alert de lucru şi o minuţioasă pregătire a activităţilor, în ceea ce-

l priveşte pe elev accentul cade pe munca independentă, pe optimizarea înţelegerii şi activităţii semidirijate. 

 Secretul succesului activităţii simultane îl constituie tocmai capacitatea şi priceperea învăţătorului de a 

asigura, în primul rând, un conţinut şi forme adecvate exerciţiilor de muncă independentă pe care trebuie să le 

efectueze, precum şi de a alterna corect activitatea directă cu munca independentă a elevilor. 

 În învăţământul simultan, în special, esenţa este utilizarea a ceea ce ştiu şi pot deja face 

elevii,sprijinindu-se unul pe altul, împărtăşindu-şi unul altuia experienţe, cunoştinţe, mod de lucru pentru 

aînvăţa ceva nou. În condiţiile predării simultane, învăţătorul lucrează cu două, trei sau patru clase într-o singură 

sală. De aceea, această încăpere trebuie amenajată în aşa fel încât activitatea unei clase să nu fie perturbată de 

activitatea celeilalte clase.  

 Unul dintre cei mai mari „duşmani” ai activităţii simultane este timpul. De aceea învăţătorul trebuie să 

fie cel mai vigilent şi exigent paznic al acestuia. Fiecare minut trebuie folosit cu maximă eficienţă, mai ales în 

folosul elevului. 

 Nepregătirea din timp a lecţiilor va pune cadrul didactic în postura de a nu putea antrena elevii într-o 

activitate independentă eficientă şi deci a-i pune pe elevi să rezolve orice fel de sarcină doar pentru a putea 

păstra liniştea şi a putea desfăşura activitatea directă cu cealaltă clasă (exemplu: transcriere, copiere). Copierea 

temelor din manuale sunt activităţi independente care se deosebesc între ele doar prin schimbarea textului pe 

care îl vor scrie, oferind elevilor o capacitate mică de muncă independentă, conduce la monotonie, fapt ce 

constituie o piedică serioasă în formarea deprinderilor şi priceperilor. 

 Oferind de fiecare dată ceva nou, atractiv, care să solicite procedee noi de rezolvare şi de exersare a 

cunoştinţelor, vor stimula elevii să participe activ şi conştient la rezolvarea sarcinilor, asigurând astfel formarea 

şi dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor de muncă independentă, deprinderi ce vor sta la baza învăţării şi 

implicit vor contribui la scăderea numărului de elevi neatenţi la ore sau care pur şi simplu îşi irosesc timpul.  

 În timpul activităţii independente trebuie să depunem eforturi deosebite pentru ca elevii să rămână 

concentraţi cât mai mult asupra celor ce au de lucrat. În acest scop, dacă ne permite sala de clasă şi mobilierul, 

putem să încercăm diferite scheme de aranjare a băncilor, astfel încât desfăşurarea activităţii directe să deranjeze 

cât mai puţin pe elevii care lucrează independent. O altă modalitate o constituie şi educarea elevilor de a respecta 

reciproc şi atunci când învaţă, vorbind cu ton scăzut, calm, lucrând în linişte. 

 Activitatea diferenţiată şi individualizată urmăreşte tocmai valorificarea la maxim a timpului elevilor 

dar şi eliminarea deficienţelor, a decalajului de cunoştinţe dintre elevi, în scopul apropierii nivelului de 

cunoştinţe, a prevenirii şi eliminării eşecului şcolar. 

 Un alt neajuns al predării simultane, este acela că elevii, sunt avantajaţi sub raportul formării 

deprinderilor de activitate independentă, deoarece solicitările fiind progresiv mărite determină un grad mai mare 
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de concentrare a atenţiei şi voinţei, în detrimentul exprimării orale. Învăţătorul trebuie să fructifice toate ocaziile 

pentru a suplini acest lucru. 

 Activitatea în condiţii simultane nu constituie un impediment pentru folosirea metodelor şi procedeelor 

activ – participative sau a metodelor interactive de grup. Din contră, acestea trebuie utilizate ca şi în cazul 

celorlalte clase, adaptându-le la specificul activităţi simultane.  

 Mai ales activităţile în grup vor rupe monotonia activităţilor independente şi vor contribui la rezolvarea 

problemelor de relaţionare, de comunicare, de responsabilizare, de învăţare reciprocă, etc. Astfel copilul e 

participant activ pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar lucrând în 

grup şi reuşind să rezolve sarcinile va simţi satisfacţie, va fi stimulat să participe activ şi pe viitor, se va simţi 

responsabil şi mulţumit în finalul lecţiei. 
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                                                       Rolul profesorului în școala incluzivă 

                                                                                             

                                                                                            Ungureanu Manuela - Viorela 

                                                                                            Școala Gimnazială Grebănu 

 

 Școala incluzivă presupune asigurarea unui context general de învățare pentru toți copiii, integrându-i 

și pe cei cu cerințe educative speciale. În cadrul acesteia, copilul cu deficiențe de învățare, deși urmează o 

programă personalizată, este integrat în grupul celorlalți copii pentru a nu resimți atât de mult deosebirea dintre 

el și ceilalți. Ba mai mult, el poate fi ajutat de către colegi să înțeleagă mai bine și să rezolve mai ușor sarcinile 

de lucru. Acest aspect este benefic nu doar pentru că elevul avansează cu mai multă rapiditate, dar îi creează și 

o stare de bine, își face prieteni, conștientizează apartenența la un grup și, astfel, îi crește stima de sine și devine 

mai stabil emoțional. 

În calitate de profesori avem ocazia să descoperim cu ce probleme se confruntă copilul în procesul de 

învăţare şi suntem primii care putem lua măsuri. Dacă acestea nu sunt suficiente vom apela la ajutorul celorlalţi 

factori implicaţi în viaţa copilului. Ca profesori la clasă este firesc să ne preocupe să definim corect problemele 

pe care le au copiii. Însă mult mai important este să rezolvăm problemele. Preocuparea noastră de bază trebuie 

să fie gradul în care fiecare elev face faţă provocărilor şcolare, achiziţionează şi se integrează în curriculum – 

ul şcolar. Indiferent de particularităţile sale de învăţare, copilul trebuie să se simtă valorizat şi respectat ca o 

persoană care învaţă. Trebuie să ne extindem domeniul de competenţe şi deprinderile de acţiune printr-un efort 

reflexiv şi analitic, care identifică şi înţelege modul şi stilul în care să fie abordaţi prin predare – învăţare elevii 

care prezintă cerințe educative speciale. 

Cu toate acestea, întrucât atenția în cadrul unei ore nu poate fi centrată doar pe elevul sau elevii cu 

cerințe educative speciale, acești copii au nevoie și de profesori de sprijin care să lucreze cu ei suplimentar, iar 

schimbarea devine vizibilă atât din punct de vedere comportamental, cât și intelectual. Acești profesori dublează 

efortul profesorului de la clasă pentru ca elevul cu deficiențe de învățare să progreseze. 

Pentru a răspunde nevoilor copilului cu dificultăţi de învăţare, cadrul didactic de la clasă trebuie să aibă 

în vedere următoarele aspecte:  

a. o percepție, perspectivă sau viziune a profesorului referitor la rolul școlii și la valoarea activității didactice, 

în care elevul să fie acceptat și să i se faciliteze acceptarea; 

b. lucrul în echipa de profesori cu alți specialiști implicați (logopedul, consilierul școlar, cadrul didactic de 

sprijin și medicul), cu parteneriatul familiei și al comunității locale; 

c. acceptarea alternativelor educative; 

d. acceptarea de către noi, profesorii, că  trebuie să ne dezvoltăm practicele de predare/învățare; 

e. nevoia de a gândi pozitiv și valorizant la adresa fiecărui copil 

Sprijinul unui elev cu cerințe educative speciale se poate realiza prin adaptarea strategiilor, adaptarea 

curriculară şi colaborarea cu colegii şi cu familia. Colaborarea cu ceilalți profesori ai clasei și familia este 

deosebit de importantă deoarece și celelalte cadre didactice doresc ca toți elevii să aibă rezultate școlare bune, 

indiferent de nivelul de dezvoltare al inteligenței lor, iar părinții sunt și mai motivați să ajute copilul din toate 

punctele de vedere pentru a depăși acest prag problematic. 

Trebuie totuși menționat faptul că orice demers se lovește și de anumite probleme: spre exemplu lipsa 

resurselor materiale, dar și a timpului, factori esențiali în procesul educativ. Pentru a lucra cu elevi cu cerințe 

educaționale speciale sunt necesare materiale adaptate nevoilor și nivelului fiecărui copil. Școlile nu dispun 

întotdeauna de o varietate a acestor resurse educaționale. Ar trebui să existe în acest sens și un buget alocat 

pentru achiziționarea de materiale specifice (cărți, fișe, jocuri, mobilier, etc.). Într-o clasă incluzivă, activitățile 
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sunt diferențiate, iar uneori timpul poate fi un factor problematic întrucât nu se pot realiza toate obiectivele 

propuse. Astfel, demersul didactic trebuie în permanență analizat și proiectat punctual, astfel planificarea 

didactică necesită atenție deosebită. 

Pe de altă parte, mai ales în mediile defavorizate, putem întâlni și un comportament refractar din partea 

părinților sau a altor persoane implicate în educația acestor copii, aceștia neconsiderând școala un ajutor real 

care să îi facă să-și depășească problemele. În consecință, copiii nu sunt încurajați să frecventeze școala, ceea 

ce le adâncește problemele. 

 Pentru a sprijini adecvat elevii cu cerințe educaționale speciale, profesorul obișnuit pornește de la 

următoarele premise:  

- raportul dintre unicitate și diversitate în procesul de învățare, 

-  valorizarea unicității elevilor ca model de învățare și dezvoltare,  

- înțelegerea diferențelor interindividuale în învățare, ca sursă de sprijin, nu ca barieră 

 Activităţile concrete realizate de profesor la clasă, când are elevi cu cerințe educaționale speciale, ar 

fi: 

-definirea exactă a nevoilor; 

-precizarea obiectivelor învățării; 

-evaluarea aptitudinilor elevilor în raport cu obiectivele; 

-verificarea stadiului aptitudinilor prezente; 

-furnizarea materialelor corespunzătoare; 

-stabilirea modului de prezentare a lecțiilor și cel în care poate să verifice elevul; 

-adaptarea metodelor la cerințele elevilor; 

-asigurarea unui număr suficient de exerciții pentru a fi sigur de reușita predării; 

-evaluarea elevilor în funcție de obiectivele clar definite. 

Instrumente de lucru folosite de profesor la clasă pentru a planifica şi a înregistra progresele elevilor cu 

dificultăţi de învăţare sunt: 

-planul educațional 

-planul de intervenție personalizat 

 Pentru a răspunde dificultăţilor de învăţare ale unor elevi, profesorul va începe prin cunoașterea 

punctelor tari și a celor slabe încă din momentul depistării unui elev cu cerințe educaționale speciale. De 

asemenea, consilierii școlari și logopezii ar trebui să existe în fiecare școală incluzivă întrucât aceștia sunt 

specialiști pregătiți teoretic și practic să lucreze cu elevi având deficiențe de învățare și sunt în măsură să îi ajute 

să evolueze. Ar fi indicat ca aceștia să își desfășoare activitatea în afara clasei deoarece elevul se poate concentra 

mai bine singur, iar pe de altă parte nu ar avea sentimentul că este ”altfel” față de colegii săi care parcurg o altă 

programă, pe când el trebuie să învețe și să lucreze separat. 

Cursurile de formare specializate sunt esențiale pentru orice profesor care are în colectivul său de elevi 

copii cu cerințe educative speciale. Pentru aceștia trebuie concepută o abordare diferită, metode de lucru 

personalizate care nu se regăsesc în pregătirea de bază a profesorului, iar cursurile specializate îi pot ajuta pe 

profesori în demersul didactic. 

 De asemenea, trebuie punctat un alt aspect important: profesorul nu transmite doar conținuturi elevilor, 

acesta le insuflă valori și modele de comportament care vor fi preluate de viitorii adulți. În școala incluzivă, 

profesorul are de răspuns unei duble provocări: să-l integreze pe copilul cu cerințe educative speciale în 

colectivul clasei, dar și să îi determine pe ceilalți copii să înțeleagă că toți fac parte din aceeași comunitate și că 

trebuie să se ajute reciproc, să fie empatici, buni, solidari. Copiii pot uita unele noțiuni predate, dar nu și modul 
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în care s-au simțit la școală sau în prezența profesorilor. Cu mult efort și dedicare, profesorul ajunge la sufletul 

copilului și îi poate oferi repere în viață. 

Indiferent cum privim sau abordăm dificultăţile de învăţare, este necesar să înţelegem că niciun copil 

nu trebuie să rămână în afara sistemului educaţional. Este un drept fundamental, dar şi o necesitate individuală 

şi socială . Toţi copiii trebuie să beneficieze de educaţie. Noi avem doar de descoperit ce putem face ca toţi 

elevii să înveţe. Toţi copiii pot învăţa însă este sigur că nu o vor face dacă nu vor frecventa şcoala. Este nevoie 

să fie respectate cerinţele copiilor şi în afara şcolii.  

Comunitatea locală are datoria să se implice major prin susținerea și consilierea familiilor, dar și prin 

sprijinerea școlilor și a inițiativelor profesorilor, astfel încât niciun copil sa nu rămână în urmă, indiferent de 

problemele pe care le are, realizându-se, astfel, egalitatea de șanse. 
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ZÂMBET DE COPIL 

Prof. Clinciu Simona -Violeta 

 Școala Gimnazială Grebănu, jud. Buzău 

 

„Fundația oricărui stat o reprezintă educația celor tineri.” (Diogene din Sinop) 

            [Diogene din Sinope (Cinicul) a fost un filosof grec din școala cinică, născut la Sinope. Încă din timpul vieții, 

Diogene devine, ca nici un alt filosof antic, personaj de legendă; potrivit tradiției, Alexandru cel Mare ar fi rostit: „Dacă 

nu eram Alexandru, aș fi vrut să fiu Diogene”.] 

 

Educația a fost dintotdeaua, și va rămâne, o punte către cunoaștere, progres, modernitate și tradiție, dar 

și un mod de a înțelege lumea, în toată splendoarea ei. Totodată, educația oferă șansa unei generații să cunoască 

realizările predecesorilor săi, să-și cunoască istoria, cultura, obiceiurile și, în același timp, să le ducă mai 

departe, către generațiile viitoare.  

Educația copilului începe acasă, cu primele șoapte ale mamei, cu primul zâmbet al micului prunc, cu 

primii pași, cu prima privire de jur-împrejur, cu primele povețe și încurajări ale celor dragi. Mai târziu, educația 

se completează la școală,  se perfecționează, zi de zi, în tumultul vieții și se desăvârșește...poate niciodată, sau 

doar atunci când crezi că nu mai ai ce învăța. 

Copilul este ca o carte deschisă; îți oferă sufletul pe tavă, când este mic, sperând ca tu, adultul, să-l poți 

călăuzi pe cărările vieții, să-i poți oferi din noianul de cunoștințe pe care le-ai acumulat, pe cele ce-i vor oferi o 

viață pe măsura așteptărilor lui. Școala este pentru copil, mediul în care relaționează cu alți copii, socializând, 

locul unde dobândește cunoștințe, informații specifice diverselor domenii educaționale, dar și poarta spre un 

viitor dorit, în concordanță cu visuri și speranțe, cu aspirații și abilități dobândite, talente moștenite sau dorințe 

lăuntrice. 

Școala deschide minți, spunea un celebru înaintaș, dar clădește și fundamentul unui viitor durabil, 

sustenabil, viitor în care omul să-și urmeze visurile, să-și făurească o viață frumoasă, să poată să presteze o 

muncă, conform calificărilor obținute, dar și să conviețuiască cu natura și mediul înconjurător într-o armonie 

viabilă, folositoare tuturor.  

Copiii, prin educație, își sporesc șansele de a avea o viață mai bună, mai comodă, mai civilizată, devin 

empatici și înțelegători încă de mici, dacă sunt îndrumați cu pasiune și dăruire de noi, dascălii lor. Un copil îți 

poate oferi o lecție de bunătate în fiecare zi, prin zâmbetul lui cald, printr-o îmbrățișare largă oferită din suflet, 

prin gesturi simple, prin generozitatea caracteristică vârstei sau prin compasiunea față de semenii lor, mai puțin 

avantajați de soartă. 

 Încă de mic, copilul se joacă cu animale, le  mângâie, pune mânuțele mici pe blana lor moale, fără a se 

teme, cu veselie și zâmbete în priviri, parcă vrând a ne arăta, nouă, celor mari, că în lumea lor, a copilăriei, pot 

fi prieteni, se pot ajuta reciproc, chiar dacă nu folosesc același limbaj. În lumea lor, a frumoasei copilării, cu 

inocență și candoare, copilul îți dăruiește frumusețe sufletească, energie pozitivă și o grămadă de motive să fii 

mai bun în fiecare zi.  Tot el, copilul își poate dărui jucăria preferată, în timp ce tu, adultul...nu te-ai cam despărți 

de haine de prisos, care nu-ți mai folosesc de mult, dar îți încântă privirile prin colorit exotic. 

Pentru ei, copiii, voluntariatul înseamnă zâmbete calde dăruite din tot sufletul, o vorbă bună spusă cu 

drag unui coleg în necaz, o privire plină de compasiune sau o îmbrățișare la finalul orei. 

Voluntariatul deschide minți, ajută semeni, cultivă generozitate, dar copilul îl poate ridica la rang de 

DAR, DĂRUIRE, ZÂMBET, CANDOARE, OMENIE. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cinism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Mare
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Dăruind celor mici (cântec, voie bună și...fructe) 

 

             
 

 

                                                                 “Dăruind EMOȚIE de 8 Martie” 

  „Dar de suflet” 
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Adaptarea curriculară pentru elevii  

cu cerințe educaționale speciale 

 
Vărvăruc Maria - Prof. Chimie Colegiul Tehnic ”Gheorghe 

Asachi”Botoșani 

Vărvăruc Romică- Prof. Discipline tehnice Colegiul Tehnic  
”Gheorghe Asachi”Botoșani 

 
 Curriculum-ul poate fi definit ca fiind "programul de activitati școlare în integralitatea sa , care se 

concretizează în planul de învațământ, programa școlară, manualele școlare, îndrumările metodice, obiectivele 

și modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor, metodelor și mijloacelor de predare-învățare, 

ce dezvoltă modurile de evaluare a rezultatelor".  

 Problemele de adaptare curriculară se pun în mod diferit atunci când dorim să integrăm elevi numai cu 

tulburări de învățare, față de situația în care integram elevi care posedă suplimentar diverse categorii de 

deficiențe mintale, senzoriale sau fizice. 

 Pentru prima categorie menționată, adeseori este suficient să introducem elevul cu tulburari de învațare, 

în cadrul unui program suplimentar, la disciplina sau grupul de discipline de învătământ la care întâmpină 

dificultăți sau este rămas în urmă. 

 În cazul celei de-a doua categorii, cea a elevilor cu handicap, principalele modalități ce pot fi folosite, 

constau în: 

 selectarea unor părți din curriculum-ul general pentru elevii normali, ce pot fi parcurse de elevii cu 

handicap și renunțarea la altele, de obicei cele mai complexe; 

 accesibilitatea prin simplificare a tuturor părtilor din curriculum, pentru a fi înțelese și învățate de elevii 

cu C.E.S.; 

 completarea curriculum-ului general cu elemente noi care constă în introducerea elevilor cu handicap 

într-o serie largă de activități individuale, compensator-terapeutice, destinate recuperării acestora și 

asigurării restabilirii participării lor, în mod eficient, la procesul de învățământ pentru normali. 

 În planul dezvoltării curriculare pentru elevii deficienți mintal, are loc o mișcare în sensuri diferite. Pe 

de o parte, curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de alta parte se amplifică prin introducerea unor activități 

suplimentare individualizate, destinate compensării și recuperării stării de handicap. 

 Spre exemplu în cazul elevilor deficienți mintal, planul de învățământ se reduce, atât din punct de 

vedere al numărului de discipline de studiu, cât și din punct de vedere al conținutului informațional, ce urmează 

a fi însușit la fiecare capitol în parte. 

 În schimb, crește numărul de activități individuale suplimentare, în care urmează să fie inclus elevul cu 

deficiența mintală în scopul recuperării acestuia. 

 Componentele esențiale ale unui plan de intervenție individual sunt: 

 evaluarea și reevaluarea; 

 stabilirea obiectivelor pe termen scurt și lung; 

 selectarea metodelor și activităților folosite în intervenție; 

 stabilirea instituțiilor și echipelor interdisciplinare participante; 

 cooperarea cu familia elevului cu handicap. 

  În cadrul activității cu elevi integrați, proiectarea curiculară trebuie să țină seama, în primul rând, de 

tipul și gradul handicapului și apoi de posibilitățile fiecărei școli de asigura ajutorul fiecărui elev în parte. 

 Pentru elevii cu handicapuri severe sau polihandicapuri, majoritatea specialiștilor recunosc necesitatea 

școlarizării acestora în instituții separate, unde să fie instruiți după un curriculum propriu și beneficiind de 
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tehnologii didactice adaptate. Așa este cazul elevilor cu handicap mintal profund sau a celor care au deficiențe 

mintale asociate cu deficiențe senzoriale și fizice, ceea ce îi face dificil de școlarizat în instituții obișnuite de 

învățământ. 

 Până în prezent, integrarea realizată prin intermediul adaptării curriculare a dat rezultate, cu precădere 

la elevii deficienți mintal ușor sau moderat. Rezultate notabile s-au obținut, în acest sens, în realizarea unui 

curriculum individualizat și simplificat, pentru elevii debili mintal integrati în școala obișnuita. 

 În cazul elevilor cu handicapuri senzoriale (surzi sau hipoacuzici, orbi sau ambliopi) și a celor cu 

handicapuri fizice, adaptarea curriculara s-a realizat, mai ales prin extensiune.Pentru aceștia nu există probleme 

deosebite privind parcurgerea aceluiași curriculum destinat normalilor, deoarece aceștia au un intelect normal 

dezvoltat. În această situație, în curriculum comun tuturor categoriilor de elevi, au fost introduse o serie de 

activități suplimentare, specifice. Acestea vizează, cu precădere, aspecte legate de orientarea spațiala,  

socializarea, comunicarea, însusirea unor limbaje adiționale (limbajul semnelor, dactil, Braille, etc.) sau 

activități practice, destinate pregătirii în profesii adecvate tipului de handicap respectiv. Toate acestea determină 

o mai buna adaptate la mediu social. 

 Adeseori suntem nevoiți să asigurăm integrarea educaționala pentru elevi cu diverse deficiențe severe, 

pentru care nu este suficientă doar adaptarea curriculară, ci este necesar să realizam pentru aceștia un plan sau 

program de interventie individualizat  sau  am putea spune, un "curriculum propriu". 

 Acesta este destinat recuperării, pe toate planurile, a personalității elevului cu C.E.S. Într-un astfel de 

plan se pune accent , în special, pe latura formativă și mai puțin pe cea informativă. 

 Procesele de adaptare curriculara și proiectarea unor planuri sau programe de intervenție constituie 

modalități esențiale, prin care se dezvoltă personalitatea elevilor cu handicap, asigurându-se, în acest mod, o 

adaptare la mediu sporită, care determină, în final, integrarea educațională și socială în societate. 

 ȘCOALA - DIMENSIUNI ALE NOUTAȚII 

 Diversificarea graduală a ofertei curriculare, conform dezvoltării mintale a fiecărui elev, profilelor și 

specializărilor și multiplicarea posibilităților elevului de a alege; 

 Conceperea școlii de publică și școlii speciale ca furnizori de servicii educaționale în care elevul să fie 

permanent și direct implicat în construirea propriului traseu de învățare; 

 Centrarea profesorului pe comportamentele specifice rolurilor de organizator și mediator al 

experiențelor de învățare, de consilier curricular etc.; 

 Creșterea responsabilitații școlii față de beneficiarii educației, față de societatea civilă și implicarea 

sporită în viața comunității locale; 

 Trecerea de la cultura generală universalistă la una funcțională și adaptată finalităților fiecărui ciclu de 

școlarizare. 
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Autismul virtual și efectele sale asupra evoluției copilului 

 

prof. înv. primar Stancu Marilena 

                                                     Şcoala Gimnazială nr. 39 - „Nicolae Tonitza”Constanța 

 

 

Autismul virtual este una dintre enigmele care, de ceva timp, au devenit fie marea provocare, fie marea 

necunoscută, dar, în același timp, și marea problemă a numeroși părinți, educatori sau chiar specialiști în 

domeniul serviciilor psihopedagogice. Experiența practică a identificat o categorie aparte de copii, care prezintă 

dificultăți de comunicare și relaționare cu cei din jur, instabilitate emoțională, întârziere în dezvoltarea 

limbajului, lipsa jocului și, mai ales, a jocului social, de rol în care copilul se preface că este ceva sau face ceva. 

Termenul a fost inventat de un psiholog clinician român, care a creionat și diferențele între copiii cu autism 

„clasic” și copiii autizați prin expunerea la televizor, calculator, telefon, tabletă – cu toate că, aparent, toate 

evaluările şi testele psihologice iniţiale confirmă acelaşi diagnostic în ambele cazuri. 

În societatea actuală, mijloacele tehnologice joacă un rol crucial  în viața socială, devenind de-a lungul 

timpului, o putere crescândă și indispensabilă, cu  un impact foarte puternic asupra traiului zilnic pentru fiecare 

individ. 

Calculatorul, televizorul, telefonul influențează viața noastră din ce în ce mai intens. Ele se află peste 

tot acum: la birou, la domiciliu, în gări, în bănci, în școli, în spitale, în parcurile de distracții. Potențialul 

internetului de a informa, educa, distra și de a se constitui ca suport pentru organizarea și desfășurarea afacerilor 

la scară globală este considerabil. 

Tot mai multe studii, articole, cercetări, dar și simple observații empirice, ne obligă să fim atenți la 

acest fenomen pe care impactul noilor tehnologii și accesul nedozat îl au asupra dezvoltării copiilor noștri. 

Privitul la televizor, navigarea folosind internetul sau jocul pe calculator fac parte, în ziua de astăzi, din rutina 

zilnică a unei familii obișnuite. Majoritatea copiilor fac cunoștință cu acestea cu mult înainte de a merge la 

școală, petrecându-și multe ore cu astfel de activități, în detrimentul altora. 

Expunerea îndelungată și sistematică la calculator, televizor, tabletă are un efect copleșitor asupra 

minții umane și asupra întregului sistem de viață a omului contemporan. Dacă părintele nu sesizează sau nu-l 

dezvață pe copil de astfel de obiceiuri este foarte posibil ca cel mic să întâmpine dificultăți de dezvoltare a 

limbajului, să aibă tulburări de comportament, într-un cuvânt să dezvolte probleme ce țin de de o formă de 

autism intitulată de specialiști autismul virtual. 

Termenul „autismul virtual” a fost inventat de un psiholog clinician român. 

 

    „L-am numit autism pentru că are simptomele specifice copiilor cu autism, simptome perfect identice. 

Este aproape imposibil să faci diagnosticul diferențiat dacă are sau nu are autism virtual sau autism clasic pentru 

că simptomele sunt perfect la fel. Simptomele autismului sunt lipsa reciprocității sociale, lipsa contactului 

vizual, lipsa dezvoltării limbajului, lipsa jocului și mai ales a jocului social, de rol în care copilul se preface că 

este ceva sau că face ceva și jocurile stereotipe și repetitive” ( Marius Zamfir). 

 

În cazul autismului clasic, dacă procesul terapeutic începe precoce (la 2-3 ani), recuperarea se realizează 

în timp – aproximativ 2-4 ani sau chiar toată viaţa, cu program de terapie individuală de minim 6-8 ore/zi şi 

procent de integrare în învăţământul de masă puţin peste 50%. În multe cazuri, cu toate aceste intervenţii 

intensive, copii vor mai prezenta anumite sechele pentru toată viaţa. 
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În cazul copiilor autizati de privitul excesiv la TV, recuperarea se realizează în aproximativ 6-18 luni, 

cu program de terapie individuală de minim 2-4 ore/zi şi cu procent de integrare în învăţământul de masă peste 

90%. 

Problemele  de învățare ale unui “copil autizat” se concentrează pe următoarele aspecte:  

- laba capacitate de a asculta, de a înțelege și a-și aminti lecția prezentată;  

- bilitate scăzută de reflectare coerentă în vorbire și în scris a faptelor și ideilor; 

- dificultatea de a înțelege fraze mai lungi sau structuri gramaticale mai complexe; 

- tendința de a comunica prin gesturi odată cu cuvintele sau în locul acestora; 

- scăderea cunoștințelor de vocabular sub nivelul clasei din care face parte; 

- înțelegerea nesigură și confuză a lecturii; 

- dificultatea de a trece de la limbajul colocvial la forma scrisă; 

- performanțe scăzute în planificarea, succesiunea și organizarea ideilor, clasificarea, înțelegerea raporturilor 

de tip cauză- efect, raționament matematic. 

 

Pentru a contracara efectele autismului virtual trebuie identificate modalități prin care să se limiteze 

timpul petrecut de copil în fața televizorului, tabletei, calculatorului accentul punându-se pe următoarele acțiuni: 

- eliminarea oricărui gadget din contactul vizual al copilului; 

- oferirea de recompense atunci când copilul a respectat programul zilnic; 

- construirea în casă a unei „Cutii a secretelor” care să cuprindă lucruri interesante, ce pot fi folosite 

atunci când copilul se plictisește și își dorește să se joace pe tabletă. Astfel atenția va fi îndreptată către 

ceva nou; 

- televizorul și calculatorul va fi închis pe durata efectuării temelor;  

- emisiunile, jocurile pe calculator vor fi alese cu discernământ; 

- activitățile fizice, plimbările vor căpăta o mare însemnătate. 

 

Activitățile fizice au un mare impact în dezvoltarea emoțională a copilului. Sănătatea emoțională este 

foarte importantă pentru dezvoltarea copilului și poate fi stimulată din plin prin mișcare. Cu ajutorul sportului, 

copilul crește împlinit fizic, psihic și emoțional. Sportul stimulează interacțiunile. Va învăța să fie răbdător cu 

ceilalți, să își aștepte rândul, să fie responsabil, să aibă respect pentru ceilalți, să fie ascultător, să îndeplinească 

sarcinile, să se descurce în situații neprevăzute, să se adapteze mai ușor. Și, nu în ultimul rând, își va face 

prieteni de aceeași vârstă și cu pasiuni asemănătoare. 
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Școala incluzivă – între deziderat și concret 

 

Prof. Maria Tomulescu 

Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași 

 

 

În ultimii ani, învățământul românesc se confruntă cu tot mai multe cazuri de elevi cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă, dar care necesită atenție deosebită în vederea integrării 

lor corespunzătoare. Nevoile acestor copii sunt diverse, iar abordarea acestora e necesar a fi personalizată 

conform fiecărui copil în parte, elemente care pun presiune pe cadrul didactic îndrumător indiferent de nivelul 

de studiu la care acesta ocură.  

Familia acestor copii are un rol esențial în devenirea lor. Observarea încă de la o vârstă fragedă a 

comportamentului acestora și luarea de măsuri pentru recuperarea parțială (măcar) a acestora, sunt elemente 

esențiale care stau la baza succesului social al acestui tip de copii. Din nefericire, foarte multe dintre familii 

refuză să accepte faptul că al lor copil are nevoie de îngrijire specializată/ abordare diferențiată, plasând în 

sarcina școlii tot ce ține de educarea, disciplinarea și integrarea acestuia. Terapia comportamentală cu o 

persoană specializată reprezintă unul dintre elemente fundamentale ale recuperării acestor elevi. Din păcate, 

costurile ridicate pe care acest lucru îl presupun face ca foarte multe familii să nu apeleze la acest tip de 

tratament.  

Cerinţe educaţionale speciale (CES) reprezintă ansamblul de necesităţi educaţionale deosebite, 

neuzuale (complementare obiectivelor generale ale educaţiei), adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum 

şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.)14 Astfel, termenul CES reprezintă un corolar al 

deficiențelor fundamentale care îngreunează comunicarea și integrarea cu un altfel de elev. Sintagma cerințe 

educative speciale a fost inclus in terminologia UNESCO la începutul anilor 1990 și viza îndreptarea atenției 

spre copiii ce au nevoi speciale.  Expresia însumează acele cerințe sau nevoi specifice față de educație, derivate 

sau nu dintr-o deficiență, care sunt suplimentare, dar și complementare obiectivelor generale ale educației 

pentru un copil. 15 

    Conceptul CES aspiră la depășirea tradițională a separării copiilor pe diferite categorii de handicap 

printr-o abordare noncategorială a tuturor copiilor. Dreptul de a fi educați în același fel și în același context 

social ca și ceilalti copii este apreciat a fi un drept universal de care să se bucure orice copil indiferent de 

deficiență.16 

 Cerinţele educative speciale (CES) reprezintă o sintagmă care subtituie deci, într-o altă viziunie şi 

abordare, anormalitatea educaţională sau inadaptarea şcolară în corespodenţa cu aplicarea dreptului 

fundamental la educaţie”17. CES exprimă o necesitate evidentă a anumitor copii de atenţie şi asistenţa 

educaţională specială și suplimentară, fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea şanselor, de acces şi 

participare educaţională şi socială. 

CES desemnează un continuum al problemelor speciale în educaţie, de la deficienţele grave şi profunde 

la dificultăţile/tuburările uşoare de învăţare. Registrul acestora, în accepţia UNESCO (1995) cuprinde: 

                                                             
14 http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/ 
15 Vrașmaș, E., Vrajmaș, T, Copii cu cerințe educative speciale, Revista de educație specială, nr. 1, 1993 

16  http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/ 
17 Vrăşmaş, T., apud ADRA 2001 

http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/
http://andpdca.gov.ro/w/copii-cu-cerinte-educationale-speciale/
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 întârziere în dezvoltare/defiecienţă mintală/dificultăţi/dizabilităţi severe de învăţare; 

 deficienţe fizice/motorii; 

 deficienţe vizuale; 

 deficienţe auditive; 

 tulburări emoţionale (afective) şi de comportament; 

 tulburări (dezordini) de limbaj; 

 dificultăţi/dizabilităţi de învăţare. 

 

Documentele școlare atestă faptul că încă de la vârstă preșcolară astfel de cazuri apar în învățământul de 

masă. Atitudinea școlii românești este una integrativă și primitoare, însă se admit și greutăți/ limite evidente în 

lucrul cu acești elevi unor elevi de vârstă preșcolară și modalitățile eficiente ce au fost propuse în abordarea lor. 

Lipsa pregătirii corespunzătoare a cadrelor didactice din învățământul de masă în abordarea elevilor cu CES, 

lipsa spațiilor special amenajate, a resurselor de bază precum și numărul mare de elevi dintr-o clasă, face ca 

atenția acordată acestor elevi să fie parțial acordată, iar metodele abordate să fie empiric alese, fără a se plia 

deplin pe nevoile reale ale educabilului.  

Învățământul incluziv la care aspirăm cu toții este încă un concept vecin cu utopia și cunoaște mai multe 

limite, deși, la nivelul unităților de învățământ, eforturi reale există precum și disponibilitatea din partea cadrelor 

didactice. Școala inclusivă nu înseamnă doar integrarea în învățământul de masă a elevilor cu cerințe 

educaționale speciale, ci și asigurarea climatului propice de care acești copii au nevoie. Prezența profesorului 

de sprijin, ședințele regulate de terapie cu o persoană specilizată, decongestionarea programei școlare pentru 

examenele naționale pe care și acești elevi îl au de susținut la sfârșit de ciclu școlar reprezintă doar câteva dintre 

necesitățile unei școli inclusive în adevăratul sens al cuvântului.  
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DIFICULTĂȚILE SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE ȘI CAUZELE LOR 

Prof. Fianu Gabriela 

 CSEI ”Sfânta Filofteia” Ștefănești, Argeș  

 

Domeniul dificultăților de învățare constituie una dintre direcțiile actuale de dezvoltare a 

intervenției educaționale atât didactice, cât și specializate. Ca orice problemă ce ține de dezvoltarea 

umană și de modul în care aceasta este sprijinită prin măsuri educaționale, și problematica dificultăților 

de învățare nu poate fi tratată singular, ci în contextul educației, școlii și al direcțiilor ei actuale, atât 

de politică, cât și de acțiune directă pedagogică. În abordarea dificultăților de învățare în școală, 

atitudinea profesorului și a specialiștilor cu care colaborează este cea mai importantă.  

De multe ori elevul nu are șanse de succes din cauza etichetei primite și a neîncrederii 

profesorilor în posibilitățile lui de învățare. Orice elev poate învăța în școală dacă este abordat adecvat, 

dacă se ține cont de faptul că învățarea școlară este parte a învățării umane și nu se limitează la sfera 

intelectului. Fiecare copil are șanse de a se dezvolta și a se schimba prin forța metodei educaționale 

dacă învață ceea ce i se potrivește, dacă o face cu plăcere și dacă este valorizat pentru eforturile lui.  

Modul în care învață elevul, performanțele și succesul în activitate depind de participarea sa 

activă la procesul școlar, de profesorii care intervin și de părinți și chiar de alte persoane care pot 

sprijini copiii, din interiorul sau din afara instituției școlare. În literatura de specialitate, domeniul vast 

al dificultăților de învățare a fost abordat din trei direcții de înțelegere diferite:  

-dificultăți pe care le întâmpină unii copii în procesul învățării școlare;  

-dificultăți specifice, categorie aparte de probleme studiate de psiho-pedagogia specială;  

-dificultăți generale, care pot apărea la orice copil, indiferent de modul de cunoaștere și de 

stilul lui de învățare.  

La început, se considera că dificultăți de învățare pot avea numai anumiți copii și asta numai 

din cauze care îi privesc. Apoi, s-a considerat că există probleme specifice care se încadrează într-o 

categorie aparte de dizabilitate ce ține de procesul de învățare în sine. Iar în ultimele decenii apare tot 

mai mult ideea responsabilizării mediului social, a școlii și a colaborării factorilor de educație pentru 

reușita învățării, atât ca achiziție în plan individual, cât și ca act social.  

Lansarea acestei noi categorii de probleme, dificultățile specifice de învățare, care apelează în 

primul rând la educație specială și servicii de intervenție specializată, a condus la identificarea unui 

număr foarte mare de copii susceptibili a fi încadrați aici, după unii autori, producându-se o adevărată 

,,explozie” în termeni statistici. Domeniul acestui tip de educație specială se circumscrie unei 

discipline în plină expansiune, este considerat chiar un domeniu al tranziției de la concepțiile vechi, 

care puneau accentul pe deficiență și pe caracteristicile ei, la concepțiile noi din psiho-pedagogia 

specială, care evidențiază copilul și unicitatea lui în raport cu adaptarea și procesul de învățare ca 

proces continuu.  

Dificultățile specifice de învățare sunt definite ca fiind tulburări în sfera capacităților de 

învățare, care se manifestă în cadrul învățării școlare, dar și în afara ei. Dificultățile specifice se referă 
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la acele incapacități funcționale aparținând domeniilor principale ale învățării și care împiedică 

adaptarea eficientă a individului.  

Ariile academice în care apar și se manifestă dificultățile specifice de învățare sunt considerate 

a fi următoarele:  

-comunicarea – ariile comunicării prin limbajul oral, scris sau citit; 

 -calculul simplu – adică aritmetica; 

 -socialul – prin deprinderile psihosociale; 

 -motorul – prin deprinderile motorii. 

 După Lerner, J.(1989), caracteristicile care definesc persoana cu dizabilități de învățare sunt 

următoarele:  

-tulburări ale atenției; 

 -dificultăți de mobilizare a strategiilor cognitive ale învățării; 

 -abilități motorii slabe; 

 -probleme perceptuale și de procesare a informațiilor; 

 -dificultăți ale limbajului oral și scris; 

 -dificultăți în citire; 

 -dificultăți matematice; 

 -comportamente sociale inadecvate. 

 În ceea ce privește dispersia dificultăților de învățare în rândul populației, majoritatea 

specialiștilor afirmă existența acestora la toate vârstele: preșcolar, școlar elementar, școlar secundar și 

adult. În ultimul deceniu există o preocupare pentru intervenția la nivelul preșcolar, tocmai pentru a 

se evidenția posibilitatea remedierii la vârstele timpurii.  

Mecanismele prin care un copil ajunge să aibă dificultăți de învățare nu sunt cunoscute pe 

deplin. În literatura de specialitate se vorbește de mai multe tipuri de cauze: 

 -cauze presupuse;  

-cauze reale;  

-neputința precizării cauzelor. 

 Printre cauzele presupuse pot fi menționate:  

-cauze biologice și fiziologice;  

-cauze psihologice;  

-cauze aparținând mediului educațional; 

 -cauze necunoscute. 

 În ce privește categoria cauzelor reale, Lerner J. (1989), sintetizând numeroase clasificări ale 

acestora, consideră cele mai elocvente trei posibilități ca fiind următoarele:  

-afecțiunile cerebrale;  

-variația echilibrului bio-chimic;  

-calitatea influențelor din mediul ambiant. 

 Cele mai multe preocupări actuale constau în identificarea cauzelor ce țin de mediul de 

educație și învățare, tocmai pentru că aceasta este premisa unei posibile remedieri. Oricare ar fi însă 

modelul de intervenție, copiii cu dificultăți de învățare trebuie să meargă la școală și să primească 
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sprijinul necesar pentru a se integra școlar, la fel ca orice alt copil. În lume există o preocupare enormă 

pentru a rezolva problemele de învățare ale copiilor fie că sunt simple dificultăți, fie că sunt dizabilități 

sau dificultăți specifice. Ca forme de școlarizare, copiii cu dificultăți de învățare se găsesc fie în școlile 

de masă, fie în structuri (clase, unități sau școli) speciale.  
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Terapii alternative pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale 

Profesor  Daniela  Dan 

 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 36, Timişoara 

 

Dreptul la educaţie egală pentru toţi, conform Drepturilor Fundamentale  ale  Omului  şi a celei de-a 

20  Conferinţă  Generala  UNESCO  afirmă dreptul persoanei  handicapate  de  a primi o educaţie conform  

aspiraţiilor sale.  Tinând  cont  de specificul naţional se  impune tot  mai  pregnant integrarea copiilor cu 

C.E.S. în viaţa comunităţii. 

            Copilul cu dizabilităţi trebuie  considerat ca făcând parte din societate.  Nu-l putem ascunde, el nu are 

nevoie de mila noastră ci de ajutorul nostru, lăsându-l să crească alături de ceilalţi copii, făcând parte din 

societate. Se pare că două ar fi căile cele mai importante de urmat: 

1. Pregătirea copiilor cu C.E.S. pentru a putea deveni parte integrantă a societăţii; 

2. Pregătirea societăţii pentru a accepta persoanele cu cerinţe educative speciale. 

Dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale este o adevărată provocare atât pentru părinţi, cât şi pentru 

specialiştii care studiază cauzele care determină aceste nevoi speciale. De-a lungul timpului s-au dezvoltat mai 

multe tipuri de terapii care vin în sprijinul pacienţilor, terapii menite să contribuie la o dezvoltare armonioasă a 

acestor persoane.   

Terapia prin artă este, în primul rând, o metodă eficientă de reconciliere a conflictelor emoţionale, de 

a creşte constiinţa de sine, ajutându-i pe copii să se exprime fără să fie nevoie să folosească limbajul verbal şi 

să depăşească barierele impuse de problemele lor psihice şi mentale. Terapia prin artă poate fi, de asemenea, 

utilizată pentru evaluarea persoanelor individuale, a cuplurilor, a familiilor sau a grupurilor. Terapia este însă 

cu adevărat eficientă mai ales în cazul copiilor care au dificultăţi de vorbire sau dificultăţi emoţionale care îi 

impiedică să vorbească despre spaimele lor interioare.  

Legatura dintre artă şi sănătatea mentală a fost recunoscută ştiintific spre sfârşitul secolului al XIX-

lea şi începutul secolului al XX-lea. Cartea lui Prinzhorn, Artistry of the Mentally Ill (Arta bolnavilor psihic), 

publicată în 1922, conţinând fotografii ale unor produse artistice uimitoare, realizate de copii ce sufereau de 

diverse afectiuni psihice, a stârnit interesul în ceea ce priveşte capacitatea anumitor pacienţi de a se exprima 

prin intermediul artei. În plus, s-a constatat că arta nu ajută doar la o mai bună stabilire a diagnosticului, ci 

contribuie efectiv la reabilitarea bolnavilor. 

Arte precum pictura, grafica, modelajul ajută copiii cu deficienţe psihice să îşi dezvolte mai bine 

coordonarea fizică şi mentală. 

Terapia prin muzică se defineste ca folosirea muzicii în tratamentul diverselor afecţiuni psihologice, 

accentul fiind pus pe dobândirea de competenţe non-muzicale şi comportamente determinate de către un 

terapeut, prin evaluare sistematică şi printr-un plan de tratament prestabilit. Primul program oficial de terapie 

prin muzică datează din 1944 şi a fost implementat la Universitatea din Michigan, SUA. 

Copiii cu întârzieri de dezvoltare psihică sau cu dizabilităţi de învăţare (cum sunt cele care sufera 

de sindromul Down, spre exemplu) răspund foarte bine la o astfel de terapie. Răspunsurile pot varia de la o 

simplă clipire, la un zâmbet sau la vocalizare, la cântat sau dans. Terapia prin muzică le oferă acestor copii 

oportunitatea de a se exprima. În plus, se pare că terapia prin muzică este una dintre cele mai bine primite de 

către pacienţi. 

Terapia prin muzică ajută şi la dezvoltarea interacţiunii sociale, în cazul terapiei de grup. Spre 

exemplu, copiii pot fi încurajaţi să cânte numele celorlalţi, odată cu terapeutul, să ofere instrumente muzicale 
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celor din jur şi să cânte împreunâ la ele. Indiferent de cât de grave sunt afecţiunile psihice ale copiilor, terapia 

prin muzică stimulează capacitatea creativă şi expresivă a fiinţei, aducând uneori rezultate miraculoase.  

Persoanele suferinde pot avea probleme motorii sau alte probleme fizice. De aceea, folosirea vocii 

sau a unui instrument muzical pentru a cânta, indiferent de calitatea sunetelor rezultate, demonstrează abilitatea 

de a crea sunetele respective, lucru care creşte stima de sine a copiilor în cauză. Cântatul la diverse instrumente 

creşte încrederea în sine, dezvoltând şi abilităţile de mişcare. Conexiunea dintre sunete şi mişcările făcute de 

copil încurajează conştinetizarea actului în sine şi repetarea procesului, ceea ce creează un mediu bun pentru 

învaţare. Exerciţiile de mişcare pe muzică sunt foarte eficiente în acest sens. Datorită faptului că muzica este 

temporizată, mişcările pot fi coordonate mai bine la auzul ei. 

Terapia asistată cu animale. Se ştie că prietenia dintre animale şi copii este un lucru natural. 

Animalele sunt tovarăşi de joacă extraordinari şi reusesc uneori să îi înveţe pe copii lucruri pe care adulţii nu 

reuşesc. Pentru copiii cu dizabilităţi, compania unui animal poate avea efecte extrem de benefice, cu atât mai 

mult cu cât acestor copii le este mai greu să îşi facă prieteni şi să comunice cu cei din jur. Pe lângă dezvoltarea 

laturii emoţionale, terapia asistată cu animale poate contribui şi la dezvoltarea capacităţilor motorii ale copilului. 

Spre exemplu, călăritul terapeutic sau înotul alături de delfini dau uneori rezultate mai bune decat alte terapii 

de mişcare.  

Călăritul terapeutic este de mare ajutor în cazul copiilor cu autism, dar şi al celor cu scleroze 

multiple, distrofie musculară, probleme de comportament etc. Pe lângă faptul că tonifică musculatura, călăritul 

ajută la dezvoltarea abilităţilor de coordonare, de concentrare, creşte încrederea în sine şi stima de sine. Felul 

în care copilul interacţionează cu calul îi poate dezvolta şi abilităţile de comunicare care ulterior vor fi 

valorificate în mediul social. În plus, un avantaj al acestei terapii este faptul că pacientul uită de dificultăţile 

întâmpinate pentru ca este o activitate amuzantă, captivantă. 

Hidroterapia (terapia acvatică).  Terapia cu apă sau hidroterapia este cunoscută dîn cele mai vechi 

timpuri. Apa neutralizează efectele gravitaţiei, ajutând copilul să se mişte cu mai puţin efort.  

Se ştie că orice copil născut înainte de 37 de săptămâni este expus unor astfel de întârzieri în ceea ce 

priveşte dezvoltarea fizică şi psihică. Copiii născuţi între 32 şi 37 de săptămâni (aproape prematuri) sunt 

predispuşi la dificultăţi de învăţare, odată ce încep şcoala. Cei născuţi între 23 şi 28 de săptămâni prezintă un 

risc crescut de dizabilităţi care se vor manifesta de-a lungul întregii vieţi, precum paralizia cerebrală. 

Gemenii sau tripleţii se nasc de multe ori înainte de termen, având o greutate mai mică decât cea 

normală, ceea ce îi expune unui risc crescut de întarziere în dezvoltare. 

Un alt factor care influenţează dezvoltarea ulterioară a copilului este naşterea în sine. Orice traumă 

la naştere sau orice complicaţie poate creşte riscul de apariţie a unor probleme neuromotorii, precum hipotonia 

(tonusul muscular redus).  

Faptul că 85% din dezvoltarea creierului se produce în primii 3 ani de viaţă este relevant pentru 

oportunităţile pe care le poate oferi hidroterapia în dezvoltarea fizică şi mentală. Scopurile terapiei acvatice pot 

fi variate, de la întărirea musculaturii, la coordonare, echilibru, conştientizarea propriului corp, rezistenţă etc. 

Apa reduce greutatea corpului cu până la 90% şi de aceea este mult mai uşor ca unele exerciţii să fie efectuate 

în apă. Apa opune, de asemenea, o anumită rezistenţă corpului, făcându-l să-şi îmbunătăţească rezistenţa.  
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ – GRĂDINIŢA-PRIMII PAŞI SPRE INTERCULTURALITATE 

 

Profesor Corina Paraschiv 

Grădinița P.P. 36 Timișoara, județul Timiș 

 

   Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor care nu reușesc 

să atingă în cadrul învățământului  obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei. Acești copii 

sunt copii cu cerințe/nevoi educative speciale. 

 Aceste cerințe educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția capacității elevului 

deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul învățării, și nu de pe poziția profesorului 

sau educatorului care desfășoară activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-

omogene de elevi.  

 Normalizarea - asigurarea unor condiții de viață, corespunzătoare pentru persoanele cu cerințe 

speciale, acceptarea acestora în cadrul societății sau comunității din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleași 

drepturi, responsabilități și posibilități de acces la serviciile comunitare ca și celorlalți membrii ai societății, în 

scopul dezvoltării și valorificării optime a potențialului de care aceste persoane dispun. Altfel spus, 

normalizarea se referă la sprijinul oferit persoanelor cu cerințe speciale de către componentele sistemului social 

pentru a permite acestora un mod de viață similar sau apropiat cu al celorlalți membrii ai societății; consecințele 

practice ale normalizării sunt programele și acțiunile bazate pe incluziune și integrare.  

               - presupune de fapt integrarea copiilor cu dizabilități (nevoi speciale) în școala publică. 

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care 

constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practici de 

integrare / incluziune. Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o etapă decisivă în realizarea 

obiectivelor educaţiei pentru toţi. Acestea au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, a 

personalităţii şi a comportamentelor sociale. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru 

găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât 

mai largi de populaţie infantilă. Sentimentul apartenenţei la o comunitate multiculturală se formează din primii 

ani ai vieţii, altfel spus, în cei ,,şapte ani de acasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă. 

Iată de ce le revine educatoarelor, în ansamblu, misiunea de a dezvolta în forme şi conţinut activităţi de 

educare şi formare multiculturală a copiilor. 

Cadrele didactice bine intenţionate, convinse pe drept că toţi copiii sunt egali, iar majoritarii nu sunt 

mai presus de ceilalţi, ignoră diferenţele dintre copii, stabilind perspectiva majoritară ca normă aplicabilă tuturor 

şi fără negociere.   

Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă, şi nu o temă sau 

o activitate adăugată. De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse, organizării spaţiului care să permită 

învăţarea prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum marginalizarea unor copii. Am căutat să deschidem spaţiul 

grădiniţei către comunitate şi specificul ei organizând întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural. 

Pentru a nu pierde calităţile şi competentele acelora care sunt ameninţaţi cu excluderea-indivizi cu 

valoare egală cu alţii. În acest sens, conştiinţa copiilor, de la cea mai fragedă vârstă trebuie formată şi dezvoltată 

învăţându-i că toţi copiii trebuie să participe la acţiuni comune care îi ajută că crească, să se dezvolte, pentru că 

atunci când vor fi mari să participe şi ei la dezvoltarea comunităţii în care trăiesc. 

Problema care se pune este deci, cât de bine sunt pregătiţi copiii, părinţii acestora dar şi educatoarea 

pentru diversitatea existenţa şi identificată în fiecare grup preşcolar şi cât de bine sunt pregătiţi să o accepte. 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1676 
 

Mă refer aici la incluziunea copiilor care provin din medii sociale diferite, copii cu diferite dizabilităţi, sau de 

alte etnii şi pregătirea celorlalţi în vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferenţe de manifestare 

comportamentală sau verbală.  . 

Mai întâi trebuie însă că părinţii să cunoască această diversitate la care mă refer. În acest sens, personal, 

înlesnesc comunicarea între părinţi prin cursuri ,,Educaţi,aşa!”. 

Doresc să detaliez acum în ce constă munca educatoarei cu copiii grupei pentru a-i determina să 

răspundă pozitiv la provocarea diversităţii, pentru a face faţă varietăţii existente în mod normal într-o grupă. 

Se ştie că la venirea în grădiniţă copiii nu se ajută între ei, nu cedează jucăria cu care se joacă, nu dau 

mâna unui coleg dacă nu-i convine ceva în aspectul lui, nu se joacă cu un copil care stă retras, etc. În acest sens 

un rol important îl au jocurile cu rol care îi plasează pe copii în ipostaze noi, ajutându-i să înţeleagă situaţii 

diferite, diferenţele de opinii dintre persoane. Interpretând rolurile unor personaje comune (părinţi, copii), sau 

mai puţin comune, în funcţie de experienţa lor, ei vor înţelege mai bine propriul rol, ca şi pe al celor din 

jur,dezvoltându-şi astfel capacităţile empatice, gândirea critică şi puterea de decizie. 

Activităţile desfăşurate la centrul biblioteca îi ajută de asemenea să comunice între ei, să se grupeze 

după preferinţe, să îşi dorească să fie prieteni. Pe măsură ce cresc şi trec la grupa următoare sunt capabili să 

creeze povestiri care sudează grupurile de lucru şi diferenţele aparenţe se şterg. Metodele interactive de grup 

folosite cu tact creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe 

implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea lor. 

O grădiniţă poate fi incluzivă şi poate dezvolta practici incluzive în abordarea copiilor, dacă se doreşte 

cu adevărat acest lucru. În acest sens, munca cu copiii continuă pană când nu se vor mai face diferenţieri şi 

segregări în cadrul grupului, iar părinţii vor accepta toţi “colegii” copilului lor. 

Procesul de integrare a copiilor în dificultate presupune din partea  profesioniștilor antrenați nu doar 

interes, cunoștințe și competențe – ci și o capacitate reală de a lucra în echipă. O echipă constituită atât în cadrul 

școlii, dar și o echipă la nivel interinstituțional, care să-i includă pe toți profesioniștii care răspund de copil: 

educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de școală și alții.  

               Într-o abordare incluzivă toţi copii trebuie consideraţi la fel de importanţi,fiecăruia să-i fie valorificate 

calităţile,pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun.Copii cu cerinţe educative nu 

sunt speciali în sine,ei având nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care le 

întreprindem în educaţia lor;educaţia incluzivă fiind un mod de educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de 

nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă în care se regăsesc copii cu 

nevoi,capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. 
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Activitățile extracurriculare pentru copiii cu CES 

 

                                       Prof.Costea Leontin, Liceul” Horea, Cloșca șiCrișan”Abrud 

                                      Prof.Cîmpian Bianca, Liceul” Horea, Cloșca și Crișan”Abrud 

                                                                                  

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt bune, 

nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De ce nu i-am 

ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ” Comenius 

  Comunicarea „trebuie să uşureze învăţarea rolurilor sociale şi contactelor umane”, ceea ce înseamnă asimilarea 

deprinderilor de dialogare civilizată, de a asculta şi a vorbi, de a pune întrebări şi a răspunde, de a emite şi 

descifra mesajele verbale, paraverbale şi nonverbale.  

  Comunicarea didactică este „un transfer complex, prin mai multe canale ale informaţiilor, între două entităţi 

(indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan sau succesiv roluri de emiţători şi receptori, semnificând conţinuturi 

dezirabile în contextul procesului educativ – instructiv”. Profesorul care informează adoptă o formă de 

comunicare ierarhică, iar cel care comunică cu elevii îşi asumă poziţia de egalitate cu aceştia, schimbând mesaje 

reciproce. Între profesor şi elevi se „plimbă” mesajele fără inhibiţii, iniţiativa exprimării opiniilor este 

încurajată, iar informaţiile pendulează între cei ce comunică pe principiul reciprocităţii. Pe rând şi oricând, 

emiţătorul (profesorul) ia locul receptorului (elevului), determinând aceeaşi poziţie privilegiată a partenerilor, 

a educabilului şi a celui ce educă.  

  Astăzi, copiii cu C.E.S. sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază 

de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi 

oameni au reticenţe faţă de copiii cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ei. Trebuie însă să 

înţelegem că sunt copii la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. Progresele înregistrate 

de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor 

au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele 

şcolare. În rândul acestora, alături de copiii cu C.E.S. integraţi individual, există şi copii cu dificultăţi de 

învăţare, cu ritm lent de acumulare de achiziţii, dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu copiii din prima 

categorie sunt nestimulaţi sau categorizaţi ca atare. 

   Din categoria copiilor cu C.E.S. (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu- zise, 

cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această 

categorie fac parte: 

 - copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

 - copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie 

 – A.D.H.D., tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

 - copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de 

stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

 - copiii cu handicap asociat;  

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia); 

 - copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autist, sindromul Asperger, întârzieri 

în dezvoltarea limbajului).  

  Copiii cu C.E.S. pot fi implicați în activități extrașcolare pentru a-şi exprima propriile capacităţi. Astfel, copilul 

capătă prin noi activități informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din 

mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp.  
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 Deoarece se desfăşoară mai ales în grup, în natură, aceste activități asigură socializarea. Activități extrașcolare 

sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a interacționa cu alţi copii, orice 

activitate având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Activitățile trebuie, însă, să fie adaptate 

în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, 

iar la cei cu ADHD activitățile trebuie să fie cât mai variate.  

  Modalitățile de desfășurare a activităților extrașcolare trebuie să fie cât mai interesante, variate, pentru ca un 

volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum 

asimilează copilul, dar şi ce și cum este necesar să fie învăţat. 

   Există copii care au nevoie de activități extrașcolare care să ajute la diminuarea tulburărilor de vorbire şi de 

limbaj, la sprijinirea integrării pe plan social.Există copii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi 

fizice, necesită programe şi modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, 

asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică, activități extrașcolare specifice.  

  Unii copiii prezintă tulburări emoţionale. Aceștia trebuie să fie din timp identificaţi, astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor factorilor 

educaţionali. În colaborare cu factorii implicați se pot desfășura activități extracurriculare care să-i stimuleze 

să depășească aceste tulburări emoționale.  

  Din experienţa personală, putem afirma că se poate, pe parcursul desfășurării activităților extrașcolare, să se 

creeze un climat afectiv-pozitiv, să stimuleze încrederea în sine şi să-i motiveze, să formeze o atitudine pozitivă 

a colegilor, să încurajeze independenţa, creşterea autonomiei personale, eforturile, în vederea obținerii unor 

rezultate optime. Într-o abordare actuală toţi copiii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Rolul terapeutic al activităților extracurriculare costă în faptul că prin ele se poate realiza mai ușor socializarea 

copiiilor cu C.E.S. În funcție de specificul lor, aceste activități dezvoltă la elevi priceperi,deprinderi și abilități 

cognitive și comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfășurându-se în afara cadrului traditional al sălii 

de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

  Activitățile exracurriculare de tipul vizitelor, excursiilor și drumețiilor, permit dezvoltarea relațiilor 

interpersonale și o mai bună relaționare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de cunoaștere a 

frumusețiilor naturale și de patrimoniu; formarea și dezvoltarea unor sentimente de prețuire a mediului natural, 

în vederea adoptării unui comportament ecologic. 

  Participarea copiilor cu C.E.S. la activități cultural-artistice constituie puncte de referință, jaloane care-i duc 

spre autocunoștere, matricea spirituală în care un copil își descoperă treptat propia sa identitate, rostul său în 

lume.Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea și valorizarea acestor copii.  

Participarea la activități extracuriculare poate fi asociată cu scăderea delincvenței în rândul adolescenților.Una 

din explicațiile privind motivele corelației negative dintre delincvență și participarea la activități 

extracurriculare este că acesta din urmă au un caracter puternic prosocial, ceea ce încurajează adoptarea de 

norme comportamentale constructive. Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-și exprime propiile capacități. Astfel 

copilul capătă prin joc informații despre lumea în care trăiește, intră în contact cu oamenii și cu obiectele din 

mediul înconjurător și învață să se orienteze în spațiu și în timp. 

Activități pentru integrarea elevilor cu C.E.S.: Jocuri de socializare 

„Poștașul”- este un joc iubit atât la grădiniță, cât și în clasele primare. Un copil ține o scrisoare în mână și 

poartă un dialog introductiv cu întregul colectiv: 

-Cine este? 

-Poștașul! 
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-Și ce ne aduce? 

-O scrisoare? 

-Pentru copiii care…(mănâncă, dansează, cântă la pian, se spală pe dinți etc). 

Copiii încearcă să gesticuleze cât mai bine provocarea lansată de către poștaș, iar acesta îl va alege pe 

următorul, în funcție de cât de bine au îndeplinit sarcina. 

Fiind un joc simplu, care implică mimica, mai mult decât comunicarea, elevul cu C.E.S. se va simți în largul 

său, va realiza că poate face aceleași lucruri cu cei din clasa lui. Starea de bine pe care o trăiește la școală un 

elev este cea mai puternică armă pentru integrare și pentru obținerea succesului școlar. 

„Deschide urechea bine!”- cred că toată lumea cunoaște regulile simple ale acestui joc. Un elev stă pe un scaun, 

în fața clasei și, după ce ascultă cântecelul („Deschide urechea bine să vedem ghicești ori ba, cine te-o striga pe 

nume, hai ghicește, nu mai sta!”) trebuie să spună numele colegului care l-a strigat. Jocul este extrem de util 

pentru toți copiii care formează un nou colectiv, este o modalitate facilă de a învăța numele colegilor. 

Activități pentru integrarea elevilor cu C.E.S.: Jocuri de autonomie personală 

Numită ludoterapie, terapie ocupațională, acțiunea de stimulare a autonomiei personale se poate face și la 

școală, nu numai la ședintele de terapie individuală, doar că un pic altfel, împreună cu elevii tipici! 

Astăzi ne ordonăm lucrurile! Fiecare copil trebuie să își deseneze propriul simbol ori să-și scrie numele 

complet pe dulapul sau pe portofoliul personal, pe care să-l recunoască cu ușurință. Odată pe săptămână, 

profesorul îi îndrumă pe copii să-și ordoneze lucrările, proiectele, testele. Elevii cu C.E.S. pot învăța, prin 

această acțiune repetată, că toate lucrurile au locul lor la școală, că trebuie să aibă grijă de obiectele personale. 

Jocurile de rol– sunt ideale pentru orice arie de dezvoltare, dar, în cazul autonomiei personale, elevii speciali 

pot învăța ușor principii esențiale ale vieții de zi cu zi: „De-a magazinul”, „La spectacol”, „În vizită la muzeu”, 

„În excursie”, „Curățenie în camera mea”. Observând de fiecare dată comportamentul colegilor, imitându-l și 

generalizând fiecare noțiune dobândită într-o situație reală, autonomia personală va fi îmbunătățită semnificativ. 

Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi organizare temporală: „Mergi în ritmul dat de mine!”, 

„Baloanele cu zilele săptămânii”, „Stai pe roşu, treci pe verde!”; exerciţiu-joc de memorare a zilelor săptămânii; 

exerciţiu-joc de asociere a momentelor zilei cu activităţile corespunzătoare („Orarul în imagini”). 

Activități pentru integrarea elevilor cu C.E.S.: Jocuri de dezvoltare cognitivă 

*Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în obținerea reușitei 

școlare. Elevul cu C.E.S. trebuie să urmeze o programă adaptată conform cu nivelul dezvoltării sale 

intelectuale. Profesorul poate folosi însă câteva trucuri, care-l vor ajuta pe cel mic să învețe cu ușurință: 

-folosirea în predare a mijloacelor audio-vizuale (în cazul elevilor cu ADHD si autism au un randament destul 

de bun) 

- evaluarea prin metoda proiectelor (și nu prin teste de evaluare clasice care de obicei au și limită de timp în 

rezolvarea lor) 

-jocuri de sinteză perceptuală în cadrul software-ului educativ (manuale digitale) 

înlocuirea scrisului de mână cu cel de tipar sau chiar folosirea calculatorului la majoritatea materiilor (da, 

legea permite asta!) 

-alegerea diverselor jocuri didactice precum: jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare, jocul 

omisiunilor (excluderea elementelor nepotrivite dintr-un ansamblu/ sesizarea elementelor lipsă dintr-un 

ansamblu); jocuri asociative („Jocul categoriilor”, „Familia de animale“; „Salata de legume”; „Care este casa 

lui?”, „La ce foloseşte …?”); – jocul ghicitorilor. 

*Exemple de jocuri care pot fi folosite în procesul de integrare a elevilor cu cerințe educaționale speciale în 

învățământul de masă sunt nenumărate; ele pot fi folosite la absolut orice materie, în pauze, în cadrul 

activităților extrașcolare. 

https://totuldespremame.ro/copilul-tau/psihologie-si-comportament/cum-stii-ca-ai-un-copil-cu-adhd
https://totuldespremame.ro/copilul-tau/teste-online-pentru-depistarea-autismului-sfaturile-unei-mame-cu-trei-copii-cu-autism
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Activități pentru integrarea elevilor cu C.E.S.: Jocuri de stimulare senzorială 

Orele de muzică și mișcare; arte vizuale și abilități practice, precum și cele de joc și mișcare sunt cele mai 

generoase pentru includerea în programă a jocurilor senzoriale distractive pentru elevii cu C.E.S. Iată câteva 

exemple care vor cuceri întregul colectiv: 

Cursa broscuțelor. Într-o cutie se pun două broscuțe făcute din hârtie (origami). Fiecare copil primește câte un 

pai de suc în care trebuie să sufle până când animăluțul său ajunge la linia de final. Activitățile care implică 

suflatul ajută de asemenea și la corectarea dificultăților de vorbire, pronunție a sunetelor. 

Modelaj din aluat – copiii amestecă făină cu apă și din aluatul rezultat pot modela animăluțe, figuri geometrice, 

oameni de zăpadă, etc. După uscare, își pot picta figurinele cu acuarele de apă. 

Împerechează obiectele după sunet- în cutiuțe mici de plastic (gen de surpriză de ou Kinder) se ascund diverse 

obiecte mici: boabe de fasole, bănuți, mărgele, bomboane etc. Copiii trebuie să agite fiecare recipient și să le 

potrivească după sunetul emis, două câte două. 

  Educaţia extrașcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea 

personalităţii copiilor noştri, cu C.E.S. sau fără C.E.S.. Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, 

precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 
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http://www.omfal.ro/jocuri-educative/stimulare-senzoriala
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INTEGRAREA ŞI INCLUZIUNEA COPIILOR CU TULBURRĂRI DE CITIT-SCRIS-

SOCOTIT 

                                                                                                                      Stan Anca Ioana 

                                                        Gradinita cu Program Prelungit „Poienita”,Cluj-Napoca 

 

Secvență de instruire pentru a ilustra diferențierea procesului de predare-învățare/achiziție de priceperi și 

deprinderi, în cazul unui copil suspectat de disgrafie/ dislalie 

Diagnostic- simptome observate de către profesor: disgrafie, dislalie.  

Materiale didactice:  sul de hârtie, sul de folie transparentă, carioci, castel 3D din carton, jetoane cu 

îmbrăcăminte, figuri geometrice, plicuri, poveste, sarcini-exerciţii, stickere, etc. 

Metode şi instrumente folosite: traseu aplicativ, explicația, demonstratia, exerciţiul, aprecieri stimulative. 

Obiective: Dezvoltarea capacităţii de organizare spaţio-temporală, dezvoltarea auzului fonematic, exersarea 

mobilităţii maxilarelor, exersarea mobilităţii limbii.  

„Călătoria în împărăţia lui Fericel” 

Joc pentru dezvoltarea motricităţii, coordonării, orientării spațio-temporale, percepției spațiului, a organizării 

acestuia. 

 Pornind de la Metoda Meixner am conceput acest joc pentru dezvoltarea acelor componente care vor  

facilita însușirea citit-scrisului: motricitatea, coordonarea, schema corporală, orientarea spațio-temporală, 

percepția vizuală. 

 Fericel este un copilaş mereu vesel, optimist şi extrem de curajos, ce a moştenit împărăţia de la tatăl 

său în urma parcurgerii unor probe de capacităţi-abilităţi. 

 Împărăţia lui este una din cele mai grozave din lume. De ce? pentru că cei intraţi odată aici prind puteri 

nebănuite şi pot face lucruri nemaipomenite. Fericel era cam singur şi îşi dorea să împartă împărăţia cu prietenii 

săi. Are nevoie de prieteni de nădejde, vrei să fii unul dintre aceştia? Dacă da, Fericel te pune la încercare. Eu 

voi fi ghidul tău şi te voi ajuta să treci prin probele lui Fericel. 

 Pe covor va fi asezat un castel 3D în mărime naturală astfel încăt copilul să poată intra în încăperile 

acestuia. Traseul până la castel va fi delimitat cu un gărduleţ. Atât pe traseu cât şi în castel copilul trebuie să 

îndeplinească diferite sarcini. 

 Sarcina1: Pe traseu până la poarta castelului, pe covor, va fi întinsă folie transparentă pe care va fi 

împrăştiat nisip, copilul va avea ca primă sarcină să păşască pe nisip, desculţ doar pe partea dreaptă a 

drumului(pe lângă gardul din dreapta), mersul furnicii-un pas în faţa celuilalt( cu ajutorul educatoarei), va 

observa urmele paşilor săi pe nisip. 
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 Sarcina 2: Ajuns la poartă, va vedea un bener o cerinţă- pe o colă flipchart de la stânga la dreapta trebuie 

să aşeze figurile geometrice mari(disc, pătrat, triunghi) conform modelului dat pe acesta. Prima dată el va selecta 

figurile geometrice cerute( acestea fiind amestecate-mari şi mici), apoi va dezlipi cu ajutorul educatoarei hartia 

dublu adezivă din spatele figurilor geometrice şi le va lipi conform modelului de la stânga la dreapta. 

 Sarcina 3: La intrare, copilul va fi întâmpinat de Fericel, acesta îi solicită ajutorul privind ţinuta ce să o 

poarte la balul organizat în seara aceea la castel. Copilul trebuie să meargă până în camera din spate a castelului 

unde va găsi mai multe haine(din coli cartonate albe) şi pantofi aşezaţi astfel: pe pat, în spatele mesei, sub pat, 

în faţa scaunului, etc. 

Fericel îi va cere copilului să ia hainele de pe pat, să se aşeze la masă şi să le coloreze astfel: mâneca dreapta a 

cămăşii cu galben, mâneca stăngă cu portocaliu, iar restul cu albastru. Pantalonii vor fi colorati cu albastru 

deschis. Îi va cere de asemenea să ia pantofii de sub pat şi să îi coloreze cu galben. Copilul este solicitat să 

formuleze un enunț format din 3-5 cuvinte, despre ţinuta lui Fericel. Apoi, este întrebat care este primul cuvânt 

din enunț, care este ultimul, al doilea, al treilea, etc. 

 Sarcina 4: Copilul este invitat la bal si el. Dar pentru a putea merge trebuie sa deschidă plicul roşu din 

partea de sus a mesei si să înmâneze educatoarei sarcina. El va trebui să execute după educatoare următoarele 

exerciţii: 

EXERCITII DE MOBILITATE A MAXILARELOR 

           Copilul este pus să imite peştişorul când este scos din apă arătându-i-se cum să execute mişcarea de 

deschidere si închidere rapidă a gurii. Apoi este pus să imite mişcările de masticatie a unui os de către un 

catel, aratandu-i-se cum să execute mişcarea de imitare a muşcăturii. Probele se exersează de cateva ori pana 

la executia corectă. 

EXERCITII DE MOBILITATE PENTRU LIMBĂ 

Copilul este pus să imite maniera de a bea apă a pisicuţei. Proba se execută cat mai rapid după exemplu. 

Apoi este pus să imite cât mai rapid mişcările de la stânga la dreapta a stergătoarelor de parbriz, după exemplu. 

EXERCITII PENTRU DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATIC 

Copilul trebuie să imite sunetele şi mişcarile necesare execuţiei corecte: 

- trenul:s-s-s-s (prelungit, soptit, tare); şarpele: s-s-s-s (prelungit); albina :bazz-bazz (\"b\" prelungit si \"z\"); 

şoricelul: chit-chit (executat în ritm rapid). 

 Sarcina 5: Odată intrat va dansa cu Fericel conform indicaţiilor educatoarei. 

Educatoarea va pune muzică, iar pe jos în sala de bal vor fi lipite stickere astfel: in stânga sălii sticker fericit, în 

dreapta surprins, în faţă speriat, iar în spate supărat. La comanda educatoarei copilul va dansa pe stickerul cerut 

de aceasta(precizând poziţia spaţială) imitând în acelaşi timp emoţia pe care o are stickerul.  
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 La finalul jocului copilul va primi „puteri speciale” prin intermediul unei prăjiturici ce trebuie luată 

dintr-un coş acoperit cu un prosop alb (vor fi 3 cosuri acoperite cu prosoape de culori diferite şi aşezate în 

poziţii spaţiale diferite). Pe tot parcursul jocului copilul va primi încurajări şi felicitări pentru efortul depus. 
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Activitate copil cu CES (cu deficiență mintală ușoară și moderată) 

 

Gherasim Adela 

Grădinița cu P.P. Poienița, Cluj-Napoca 

Competențe generale: 

 Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui; 

 Formarea auzul fonematic şi deprinderea de a alcătui propoziţii utilizând corect numărul singular şi 

plural al substantivelor; 

 Identificarea şi numirea  obiectelor și a cantității acestora; 

 Utilizarea de instrumente şi metode specifice pentru investigarea mediului. 

Unitatea de învățare: 

Tema săptămânii „Grădinița, a doua familie”   

Activitatea DLC ( domeniul limbă și comunicare) – „Eu spun una, tu spui multe” – joc didactic 

Grupa: mijlocie 

Conținuturile unității de învățare:  

 Selectarea  imaginilor/jucăriilor cu un obiect/mai multe obiecte (două); 

 Denumirea imaginilor prin folosirea singularului/a pluralului; 

 Alcătuirea de propoziții simple sau dezvoltate cu cuvintele date. 

Conținuturi adaptate pentru copilul cu DMU: 

Copiii sunt împărţiţi în echipa mașinuțelor şi echipa ursuleților  (ecusoane),  iar în faţa celor două echipe 

sunt aşezate doua măsuţe. Pe cele două măsuțe sunt așezate jetoanele: pe prima  cele la singular, iar pe a doua  

cele la plural. 

Regulile jocului: Pentru prima sarcină didactică, câte un copil de la o echipă alege un jeton de pe prima 

masuţă, denumeşte imaginea, cheamă un coleg de echipă care va căuta imaginea care reprezintă pluralul 

aceluiași obiect (mai multe obiecte)  de pe masuţa a doua şi copiii vor pune pe panou jetoanele găsite. 

 Sarcina a doua constă în alcătuirea de propoziţii folosind corect substantivele la numărul singular şi 

plural pentru imaginile ce s-au găsit la prima sarcină. După fiecare răspuns echipa va primi buline roşii pe 

panoul cu evidenţa  scorului şi vor fi aplaudaţi. Jocul se reia pentru ambele echipe. La finalul activității copiii 

vor rezolva fișa de lucru, iar preșcolarul cu DMU, va fi ajutat în realizarea ei. 
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Se știe că persoanele cu DMU au următoarele caracteristici: ușoară întârziere a dezvoltării limbajului 

(vocabular sărac, structuri gramaticale simple), gândire predominant concretă, imaginație slab dezvoltată, 

memorie de scurtă durată și memorie de lucru deficitare. De aceea, am ales să filmez explicațiile oferite în 

grupă, pentru ca preșcolarul să poată viziona acasă informația, în ritmul propriu. Astfel, am înregistrat și oferit 

copilului cu DMU următoarele informații: 

„Bună X! Astăzi vom învăța despre singular și plural (despre unde este un singur obiect și despre unde 

sunt mai multe). Voi vorbi, în timp ce îi voi arăta imagini cu un obiect, apoi cu mai multe obiecte. Aceasta este 

o mașină, iar acestea sunt mai multe mașini. Voi proceda la fel cu alte imagini. Apoi, îi voi arăta că am găsit în 

sala de grupă o păpușă, și, respectiv, mai multe păpuși (cuburi, creioane etc). Îi voi cere să găsească 5 lucruri, 

acasă la el, prima dată un obiect apoi, mai multe. La final, va trebui să o roage pe mama sa, să scrie lucrurile 

găsite de el sau să încerce să le țină minte și să mi le spună a doua zi și, împreună, vom desena imagini asociate 

cuvintelor spuse de el. 

Metode și tehnici alese: joc didactic, observația, explicația, demonstrația, jocul exercițiu, demonstrația, flipped 

classroom (metoda clasei răsturnate) 

Materiale didactice: Jetoane cu diferite imagini reprezentând o jucărie sau mai multe (două), panou, magneți, 

ecusoane, fișe de lucru, stick, jucării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Curriculumul pentru educație timpurie, 2019, MEN; 

 Youtube: Flipped Classroom Kindergarten. 
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BULLYNG-UL REALITATEA DIN ȘCOALA  NOASTRĂ 

PROF. POTÎNG ALINA 

GRĂDINIȚA P.P. NR. 36, TIMIȘOARA 

     Bullying-ul este un act comportamental repetat, îndreptat spre rănirea fizică sau mentală a unei persoane. De 

asemenea, el se caracterizează prin comportamentul unei persoane care încearcă să obţină supremaţia asupra 

altora. DE ACELASI AUTOR Impactul fenomenului „brain drain“ se resimte cel mai acut în domeniul... Fără 

patos, despre criza imigranţilor Unul din doi copii este agresat fizic sau verbal, umilit sau exclus din grupul de 

prieteni, spune o statistică realizată de Asociaţia Telefonul Copilului. Bullying-ul nu este un fenomen nou 

apărut, dar în ultima perioadă a dobândit proporţii alarmante şi în România. Zilnic suntem invadaţi de poveştile 

unor copii nefericiţi, suferinzi, hărţuiţi de colegii lor şi ale unor părinţi disperaţi să îi ajute, dar care nu au la 

dispoziţie instrumentele necesare. Iar, ca părinte, ce poate fi mai important decât să îţi înţelegi copilul, să îi 

intuieşti gândurile, să îi susţii pasiunile şi să îi alungi temerile? Ne mulţumim de multe ori să spunem că „aşa 

sunt copiii, răutăcioşi, se ceartă, se poreclesc, se ciondănesc”, fără să ne gândim prea mult care sunt consecinţele 

acestor comportamente.  

         Bullying-ul este o realitate tot mai prezentă în şcoli, unde se dau adevăratele lupte pentru popularitate şi 

ierarhie, iar rezultatul este o generaţie de tineri mai stresaţi, mai anxioşi, uneori chiar mai violenţi, mai 

deprimaţi, mergând până la tendinţe suicidale. Mai mult, cei mai vulnerabili sunt copiii percepuţi ca fiind 

diferiţi, fie din cauza hainelor pe care le poartă, a felului în care arată sau a eventualelor dizabilităţi. Mai grav 

este că evoluţia tehnologiei face ca hărţuirea să nu se oprească la poarta şcolii, ci să îi urmarească pe copii peste 

tot prin intermediul telefoanelor, tabletelor şi computerelor, unde, la adăpostul anonimatului, poate lua forme 

chiar şi mai periculoase.   

    Statele Unite au conştientizat demult pericolul bullying-ului, Asociaţia Americană de Psihologie integrând 

prevenţia acestui comportament în programele sale de luptă împotriva violenţei în general. Mergând chiar mai 

departe, unele state americane au elaborat şi pachete legislative împotriva bullying-ului. Chiar şi Casa Albă a 

organizat o conferinţă naţională dedicată luptei anti-bullying, în care Barack şi Michelle Obama au urcat 

împreună pe scenă pentru a puncta necesitatea unui mediu sigur în care copiii să se dezvolte, un mediu în 

care bullying-ul nu mai este etichetat ca fiind normal. Este salutară iniţiativa Asociaţiei Telefonul Copilului, 

care a demarat prima campanie anti-bullying din România. O voi susţine din tot sufletul şi, dacă va fi nevoie, 

mă voi implica şi ca deputat pentru a crea cadrul legislativ necesar combaterii fenomenului şi sprijinirii copiilor 

care cad victime ale bullying-ului. Cred că este vital ca acest proiect, care răspunde unei creşteri semnificative 

a solicitărilor de consiliere şi îndrumare, să fie începutul elaborării unor programe şcolare naţionale menite să 

schimbe normele de comportament ale copiilor.  

             Totodată, cercetarea, intervenţia şi legislaţia în acest domeniu trebuie să ţină neapărat cont de 

potenţialul stereotipurilor sociale. Nu în ultimul rând, cercetările dezvăluie că pentru a reduce semnificativ 

fenomenul este nevoie de implicarea societăţii în ansamblu, de la familie, la profesori, la autorităţi, şi chiar a 

legiuitorului. Ca părinţi trebuie să facem eforturi pentru a fi cât mai prezenţi în viaţa copiilor noştri, să îi 

ascultăm, să le fim alături şi să luăm atitudine atunci când observăm ceva nelalocul lui. Totodată, părinţii, 

profesorii, lideri de opinie sau aleşii ţării trebuie să înţeleagă că soluţia nu este doar să răsplătim un 

comportament dezirabil, ci şi să ne purtăm noi înşine ca modele demne de urmat. Este important ca tinerii noştri 

să ştie că, atunci când au probleme, există adulţi cărora le pasă şi că oricât de neagră ar părea situaţia, viitorul 
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le este plin de lumină şi de posibilităţi. Iar aceasta este datoria noastră, a tuturor, a întregii societăţi, care altfel 

va fi consumată de necroze ca violenţa, hărţuirea, abuzurile sau bullying-ul. Pe lângă rolul major jucat de familie 

în eradicarea acestor fenomene, o importanţă vitală o are şcoala, prin programe menite să îi îndrume şi să îi 

consilieze pe tineri şi să crească gradul de conştientizare a fenomenului numit bullying. Şcoala nu trebuie să 

rămână doar un mediu, în care ONG-urile pot derula proiecte în acest sens, ci să devină o verigă activă a acestui 

proces, să elaboreze coduri de conduită care să condamne bullying-ul, să ofere elevilor îndrumare şi consiliere 

psihologică în permanenţă.  

        Cu alte cuvinte, societatea în general, şi şcoala în particular sunt responsabile nu doar de bagajul de 

cunoştinţe cu care copiii noştri pleacă în viaţă, ci şi de bagajul emoţional, fiindcă acesta din urmă determină în 

final ce fel de oameni vor fi şi, pe termen lung, ce fel de oameni vor deveni copiii noştri. Sub semnul zicalei 

„ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”, este de dorit să proiectăm o societate cât mai curată pentru copiii noştri, o 

societate eliberată de tumorile emoţionale. 
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 Abandonul școlar 

Boștinaru Ion 

Liceul Tehnologic Brătianu, Drăgășani 

 

 

    Școala are un rol important pentru viitorul tinerilor și implicit pentru viitorul societății. Ea are în același timp 

un rol formator, de educare, un rol integrator și de socializare. Ca orice instituție și școala prezintă o serie de 

dificultăți, abandonul școlar fiind una dintre acestea. Abandonul școlar are consecințe negative atât asupra 

tânărului care abandonează cât și asupra societății. 

    Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, 

nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră școala un viitor. Elevii care 

abandonează școala sunt cei care s-au făcut remarcați pentru absenteism și alte dificultăți de comportament, 

pentru care au fost sancționați în repetate rânduri în școală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc 

la nivelul formelor terminale de învățământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă 

o grămadă de resurse. Chiar și cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. 

     Principalele cauze ale abandonurilor școlare sunt următoarele: 

     Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie și lipsa oportunităților de succes socio-

profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani 

de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai 

avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a 

oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de 

către părinți.      

      Lipsa interesului pentru școală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale 

ale părinților și prin lipsa de cultură a comunității. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor 

disponibile spre școlile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin 

asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar și asigurarea hranei pentru elevi care au 

domiciliul la distanțe mari de școală. 

     Ca forme principale de manifestare a deviației școlare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere 

social și comportamental: fuga de la școală, absenteismul, abandonul școlar, vandalismul, conduitele violente, 

toxicomania, copiatul și suicidul. 

     Cunoașterea acestor atitudini și identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport 

cu cariera școlară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.  

      Elevii au fost încurajați și de atitudinea părinților pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici 

garanția asigurării unui loc de muncă. Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon școlar. Astfel, 

dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual și imoral, excesiv de 

permisiv, divergența metodelor educative și lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, 

dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul școlar. 

     Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele și regulile școlare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații și interese slabe în raport cu școala, greșelile dascălilor (de atitudine și relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au și ei un rol important în apariția fenomenului de abandon școlar. 

     Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința 

de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, 

necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează școala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața 
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elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume droguri, să fure 

sau chiar să chiulească de la școală. 
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Principalele cauze care determină părăsirea timpurie a școlii 

 

Boștinaru Maria Adelina 

Liceul Tehnologic Brătianu, Drăgășani 

 

           Eșecul și abandonul școlar  reprezintă o problemă din ce în ce mai întâlnită, atât în țara noastră cât și la 

nivel mondial. Eşecul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări 

pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariția unor noi factori ce 

contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ – informative şi formative 

, egalitatea de şanse privind educaţia , suportul psihopedagogic oferit în şcoli , este necesară o implicare a 

tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. Eşecul 

şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan psihologic individual, 

respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai mult încrederea în propriile 

posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât și pe plan social, pentru că eşecul 

şcolar  permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o marginalizare socială cu un nivel crescut 

de comportamente deviante şi infracţionale. 

         Principalele cauze care duc la apariția eșecului și respectiv, a abandonului școlar pot fi clasificațe astfel: 

I. Cauze ce ţin de condiţia socio - economică a familiei 

a) situaţia materială - De cele mai multe ori principalul motiv al abandonului şcolar este sărăcia. Copiii care 

trăiesc în familii sărace au şanse mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă, deoarece datorită situaţiei 

materiale precare, părinţii nu pot asigura copiilor cele necesare pentru şcoală : caiete, cărţi, ghiozdane, pixuri, 

dar şi îmbrăcăminte sau hrană. 

b) relațiile în familie - Mulți dintre copii sunt victime nu doar ale sărăciei, ci şi ale angajării lor în munci 

gospodărești, persistența modelului cultural al gospodăriei țărănești, în care copiii sunt factor activ de sprijin în 

familie ( în special în mediul rural și în familiile de romi). 

     c) dezinteresul părinţilor - De multe ori părintii nu sunt interesaţi la ce fel de școală merg copiii lor, ce învaţă, 

dacă învaţă sau nu, sau dacă se integrează în colectivul de copii din clasă sau din şcoală. 

d) nivelul de educaţie scăzut al părinţilor - De cele mai multe ori populaţiile defavorizate au un nivel foarte 

scăzăt de educaţie. Unii dintre părinți nu au terminat nici cele 8 clase și nu consideră necesar pentru copiii lor 

să termine şcoala sau să meargă mai departe la liceu şi facultate. 

e) calitatea locuinței - Datorită lipsei spațiului fizic, dotării precare și a lipsei utilităților, copiii nu dispun de 

condiţiile necesare studiului şi efectuării temelor. Din aceste motive rezultatele şcolare scad, acest fapt 

împlicând creşterea numărului cazurilor de insucces şi de abandon şcolar. 

f) mediul familial - De multe ori în aceste familii atmosfera este caracterizată de certuri frecvente și violențe 

favorizate de consumul de alcool, lucruri ce au efecte negative asupra psihicului copilului, a capacității de 

asimilare, influențând comportamentul acestuia la școală și în societate. 

g) lipsa ajutorului la învățătură - Indiferența părinţilor cu privire la educaţia şi activitatea școlară a copiilor 

conduce la apariția fenomenului de insucces sau abandon școlar. Neacordarea sprijinului la învăţătură copiilor 

de către părinţi se datorează, pe de o parte, faptului că aceştia au un nivel scăzut de educaţie, iar, pe de altă 

parte, faptului că ei trebuie să muncească toată ziua pentru a asigura cele necesare familiei. 

h) părinti reticenți - Mulţi dintre părintii pe care încercăm să-i convingem cât este de important să-i trimită 

pe copii la şcoală nu au nici măcar o clasă. Nu au nicio meserie, trăiesc din comercializarea materialului lemnos 

și din alte activități mai mult sau mai puțin legale. 
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II. Cauze ce țin de școală 

a) organizarea și metodele didactice - Cadrul didactic trebuie să folosească metode active cu ajutorul cărora 

să îi influenţeze pe elevi în direcţia dorită, metode care să dea rezultatele aşteptate. 

b) atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice - Unii dascăli nu mai au răbdarea cuvenită, reacţionează 

greşit, se enervează, ţipă la copii şi manifestă violenţă fată de aceştia, în special față de elevii cu rezultate slabe 

la învățătură sau cu devieri comportamentale. 

c) baza materială a școlii - Lipsa materialelor didactice în şcoli reprezintă un alt risc de abandon şcolar. Chiar 

dacă cadrele didactice sun bine pregătite, lipsa materialelor didactice moderne îi împiedică să îşi desfăşoare 

activitatea în condiţii optime. 

d) dezinteresul școlilor – Lipsa de interes a școlilor în furnizarea programelor de educație compensatorie 

pentru copiii cu risc de eșec școlar. 

III. Cauze ce țin de elev 

a) starea lui psihologică - Se referă la reacția fiecărui elev la apariția insuccesului școlar și a conflictelor cu 

autorităţile şcolare. În astfel de situaţii elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea 

depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii, eventual prin 

abandon. 

b) caracteristicile de personalitate - Se întâmplă foarte des ca aceleaşi măsuri educative să aibă efecte diferite 

la copii diferiti. Aceasta se explică prin faptul că elevul reacţionează diferit în funcţie de trăsăturile personalităţii 

lui care îi determină o anumită conduită. 

c) atitudinea elevilor faţă de procesul educativ - Pe de o parte dezinteres – elevul nu depune eforturile 

necesare şi dovedeşte lipsă de răspundere fată de activitatea şcolară, pe de altă parte – elevul poate întâmpina 

dificultăţi în îsuşirea cunoştinţelor care se predau . 

d) potențialul limitat al elevilor- Inteligența limitată sau sub limită, calitățile memoriei și atenției slab 

dezvoltate. 

Toţi aceşti factori favorizează abandonul şcolar şi plasarea copilului pe piaţa muncii la  

o vârstă cât mai scăzută. 
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VOLUNTARIATUL ÎN SPRIJINUL INTEGRĂRII COPIILOR CU CES ÎN COMUNITATE 

                                                                Tăutu Csilla 

                                                      Școala Primară Nr.1 Izvoarele , Jud.Bihor 

 

 

1. Delimitări conceptuale: 

Sub aspect conceptual, termenul de activităţi extracurriculare face referire la ansmblul 

activităţilor(academic, sportive, artistice etc…) care se organizează la nivelul instituţiilor de învăţământ sau în 

afara acestora( dar sub tutela lor sau în colaborare), în grupuri de elevi sau individual, suplimentar faţă de 

conţinuturile din planul-cadru de învăţământ şi din Curricululumul la decizia şcolii. Activităţile extracurriculare 

se referă la totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte 

organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăţurate în afara incidenţei 

programelor şcolare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului 

asigurată de educaţia formal sau dezvoltării altor aspect particulare ale personalităţii acestuia.  

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție: "Voluntariatul este activitatea de 

interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență 

și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, 

științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

2. Activităţi extracurriculare şi obiective urmărite 

În calitate de coordonator al Comisiei pentru proiecte şi programe educative al CSEI Cristal Oradea 

am acordat o foarte mare atenţie planificării, organizării şi derulării activităţilor extracurriculare. Calendarul 

anual al activităţilor extracurriculare a fost  gândit în aşa fel încât acţiunile cuprinse de acesta să stimuleze 

mental, să constituie o provocare de a depăşi propriile limite fizice, să contribuie la integrarea socială şi 

dezvoltarea mai deplină a abilităţilor copiilor prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice, cum ar fi: artele 

plastice, teatrul, dansul, sportul, muzica şi abilitatea manuală, sau pur şi simplu prin petrecerea timpului într-un 

mod cât mai plăcut  

Prin activităţile desfăşurate, atât în instituţia noastră cât şi în afara ei, ne-am  propus următoarele: 

 micii preşcolari să se  bucure de dezvoltarea de relaţii noi şi personale de prietenie cu voluntarii; 

  să  devină mai echilibraţi dobândind siguranţă şi încredere personală şi emoţională; 

 să dobândească respectul de sine şi să  îşi aprecieze mai mult propria valoare şi propriile merite, 

ajungând, astfel, să câştige şi aprecierea celorlalţi; 

  să îşi dezvolte abilităţile creative şi de exprimare prin stimularea oferită de activităţile fizice şi 

mentale diverse; 

 să îşi dezvolte noi abilităţi fizice; 

 să îşi dezvolte propriile abilităţi şi talente individuale sau  să îşi urmăresc propriile domenii 

speciale de interes. 

 realizarea incluziunii  prin angajarea tuturor celor interesaţi într-un program educaţional de 

activităţi ce promovează implicarea, voluntariatul, parteneriatul şi integrarea socială;  
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3. Voluntariatul şi copilul cu CES  

Activităţile de voluntariat au ocupat un loc important în cadrul activităţior extracurriculare derulate. 

Aceste activităţi au fost de două tipuri: activităţi de voluntariat derulate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară, unde alături de partenerii noştri educaţionali, sub atenta supraveghere a celor trei coordonatori 

SNAC am desfăşurat diverse activităţi în toate cele trei locaţii în care funcţionăm şi activităţi în care micii 

preşcolari şi şcolari ai instituţiei nostre au devenit ei înşişi voluntari. Aceste activităţi au avut ca scop 

sensibilizarea comunităţii locale cu privire la copiii cu CES iar obiectivul principal a fost  schimbarea 

mentalităţior, preconcepţiilor pe care le are comunitatea locală cu privire la copiii “speciali” .Pentru un impact 

mai mare, aceste activităţi au fost derulate, în general cu ocazia anumitor evenimente, sărbători,şi au avut un 

mesaj cât se poate de clar: toleranţă şi acceptare. 

Una din aceste activităţi derulate a fost 100 de inimioare pentru toleranţă şi acceptare, o activitate 

complexă, care s-a derulat în mai multe etape:-în cadrul acţiunilor SNAC, s-a desfăşurat o activitate practică, 

în cadrul căreia preşcolarii şi şcolarii noştri, alături de elevii voluntari de la Școala Gimnazială nr.Viișoara, au 

realizat inimioare tricolore -, ulterior,100 de inimioare au fost duse de un grup de 4 copii şi patru profesori 

voluntari la un centru comercial din oraşul nostru.Această parte a acţiunii a constat în împărţirea celor 100 de 

inimioare la 100 de trecători. Fiecare inimioară a fost însoţită de câte un mesaj despre toleranţă, acceptare, 

înţelegere a copiilor cu CES. Trecătorii au primit cu mare bucurie aceste inimioare, scopul acţiunii nu a fost o 

strângere de fonduri, ci schimbarea mentalităţii cu privire la aceşti copii. Trecătorii au fost profund impresionaţi 

de gestul copiilor şi al profesorilor. 

O altă activitate care a impresionat în aceeaşi măsură a fost Şi noi suntem mebri activi ai comunităţii 

noastre, o activitate intens mediatizată în mass-media locală, datorită exeplului pozitiv pe care l-a dat 

comunităţii locale: şcolarii noştri au plantat flori pentru a înfrumuseţa oraşul în care locuim, în cadrul unui 

proiect mai amplu iniţiat de un ONG-local.  

Împărţim mărţişoare trecătorilor a fost o altă activitate cu un impact pozitiv, în care, după ce în cadrul 

unei activităţi artistico-plastice am confecţionat mărţişoare utilizând diverse tehnici de lucru , ajutaţi de elevi 

voluntari de la Liceul de Arte Oradea le-am împărţit trecătorilor din faţa instituţiei.  

Aceste activităţi dar şi altele pe care le-am desfăşurat au fost gândite, organizate şi derulate de către 

profesorii implicaţi, nu să aducă beneficii materiale instituţiei ci să promoveze integrarea copiilor iar mesajul 

lor a fost clar: toleranţă şi acceptare a copiilor cu CES.  
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Educația incluzivă necesitate și provocare 
Crețescu Rodica Angelica 

Colegiul Național “Gheorghe Țițeica”, Drobeta Turnu Severin 

 
 

Educaţia incluzivă este o mişcare mondială bazată pe drepturile umane de bază. Conform principiilor 

drepturilor omului, fiecare copil, indiferent de apartenenţa sa, sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, 
are dreptul la o educaţie de bună calitate, care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor 

sale cognitive şi de integrare socială.  

Acest tip de educație reprezintă  o orientare ce presupune o schimbare a modalităților de tratare a 

problemelor educaționale, bazată pe considerentul că modificările în metodologie și organizare, aduse pentru a 
răspunde elevilor cu dificultăți de învățare, sunt benefice pentru toți copiii. 

În contextul educației incluzive  „școlile trebuie să primească toți copiii, fără nici o deosebire privind 

condițiile lor fizice, intelectuale, sociale, emoționale, lingvistice sau de alta natură. Acestea se referă și la copiii 
cu dizabilități sau talentați, copiii străzii și copiii care muncesc, copii din populații îndepărtate sau nomade, 

copiii aparținând minorităților lingvistice, etnice sau culturale și copiilor din alte zone sau grupuri 

dezavantajate sau marginalizate. (Declarația de la Salamanca și Cadrul General de Acțiune al Nevoilor Speciale 
în Educație, paragraful 3). 

Termenii de integrare și incluziune sunt adesea confundați. De aceea, se impune o diferențiere a 

acestora. 

 Integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învățământului normal, proces prin 
care elevul se adaptează școlii în timp ce aceasta rămâne în cea mai mare parte neschimbată. 

 Dimpotrivă, termenul de incluziune accentuează ideea ca școlile și sistemul educațional în 

general trebuie să se schimbe și să se adapteze nevoilor elevului (Ainscow, 1998, Kisanji, 
1999). 

Educația incluzivă se bazează pe modificări, transformări pentru a putea susține participarea tuturor 

elevilor la procesul instructiv-educativ. Presupune un proces de adaptare continuă a instituției de învățământ 
pentru a putea fi valorificate permanent resursele materiale și umane existente și pentru a fi realizat suportul 

material pentru toți participanții la educație. Școala de masă adoptă ideologiile educației integrate și impune 

adaptări la nivelul procesului de predare-învățare-evaluare întocmind documente speciale cum ar fi programele 

de intervenție personalizate și programele educative personalizate. Aceste programe implică: 
1. curriculum adaptat realizat de un cadru didactic specializat împreună cu cadrul didactic de specialitate 

(profesorul de sprijin și profesorul de la clasă) 

2. activități individuale de învățare care să se desfășoare sub îndrumarea profesorului de sprijin care îl 
completează pe profesorul de specialitate de la clasă 

3. conținuturile învățării trebuie alese astfel încât să respecte cerințele curriculumului școlii de masă cât 

și posibilitățile reale de operare cu aceste conținuturi ale copilului cu CES, astfel încât să nu fie 

deteriorată calitatea învățării celorlalți copii. 
4. timpul trebuie să fie gestionat diferențiat.  

5. spațiul clasei trebuie să fie astfel organizat încât să țină seamă de tipul deficienței copilului cu CES. 

6. managementul clasei- activitățile instructiv-educative trebuie să fie organizate în forme de instruire cât 
mai flexibile. Activitățile pe echipe permit adaptarea obiectivelor procesului instructiv-educativ la 

particularitățile psiho-fizice ale copilului cu CES, prin stabilirea unor obiective operaționale 

diferențiate, conținuturi care sunt accesibile copilului și strategii diferențiate de predare. 
7. formele de evaluare continuă sunt cele mai accesibile în aceste cazuri. Acestea monitorizează progresul 

individual și ușurează planificarea activităților instructiv-educative pentru toți elevii. 

 

Deci, educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca 

scop valorificarea optimă a resurselor existente, mai ales a resurselor  umane, pentru a susţine participarea la 

procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.  
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Practica a demonstrat că integrarea presupune adaptare, deci instrumentele de lucru propuse şi 
proiectele de intervenţie unitară corectiv-compensatorie trebuie să ofere idei flexibile, uşor adaptabile la situaţii 

concrete. 

Într-un colectiv de elevi din şcoala publică, copilul cu nevoi speciale va trebui să depăşească cel puţin 

două bariere: propria sa timiditate, inhibiţie socială coroborată cu un complex de inferioritate care se manifestă 
prin izolare şi respingerea de către ceilalţi, datorate de cele mai multe ori ignoranţei şi prejudecăţilor. 

Conştient de această realitate, învăţătorul/profesorul integrator va avea în vedere realizarea umătoarelor 

obiective: 

 încurajarea relaţiilor naturale de sprijin; 

 promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaşi vârstă prin stategii de tipul „învăţarea în 
cooperare şi parteneriat între elevi”; 

 dezvoltarea prieteniei prin cunoaştere reciprocă; 

 consilierea părinţilor copiilor. 

Introducerea în clasa integratoare a elevului cu dizabilităţi nu trebuie să se facă întâmplător, prezentarea 

acestuia trebuie pregătită în prealabil, printr-un proces de sensibilizare şi informare a factorilor implicaţi. 
Această activitate este necesară pentru ca integrarea să nu se facă brutal, iar învăţătorul/profesorul şi copiii să 

fie pregătiţi, să cunoască ce poate/pot şi ce nu poate/pot să ofere, să realizeze ce reprezintă un copil cu nevoi 

speciale, cât, cum şi unde trebuie ajutat şi nu în ultimul rând, să conştientizeze faptul că este copil, un copil ca 

toţi ceilalţi. 
Strategii:  

 prezentarea copilului în faţa colegilor trebuie să se desfăşoare normal, să fie aceeaşi ca şi pentru 

orice coleg nou venit; 

 reconsiderarea metodelor de predare-învăţare, în sensul adaptării la cerinţele educaţionale 

specifice gradului şi tipului de handicap; 

 utilizarea jocului de rol ca modalitate pentru învăţarea comportamentului social; 

 solicitarea elevului la diferite activităţi practice şi de gospodărire; 

 recompensarea; 

 
Educația incluzivă este un proces permanent care presupune școlarizarea copiilor cu cerințe educative 

speciale, adaptarea școlii la nevoile acestora, participarea lor la activități educative formale și nonformale, care 

să le asigure învățarea și dezvoltarea. Incluziunea copiilor speciali presupune identificarea și eliminarea 
barierelor, bariere care pot avea legătură cu modul de organizare a școlilor, cu modalitățile de predare și evaluare 

a progresului elevilor. Educația incluzivă presupune schimbarea atitudinilor, a mentalităților, a politicilor şi 

practicilor de excludere şi segregare. Aceasta este promovată prin documente naționale de politică educațională 
care promovează o educație centrată pe elev, o educație de calitate care se poate realiza prin programe de 

învățământ adecvate, o bună organizare, alegerea unor strategii optime de predare-învățare-evaluare, folosirea 

unor resurse și tehnologii variate etc.. 

Există argumente pro și contra integrării copiilor speciali, nici unele nu trebuie ignorate, în concluzie 
educația incluzivă este necesară și rămâne în continuare o provocare pentru sistemul educațional romanesc! 
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COPII CU CES ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preșcolar Frija Mariana 

Școala gimnaziala Vânători, structura Crivești- Iași 

 

                

             Copiii sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la 

societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi 

oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă 

să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilaţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. 

 

                Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 

şcolii. Din această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-

ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de 

stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, discalculia, 

dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

              Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin joc 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi 

învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

 

               Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt 

necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie 

de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa 

copilului. 

 

               Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

 

                Grădinița este de asemenea un mediu important de socializare. 

 

                Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele:  

-clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite,  

-grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite,  

-integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

                Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; 
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condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate fi 

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările 

formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

 

                În grădiniță, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de copii slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de catre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de preşcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot 

ceea ce nu-i oferă societatea. 

 

                Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt 

puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. 

 

                   Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. 

De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

 

                   Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare 

de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de 

învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce 

si cum este necesar să fie învăţat. 

 

                   Unii copii au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

 

                    De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind 

nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 

 

                    Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi 

de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă 

medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

 

                     Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât consultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el oferind 

consilierea elevului şi a familiei. 

 

                   Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, 

evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: 
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 Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

  Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

  Încurajarea  independenţei, creşterea autonomiei personale; 

  Încurajarea forturilor; 

  Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea  sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

 Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

 Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

 Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile 

  Folosirea învăţării afective; 

 Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

 Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

 Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, 

excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

 Sprijin emoţional; 

  Folosirea unui limbaj simplu, accesibil  elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

 Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru 

  Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării, adecvarea 

materialelor didactice; 

 Stabilirea  foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

 Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu le distragă atenţia 

restul colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele pozitive;  

  Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

 Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească  înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a manifestării 

agresive a elevului; 

 Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

 Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

 Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o  atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să nu 

încrunte privirea); 

 Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare; 

               Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească 

barierele din calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta 

pe elevi să reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a 

aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării 

lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, părinţii şi reprezentanţii 

comunităţii.  

                 Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care copiii să poată discuta cu lejeritate despre 

dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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Ca și concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care toți oamenii să fie și să se simtă egali, 

este necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu brațele deschise orice persoană, indiferent de cât de diferită 

este, iar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare și o dorință de a acumula cât mai 

multe metode pentru a integra persoanele cu CES. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ 

 

- Articol – 

 
     POPA MARIA LAVINIA 

            COLEGIUL NAȚIONAL ”FRAȚII BUZEȘTI” CRAIOVA 

 
 

O problemă de actualitate care stă în atenţia celor care elaborează şi implementează politicile 

educaţionale o constituie formarea continuă a cadrelor didactice. Pe coordonata formării profesionale continue 
se situează implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi 

profesionale, în programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe 

tematica strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 
dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 
permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar 

și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau 

să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 
Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și 

se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează 

de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, 
fără constrângere”. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 
perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale, 

dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne o 

activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în 
societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un 

om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 
compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la 
nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea 

nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 
Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 
voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 
obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
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Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 
conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a 
fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 
           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 
incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

Am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună cu un grup de elevi 

entuziaști din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima 
întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin emoționați, 

în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, 

prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, 
clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub 

coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii 

voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același 
timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui grup 
format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin rotație, 

în anumite zile, curățenia în zona Monumentului eroilor, obiectiv turistic reprezentativ pentru comuna noastră. 

Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au învățat să 
lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 
românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Copii cu CES 

 

Prof. înv. primar Rotaru Georgeta - Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Faraoani, Jud. Bacău 

 

Ce înseamnă, de fapt, CES? O întrebare care uneori ne pune în dificultate. Când auzim de copii cu CES 

deja ne gândim la copii cu probleme, dar de multe ori nu este aşa. Când spunem CES ne gândim la deficienţe 

fizice, mintale, cognitive şi educaţionale. Cu unele dintre aceste deficienţe putem lucra într-o mare măsură, pe 

când cu unele, consider că este nevoie de ajutorul unui specialist. 

După cum spune Gherguț în Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii de educație 

integrată, conceptul de „cerințe educaționale speciale֞“ reprezintă o categorie macro care include în sine toate 

dificultățile de învățare posibile ale elevilor, atât situațiile considerate în mod tradițional ca handicap (mental, 

fizic, senzorial), cât și cele referitoare la învăţarea specifică, cum ar fi dislexia, tulburări de deficit de atenție 

sau alte situații de comportament, probleme psihologice, relaționale, context socio-cultural și dezavantaje 

lingvistice. 

Peste tot, în jurul nostru, întâlnim oameni cu deficienţe. Ei, din păcate, sunt percepuţi diferit. Mulţi 

oameni au reticenţe faţă de aceste persoane, deoarece au concepţii greşite despre ei. 

Tot Gherguț, în lucrarea mai sus menţionată, spune că un climat cald, înţelegător, creat de familie şi 

şcoală, împreună cu o terapie şi educaţie personalizată, îi creează copilului cu CES o bază solidă de dezvoltare, 

putându-se preveni, în acest mod, tulburările emoţionale şi de comportament. 

De-a lungul carierei am avut ocazia să lucrez cu copii cu CES. Unii cu nevoi „mult“ prea speciale, alţii 

fără deficienţe, dar care prezentau manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din aceste categorii fac 

parte: 

 Copii cu deficienţe comportamentale, cum ar fi hiperactivitate cu deficit de atenţie ADHD, tulburări 

de opoziţie şi rezistenţă; 

 Copii cu tulburări vizuale, de auz; 

              Copii cu tulburări afective, emoţionale (anxietate, depresie, mutism selectiv, atac de panică); 

              Copii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (Sindrom Down, dislexie, discalculie, dispraxie); 

              Copii cu deficient de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindrom Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

 Multe dintre cadrele didactice se feresc de elevii cu CES, deoarece ei au nevoie de programe specifice 

de predare – învăţare şi evaluare, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere şi calcul. Datorită comportamentului 

lor discordant în raport cu valorile şi normele din şcoală, elevii cu CES sunt, de regulă, respinşi de către 

societate. În şcoli, se simt daţi la o parte, astfel aparţin grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi. Mulţi profesori 

consideră că elevii cu CES le strică clasa, dar uită ceea ce este mai important: în ochii lor, toţi copiii trebuie să 

fie egali, pe toţi trebuie să-i trateze la fel, pentru a nu se simţi excluşi din societate. 

 Cum am putea îmbunătăţi interacţiunea cu elevii cu CES şi cum am putea să-i facem să nu se mai simtă 

astfel? 

 În primul rând, putem cere ajutorul consilierului şcolar, atât în ceea ce priveşte modul în care ne putem 

adapta la cerinţele elevului cu CES, cât şi la consilierea familiei. 

 Ca profesori, putem să creăm un climat afectiv-pozitiv, să stimulăm încrederea în sine şi motivaţia 

pentru învăţătura; putem să îi încurajăm pe colegi să coopereze şi să îi sprijine pe elevii cu CES. De fiecare dată 

când realizează o activitate, sau îndeplineşte o sarcină, îi încurajăm şi îi apreciem pozitiv astfel încât să capete 
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încredere în ei. De asemenea, putem organiza activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea 

interpersonală (excursii, jocuri, activităţi extraşcolare). 

Care sunt drepturile copiilor cu CES din învățământul preuniversitar?  

Copiii care prezintă cerințe educaționale speciale trebuie să aibă acces la școlile publice, de masă, să le 

fie oferite șanse egale la educație, indiferent de posibilitățile sale de învățare, participare și dezvoltare. Făcând 

referire la aceste din urmă drepturi, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare, „copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, şcolarizaţi 

în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, 

beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de 

protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi 

protecţia copilului”.  

 Din proprie experienţă pot afirma că lucrul cu elevii cu CES nu este uşor. Am întâlnit copii cu CES din 

diferite categorii: unii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie, care dacă nu aveau permanent de lucru se plictiseau 

şi îi deranjau pe ceilalţi; alţii cu tulburări afective, emoţionale, care erau ataşaţi de doamna educatoare şi care 

se simţeau în siguranţă doar când era doamna respectivă în preajmă. El trebuia să meargă în vizită la doamna 

educatoare în clasă de cel puţin două ori pe zi. 

 O altă categorie de elevi cu CES cu care am lucrat este aceea care cuprinde elevii cu dificultăţi de 

cunoaştere şi învăţare (dispexie, discalculie şi displaxie). Elevii aveau dificultăţi în procesarea informaţiilor 

senzoriale şi folosirea acestora pentru a efectua mişcări fizice simple (la orele de educaţie fizică nu reuşeau să 

se coordoneze, la orele de AVAP nu reuşeau să taie cu foarfecă şi erau adesea neîndemânatici). 

  Cu toate acestea, trebuie să ţinem cont că toţi elevii trebuie să fie trataţi la fel, toţi sunt importanţi şi 

toţi sunt capabili să realizeze ceva satisfăcător. 
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Dezvoltarea  socio-emoțională a elevilor - inteligența emoțională 

 

Prof. înv. primar: Ionel-Dincă Marilena 

Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu” 

 

 Termenul de inteligenţă emoţională a fost formulat pentru prima dată în S.U.A. de Wayne Leon Payne 

în anul 1985, care considera că „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere 

şi dorinţă” (cf. M. Roco, 2001). 

 Cel mai important element al inteligenţei emoţionale îl constituie emoţiile. Ele sunt foarte importante 

deoarece asigură:  

 Supravieţuirea – emoţiile noastre ne atenţionează atunci când ne lipseşte impulsul natural; când ne 

simţim singuri, ne lipseşte nevoia de a comunica cu alţi oameni; când ne este frică ne simţim respinşi, lipseşte 

nevoia de a fi acceptaţi. 

 Luarea deciziilor – sentimentele şi emoţiile reprezintă o valoroasă sursă de informaţii, ajutându-ne să 

luăm hotărâri. 

 Stabilirea limitelor – sentimentele noastre ne ajută să tragem nişte semnale de alarmă atunci  când ne 

deranjează comportamentul unei persoane. Dacă învăţăm să ne încredem în ceea ce simţim şi să fim fermi în a 

exprima acest lucru, putem înştiinţa persoana respectivă de faptul că ne simţim incomod, de îndată ce devenim 

conştienţi de acest fenomen. Acest lucru ne va ajuta în trasarea graniţelor care sunt necesare pentru protejarea 

sănătăţii noastre mintale. 

 Comunicarea – sentimentele noastre ne ajută să comunicăm cu ceilalţi. În cadrul comunicării dintre 

oameni, comunicarea nonverbală reprezintă cel puţin 60%, iar adevărul în privinţa emoţiilor se află mai mult în 

„cum” spune persoana decât în „ceea ce” spune ea. De exemplu, expresia feţei noastre poate exprima o gamă 

largă de sentimente: teamă, bucurie, surpriză, supărare, dezgust, furie etc. Dacă suntem mai abili în arta 

comunicării verbale, vom fi în stare să  exprimăm mai mult din nevoile noastre emoţionale, având astfel 

posibilitatea de a le simţi mai bine. 

 Suntem capabili să-i facem să se simtă importanţi, înţeleşi şi iubiţi, dacă reuşim să fim cât se poate de 

receptivi la problemele emoţionale ale celorlalţi oameni. Parafrazându-l pe marele filozof Constantin Noica, 

înţelegerea este completată de ceea ce nu este exprimat prin cuvinte. Comunicarea îl conţine pe om, iar omul 

se înfăţişează sau se ascunde prin comunicare. 

 Studiile arată că inteligenţa emoţională este cel mai bun predictor pentru achiziţiile viitoare ale copiilor, 

pentru succes, faţă de inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice. 

 Un număr tot mai mare de educatori şi cercetători în domeniul educaţiei recunosc faptul că la  sfârşitul 

anilor de şcoală, absolvenţii sunt nepregătiţi să facă faţă provocărilor vieţii de fiecare zi, atât la nivel personal, 

cât şi ca membrii ai societăţii.  

 Abordarea prin excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru a 

avea succes şi a fi fericit. 

  În consecinţă, la ora actuală, aria învăţării emoţionale se dezvoltă pe baza cercetărilor în domeniu, 

respectiv al noilor teorii privind natura emoţiilor şi a inteligenţei în relaţie cu succesul şi fericirea. 

 Prin învăţare socială şi emoţională, inteligenţa emoţională a indivizilor este dezvoltată,  constituind un 

bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi profesional. 

 Nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a cadrelor didactice, 

elevilor şi părinţilor. 

 Dezvoltarea inteligenţei emoţionale: 
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A) Cadrele didactice: 

- integrează  activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale în programul zilnic; 

- cercetează succesul unor programe de dezvoltare socială şi emoţională (de ex. Luarea deciziilor, rezolvarea 

de probleme, rezolvarea creativă a conflictelor) şi discută cu colegii de cancelarie despre consecinţele pozitive 

ale implementării acestora; 

- demonstrează  elevilor un comportament inteligent social şi emoţional; 

- participă  la  forumuri, conferinţe, întâlniri cu specialişti, discuţii pe Internet pe tema dezvoltării sociale şi 

emoţionale; 

- promovează  în clasă activităţi pentru dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, folosind mijloacele TIC: 

jocuri pe computer şi video; 

- sunt receptivi(e) la momentele care se întâmplă în clasă în mod natural: momentele când observă schimbarea 

stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele de grijă faţă de ceilalţi, respectul, atenţia; 

- valorifică inteligenţa socială şi emoţională a elevilor ca fiind mult mai importante decât dezvoltarea lor 

cognitivă; 

- încurajează  exprimarea impresiilor despre abilităţile emoţionale şi sociale dezvoltate în clasă; De exemplu: 

un afişaj/panou despre vocabularul emoţiilor, un afişaj/panou cu  complimente adresate de elevi între ei sau 

probleme despre care ei doresc să vorbească şi răspunsuri la acestea. 

- valorifică  împreună cu alte cadre didactice din şcoală strategiile folosite la clasă în lucrul cu elevii pentru 

susţinerea competenţelor sociale şi emoţionale; 

- se informează despre resursele existente (centre pentru educaţie emoţională şi socială, cărţi, reviste de 

specialitate, pagini WEB, pliante, cursuri de formare) pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale; 

- oferă ajutor elevilor în evaluarea emoţiilor şi sentimentelor: învățându-i să clasifice cuvintele care denumesc 

emoţii, învățându-i să găsească cuvinte pentru emoţii; încep prin exprimarea emoţiilor sau prin discuţii despre 

sentimente; 

- acordă oportunitatea de a a alege: îi laudă pentru deciziile luate, îi întreabă cum  pot fi ajutaţi pentru a veni în 

rezolvarea nevoilor lor, dar nu insistă cu această cerere; 

- identifică zilnic acele exerciţii prin care ar putea să lucreze şi asupra emoţiilor elevilor; 

- asociază situaţiile de învăţare cu emoţii şi sentimente. Alocă timp pentru a vorbi despre ele; 

- discută cu elevii despre responsabilitatea emoţiilor, reacţiile emoţionale, consecinţele emoţiilor. 

B)  Pentru dezvoltarea inteligenței emoționale le sugerăm elevilor următoarele: 

- să țină un jurnal care îi ajută la creşterea conştiinţei de sine şi autoreflecţiei; 

- să folosească monologul pentru a-i  încuraja, să fie pentru ei cel mai bun prieten, nu cel mai aspru  critic; 

- să fie conştienţi de „butonul“ (situaţii, persoane, lucruri, cuvinte) care declanşează supărarea, furia, mânia şi 

de modalităţile prin care acestea pot fi transformate; 

- să fie atenţi la strategiile pe care le folosesc pentru a-i calma şi a le schimba dispoziţiile din negative în 

pozitive; 

- să găsească oportunităţi pentru a coopera şi a-i angaja în colaborarea cu colegii lor; 

- să-și ascultate intuiţia: când este cu un prieten sau o persoană semnificativă, iar el are curajul să  

spună că ceva acolo este greşit, aşa este. Să reziste presiunii grupului, să fie asertivi; 

- să fie receptivi la nevoile lor sociale şi emoţionale; 

- să observe şi să noteze locurile şi persoanele care îi determină să trăiască şi să simtă emoţii pozitive sau emoţii 

negative. 

 Cum contribuie inteligenţa emoţională la rezolvarea conflictelor? 

- asigurându-ne că elevii vor vorbi şi vor fi oneşti faţă de sentimentele lor; 
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- spunându-le că dacă ei trăiesc sentimentele de: a fi urâcios, duşmănos, violent, distructiv, dureros, dăunător, 

răzbunător este în ordine să vorbească despre ele; 

- deschizând  activitatea cu destinderea atmosferei, prin găsirea unor răspunsuri rapide la întrebări. Folosind 

umorul, de ex. ,,Câţi ochi ai? Câte scaune sunt în clasă? Câţi dintre noi sunt goi chiar acum?” Îi întrebăm cum 

se simt, ce emoţii au. 

- ajutându-i să găsească cele mai curate, cele mai potrivite „cuvinte care să exprime emoţii, sentimente.“ 

- dându-le ocazia să ia controlul propriei angajări în spaţiul clasei: întrebându-i unde doresc să se aşeze, 

sugerânde-le că se pot aşeza pe scaunul nostru, acolo unde se simt confortabil; 

- în mod frecvent, întrebăm elevii cum se simt, folosind ghidul alfabetizării emoţionale.  

 Sarcina noastră principală este de a reduce durerea, suferinţa, să-i ajutăm să se simtă mai confortabili, 

mai relaxaţi dacă sunt stresaţi. 

 Invităm elevii să participe la sesiuni de învăţare a tehnicilor, de rezolvare a conflictelor. Întrebăm  elevii 

în ce măsură s-au simţit înţeleşi, pedepsiţi, moralizaţi, speriaţi, temători, agresaţi, atacaţi, judecaţi, pedepsiţi, 

chiar se acordă  valori de la 1 la 10. 

 Când le transmitem opiniile noastre nu le arătăm dezaprobare sau faptul că suntem şocaţi de ideile lor. 

Nu trebuie judecat sau invalidat ceea ce afirmă elevii, trebuie să  fim deschişi. 

 Nu  trebuie să adăugăm temerile, starea de stres sau disconfort pe care le-am  simţiţi în relaţia cu elevii 

prin încercarea de a păstra controlul asupra comportamentelor lor, spunând: „Priveşte-mă în ochi sau cu atenţie 

când vorbesc cu tine!“, „Încetează să te mai joci cu părul!“, „Ridică-te când mi te adresezi!“ . 

 Trebuie să ne centrăm  pe sugestii specifice, să verficăm fiecare ceea ce simțim, să identificăm și să 

apreciem cel mai mic progres, să folosim o exprimare cât mai puțin jignitoare o exprimare de încurajare și 

apreciere.  

 Inteligenţa emoţională influenţează relaţiile interumane, viaţa de zi cu zi, mai mult decât coeficientul 

de inteligenţă. Pentru a avea rezultate pozitive trebuie să înveţăm să combinăm IQ-ul (abilitatea cognitivă) cu 

inteligenţa emoţională. 

 „Trebuie să ceri de fiecare dată ceea ce poate fiecare să dea.” 

                                                                                                                  (Antoine de Saint-Exupery) 
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ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 

 

Prof. Cîrligeanu Margareta 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

 

Activitatea de voluntariat este o acțiune care ar trebui să corespundă competențelor, intereselor și 

disponibilității oricui dorește să devină voluntar.  

Activitatea de voluntariat este motivantă, deoarece oferă numeroase posibilități de dezvoltare și ajută, 

oferă timpului un chip, un sens și scop, sprijină copiii să crească, să fie curioși și să zâmbească; această activitate 

înseamnă a da din timpul, energia și cunoștințele noastre cuiva care are nevoie de susținere, înseamnă să dorești 

să fii un model pentru cei din jurul tău, să te formezi constant, să pui o cărămidă și un zâmbet acolo unde acestea 

lipsesc.  

Voluntariatul nu este un caz inutil, chiar dacă este gratis. Pentru beneficiarii săi, acesta are o valoare 

inestimabilă, deoarece oamenii care se bucură de pe urma muncii de voluntariat nu au acces la alte mijloace de 

ajutor, iar voluntarii sunt ultima lor linie de apărare în fața bolilor, infirmităților, calamităților sau chiar a 

abandonului, în cazul copiilor. 

Însă nu doar cei aflați în nevoie beneficiază de pe urma activităților de voluntariat, ci și voluntarii 

înșiși. Atunci când ajutăm o persoană aflată în nevoie, ne ajutăm în același timp și pe noi înșine. Faptele bune 

pe care le facem pentru cei din jur au un efect ce nu poate fi neglijat, atât asupra vieții noastre și a felului în 

care trăim, cât și asupra stării noastre psihice, a felului în care ne simțim. Mai mult decât atât, de pe urma 

voluntariatului putem beneficia chiar și din punct de vedere profesional.  

Chiar dacă suntem secolul XXI, era vitezei, tot programul nostru se desfăşoară în ritm alert şi, în 

contextul acesta, poate fi greu să încercăm să găsim timp pentru activităţi în folosul altora, pentru acţiuni de 

voluntariat. În ciuda acestui fapt, beneficiile muncii caritabile sunt multe şi nebănuite: nu numai că ne ajută pe 

noi, dar și pe familia și comunitatea din care facem parte. Ne pot facilita dobândirea de abilități noi, de prieteni 

noi și chiar pot influenţa avansarea în carieră. 

Principalele beneficii de care poți avea parte atunci când faci muncă de voluntariat sunt:  

1. Nu vei mai simți singurătatea (unul dintre cele mai cunoscute avantaje ale voluntariatului este 

impactul pe care il produce asupra comunității; chiar dacă nu ești plătit pentru munca ta, oamenii pe care îi ajuți 

vor fi mereu bucuroși să te vadă, iar sentimentul va deveni reciproc mai repede decât crezi; relațiile pe care le 

legi cu cei pe care îi ajuți nu pot fi comparate cu interacțiunile pe care le ai cu colegii de muncă, vecinii și uneori 

chiar cu prietenii; binele pe care îl faci pentru ceilalți, pentru comunitate îți dă automat un sentiment de împlinire 

și de satisfacție interioară, iar munca în echipă și în cadru organizat îți creează un sentiment de apartenență, de 

mândrie și identitate; toate acestea te ajută să ai o abordare pozitivă asupra vieții și o stare generală de bine, 

astfel încât te vei putea concentra mai bine pe viitoarele tale obiective).  

2. Vei găsi un scop mai înalt (ca să fii voluntar, trebuie să îți dedici timpul și energia unor cauze pentru 

care nimeni altcineva nu își face timp; fiecare om salvat, fiecare om vindecat, a cărui suferință este alinată este 

un câștig pentru întreaga comunitate; nimic nu se poate compara cu bucuria și satisfacția pe care o simți atunci 

când poți face ceva ca să îmbunătățești situația pentru cineva, chiar dacă doar puțin). 

3. Îți vei îmbunătăți CV-ul (voluntariatul le arată viitorilor angajatori că ești o persoană implicată, 

proactivă, care vrea să contribuie la comunitatea din care face parte, iar acest lucru nu poate decât să te ajute la 

obținerea jobului pe care ți-l dorești). 
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4. Îți vei îmbunătăți abilitățile (voluntariatul te ajută să îți rafinezi și să îți dezvolți multe calități care 

te vor ajuta foarte mult pe plan profesional; vei avea ocazia să înveți foarte multe din munca pe care o depui, 

de la colegii tăi și de la cei pe care îi ajuți; te ajută să dobândeşti noi abilităţi utile la serviciu, precum munca în 

echipă, comunicarea, capacitatea de rezolvare a problemelor şi provocărilor noi apărute, planificarea 

proiectelor, task management şi organizarea în general). 

5. Vei face networking (voluntariatul îți dă ocazia să cunoști și să interacționezi cu oameni noi, mulți 

dintre ei profesioniști cu cariere, care te pot ajuta foarte mult în viața profesională, în special dacă ești în căutarea 

unui loc de muncă; în timpul muncii de voluntariat, vei lega prietenii și relații pe care le vei prețui mult timp și 

care te vor ajuta atât în viață, cât și în carieră).  

Voluntariatul combate cu succes depresia și anxietatea, reducându-le totodată și riscul de apariție. Un 

factor cheie care declanșează depresia este izolarea socială. Munca voluntară te menține în contact permanent 

cu ceilalți și te ajută să îți formezi un sistem solid de susținere, care te protejează de stres și de depresie atunci 

când treci prin situații dificile. Şi nu în ultimul rând, voluntariatul te ajută să te menţii în formă, fiind bun pentru 

sănătate la orice vârstă. Studiile de specialitate atestă că cei care practică activităţi de acest fel au o rată a 

mortalităţii mai mică decât cei care nu o fac, au mai puţine boli de inimă şi simptome de durere cronică. 

Voluntariatul te poate ajuta să-ţi dezvolţi o paletă largă de capacităti, de la abilităţi sociale şi 

psihologice la cunoştiinţe despre artă, cultură şi religie.  

Ca să faci voluntariat, ca să faci un bine, nu ai nevoie decât de 3 lucruri: o minte deschisă, 

disponibilitatea de a face orice este nevoie în acel moment şi o atitudine pozitivă asupra vieţii.  

Promovarea voluntariatului este o resursă viabilă pentru soluţionarea problemelor comunităţii, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor, economia de resurse şi reducerea de costuri, graţie interacţiunii între 

actori. Dezvoltarea sustenabilă a voluntariatului a luat amploare prin activităţi de instruire, consultanţă, 

cercetare şi facilitarea colaborării tuturor factorilor interesaţi. 

În concluzie, activităţile de voluntariat joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a comunităţii, 

deoarece sunt benefice atât pentru voluntar ca individ, pentru comunitate, cât şi pentru întreaga societate, 

reprezentând un mod de abordare a nevoilor şi provocărilor umane, sociale şi de mediu. Sectorul de voluntariat 

este şi un factor economic, deoarece contribuie cu o anumită valoare la creşterea economiei naţionale.    
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Educația incluzivă 

 

Prof. înv. primar Elena Pantazi 

Școala Gimnazială nr. 195, București, sector 3 

 

 Educația incluzivă reprezintă o orientare care presupune schimbarea modalităților de tratare a 

problemelor educaționale, bazată pe faptul că modificările în metodologie și organizare, aduse pentru a 

răspunde elevilor cu dificultăți de învățare, sunt benefice, practic, pentru toți copiii. Persoanele cu nevoi speciale 

devin factorul stimulator care încurajează dezvoltarea, pentru crearea unui mediu de învățământ mai 

cuprinzător. 

Educația inclusivă încearcă să se adreseze nevoilor de învățare ale tuturor copiilor, tinerilor și adulților, 

concentrându-se în special asupra nevoilor celor vulnerabili la marginalizare și excludere. Crearea școlilor care 

să primească toți copiii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dizabilitățile acestora, înseamnă un 

sistem educațional vast, care folosește toate resursele comunității pentru a asigura îndeplinirea cerințelor celor 

care învață. Fiecare individ are un stil propriu de dezvoltare și de învățare. Fiecare persoană are, la un moment 

dat, probleme de adaptare la simpla existență. Rezolvarea lor eficientă determină progresul copilului, iar 

nerezolvarea lor duce la reducerea șanselor acestuia de a participa la viața socială, adică scad șansele de a fi 

integrat în comunitate.  

Creșterea participării școlare și a frecvenței elevilor din comunitatea locală, îmbunătățirea rezultatelor 

școlare ale elevilor și reducerea repetenției și a altor forme de excludere de la posibilitatea de a învăța sunt 

câteva obiective care trebuie sa fie prioritare fiecărei școli. În afara sistemelor de sprijin pe care școala le poate 

dezvolta și utiliza, este nevoie de un sistem de sprijin care să funcționeze dincolo de școală. Acestea reprezintă 

doar o teorie dacă nu se acordă fiecărui copil atenția care i se cuvine în conformitate cu drepturile pe care le 

are. Adesea se invocă lipsa fondurilor, condițiile precare sau alte motive.  

Educația incluzivă a apărut ca o reacție firească a societății la obligația acesteia de a asigura cadrul 

necesar și condițiile impuse de specificul educației persoanelor cu cerințe educative speciale. Bogăția spirituală 

a lumii contemporane rezidă tocmai din respectul și valorizarea tuturor indivizilor,  pentru că lumea modernă 

acceptă faptul că fiecare individ este o dimensiune care îmbogățește lumea de azi.  

Educația incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de 

masă a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor și mentalităților, dar și a politicilor și practicilor de 

excludere și segregare. Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în  învățământul de masă are ca scop  

rezolvarea câtorva dintre problemele pe care le întâmpină copiii în procesul educației și dezvoltării lor. Pentru 

ca activitatea instructiv – educativă să fie corectă pentru toți elevii, aceasta trebuie să se realizeze diferențiat. 

Educația diferențiată vizează adaptarea activității de instruire la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea 

de înțelegere și ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Pentru ca educația 

copiilor cu cerințe speciale să fie eficientă, aceasta trebuie să aibă un caracter integrat, dar și un caracter 

diferențiat, să poată fi adaptată particularităților elevilor.  

În învățământul din zilele noastre, ne aflăm în fața situației în care un copil cu handicap este integrat 

într-o clasă obișnuită. De fapt, este vorba pe de o parte de situația copilului respectiv, iar pe de altă parte, de 

situația clasei în care este integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o înțelegere reciprocă, o existență 

socială normală a copiilor, în ciuda diferențelor existente. Pentru copilul cu handicap aceasta înseamnă a fi 

înțeles și acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieții de grup. Această normalizare a relațiilor 

este benefică și pentru ceilalți elevi, care învață să respecte dreptul la diferență, sa fie solidari cu semenii lor 

care întâmpină dificultăți în viață. Procesul de integrare educațională a elevilor cu CES include elaborarea unui 
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plan de intervenție individualizat, în cadrul căruia folosirea unor modalități eficiente de adaptare curriculară 

joacă rolul esențial. 

 Lipsa accesului la educația incluzivă poate reduce dramatic șansele copiilor de a evolua, de a-și 

valorifica potențialul și de a se forma pentru viitoarea viață de adulți. Nu vor avea deprinderi necesare pentru a 

se descurca, pentru a putea obține un loc de muncă și a trăi o viață decentă. 

 Cei mai expuși riscului de abandon sunt copiii care provin din medii rurale, din familii sărace, din 

comunități de romi sau copii care au o dizabilitate. Educația  incluzivă nu face referire doar la indivizii cu 

cerințe educaționale speciale, ci și la cei cărora le este îngrădit dreptul la educație. Cu cât un copil abandonează 

mai repede școala, cu atât îi va fi mai greu ca adult să obțină un loc de muncă, să ofere o educație viitorilor 

copii. Astfel, se produce efectul domino, prin faptul că nici generațiile viitoare nu se vor dezvolta armonios.  

Educația incluzivă presupune valorizarea egală a tuturor elevilor, reducerea barierelor în învățare și 

participare pentru toți elevii, nu doar pentru cei etichetați ca având „nevoi educaționale speciale”. Trebuie 

înțelese diferențele dintre elevi ca fiind o resursă pentru procesul de învățare, nu ca o problemă ce trebuie 

depășită. Incluziunea în educație este, până la urmă, un aspect al incluziunii în societate, de aceea trebuie 

cultivate relații de susținere reciprocă între școli și comunități. 
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Să fim buni și iubitori! 

- proiect educativ din cadrul SNAC –  

Țigău Maria Mădălina 

GPP nr. 4, Buzău 

 
A fi voluntar înseamnă să dai o mână de ajutor fără să te roage cineva și fără să aștepți ceva, în afară de 

o strângere de mână și un mulțumesc sincer, să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul bun, sǎ 

ajuți necondiționat acolo unde este nevoie. Să fii voluntar este poate una dintre cele mai frumoase activităţi pe 

care le poţi face. Să îţi dedici din timpul tău, atât cât poţi, chiar şi câteva ore pe săptămână, pentru cei din jurul 

tău, care au nevoie de tine, chiar dacă nu  spun asta.  

Am desfǎșurat la grupǎ proiectul educativ din cadrul SNAC „Sǎ fim buni și iubitori!". 

Scopul proiectului: 

Implicarea preșcolarilor, părinților și a cadrelor didactice în activități nonformale, care să răspundă 

intereselor și preocupărilor diferite ale beneficiarilor, care să-i sensibilizeze, să le valorizeze talentele, abilitățile 

și capacitățile în domenii cât mai diverse, în scopul susținerii procesului de incluziune socială. 

În contextul social actual, din perspectiva efectelor globalizării, Ministerul Educației, Cercetării și 

Tineretului consideră ca dimensiune fundamentală a educației în școală și în afara acesteia, necesitatea 

consolidării unui set de valori stabile și coerente, care să determine, la toți actorii educației, conduite favorabile 

unui stil de viață sănătos – mental, emoțional, fizic și socio-moral. 

În acest context, educarea maselor, în special a tinerei generații, în vederea însușirii unei concepții 

sănătoase despre viață, despre valorile umane, a devenit tot mai necesară astăzi, cȃnd se înregistrează o influență 

nefastă a omului asupra societății, când se popularizează prin toate mijloacele media fapte de violență, de 

corupție, de furt etc., când se întâmplă chiar sub ochii noștri și nu reacționăm, ascunzându-ne sub masca 

indiferenței, gândind că nu e treaba noastră să luăm atitudine sau pur și simplu ne e teamă de repercursiuni. 

Copilul de astăzi va fi cetățeanul de mâine. Putem compara educația acestuia cu fundația unei case: dacă 

realizăm o fundație solidă, putem fi siguri că ne putem sprijini cu nădejde pe umerii copilului ce va deveni un 

cetățean responsabil. 

Prin inițierea acestui proiect am învățat copiii să fie generoși, să nu rămână nepăsători la necazurile 

celor din jur, să renunțe la o parte din obiectele și bunurile personale în favoarea celor ce n-au, a persoanelor 

aflate în dificultate. Am derulat acțiuni de colectare de alimente, îmbrăcăminte, jucării și rechizite, am 

desfășurat vizite și diferite programe artistice în centrele cu copii instituționalizați.  

Este un proiect educațional de voluntariat, care, se știe, e hranǎ pentru suflet. Aici ȋși gǎsesc locul doar 

cei ce simt, doresc și vor cu adevarat sǎ ajute, sǎ aducǎ o razǎ de luminǎ ȋn suflete. 

Am desfășurat următoarele activități: 

 ”Toți suntem copii!” – lansarea proiectului, activități comune cu copiii aflați în dificultate, proveniți din familii 

dezavantajate. 

 ”Cu gândul la prietenul/prietena mea – activitate artistico-plastică”. 

 ”Suntem fericiți împreună” – vizită la copiii de la Centrul Rezidențial ”Floarea Soarelui”, Buzău, activități 

distractive realizate împreună. 

 ”Îl aștept pe Moș Crăciun” – acțiuni de colectare rechizite, jucării și hăinuțe și donarea acestora către CȘEI 

Buzău, program artistic ”Colinde de Crăciun”. 

 ”Ziua Gândirii” – activitate de cooperare internațională în cadrul progamului AGGR. 

 ”Din suflete mici pentru inimi mari!” – realizarea de mărțișoare și felicitări pentru sărbătorirea zilei de 8 Martie. 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1712 
 

 ”Un dar pentru fiecare” – implicarea părinților și a copiilor în realizarea unui dar personalizat pentru un copil 

de la CȘEI Buzău. 

 ”Săptămâna porților deschise”- respectarea și acceptarea persoanelor cu dizabilități prin desfășurarea unor 

activităși comune. 

 ”Împreună vom reuși!” – activitate anteprenorială (expoziție cu vânzare) 

 

  Am colaborat cu Centrul Județean de Resurse și de Asistență educațională Buzău și Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă Buzău. 

Nu am reușit să schimbăm lumea pentru că mereu vor exista copii săraci, abuzați sau copii care vor 

abandona școala, dar am încercat să schimbăm lumea mică din jurul nostru. Iar zâmbetele copiilor înseamnă că 

am reușit! 
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Educaţia incluzivă la preşcolari 

 

Profesor învățământ preșcolar, Chirică Raluca-Iuliana 

Școala Gimnazială Asău, jud.Bacău 

 

 

     Grădiniţa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul 

ştiinţific al procesului instructiv – educativ, ci şi prin libertatea de acţiune a preşcolarului, care-i 

stimulează interesele de cunoaştere şi contribuie la lărgirea câmpului de relaţii sociale. 

Orice copil se confruntă, la un moment dat cu o situaţie specială care necesită o intervenţie 

personalizată. Educaţia pentru toţi poate să fie un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în general prin 

reconsiderarea sprijinului ce se acordă anumitor copii. În orice instituţie există o manieră de a împărţi 

copiii în categorii determinate, datorită particularităţilor de dezvoltare şi învăţare a acestora. Educaţia 

pentru toţi porneşte de la premisa că orice copil este o persoană care învaţă într-un anumit ritm şi stil 

şi deci poate avea nevoia de un sprijin diferit. 

Educaţia pentru toţi a fost definită (Salamanca, 1994) ca acces la educaţie şi calitate a acesteia 

pentru toţi copiii. 

 Pentru a se adresa tuturor copiilor şi a deveni deschisă, flexibilă, adaptată şi orientată spre 

fiecare şi pentru toţi, educaţia trebuie să presupună în practică o schimbare de optică şi anume o nouă 

orientare care pune accentul pe cooperare, parteneriat, învăţare socială şi valorizare a relaţiilor 

pozitive, umaniste în educaţie. 

 Educaţia pentru toţi corespunde în educaţia şcolară şcolii incluzive. Şcoala incluzivă se referă 

în sens restrâns la integrarea/ includerea tuturor copiilor indiferent de capacităţile şi competenţele de 

adaptare şi deci de învăţare, într-o formă de învăţământ. În sens larg, ea înseamnă ca fiecare copil să 

fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul tuturora. Fiecare copil este înţeles ca un participant activ la 

învăţare şi predare pentru că aduce cu sine: o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o 

interacţiune specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

 Specificul integrării înseamnă: 

- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă 

medicală şi socială, etc.); 

 - a acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare al 

programelor şcolare; 

 - a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite 

(bibliotecă, terenuri de sport, etc.); 

 - a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală; 

 - a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

 - a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; 

 - a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

 - a accepta schimbări în organizarea activităţilor instructiv-educative. 

- a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copii normali; 
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 De ce să ne pese de copiii cu nevoi speciale?  

-Pentru că aceşti copii nu se pot descurca singuri. Ei au nevoie de ajutor din partea familiei, vecinilor, 

prietenilor, dascălilor, autorităţilor şi specialiştilor, pentru că toţi aceşti copii au dreptul la educaţie, 

pentru că toţi sunt capabili să înveţe, pentru că dacă nu frecventează grădiniţa, şansele de a învăţa se 

reduc foarte mult.  

-Pentru că sunt sporite oportunităţile de învăţare prin interacţiune cu ceilalţi copii. Cerinţelor 

suplimentare ale copiilor cu dizabilităţi li se poate răspunde la grupe obişnuite cu ajutorul unor 

mijloace puse  la dispoziţia cadrelor didactice.  

-Pentru că toţi copiii, chiar şi cei fără dizabilităţi, au de câştigat atunci când cadrul didactic adaptează 

curriculumul  şi propriul stil de predare pentru a se potrivi cu marea diversitate a copiilor din orice 

grupă. 

- Pentru ca aceşti copii să ştie că nu e nicio problemă dacă sunt diferiţi, acest lucru nu este un stigmat. 

Noi îi pregătim pentru viaţă şi societate. De aceea este necesară dezvoltarea practicilor incluzive în 

grădiniţe.  

      De ce să fim incluzivi? 

Pentru că primirea copiilor „diferiţi” alături de toţi ceilalţi trebuie făcută nu de dragul lor sau 

nu din milă ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la acţiuni comune pentru dezvoltarea lui 

ulterioară, pentru a contribui şi el la dezvoltarea societăţii în care trăieşte.  

Ce ne propunem prin educaţia incluzivă?  

-Educarea atitudinilor şi comportamentelor copiilor preşcolari în vederea acceptării diversităţii 

individuale în cadrul unui grup.             

-Prevenirea apariţiei prejudecăţilor la copiii preşcolari şi înlăturarea celor formate. 

-Schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient: promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de 

acceptare, şi înţelegere firească a raporturilor dintre copiii cu nevoi speciale şi copiii consideraţi 

„normali”.             

-Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi                  

-Cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor individuale prin valorificarea pozitivă a 

relaţiilor de egalitate între oameni.  

Pentru cine să fim incluzivi? 

1.Pentru copii:  

-celor cu nevoi speciale le dă încredere în sine; îi ajută să acumuleze noi cunoştinţe şi abilităţi; 

- sensibilizează copiii fără necesităţi speciale faţă de nevoile celorlalţi; îi determină să accepte 

diferenţele mult mai bine faţă de persoanele cu nevoi speciale.              

2.Pentru părinţi:  

-devin mult mai implicaţi în educaţia copiilor lor; 

- stabilesc prietenii şi relaţii de ajutor cu ceilalţi părinţi.              

3.Pentru cadre didactice: 

-descoperă noi tehnici de învăţare pentru a veni în ajutorul copiilor care întâmpină dificultăţi.              

4.Pentru comunitate:  
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-copiii devin membrii participanţi ai comunităţii şi contribuie la bunul mers al acesteia; ajută la 

dezvoltarea solidarităţii şi toleranţei comunităţii; 

- avantaje financiare pe termen lung deoarece educarea copiilor în clase integrate costă mai puţin decât 

în şcolile speciale; 

-previne şi reduce problemele sociale ale societăţii.  

Principiile educaţiei pentru toţi: 

- Viitorul societăţii depinde de modul în care creştem şi educăm azi toţi copiii. Pentru dezvoltarea 

viitoare a societăţii este nevoie să valorizăm şi să sprijinim fiecare copil. 

- Fiecare copil este unic. Diversitatea copiilor, determinată de particularităţile fiecăruia de dezvoltare 

nu este o piedică în educaţie, ci o resursă de învăţare şi dezvoltare pentru toţi. 

- Fiecare copil este important pentru familia lui, dar şi pentru întreaga societate. 

- Fiecare copil poate învăţa. 

- Fiecare copil are dreptul la educaţie şi la sprijin adecvat pentru a participa la procesul educativ. 

- Pentru procesul educaţional este esenţială folosirea adecvată a resurselor materiale, umane, 

metodologice şi spirituale.   
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Să construim împreuna cei 7 ani  de acasă! 

 

 

Prof. inv. Primar. Tonea Nicoleta Georgeta 

Şcoala gimnazială “SPIRU HARET” –Medgidia/Constanta 

                                                 

 
             Pentru a avea bun simţ, nu ai nevoie de studii superioare, ci de cei şapte ani de acasă. 

Din păcate , realitatea de zi cu zi a familiilor de astazi este diferită de cea a generaţiilor anterioare . Părinţii îşi 
petrec din ce în ce mai putin timp  alături de copiii lor, majoritatea , canalizandu-şi  energia pe asigurarea unui 

trai decent de viată , chiar dacă acest lucru presupune să  plece pentru o perioada mai lungă de timp de langă 

copilul său, lăsandu-l în grija unei persoane din anturajul apropiat. Părintele pierde contactul direct cu copilul 
dar şi cei mai importanţi ani din viaţa acestuia. Primul model de comportament pentru copil este părintele.  

           În momentul în care un copil depăşeste sfera familiei şi intră într-o colectivitate, începe o noua etapă din 

viata lui, dar şi a părinţilor. 

          Este important ca părinţii să cunoască programul copiilor înca  de la grădiniţă, pentru a putea adapta 
activităţile de acasă, astfel încat să se asigure coerenţă şi unitate între demersul educativ dintr-o instituţie şcolară 

cu cel de acasă.  

        “Politeţea” este ceva ce ea învaţă. Şi se învaţă usor. Primele reguli de politeţe le învăţăm de la părinţi şi de 
la bunici, apoi învăţăm de la doamna educatoare, de la doamna învăţatoare şi de la toţi profesorii noştrii.Toţi 

aceşti oameni din jurul nostru ne dau sfaturi: 

          “Spune  bună ziua când te întalneşti cu cineva cunoscut!”, zice mama. 
          “Nu vorbi cu gura plina!” spune bunica. 

        “Spune, te rog , cand ceri ceva!” spune doamna învăţătoare, si multe , multe sfaturi. 

           Este foarte bine că ce primesc atat de multe sfaturi, dar copiii, de cele mai multe ori , mai greşesc şi 

există întotdeuna cineva care are grijă să le facă observaţii. Şi nu e deloc plăcut să primim observaţii.Aceasta 
este o problemă .Din fericire problema are o soluţie: POLITEŢEA. 

          Dacă suntem politicoşi cu toată lumea, pe parcursul zilei scapăm de observaţii.  

Ba mai mult,vom fi apreciaţi şi lăudati. Ceilalţi vor fi , la rândul lor , politicoşi cu noi. Viaţa noastră de zi cu zi 
va fi mai bună, mai armonioasă şi chiar mai veselă. Aşadar merită să ne străduim să fim politicoşi. Când nu 

ştim să ne comportăm într-o situaţie, trebuie să îi întrebăm pe cei mari cum să procedăm, fără să ne fie frică sau 

ruşine. Să ne reamintim: politeţea se învaţă.               

       A avea “cei 7 ani de acasa” înseamnă a ne comporta respectuos, şi cu bună –cuviinţă în tot cursul zilei, în 
orice situaţie, cu toată lumea:cu părinţii, cu profesorii, cu colegii, cu prietenii cu vecinii,etc.  

  Ca şi învăţător, am îmbinat utilul cu plăcutul şi am găsit întotdeauna , la serbări, scenete care să ilustreze 

tocmai acest lucru: “Iedul cu trei capre “ de Octav Pancu Iasi  “Cine nu munceşte” – scenetă pentru teatru şcolar, 
de Ştefan Balaci. 
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EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ȘI ROLUL FACTORILOR EDUCATIVI 

                                                                             Prof.Înv.Primar:Briciu Olguța 

Șc.Gimn.”Prof.Univ.Dr.Gheorghe   Beleiu”/Șc.Primară Coștești 

    

    Educaţia incluzivă a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura cadrul 

necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative speciale. Bogăţia 

spirituală a lumii contemporane rezidă tocmai din respectul şi valorizarea tuturor indivizilor, pentru 

că lumea modernă acceptă faptul că fiecare individ este o dimensiune care îmbogăţeşte şi potentează, 

împreuna cu celelalte experienţe, lumea de azi.  

   Educaţia incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de 

masă a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalităţilor, dar şi a politicilor şi 

practicilor de excludere şi segregare. Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în  

învăţământul de masă are ca scop  rezolvarea câtorva dintre problemele pe care le întâmpină copiii în 

procesul educaţiei şi dezvoltării lor.  În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru 

găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă încă de la vârstele mici asupra unei 

categorii cât mai largi de populație infantilă. Integrarea / incluziunea poate fi susținută de existența 

unui cadru legislativ flexibil și realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de 

masă și din școala specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii 

societăți civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la nivelul clasei integratoare, 

care se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme. 

   Primirea în școală a copilului cu cerințe educative speciale, atitudinea față de el trebuie să păstreze 

o aparență de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalți copii din clasă. Conduita și 

atitudinea învățătoarei trebuie să demonstreze celorlalți copii că i se acordă școlarului cu dizabilități  

aceeași valoare ca și celorlalți, respectându-se principiul democratic al valorii egale. 

   Am întâlnit un caz,elev cu probleme, hiperactiv, cu mai multe probleme, a fost dus la specialist de 

câteva ori,apoi părinții au renunțat să mai continue tratamentul. A trebuit să tratez acest caz cu maximă 

seriozitate,a fost foarte greu de comunicat și de convins părinții asupra anumitor aspecte privind 

capacitatea de învățare a acestui elev,despre comportamentul acestuia nu am avut curajul să discut cu 

părinții deoarece era pedepsit, și atunci prin diferite  metode și mijloace aplicate am reușit să-i moderez 

comportamentul,să-l integrez în colectivitate, el fiind marginalizat și respins la început de colegi. Nu 

reușea să vorbească corect, foarte greu reușeai să înțelegi ceea ce spunea. După mai mult timp am 

reușit să o conving pe mama lui că trebuie să nu îl mai streseze atât ,că el își dă silința cât poate de 

mult. 

    La limba română doar în clasa a III-a a reușit să învețe alfabetul,a început să citească pe litere 

cuvintele și să pronunțe doar câteva corect,iar la matematică să recunoască numerele naturale de la 0 

la 100 și să efectueze calcul de adunare și scădere fără trecere peste ordin. Astfel de elevi necesită o 

atenție deosebită,un efort continuu de integrare și modelare,dar și o muncă suplimentară de tratative 

și convingeri cu părinții. 
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   Caracteristicile copiilor cu dificultăți de învățare:lipsa maturității și un comportament de tip narcisist 

și egocentric, ceea ce îi determină pe adulți să îi trateze ca pe copiii mici;nevoia de sprijin:speriați de 

școală,ei nu pot depăși aceste probleme decât cu ajutorul colegilor;exprimare dificilă:pot înțelege 

informațiile, dar sunt incapabili să răspundă la întrebări, ceea ce denotă o incapacitate de redare a celor 

știute;lipsa aplicației spre practică și exemplificare:pot fi copleșiți de sarcinile de rezolvat, pot ști să 

rezolve o problemă, dar nu realizează practic demersul respectiv Kirk și Chalfant ( 1984, p.14 ) 

sugerează două tipuri mari de dificultăți specifice de învățare: dificultăți de învățare și dezvoltare ( 

pre-achiziții ale învățării );dificultăți de învățare academice / teoretice ( achiziții ale învățării ).  

   Dificultăți de învățare și dezvoltare: memorie,atenție,deprinderi perceptuale,deprinderi de 

gândire,deprinderi de limbaj oral și scris. 

   Dificultăți de învățare academice / teoretice. Se referă la învățarea școlară ca achiziție, 

adică:citire,aritmetică,scris de mână,rostire,exprimare în scris. 

   Semne la școlarul mic:are tulburări în învățarea alfabetului, a zilelor săptămânii, culorilor, formelor 

și numerelor, în identificarea schemei corporale și a formelor geometrice,este neliniștit, agitat, uneori 

agresiv și ușor distractibil,nu poate urmări directive și reguli,învață greu legătura între litere și sunete 

( citește pe litere și nu face sinteza silabei ), nu poate forma cuvinte din sunete diferite,nu poate citi 

sau face greșeli serioase de citire sau pronunție,are probleme în a reține propoziții și a înțelege 

timpul,nu scrie după dictare și nu face legătura între cuvinte și imaginea lor scrisă,are de multe ori 

probleme și în copierea de litere, cuvinte și propoziții,este încet în învățarea noilor deprinderi,are 

dificultăți în planificare și organizarea timpului. 

   Politicile și strategiile naționale pentru copii și tineri cu nevoi speciale au la bază ideea de „educație 

pentru toți” și în același timp, „educația pentru fiecare”.    

   Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că 

este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ după posibilităţile 

fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă. 

   Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să 

crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 

   Curriculum școlar trebuie să fie controlat de nevoile elevilor. Să îl gândim accesibil, centrat pe 

nevoile și punctele forte ale elevilor, să valorifice colaborarea, experiența personală și ocaziile sociale, 

fiind mereu focalizat pe esențial. Etapele prin care profesorul adaptează curriculum sunt: identificarea 

punctelor slabe și ale celor forte ale fiecăruia, stabilirea priorităților de învățare, instruirea prin 

metodele și strategiile cele mai adecvate, înregistrarea progreselor elevului și evaluarea intervenției.  

   Fiecare copil cu dificultăți de învățare are dreptul de a fi considerat un copil cu șansă la dezvoltare 

și felul cum îl apelăm este important pentru imaginea lui. Munca didactică trebui să pună în centru 

copilul, nu problema acestuia.  
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Inteligența emoțională la copii 

Prof.Crișan Daniela-Elena 

Școala Gimnazială Ibănești,jud.Mureș 

 

  Inteligența emoțională desemnează o capacitate de control și autocontrol al stresului și 

emoțiilor negative,o meta-abilitate,care determină și influențează modul și eficiența cu care ne putem 

folosi celelalte capacități și abilități pe care le posedăm,inclusiv inteligența educațională.  

 Educația este un proces extrem de complex și de profund.Educația bazată pe inteligența 

emoțională pornește de la faptul că totalitatea acțiunilor noastre ne permite să creăm un echilibru mai 

sănătos în școală și în relațiile cu elevii.Acțiunile noastre trebuie să pună accent pe importanța 

sentimentelor și să ne ajute să ne ținem sub control emoțiile,în loc să acționăm impulsiv sau să ne 

lăsăm copleșiți de sentimente. 

 Capacitatea de a recunoaște și de a face față emoțiilor duce la performanțe mai mari la școală,în 

muncă și în relațiile interumane.Experiența a demonstrat însa că a fi deosebit de inteligent nu înseamna 

neapărat și a fi un bun leader, manager și, încet,încet, a prins contur conceptul 'inteligența emoțională', 

care îl implica pe cel de inteligență, dar îl și depășește prin complexitate. 

E deschisă deja calea unei psihologii care acordă un interes egal și inteligenței sentimentelor. 

Inteligența emoțională (EQ) presupune în primul rând conștientizare de sine, autodisciplina și empatie. 

Deși copilaria este extrem de importantă în punerea unor baze solide pentru dezvoltarea inteligenței 

emoționale, ea poate fi imbunătățită și cultivată inclusiv la vârsta adultă.    Sentimentele și emoțiile 

noastre constituie o valoroasă sursă de informatii,  ne ajută să luăm hotărâri și decizii.  Dacă suntem 

mai iscusiți în arta comunicării verbale, ne facem ințeleși mai ușor de ceilalți, îi facem să se simta 

importanți, ințelesi și să aiba încredere in noi. Sentimentele de empatie, compasiune, cooperare și 

iertare au potențialul de a ne uni ca specie, sentimentele ne unesc, iar convingerile ne despart. 

Inteligența emoționala ne armonizeaza cu mediul si cu noi insine.        

Inteligența interpersonală se referă la abilitatea de a-i ințelege pe ceilalți, de a cunoaște ceea ce-i 

motivează pe oameni, cum muncesc ei, cum poți coopera mai bine cu aceștia. De aceea Gardner 

apreciază că cei mai buni profesori dispun in cel mai înalt grad  de această formă de inteligență. 

Termenul de „inteligență emoțională” a apărut pentru prima dată în S.U.A., în anul 1985, într-o lucrare 

a lui Wayne Leon Payne, care considera că inteligența emoțională este o abilitate. Ulterior, in alte 

studii din 1990-1993 s-a considerat că inteligența emoțională implica: * abilitatea de a percepe cat mai 

corect emoțiile și de a le exprima; * abilitatea de a accede sau genera sentimente atunci cand ele 

faciliteaza gândirea;                  

In 1992, în urma unor studii, Reuven Bar-On, doctor la Universitatea din Tel Aviv, a 

stabilit componentele inteligenței emoționale grupate astfel:  -aspectul intrapersonal;-aspectul 

interpersonal; -adaptabilitatea;-controlul stresului;-dispoziția generală. 
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           Inteligența emoțională este total diferită de inteligența academică.Ea este la fel de importantă 

pentru noi ca și inteligența academică,ea presupune dezvoltarea a tot ceea ce ține de ce și cum simțim 

și nu de ceea ce gîndim.Dacă inteligența academică ne oferă informații despre performanțele noastre 

în planul gândirii și al operațiilor sale,inteligența emoțională ne oferă informații legate de 

performanțele noastre din domeniul simțirii,al emoțiilor și sentimentelor noastre. 

      Inteligența emoțională este cea care ne ajută să ne cunoaștem și să ne exprimăm propriile trăiri 

și sentimente, să putem să le gestionăm în fața a diferite situații pe care viața ni le oferă, facilitându-

ne adaptarea exterioară și echilibrul interior. 

      Gradul în care avem acces la cunoașterea și înțelegerea propriilor sentimente ne dă 

posibilitatea de a cunoaște și înțelege sentimentele persoanelor cu care relaționăm sau intrăm în 

contact, aceasta contribuind la stabilirea relațiilor noastre pozitive sau negative. Înțelegerea propriilor 

emoții și sentimente, cât și a celui/celor cu care venim în contact ne oferă un confort mult mai mare, 

ducând la înțelegere și armonie Construirea unor bune relații ne facilitează echilibrul în viață și ne 

ferește de tensiuni sau conflicte care ne pot destabiliza atât din punct de vedere emoțional, cât și din 

punct de vedere al performanțelor pe care dorim să le obținem în diferite domenii. Accesul și 

înțelegerea vieții emoționale, dezvoltarea inteligenței emoționale pot conduce copilul sau adolescentul 

spre regăsirea unui simț al echilibrului, spre detensionarea conflictelor, spre înțelegerea a ceea ce se 

află în el, dar și în celălalt, spre reparearea unor relații proaste sau spre restabilirea unor relații cât mai 

potrivite și mai funcționale. 

      În procesul de învățare revărsarea este o premisă obligatorie pentru a atinge măiestria întro 

meserie,profesie sau artă.De aceea elevii trbuie ajutați să participle la lecții,nu numai cu mintea,ci și 

cu inima.Un rol foarte important în formarea copiilor îl au poveștile,povestirile,miturile,basmele și 

poeziile.Felul cum sunt povestite sau lecturate,analiza lor,duce la formarea unor sentimente.Copiii își 

aleg modele,învață să învingă obstacole.Povestirea unor fapte reale din trecut,sau actuale au un rol 

important în educarea inteligenței emoționale. 

     Să ne străduim ca prin munca de educație pe care le-o oferim elevilor și copiilor nostril,aceștia 

să ajungă oameni mature,fericiți,normali,realizați și împăcați cu ei înșiși și cu ceilalți. 
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                          BENEFICIILE ACTIVITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT PENTRU ELEVI 

                                                                                   Prof. Neculcea Maria-Manuela 

                                                                                  Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 

 

     Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de către o persoană care își dedică timpul, 

energia, talentul și toate calitățile pentru a îi ajuta pe ceilalți, fără a primi în schimb o reconpensă materială, 

financiară. 

Activitățile de voluntariat au luat amploare în ultimul timp, atît ca formă de educație nonformală, cât și ca 

educație informală.  

Din perspectiva modului în care se ralizează activitățile, distingem următoarele tipuri de voluntariat: 

 voluntariat direct -  activitățile realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane; 

 voluntariat organizațional  - activități realizate benevol și gratuit de o persoană în cadrul unei 

organizații; Voluntariatul organizațional se poate desfășura pe baza unui contract de voluntariat 

(formal), sau fără o relație contractuală explicită (informal). 

   În cadrul unităților de învățământ, prin numeroasele activități extrașcolare, se oferă elevilor posibilitatea de a 

învăța despre voluntariat și de a se implica în diverse proiecte și acțiuni în beneficiile semenilor și ale societății. 

Prin exemplele oferite elevii pot exersa și pot dezvolta abilități esențiale pentru viață. Implicarea în proiecte de 

voluntariat mai mici, pe grupe de vârstă, interese și posibilități, cu acordul părinților și chiar cu implicarea 

acestora, ajută la dobândirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru desfășurarea voluntariatului de tip 

organizațional în care se pot implica elevii după vârsta de 14 sau 18 ani. 

   Beneficiile activităților de voluntariat pentru elevi. 

 Voluntariatul oferă posibilitatea cunoașterii oamenilor, posibilitatea socializării și posibilitatea 

adoptării valorilor civice; 

 Voluntariatul sporește încrederea în sine și învață cum să existe o abordare pozitivă asupra vieții; 

 Voluntariatul oferă numeroase lecții de viață și posibilitatea de a te simți împlinit, de a te simți util prin 

ajutorarea semenilor: 

 Voluntariatul promovează dezvoltarea personală și stima de sine; 

 Voluntariatul oferă posibilitatea de a dobândi experiențe, care mai târziu pot fi folosite în carieră; 

 Voluntariatul este un bun mod de a petrece timpul liber și de a dezvolta interesele și pasiunile;  

 Voluntariatul dezvoltă munca în echipă; 

 

Activitatea de voluntariat se desfășoară de bună voie și fără constrângeri. Motivul cel mai important pentru 

implicarea în activitățile de voluntariat este ajutorul necondiționat oferit semenilor. 

Voluntariatul se poate desfășura în diverse domenii: ajutor umanitar, asistență socială, dezvoltare comunitară, 

artă și cultură, sport, protecția mediului, sănătate, educație, drepturile omului, cercetare. 

Activitatea de voluntariat, desfășurată organizațional este considerată experiență profesională, sau de 

specialitate, dacă tipul de activitate este în domeniul studiilor absolvite. 

    

 

\ 
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Dăruim zâmbete! 

 

Duca Maria – Carmen  

Liceul “Gh. Ruset Roznovanu” 

 

Voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii diverse de oameni și din 

diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaște oameni. În 

domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității elevilor. 

Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din ce în ce 

mai atractiv pentru tineri. 

În fiecare an, Crăciunul este sărbătorit cu multă bucurie, dar în familiile nevoiașe este nevoie de 

implicarea spiridușilor Moșului pentru a le oferi copiilor zâmbete. Familiile acestora nu își permit să 

împodobescă un brad și să pregătească o masă delicioasă cu preparate specifice acestei sărbători. Astfel, elevii 

și cadrele didactice de la Liceul “Gh. Ruset Roznovanu” din orașul Roznov, județul Neamț, și-au dorit ca și de 

data aceasta să ofere familiilor care nu au avut norocul să aibă posibilități financiare, câte o sacoșă cu diverse 

lucruri care să îi ajute să aibă niște sărbători mai pline de bucurie. 

În perioada 8-20 decembrie 2021, elevii de la liceul nostru s-au implicat în acțiunea caritabilă „De 

Crăciun dăruim!” și au donat jucării, hăinuțe și alimente neperisabile copiilor nevoiași din orașul Roznov. 

 
 

Acțiunea și-a propus antrenarea elevilor în activităţi de voluntariat activ în vederea dezvoltării 

abilităţilor sociale, prin oferirea unui model comportamental pozitiv şi a spiritului civic, prin toleranța, empatia 

și responsabilizarea faţă de semenii mai nevoiași. 

Obiectivele educaționale ale activității au fost: 

 promovarea voluntariatului în rândul elevilor și al cadrelor didactice; 

 promovarea unui mediu școlar incluziv și eliminarea discriminării; 

 cultivarea spiritului civic, a generozității, empatiei și asertivității; 

 consolidarea colaborării școală-familie-comunitate; 

 relaționarea armonioasă între elevi în context non-formal; 

 dezvoltarea interesului pentru a învăța de la ceilalți. 
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Relevanța activității s-a concretizat în faptul că elevii și cadrele didactice participante la această 

activitate au dat dovadă de spirit civic, solidaritate și generozitate față de semenii aflați în dificultate, și-au 

manifestat spiritul de inițiativă și antreprenoriat, sensibilitatea și exprimarea culturală, rezonând sincer cu ideea 

că fiecare este ceea ce oferă celorlalți, dar mai ales că pot readuce pe chipul celor aflați în nevoi, un zâmbet de 

Crăciun și nu numai. Rezultatele vizează asigurarea integrării sociale a tuturor elevilor şi egalizarea şanselor de 

educaţie şi reuşită ale fiecărui copil, creșterea stimei de sine și dezvoltarea relaţiilor de prietenie între elevi.  

Gestul de generozitate al elevilor, părinților și cadrelor didactice făcut în urma demarării acestei 

activități de voluntariat, a adus bucurie în inima copiilor care provin din familiile nevoiașe. 

 
 

Magia Crăciunului există în orice formă, iar noi trebuie doar să ne gândim la ce au nevoie cei din jurul 

nostru pentru a zâmbi. Nu este vorba, neapărat despre o jucărie sau un obiect de preț, poate nici măcar de lucruri 

prea mari, ci de lucrurile mărunte din viața noastră care ne încălzesc, de o vorbă bună, de o îmbrățișare, un mic 

ajutor umanitar pentru cei mai puțin norocoși pot transforma Crăciunul într-o adevărată magie. Și să nu uităm, 

orice voluntar poate fi considerat un ajutor al Moșului și orice om ar trebui să îl ajute pe Moș Crăciun măcar o 

dată. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic și spiritual indian, Mahatma Gandhi: „Dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei.” 
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 ȘI COPIII SUPRADOTAȚI EXISTĂ ! 

Prof. Inv. Preșcolar Nicodim Ionela 

G.P.N. Asău, Șc. Gimn. Asău, Jud. Bacău 

 

În România zilelor noastre nu puține sunt cazurile în care ne confruntăm cu situații critice în care se află 

copii din colectivele pe care le manageriem. Pe lângă dificultățile de învățare apar cel mai des dificultațile 

materiale care limitează dezvoltarea și evoluția intelectuală a copiilor. Dacă de cele mai multe ori  cazurile 

aduse în discuție sunt cele ale copiilor care au nevoie de sprijin în învățare, iată că și copiii supra dotați își fac 

apariția și au nevoie de sprijin.  

Talentul sau excepționalitatea aptitudinală poate fi desemnat printr-o multitudine de termeni : „capabil de 

performanțe”, „copil minune”, „precoce”, „dotat”, „supradotat”, „cu aptitudini înalte”. Coceptul de 

„supradotare” utilizat frecvent are o sferă de cuprindere restrânsă la aptitudinile generale sau specifice unor 

anumite discipline școlare. Corespunde doar unei etape de început a cercetării în domeniu. Factorii care 

determină excelența intelectuală sunt pe lângă inteligența generală și creativitatea , motivația, atitusini, imaginea 

de sine etc. Psihodiagnoza talentului intelectual presupune o strategie complexă, metode și instrumente 

diversificate, nu doar aplicarea unor teste de inteligență. Conceptele de talent, excelență, aptitudini înalte, 

aptitudini supramedii desemnează fenomenul excepționalității manifestat în orice domeniu. In cazul acestor 

copii rolul principal îl are cadrul didactic / școala și familia. Dacă pentru școală este relativ simplu 

pentru că pune la dispoziție doar resurse materiale și temporale, pentru familie situația este mai complicată fiind 

implicat și factorul financiar, care este, din păcate, cel ce condiționează evoluția copilului. 

Fiecare individ vine pe lume cu o zestre ereditară proprie, cu amprente originale. Rolul educaţiei constă în 

a cunoaşte aceste potenţialităţi şi a crea condiţii şi o influenţare adecvată pentru manifestarea şi dezvoltarea lor. 

Literatura de specialitate actuală denotă un interes deosebit pentru categoriile de copii, tineri şi adulţi 

talentați, aflaţi în dificultate din motive socioculturale, economice, de mediul de apartenenţă, din cauza 

prejudecăţilor de sex–rol, cu deficienţe de învăţare, senzoriomotorii, organice, emoţionale etc. În scopul 

sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice - incluzând formarea cadrelor 

didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică. Cu toate acestea, diverse evaluări şi studii 

efectuate de Ministerul Educaţiei și de alte organisme au condus la concluzia necesităţii extinderii în continuare 

a măsurilor de sprijin privind integrarea copiilor cu nevoi educaţionale speciale, incluzând printre altele 

formarea resurselor umane pentru a pregăti mai bine şcolile din învăţământul de masă pentru integrarea elevilor 

cu nevoi educaţionale speciale. 

Principalele etape ale constituirii psihopedagogiei talentelor sunt: 

1 Etapa definirii şi identificării indivizilor dotaţi pe baza QI 

2 Etapa considerării alături de inteligenţă şi a scorurilor la probele de creativitate 

3 Etapa modelelor multidimensionale 

1. Prima etapă, cea a definirii și identificării indivizilor dotați pe baza QI, coincide cu apariția primelor 

metode și tehnici psihologice de măsurare a capacității intelectuale. Primul test de inteligență a fost realizat de 
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A. Binet și T. Simon în anul 1904, iar primul studiu elaborat de cercetare psihosocială și pedagogică a 

dezvoltării aptitudinale  a fost realizat de profesorul american Lewis J.Terman, care a debutat în anul 1922.  

 2. Etapa considerării alături de inteligenţă şi a scorurilor la probele de creativitate se caracterizează prin 

depăşirea identificării fenomenului de dotare intelectuală înaltă cu inteligenţa şi includerea, alături de inteligenţă 

şi a creativităţii, studiile elaborate, în timp, de cercetători, demonstrând că inteligenţa generală nu este sinonimă 

cu creativitatea generală. Astfel, a fost acceptată ipoteza că peste un anumit prag, creşterea nivelului de 

inteligenţă este nerelevantă pentru performanţa în creativitate, mai importanţi decât inteligenţa, fiind factorii 

ambientali, motivaţionali, stilistici. 

3. Etapa modelelor multidimensionale se caracterizează prin multiplicarea progresivă a dimensiunilor 

conceptului “dotare superioară. În această etapă, se manifestă tendinţa introducerii în definiţie a explicaţiei 

naturii şi genezei dotării superioare, a recunoaşterii inteligenţelor multiple, a stilurilor diferite de creativitate, a 

influenţei specifice a mediilor culturale asupra talentelor. Conform noilor paradigme ale potenţialului 

aptitudinal înalt, educaţia elevilor talentați ar trebui să se centreze pe dezvoltarea abilităţilor metacognitive şi 

de selectare a informaţiei relevante, pe dezvoltarea capacităţilor de mediere şi de înțelegere, pe transferul 

deprinderilor în situaţii multiple. La baza acţiunii educaţionale se află convingerea că performanţa intelectuală 

nu este determinată numai de dezvoltarea cognitivă. 

S. Leyden oferă un inventar de trăsături psihocomportamenatle pentru identificarea copiilor supramediu 

dotați : 

 aptitudini intelectuale superioare (de a opera cu noțiuni abstracte, de a generaliza, de a sesiza corelațiile 

dintre diferite fenomene) ; 

 perseverență neobișnuită pentru vârsta sa ; puterea de a se concentra pe o perioadă lungă de timp ;  

 capacitatea  de înțelegere mărită; 

 viteză excepțională de gândire și de elaborare a răspunsurilor ; gândire divergentă ; 

 posibilitatea  asimilării cu ușurință a unui volum mărit de cunoștințe (prin antrenarea în sarcini de o 

întindere mai mare); 

 ritm rapid de învățare; memorie bună, fără nevoia de repetiție ; 

 vocabular bogat ; receptivitate lingvistică mărită ;  

 deosebită putere de observație ; 

 imaginație bogată manifestată în toate tipurile de activități ; 

  varietate mare de interese ; pasiune  neobișnuite uneori,cărora li  se dedică cu entuziasm și competență 

; 

 senzitivitate și creativitate mărite; vulnerabilitate la dezaprobare și subapreciere ; 

 nivele înalte de motivație (întărirea motivației intrinseci prin recunoaștere, evidențiere, valorizare,etc); 

 implicare afectivă mărită; 
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 nu are răbdare cu el și cu ceilalți ; intoleranță față de cei slabi ; 

 spirit de inițiativă ; preferință pentru munca independentă ; 

 autoexigență mărită ; standarde de excelență autoimpuse ; 

 curiozitate intelectuală mărită; pune întrebări stimulatoare; nu se mulțumește cu explicații banale ; 

 preferința pentru  anturajul adulților și al copiilor mai mari ca vârstă decât vârsta sa ; 

 dorința de a domina în grupul de prieteni ; 

 dorința de confirmare, recunoaștere a succesului. 

 Identificarea copiilor exceptional dotați intelectual este extrem de important a fi realizată de timpuriu, 

deoarece aceștia au nevoi speciale și prin prisma acestui fapt este necesară o asistență psihopedagogică specială, 

în scopul întocmirii unui curriculum diferențiat și personalizat, a unor experiențe de învățare diferențiate prin 

volum sau profunzime ori oferirii de programe și/sau servicii suplimentare celor existente în școlile de masă, în 

vederea unei evoluții  pozitive a acestora, raportată la sine dar și la societate.  

Un alt argument pro, identificării timpurii  a copiilor excepțional dotați intelectual, ar fi consilierea 

acestora, care vizează acordarea unui sprijin și a unei înțelegeri particulare în plan afectiv, dar și o instrumentare 

de muncă intelectuală în plan cognitiv, în scopul dezvoltării și armonizării  personalității copiilor cu potențial 

înalt, dar și a punerii în valoare a performanțelor acestora. Deci, activitatea de consiliere are ca scop principal 

identificarea tuturor aspectelor pozitive ale activităților  acestor copii, ca premise în potențarea performanțelor. 

 În opinia mea, dificultățile cu care se confruntă un cadru didactic  pot fi multiple, atunci când a 

identificat copii exceptional dotați intelectual și dorește implementarea unui program sau curriculum 

diferențiat pentru aceștia. Astfel, cadrul didactic poate să nu aibă pregătirea/calificarea profesională necesară 

și suficientă pentru a face un copil ca acesta să evolueze pozitiv,  fie nu deține resursele materiale și financiare 

propice unor activități specifice de lucru. De asemenea, poate întâmpina dificultăți în stabilirea obiectivelor 

operaționale ale fiecarei activități cât și în selectarea conținuturilor, impunerea ritmului de 

învățare, adaptarea sarcinilor și proiectarea modalităților de evaluare. În acest caz cred că se impun cursuri 

de formare pe acest palier 

 Din punctul meu de vedere, profesorul care dorește să proiecteze diferențiat lecțiile trebuie să țină 

cont de câteva aspecte importante : 

 să cunoască foarte bine grupul de copii, nivelul lor de cunoaștere și înțelegere, precum și pasiunile 

acestora pentru un domeniu sau altul ; 

 să-i ajute  să-și descopere disponibilitățile și să le valorifice la maximum în folosul lor și al societății ; 

 să respecte ritmurile și stilurile diferite de învățare, prin crearea de oportunități de învățare diverse, 

care să faciliteze atingerea obiectivelor propuse; 

 să organizeze  conținuturile asfel încât procesul instructiv – educativ să fie adaptat la posibilitățile 

aptitudinale; 

 metodele de predare-învațare utilizate la clasă să fie moderne, activ-participative, centrate pe copil; 

 construirea unui mediu de învățare stimulativ; 

 acordarea de sprijin afectiv-emoțional, acolo unde este cazul, etc. 
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MĂSURI DE INTERVENŢIE ÎN CAZUL COPIILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

PIP. Iliuță Luminița 

Școala Gimnazială Nr.1 Dăbuleni Jud. Dolj 

 

        

Domeniul dificultăţilor de învăţare este complex şi variat nu numai în planul conceptual, ci şi în cele 

organizaţional şi aplicativ-practic. 

Şcolarizarea copiilor cu dificultăţi de învăţare se poate realiza în şcoli obişnuite sau în şcoli speciale. 

Se folosesc tot mai mult combinaţii de clase în cadrul şcolilor obişnuite, pentru a crea un mediu comun cât mai 

natural, echitabil şi eficient tuturor.  

Pentru intervenţia în dificultăţile de învăţare, în cadrul unui program de şcolarizare obişnuit, există două 

tipuri de sprijin: 

- specializat, în afara clasei, în plus de activitatea didactică, ca formă suplimentară de activitate; 

- didactic, ca adaptare şi flexibilizare a curriculum-ului. 

Fiecare elev care este evaluat iniţial ca prezentând dificultăţi de învăţare specifice are nevoie de un plan 

individualizat, personalizat de intervenţie. Planul se referă la activităţile de remediere specifice şi la modul cum 

se individualizează şi se acţionează personalizat în procesul de predare-învăţare şi cum se corelează acestea cu 

activitatea didactică cotidiană. 

*  tratarea personalizată; 

*  activităţi de compensare/de recuperare;  

*  instalarea unui ceas mare, vizibil, în camera copilului, de preferinţă ales împreună cu copilul; 

*  instalarea şi utilizarea unui calendar de perete şi a unui organizator; 

*se impune răbdarea şi coerenţa deciziilor. Părinţii trebuie să susţină, de fiecare dată, acelaşi punct de 

vedere; 

* stimularea comportamentelor dorite şi inhibarea simptomelor specifice şi a efectelor lor. Este indicat 

să se ofere ca ,,premii” lucruri care sunt corelate cu pasiunile şi interesele constructive manifestate de copil;  

* sancţiunile nu trebuie să fie disproporţionate şi se va evita orice formă de violenţă fizică sau verbală. 

Teama este cel mai important duşman în calea învăţării şi concentrării. Nu se recomandă ca părintele să ezite 

sau să se răzgândească în privinţa unei decizii clare şi ferme; 

* ignorarea deliberată a adultului trebuie sancţionată prin eliminarea unor privilegii (exemplu: 

televizorul) şi stabilirea clară a relaţiei dintre comportament şi consecinţe. Orice tip de sancţiune trebuie să fie 

consistentă şi adecvată cauzei. Cu alte cuvinte, o sancţiune aplicată o dată ca urmare a unui comportament 

nedorit va fi aplicată identic în cazul repetării acelui comportament. 

- la şcoală: învăţătorul va trebui  

*să fie un bun actor, „de roluri pozitive” 

* să dea dovadă de profesionalism şi răbdare, într-o măsură mai mare, să capteze atenţia acestora în 

mod special, să dea indicaţii mai multe în timpul activităţilor, astfel asigurându-se că a fost clar înţeles; 

*să aşeze copilul într-o bancă de unde poate auzi şi vedea bine şi i se pot urmări permanent progresele; 

* prezentarea celor mai importante teme şi conţinuturi la începutul orelor de curs; implicarea elevului 

în activităţi diverse în care pot fi atinse obiectivele didactice prin intermediul jocurilor şi exerciţiilor tematice; 

* crearea de situaţii care stimulează dezvoltarea unor comportamente benefice, evitarea celor nedorite, 

antrenarea copilului în activităţi care să-i dezvolte sentimentul implicării şi responsabilităţii faţă de strategiile 

specifice şi rezultatele aşteptate; 
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*să convertească în creativitate şi efort pozitiv, energia specifică acestui copil, iar lipsa capacităţii de 

concentrare a atenţiei să fie suplinită prin strategii educaţionale. Educaţia imaginativă oferă o cale practică 

pentru organizarea conţinuturilor didactice, în funcţie de interesele copilului şi de modul în care pot învăţa în 

mod natural, fără a se plictisi, în cadrul unui proces didactic în care atenţia este menţinută prin stimularea 

imaginaţiei elevului. 

 Parteneriat cu familia: efortul de a construi un parteneriat activ între şcoală şi familie, precum şi 

construirea unei strategii coerente pentru educaţia copilului în cadrul acestui parteneriat reprezintă un pas 

important pentru atingerea obiectivelor urmărite de familie şi şcoală.   

-  consilierea elevului cu dificultăţi de învăţare (să i se asigure condiţii elevului să vorbească despre el 

însăşi, să-şi exprime gândurile, dorinţele şi sentimentele); 

-  consilierea părinţilor elevului (părinţii vor fi sensibilizaţi cu privire la nevoile speciale ale copiilor cu 

dificiltăţi de învăţare, vor fi învăţaţi cum să poată satisface nevoile elevului, să aibă răbdare şi să evite abuzul 

verbal şi fizic asupra acestuia); 

-  colaborarea cu specialiştii: psiholog, consilier şcolar, medic neurolog (învăţătorul va lua legătura 

periodic cu toţi factorii de răspundere implicaţi în acest caz, vor stabili împreună noi strategii de continuare a 

tratamentului şi dezvoltarea personalităţii asfel încât să fie diminuate cât mai mult cauzele ce au generat apariţia 

acestui caz.  

 

Până la intrarea în şcoală, copilul învaţă vorbirea într-un anumit fel, mai mult spontan, iar de la această 

vârstă ia capătă o serie de caracteristici noi, datorită procesului de instruire verbală şi formării culturii verbale. 

Experienţa verbală a copilului din primii 6 ani de viaţă influenţează întreaga dezvoltare psihică. La intrarea în 

şcoală copilul are deja o anumită experienţă intelectuală şi verbală. În general, el înţelege bine vorbirea celor 

din jur şi se poate face înţeles prin exprimarea gândurilor în propoziţii şi fraze alcătuite corect. Exprimă bine 

diferenţele dintre obiecte şi fenomene, este capabil de a face ironii şi discuţii contradictorii, iar dorinţele, 

preferinţele, politeţea sunt tot mai clar exprimate. Această exprimare este facilitată şi de volumul relativ mare 

al vocabularului său: aproximativ 2500 cuvinte din care cca.700-800 fac parte din vocabularul activ. La sfârşitul 

micii şcolarităţi, vocabularul său însumează cca. 4000-4500 cuvinte din care aproximativ 1500-1600 fac parte 

din vocabularul activ.  

Se pot constata diferenţe însemnate de la un copil la altul în ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului, pe 

de o parte datorită capacităţii potenţelor intelectuale ale copilului iar pe de altă parte, influenţelor mediului 

familial.  

Învăţarea scris-cititului creează un câmp larg de dezvoltare şi organizare a intereselor intelectuale. Sub 

influenţa acestui proces apare un stil personal de exprimare a ideilor. Deşi limbajul nu este suficient automatizat 

şi încă mai întâlnim elemente ale limbajului situativ, vorbirea şcolarului mic devine un element al exprimării 

gândirii cu pronunţate note personale.. 

Problematica educaţiei copiilor cu dificultăţi în învăţare a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în 

rândul specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie  integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări 

fundamentale în percepţia actului educativ şi a necesitat identificarea unor răspunsuri la câteva întrebări 

fundamentale: 

 *care sunt finalităţile actului educativ în raport cu nevoile specifice ale copiilor deficienţi ? 

 *cum definim scopurile şi obiectivele instruirii în condiţiile unei clase de elevi în care se realizează 

integrarea ? 

 *care sunt criteriile în elaborare şi aplicare a unui curriculum diferenţiat/a-daptat ? 
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 *cum trebuie aplicată şi înţeleasă evaluarea şcolară a elevilor cu diferite tipuri de deficienţe, în special 

a celor cu deficienţe de intelect ? 

 Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă, se 

ajunge la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai mare de 

flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile 

sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, 

modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. 

Elaborarea unui curriculum flexibil şi uşor de adaptat cerinţelor educaţionale ale fiecărui elev are la 

bază mai multe argumente: 

- respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura potenţialului şi capacităţilor 

sale; 

- formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită adaptarea şi 

integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii normali; 

- asigurarea legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe privind 

activităţile de utilitate practică şi de timp liber; 

- dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă ( în limitele permise de gradul 

deficienţei) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile şi practicarea unor metode şi 

tehnici de muncă intelectuală care să asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea şcolară şi socială. 

Modalităţile de adaptare a conţinuturilor educaţiei speciale în contextul modernizării şi reformării 

serviciilor educaţionale destinate copiilor cu cerinţe educative speciale presupun o analiză atentă a următoarelor 

aspecte: 

 tipul şi gravitatea deficienţei/ tulburărilor diagnosticate – rolul şi importanţa diagnosticului 

diferenţial în susţinerea unui program recuperator şi educaţional eficient; 

 vârsta copilului  - decalajul dintre vârsta cronologică şi vârsta mintală; 

 experienţa de viaţă a copilului în familia din care provine – gradul de implicare a familiei în 

dezvoltarea şi evoluţia normală a copilului, susţinerea afectivă şi materială, educaţia oferită 

şi atitudinea membrilor familiei faţă de problemele speciale ale copilului; 

 ruta şcolară a copilului – dacă a urmat sau nu programul învăţământului preşcolar, dacă a 

urmat sau nu programul unei şcoli, rezultatele obţinute, problemele privind potenţialul de 

învăţare a copilului etc, 

 atitudinea şi modalităţile de implicare a familiei în activităţile educative ale copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale ; 

 cunoaşterea din partea educatorilor a metodelor de lucru cu această categorie de copii, a 

limitelor şi posibilităţile lor de învăţare, a modalităţilor şi formelor de evaluare; 

 strategia şi modalităţile de organizare a activităţilor de predare –învăţare la clasă, maniera de 

lucru a educatorului, capacitatea fiecărui cadru didactic de a accesibiliza conţinutul învăţării 

la nivelul de înţelegere al fiecărui elev din clasă, disponibilitatea de a desfăşura activităţi 

diferenţiate şi individualizate; 

 politica educaţională adoptată la nivelul instituţiei şcolare privind organizarea şi structurarea 

activităţilor educative extraşcolare din perspectiva cerinţelor educaţionale speciale ale 

copiilor cu dizabilităţi. 

Pornind de la rezultatele acestei analize, se pot stabili obiectivele şi activităţile concrete prin care 

unităţile de conţinut de la fiecare disciplină pot fi modificate, adaptate sau accesibilizate în funcţie de nivelul 

cerinţelor şi posibilităţilor de învăţare ale elevilor din clasa respectivă. 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1732 
 

În scopul eficientizării procesului de învăţare  pentru elevii cu cerinţe speciale sunt invocate, mai ales 

în ultimul timp, câteva repere fundamentale: 

- învăţarea interactivă- presupune folosirea unor strategii de învăţare focalizate pe cooperarea, 

colaborarea şi comunicarea între elevi la activităţile didactice, precum şi pe interacţiunea dintre 

cadre didactice  (ca o modalitate de lucru)  cadre didactice şi elevi; 

- elaborarea în comun a obiectivelor învăţării –(educator – elev)  deoarece fiecare participant la actul 

învăţării are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să se ţină seama în proiectarea 

activităţilor didactice; 

- demonstraţia, aplicaţia şi feedbeckul – orice proces de învăţare (mai ales în cazul elevilor cu cerinţe 

speciale) este mai eficient şi mai uşor de înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi 

aplicate în situaţii reale de viaţă, existând şi un feedbeck continuu de-a lungul întregului proces; 

- modalităţile de sprijin în actul învăţării – elevii cu cerinţe educative speciale au nevoie în anumite 

momente de un sprijin activ de  învăţare atât în timpul activităţilor desfăşurate în clasă, cât şi la 

activităţile din afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat educaţional cu anumite categorii de 

specialişti, cu familiile  elevilor. 

Cele mai utile metode şi tehnici de sprijinire a învăţării elevilor cu cerinţe speciale sunt:  

  *asigurarea unui confort socioafectiv favorabil învăţării; 

  *învăţarea de la copil la copil; 

  *colaborarea între elevi la activităţile de predare-învăţare; 

  *parteneriatul cu părinţii în învăţare; 

  *comunicarea cu alţi specialişti din afara şcolii; 

  *perfecţionarea formelor de învăţare; 

  *cunoaşterea şi analiza conduitei de învăţare specifice fiecărui elev; 

- evaluarea continuă a învăţării – fiecare dascăl să demonstreze o atitudine şi o conduită flexibilă în 

timpul activităţilor de predare – învăţare  favorabile unei evaluări permanente, concretizate în disponibilitatea 

de a asculta toate răspunsurile şi a aprecia fiecare intervenţie a elevilor. 

Metodele  şi procedeele de predare-învăţare  trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi obiectivele 

activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul dezvoltării psihice, tipul şi 

gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic sau sintetic) , stilul de lucru al 

educatorului. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu cerinţe speciale se pot folosi metodele expozitive, 

(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerinţe: 

 *să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

 *prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

 *ideile să fie sistematizate; 

 *să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 

 *să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de 

către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Pentru elevii cu deficienţe mintale utilizarea povestirii ca metodă didactică trebuie să fie însoţită de 

suporturi ilustrativ - sugestive sau imagini filmate, deoarece se captează mai uşor atenţia şi este facilitată 

implicarea afectiv-motivaţională a elevilor în secvenţele lecţiei. 

Experienţa practică a demonstrat necesitatea îmbinării metodelor interogative cu celelalte metode 

expozitive, demonstrative, activ-participative, înlăturându-se monotonia şi stimulându-se gândirea şi 

concentrarea atenţiei, condiţii necesare în obţinerea succesului la elevii cu cerinţe speciale.  
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Metodele de simulare (bazate pe jocul didactic şi dramatizare ) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce 

priveşte  conţinutul unor discipline  (dramatizarea unor lecţii)  cât şi în  formarea şi dezvoltarea comunicării la 

elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate (jocuri - „La 

librărie”, „La piaţă”, „La doctor” ) trezesc motivaţia şi participarea activă, emoţională a elevilor, constituind şi 

un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau 

proces . Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia 

specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de antrenare a deprinderilor. 

În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă   

învăţarea prin cooperare.  Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei 

fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe 

alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, se învaţă unii pe alţii, 

realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

Educaţia integrată îi va permite copilului  cu cerinţe educative speciale să trăiască alături de ceilalţi 

copii valizi, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi, indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată 

de cea a valizilor, pentru o adecvată inserţie socială. 

Cu certitudine, elevii cu dificultăţi de învăţare au nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării şi 

devenirii lor  ca şi ceilalţi elevi – cu succese şi insuccese, cu realizări şi ratări dar şi cu rezultate încurajatoare. 
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VOLUNTARIATUL  – SPAŢIU NON-FORMAL PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR CU 

CES 

Profesor Cantu Daniela 

   Colegiul Naţional „Vlaicu – Vodă”  Curtea de Argeş 

 

Parteneriatele de voluntariat apar ca o necesitate a extinderii formării elevilor prin interacţiune cu alţi 

colegi din spaţii diferite din punct de vedere cultural, social, lingvistic, economic şi istoric.  Elevii au astfel 

oportunitatea să participe la activităţi de brainstorming, mese rotunde, dezbateri, role-play şi să identifice 

probleme si posibile soluţii care pot fi aplicate în primul rând la nivel local, judetean si national cu sprijinul 

instituţiilor responsabile, prin proiecte precum Let’s do it, Romania!, informări publice referitoare la Ziua 

Europei, Ziua Mediului, Ziua Apei, Ora Pământului, Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, 

importanţa voluntariatului, implicare în activităţile din centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi sau 

defavorizaţi. Mai mult, la nivel international elevii au posibilităţi de participare în proiecte cu finanţare 

Erasmus+ pe diferite teme: ecologie, traditii si obiceiuri, antreprenoriat, etc. Prin implicarea mai multor ţări, 

tinerii învaţă să respecte diversitatea, învaţă că există oameni cu diferite convingeri, religii şi culturi care trebuie 

în egală măsură respectaţi. De asemenea, tinerii depăşesc bariera lingvistică, descoperă cât de uşor pot comunica 

într-o limbă străină şi de cele mai multe ori învaţă cuvinte de bază şi fraze uzuale din limbile materne ale 

participanţilor cu care interacţionează.  

Principiul pe care se bazează voluntariatul este ajutorul necondiționat și neremunerat. Astfel, implicându-

se în activități de voluntariat, tinerii învață să lucreze în echipă, să coopereze în vederea realizării sarcinilor 

primite, dar și să își exprime ideile și părerile susținându-le cu argumente pertinente, să comunice empatic cu 

cei implicați direct și indirect, devenind astfel mai conștienți de problemele cu care se confruntă alte persoane, 

de problemele de mediu, interacționând cu fiecare membru al grupului din care fac parte conectându-se astfel 

la problemele comunității.  

În contextul pregătirii elevilor pentru participarea la astfel de parteneriate  consider că educaţia necesită 

anumite îmbunătăţiri sau actualizări. Elevii trebuie să fie pregătiţi să interacţioneze, nu doar din punct de vedere 

lingvistic şi al comunicării, ci în ceea ce priveşte un set de cunoştinţe minime pentru a fi capabili să respecte o 

persoană care îmbrăţişează total alte convingeri, practicând altă religie şi aparţinând unei culturi diferite. 

Inevitabil, se va ajunge la comiterea unor greşeli de comportament, care în opinia noastră pot părea absolut 

normale şi fireşti, însă pentru o altă persoană pot fi nerespectuoase. Astfel, este necesară o educaţie care să 

vizeze cunoştinţe de bază despre religii şi diferite obiceiuri, culturi care pot fi considerate chiar bizare în 

comparaţie cu ale noastre. Mai mult chiar, tinerii trebuie să fie familiarizați și cu situații în care printre voluntari 

sau celelalte persoane implicate direct sau indirect  se află și persoane cu dizabilități. În astfel de cazuri 

voluntarii trebuie să fie  pregatiți pentru gestionarea cu empatie a situațiilor respective. În concluzie, astfel de 

parteneriate reprezintă un spaţiu non-formal care îi conferă elevului o mai mare libertate în acţiune şi gândire 

în vederea dezvoltării sale ca individ. 

Aşadar, participarea la astfel de parteneriate de voluntariat este extrem de utilă pentru elevi întrucât pe 

lângă cele opt competenţe cheie consacrate, aceştia se dezvoltă pe plan personal, învaţă să fie responsabili, să 

lucreze în echipă, să comunice şi să rezolve probleme. Învaţă ce este empatia şi că orice om, indiferent de 

problemele cu care se confrunta, de religie, convingeri, sau cultură, nu trebuie judecat, ci dimpotrivă, merită 

respectul fiecăruia, întrucât cu siguranţă ne poate învăţa ceva. 
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Educația incluzivă, imperativ al școlii moderne 

 

Prof. Popa Elena 

Inspectoratul Școlar Județean Brașov 

 

Studiile recente, dar și practica, confirmă tot mai mult faptul că educația incluzivă este parte și perspectivă a 

școlii moderne.  

În școala incluzivă identificăm principii precum: se valorizează toți elevii și se promovează naturalețea 

eterogenității; se evidențiază adaptarea la diversitatea nevoilor de învățare și la particularitățile de dezvoltare 

ale elevilor; activitățile și dialogul se bazează pe prietenie și toleranță. În școala incluzivă nu se selectează și nu 

se exclude, este evitată orice formă de discriminare, întrucât Legislația internațională a drepturilor omului redă 

interdicții evidente, clare, dar și implicite împotriva segregării pe motiv de naționalitate, rasă, etnie, religie sau 

considerente economice. 

Este”școala pentru toți”, iar aici sunt incluși și elevi cu dizabilități sau cu nevoi speciale. 

Ce este educaţia incluzivă? 

Incluziunea este un proces de creștere a nivelului învăţării pentru toţi elevii, iar diversitatea activităților și gradul 

de participare influențează acest proces. O şcoală incluzivă este o şcoală dinamică, cu disponibilitate la 

diversitate și nou, bazată pe valori democratice. 

Educaţia incluzivă presupune: 

- Înlesnirea și participarea tuturor elevilor la activitățile de învățare, cu sarcini de lucru adaptate elevilor cu 

dizabilități sau ceea ce numim, nevoi educaționale special; 

- Implicarea egală a personalului și a tuturor elevilor; 

- Adaptarea programelor educaționale astfel încât acestea să răspundă așteptărilor, nivelului, diversității elevilor, 

cu respectarea formării competențelor; 

- Preocuparea pentru participarea la activitățile educative a tuturor elevilor, reducerea excuziunii și a abandonului 

școlar; 

- Perceperea diferențelor dintre elevi ca bază pentru organizarea activităților educative,  

- Propunerea de politici și practici educaționale, mai adaptate diversității și nevoilor elevilor din localitate, iar 

dinamica acestor politici este direct influențată de concluziile unor practice anterioare; 

- Recunoașterea legăturii interdependente între incluziunea socială și cea școlară, precum și cultivarea unor relații 

de susținere reciprocă, dar și implicarea cu fermitate a școlii la evidențierea valorilor, respective încurajarea 

performanțelor; 

- Promovarea și recunoașterea drepturilor elevilor la echitate în educație; 

 

 

Participarea şcolară în mediul incluziv presupune învăţarea alături de ceilalţi copii şi rezolvarea de sarcini alături 

de aceștia, prin implicarea activă în învăţare, prin împărtășirea propriilor judecăți de valoare. Mai mult, 

participarea înseamnă recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate. 

 Din partea autorităților trebuie să existe susţinerea şcolilor și a cadrelor didactice, să existe preocuparea de 

creare a condiţiilor pentru adaptarea tuturor copiilor, indiferent de condiţiile lor fizice, intelectuale, sociale, 

emoţionale etc. 

Promovarea incluziunii și predarea din perspectivă incluzivă necesită competențe specifice și o viziune largă, 

adresabilitatea și sarcinile de învățare mereu trebuie să țină cont de cerințele diferite ale copiilor. trebuie să fie 

pregătiți pentru inovarea continuă în domeniul tehnologiilor educaționale, astfel încât să răspundă necesităților 
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diferite și în continuă schimbare ale celor care învață, o abordare flexibilă și sensibilă la cerințele fiecărui copil. 

Orice cadru didactic trebuie să aibă în vedere faptul că sistemul se poate schimba pentru a se potrivi copilului, 

învățarea este pentru toți copiii, cu diferite abilități, vârste, etnii, condiții sociale. 

Învățarea trebuie dirijată întotdeauna de interesul copilului, cu respectarea personalității lor, cu abilitățile sau 

cu necesitățile lor educaționale. Provocările în învățare sunt identificate, înțelese și adaptate.  

Climatul în care toți copiii înveță trebuie să fie prietenos și pozitiv, copiii să-și valorifice întregul potential, iar 

evaluarea să se facă prin modalități diverse și rămâne deosebit de importantă pentru a observa evoluția sub 

aspect cognitive, social, psihologic, cultural. Deosebit de importante în susținerea învățării rămân parteneriatele 

cu părinții, respective cu grupurile comunitare și toate acțiunile converg spre relevanță, eficiență, eficacitate și 

adecvare la așteptările și nevoile beneficiarilor. 

Rolul părinților se identifică în formarea viziunii corecte fașă de școală, prin participarea în comun la activități, 

prin responsabilizarea acestora în legătură cu educarea propriilor copii, creșterea respectului de sine, aceștia pot 

devein chiar promotori ai educației incluzive și agenţi ai schimbării în comunitate.  

Având în vedere obiectivele și specificul activității, putem propune sesiuni de educație parentală privind rolul 

şi responsabilităţile părinților în procesul creșterii și educației copiilor sau prin consiliere individuală şi de grup. 

 În cazul copiilor cu CES, școala va informa părinții despre toate drepturile și obligațiunile lor, despre evoluția, 

progresele copilului, acestea având rolul de a orienta și consolida capacitatea părinților in ceea ce privește 

înțelegerea, susținerea, ajutorarea, consilierea și îndrumarea propriilor copii. 

Climatul din clasă constituie încă un factor decisive pentru suportul activităților inclusive: un mediu încurajator, 

sigur și protector unde copilul vrea să vină să învețe, fără teamă, să se simtă confortabil și în siguranță în clasă, 

să pună întrebări și să își expună opinia fără frica de fi pedepsit, criticat sau intimidat. Disponibilitatea de 

ănvățare vine atmosfera caldă și binevoitoare. Comportamentele frumoase se formează prin convingere și 

imitație. 

În școala incluzivă toți actanții se înțeleg și colaborează, de felul comportamentului pe care îl abordăm în sala 

de clasă va depinde calitatea actului educațional realizat în acea sală. La modul practic, profesorul decide. El 

dezaprobă comportamentul problematic sau ignoră comportamentul necorespunzător sau să dea exemple de 

comportamente adecvate.  

Profesorul va angaja copiii în formarea comportamentelor model cu concentrarea pe menținerea unei atmosfere 

prietenoase în clasă, echilibrat emotional în care toți copiii pot reuși. Atunci când selectează sarcini educative, 

profesorul trebuie să fie încrezător că fiecare elev are capacitatea de a-și îndeplini sarcina care îi este atribuită. 

Mai mult, el trebuie să știe dacă elevul concret va realiza această sarcină singur sau cu instrucțiuni 

suplimentare/complementare sau cu suportul cadrului de sprijin.  

Crizele de comportament ale copiilor trebuie abordate de către cadrul didactic din perspectivă profesională și 

nu personală. Aceasta înseamnă că el va apela la metodele și tehnicile de diminuare a comportamentelor 

provocatoare, menținând controlul asupra situației din clasă, să schimbe tonalitatea (dacă mai devreme a ridicat-

o), să utilizeze un limbaj calm, concentrat, scurt etc. 

Sugerăm preocuparea pentru formarea abilităților copiilor de a-și asuma responsabilitatea pentru alegerile 

făcute: să explice, atitudini, comportamente, emoții. Astfel, profesorii reușesc să ajute copiii să recunoască, să 

corecteze, să modeleze. O bună intervenție comportamentală ar trebui întotdeauna să se concentreze asupra 

modului de a îmbunătăți situația de data viitoare. Cheia pentru profesori este să folosească în mod predominant 

suporturi și strategii de comportament pozitiv întrucât modelul pozitiv atrage, convinge, oferă tonus bun și 

optimism. 
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VOLUNTARIATUL SOCIAL ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU 

 

Prof. Florescu Carmen 

Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț 

 

       Copilul reprezintă o personalitate în devenire, un viitor adult şi nicidecum un adult în miniatură. El trebuie 

cunoscut şi educat în consecinţă, stimulat în devenirea sa umană. Sprijinit prin educaţie să-şi dezvolte 

potenţialul bio- psihic, să-şi maturizeze posibilităţile, să dobândească acele competenţe spre care îl îndrumă 

capacităţile şi disponibilităţile proprii şi să-şi formeze aptitudini care să-i servească integrării şcolare şi apoi 

profesionale şi sociale. Educaţia şcolarilor nu se reduce la pregătire intelectuală, ci reprezintă mai cu seamă 

educaţia simţurilor a comportării civilizate, a stăpânirii de sine, a voinţei, a creativităţii şi autonomiei personale, 

a atitudinii pozitive faţă de semeni şi mediul ambient. Eforturile de reînnoire a educaţiei pun accentul pe 

aspectul formativ, educativ al procesului de influenţare a dezvoltării personalităţii copilului şi pe utilizarea unor 

strategii didactice adecvate vârstei şi caracteristicilor personale ale fiecăruia. Educaţia pentru valori corespunde 

necesităţii de a le forma copiilor o conduită civică bazată pe cunoaşterea cotidiană a regulilor vieţii sociale, 

democratice într-un stat de drept. 

        Educaţia pentru valori urmăreşte: iniţierea copiilor în practicarea unui comportament activ, responsabil, 

capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi de ceilalţi, conştient de drepturi şi de datorii, liber şi deschis spre 

alte culturi. De asemenea presupune cultivarea ca: hărnicia, stăpânirea de sine, spiritul de abnegaţie, înfrânarea 

egoismului, ajutorul reciproc, cinstea, punctualitatea, dreptatea socială, respectarea drepturilor omului.  

Acțiunile comunitare de voluntariat social au drept scopuri:  

 Implicarea copiilor cu probleme sociale, a profesorilor, elevilor şi altor voluntari în diverse proiecte de 

colaborare 

  Includerea mai activă în comunităţile lor locale a copiilor proveniţi din familii vulnerabile din punct 

de vedere social şi a celor cu posibile nevoi speciale aflaţi în centre de plasament. 

 Realizarea includerii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi într-un program de 

activităţi educative destinat promovării mai depline, printre altele, a integrării sociale.  

 Încurajarea elevilor în sensul implicării în lucrul cu copiii defavorizaţi în vederea susţinerii acestui 

proces de integrare socială şi dezvoltare educativă. 

 Stimularea mentală, provocarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai deplină a abilităţilor 

copiilor prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice cum ar fi artele plastice, teatrul, dansul, 

sportul, informatica, muzica şi lucrul manual, sau pur şi simplu prin petrecerea timpului cu copiii. 
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 Încurajarea elevilor în sensul dobândirii şi dezvoltărilor unor calităţi cum ar fi iniţiativa, implicarea şi 

inventivitatea, prin participarea la un Program de Acţiune Comunitară. 

Beneficiarii participanților la Programele de Acţiune Comunitară sunt atât copiii din şcolile speciale, 

centrele de plasament, cămine, centre, etc cât și elevii voluntari. 

Copiii din şcolile speciale, centrele de plasament, cămine, îşi dezvoltă cunoştinţele şi abilităţile legate de 

aspecte semnificative ale educaţiei într-un mod plăcut şi incitant, devin mai implicaţi şi mai integraţi în 

comunităţile lor locale şi se bucură de dezvoltarea de relaţii noi şi personale de prietenie cu voluntarii, 

dobândesc respectul de sine şi îşi apreciază mai mult propria valoare şi propriile merite, ajungând, astfel, să 

câştige şi aprecierea celorlalţi, îşi dezvoltă abilităţile creative şi de exprimare prin stimularea oferită de 

activităţile fizice şi mentale diverse, îşi dezvoltă noi abilităţi fizice printr-un program variat de activităţi sportive 

şi alte activităţi fizice, devin mai echilibraţi, dobândind siguranţă şi încredere personală şi emoţională, îşi 

dezvoltă propriile abilităţi şi talente individuale sau îşi urmăresc propriile domenii speciale de interes, au 

sentimentul că fac parte din comunitate şi nu că sunt separaţi de aceasta. 

Voluntarii îşi îmbunătăţesc modul de înţelegere şi cunoaştere a necesităţilor şi dificultăţilor individuale cu 

care se confruntă ceilalţi membri ai comunităţii. Voluntarilor le sunt încurajate ingeniozitatea, inteligenţa şi 

creativitatea în a găsi răspunsuri la aceste necesităţi comunitare şi individuale, se simt răsplătiţi şi împliniţi 

pentru a se fi angajat într-o activitate dificilă, dar utilă. Îşi sporesc gradul de conştientizare a problemelor sociale 

majore, ajută la eliminarea prejudecăţilor sociale şi combaterea ignoranţei, îşi dezvoltă şi îşi îmbunătăţesc 

anumite calităţi, cum ar fi răbdarea, implicarea şi devotamentul. 

Iată câteva impresii ale elevilor voluntari după participarea la proiectele derulate: 

M-am înscris ca voluntar în cadrul Acţiunii Comunitare pentru că acești copii au nevoie de sprijinul nostru 

şi pentru că vor căpăta mai multă încredere în forţele proprii cu ajutorul nostru. În plus, îmi plac copiii şi am 

fost de acord să mă înscriu ca voluntar imediat ce am aflat despre acest program. 

Participând la Acţiunea Comunitară mi-am dat seama că sunt mai puternic şi pot depăşi obstacolele. În 

trecut nu gândeam aşa şi mă subestimam, mi-am dat seama că îi pot ajuta pe ceilalţi. 

Realizarea mea a constat în faptul că mi-am dat seama că e uşor să îţi învingi teama în orice situaţie. De 

asemenea, mi-am făcut mulţi prieteni noi la Şcoala Specială şi vreau să ţin legătura cu ei pentru totdeauna. Am 

învăţat foarte multe de la aceşti copii. M-au făcut să îmi apreciez mai mult căminul şi familia. Au probleme, 

dar se străduiesc mai mult decât mine. 

Este un program minunat, la care ar trebui să poată participa oricine. E extraordinar să vezi progresele pe 

care le-au făcut copiii. Vreau să continui activităţile, pentru că aceşti copii au nevoie de noi şi ne aşteaptă.   

Realizez faptul că nu sunt diferiţi de noi doar s-au născut cu uşoare probleme fizice sau psihice, dar pot să 

iubească, să viseze şi să spere. Fiecăruia i-au fost date abilităţi specifice, unice: unul pictează frumos, altul recită 

şi cântă, alţii joacă diverse jocuri cu noi. 
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Am hotărât să învăţ cât mai bine la şcoală. Mă bucur că am învăţat ceva de la ei în cadrul activităţilor am 

învăţat să lucrez împreună cu alţi oameni şi să fac lucruri deosebite. 

La prima vizită, eram foarte neliniştită. Îmi era teamă că nu ne vor accepta, dar imediat ce ne-am cunoscut 

mi-am dat seama că avem multe în comun. Ne-am împrietenit cu uşurinţă, pentru că ne-am implicat din toată 

inima. 

Aş vrea să îi vizitez mai des pentru a putea păstra legătura cu ei. Cred că acest program i-a făcut pe copii 

să se simtă fericiţi şi mai puţin izolaţi de toţi ceilalţi. Astfel îi putem ajuta să se simtă la fel ca noi. 

 

Atunci când te gândești la motivele pentru care să practici o activitate de voluntariat, e bine să știi că 

nu este vorba doar despre impactul pe care îl ai asupra vieții celorlalți și comunității, ci și asupra parcursului 

tău personal și profesional. Voluntariatul este o lume care îți poate aduce nenumărate motive de bucurie, atunci 

când te aștepți mai puțin. 

Cel mai important motiv pentru practicarea voluntariatului este ajutorul necondiționat pe care îl oferi 

celor mai puțin norocoși. Poți deveni voluntar pentru o fundație care îi sprijină pe cei marginalizați din cauza 

statutului social sau financiar și, astfel, îi ajuți să nu mai resimtă diferențele și discriminarea și să își dea seama 

că fac parte dintr-o comunitate gata să îi sprijine. În plus, așa vei cunoaște oameni cu povești interesante, care 

au nevoie, poate, doar de un imbold, pentru a avea o viață mai bună. Un alt beneficiu este că vei aprecia mai 

mult ceea ce ai și lucrurile cărora nu le dai importanță decât atunci când vezi că alții sunt mai puțin norocoși. 

Voluntariatul îți poate deschide numeroase perspective și te ajută să capeți experiențe de care doar așa 

poți beneficia. Indiferent că alegi să practici această activitate în cadrul comunității sau al unei organizații non-

guvernamentale, vei cunoaște o mulțime de oameni noi, cu personalități și povești diferite de viață, și vei lega 

noi prietenii. Dacă alegi un program de voluntariat internațional, vei cunoaște noi culturi și vei călători în locuri 

pe care, altfel, ți-ar fi mai dificil să le vezi. 

Voluntariatul este o modalitate la îndemână de a cunoaște persoane care au aceeași viziune și aceleași 

interese. În plus, într-o lume din ce în ce mai competitivă, experiența ca voluntar poate deveni un punct 

important de diferențiere, atunci când aplici pentru un job.  Activitatea ca voluntar înseamnă că ai inițiativă și 

că îți dorești să te implici pentru a susține comunitatea din care faci parte. De asemenea, participând la acțiuni 

de voluntariat, vei avea o idee mai clară asupra carierei profesionale pe care vrei să o urmezi sau poate vei 

descoperi că, deși îți doreai să urmezi o anumită carieră, există și alte lucruri la care te pricepi la fel sau poate 

chiar mai bine. 

Prin voluntariat, capeți mai multă încredere în tine, întrucât te scoate din zona de confort și te pune față 

în față cu problemele reale ale lumii în care trăim. Participând la diferite activități ca voluntar, vei căpăta mai 

multă dezinvoltură în interacțiunea cu oameni având personalități diferite, te vei descurca mai bine în anumite 
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situații și îți vei da seama că diversitatea și incluziunea sunt realități ale lumii în care trăim, iar diferențele dintre 

oameni sunt, de fapt, cele care ne aduc împreună. 
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Copilul cu CES la grădiniţă 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Ghiţă Marinela 

Grădiniţa Step by Step cu P.P şi P.N ” Rază de Soare” , Ploieşti 

 

  

 Considerăm normal ceea ce întâlnim cel mai des în jurul nostru şi lucrurile care ne sunt la îndemână, 

care nu ne scot din rutină.  Societatea stabileşte acest tipar şi are, de obicei, tendinţa de a respinge ceea ce este 

considerat „ altfel”, „ diferit”…, problematic. 

Copilul care nu se încadrează în tiparul clasic este mereu o provocare şi necesită atenţie deosebită, timp şi 

resurse speciale, o muncă născută din aprecierea şi respectul pentru ceea ce natura a ales să conceapă diferit.  

 Termenul de CES a fost lansat în UK în 1978 şi adoptat în 1990 de UNESCO pentru a desemna „ 

necesităţile complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare”, concretizate într-o „ şcolarizare 

adaptată particularităţilor individuale, caracteristice unei deficient, precum şi printr-o intervenţie specifică, 

prin reabilitare sau recuperare corespunzătoare”.( Mara,2009, p.79). 

Copilul cu CES este cel care manifestă: 

 deficienţe senzoriale sau fizice: de auz, de vedere, locomotorii; 

 deficienţe de intelect; 

 tulburări de spectru autist, 

 tulburări emoţionale sau comportamentale: anxietate, ADHD, etc. 

 dificultăţi de învăţare: dislexie, disgrafie, discalculie; 

 supradotare. 

 Pentru părinţii unui copil cu cerinţe educative speciale, pasul acceptării unui diagnostic poate fi greu 

de făcut şi întârzie demararea unei terapii corespunzătoare, atât de necesare. Etapele prin care trece, de obicei, 

familia, variază de la stare de şoc, negare, neîncredere, (auto) învinuire până la acceptare, resemnare şi lupta 

pentru viitorul mai bun al copilului. Uneori, dificultăţile prin care trece copilul scot la iveală alte calităţi 

nebănuite ( capacitate de memorare extraordinară, procesarea rapidă a informaţiei, talent în diverse arii de 

dezvoltare sau chiar, geniu).  

Cooperarea dintre familie şi specialiştii în domeniu are ca efect integrarea cu succes a copilului în grădiniţă/ 

şcoală, creându-i acestuia sentimentul apartenenţei, crescând încrederea în forţele proprii şi ajutându-l să 

devină adult independent, cu şanse reale la o viaţă fericită.  

      Curriculum-ul școlar trebuie considerat un instrument necesar, suficient de flexibil, adaptat şi 

individualizat, încât să asigure condiţii de învăţare fiecărui copil.  

 Adaptarea curriculumului la clasă pentru predarea, învăţarea şi evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

 adaptarea mediului de învăţare din punct de vedere fizic, psihologic şi social). 

 adaptarea conţinuturilor (cantitativ şi calitativ), la capacitatea de învăţare a copilului; 

 adaptarea proceselor didactice (metode utilizate, material didactic, timp de lucru alocat), nivelul de 

sprijin acordat elevului; 

 adaptarea procesului de evaluare. 

   Pentru o educaţie incluzivă de succes, părinţii trebuie să participe direct la viaţa grădinitei şi pot influenţa 

anumite decizii care privesc procesul educaţional. Dedicarea unei perioade de timp extinse pentru sprijinirea 

copilului în timpul activităţilor la clasă este o condiţie esenţială reuşitei integrării. 
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Neimplicarea sau indiferenţa părinţilor în ceea ce priveşte problemele educaţionale ale copilului, prin plasarea 

responsabilităţii în sarcina şcolii, vine în opoziţie cu ideea de incluziune. 

Sprijinul redus din partea autorităţilor abilitate, posibilităţile materiale reduse sau percepţia celor din jur pot 

îngreuna integrarea socială şi şcolară a copilului cu dizabilităţi. 

   Învăţământul de masă trebuie să includă copiii cu CES, dar integrarea reală presupune, printre altele,  

adaptarea numărului de copii la clasă, implicarea personalului specializat, motivaţia cadrelor didactice, 

susţinere reală şi cooperare facilitată prin legi,  asigurarea condiţiilor necesare,  etc.  

   În practică, ne lovim de situaţii de tot felul, care nu pot decât să influenţeze negativ dezvoltarea copilului. 

Răspunsurile părinţilor de genul:  „ copilul este doar răsfăţat, de aceea se comportă aşa” , „ este energic doar/ 

are personalitate puternică, de aceea loveşte” sau ”ce vreţi să insinuaţi, copilul meu are o problemă??” creează 

o barieră în calea integrării şi a comunicării dintre factorii educaţionali din viaţa copilului.  

Dincolo de porţile grădiniţei, rămâne cadrul didactic; omul care încercă să se descurce cu ceea ce ştie să facă 

şi cu ceea ce are. Acesta nu uită cât este de importantă  abordarea pozitivă a specificului copiilor și 

exprimarea încrederii în posibilităţile fiecăruia de a reuşi, indiferent de condiţiile din jur.  

 Încurajarea, oferirea posibilităţii de reuşită şi integrarea în grupuri mici în timpul activităţilor contribuie la 

creşterea încrederii în forţele proprii, dar şi în ceilalţi. Copilul cu CES descoperă astfel că, lumea poate fi bună 

şi ofertantă pentru el.  

 Educarea celorlalţi copii în spiritul acceptării ca egal a colegului lor, includerea în jocurile lor şi 

descoperirea calităţilor acestuia contribuie, pe termen lung, la formarea unei mentalităţi pozitive.  

             Totul ţine de încredere şi dorinţa de a fi mai buni, împreună! 

 

 

„  În copilărie, dar şi în adolescenţă am crezut că toată lumea gândeşte în imagini. Nu mi-a trecut prin minte 

că eu procesez informaţiile în mod diferit. De fapt, nu am înţeles esenţa acestor diferenţe decât cu puţin timp 

în urmă."  

Temple Grandin  
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O faptă bună în fiecare zi! 

  Prof. Vatamanu Cristina 

 Școala Gimnazială „Constantin Panțiru”, Grințieș 

 

  

 Problematică emblematică a învățământului, elevii cu CES, este o mare necunoscută. Nu atât 

din punct de vedere teoretic cât, în special, din punct de vedere a aplicării teoriei în practică. Studiem, 

aflăm, ne informăm, dar din nefericire, de cele mai multe ori, nu reușim să aplicăm în practica noastră 

nici 10% din ceea ce știm teoretic. 

 În 20 de ani de învățământ, cât am la activ până în acest moment, trebuie să recunosc că nu 

am descoperit o metodă viabilă de lucru cu elevii cu CES, deși încă din perioada studenției a fost o 

temă care m-a marcat profund. Întotdeauna mi-am pus întrebările: Cum pot eu, un singur om, să 

reușesc să mă dedublez poate triplez, pentru a reuși să ajung să ating competențele educaționale 

specifice disciplinei predate atât elevilor supradotați, care sunt parte integrantă din elevii cu CES, cât 

și celorlalți elevi?  Cum reușesc eu, să creez acea relație de empatie și într-ajutorare între copii, dar 

mai ales de acceptare? Din păcate, nici după acești ani de experiență, de activitate practică, nu sunt 

mulțumită de soluțiile pe care le aplic. Parcă întotdeauna lipsește ceva, parcă indiferent de cât de mult 

echilibrez timpul e insuficient pentru unii sau alții din elevii mei. Parcă uneori nu reușesc să creez acea 

legătură. 

 O altă problemă pe care am descoperit-o este hiperactivitatea elevilor (datorată jocurilor 

online și a suprasolicitării device-urilor) și existența a câtor mai mulți elevi cu probleme de atenție și 

concentrare din sfera ADHD. Cum reușești să te adaptezi și poate uneori să concurezi cu jocurile 

pentru a face activitatea didactică la fel de palpitantă. Din nefericire nu reușim,,, de aceea pierdem 

interesul pentru disciplinele predate dar și pentru activitățile desfășurate. Elevii sunt învățați să obțină 

rezultate imediate și care să îi motiveze pentru a continua (recompense, trecere la alt nivel al jocului, 

interactivitate, etc). Elevii trăiesc în online mai mult decât în offline, nu mai sunt capabili de empatie, 

nu mai socializează, parcă nu mai sunt nici așa de creativi. Sunt obosiți psihic și demotivați.  

 Am rămas mereu cu gândul la acea Școală Specială, la care am făcut practică în anii 

studenției, acea școală care întrunea niște condiții în care elevi cu CES puteau achiziționa competențele 

minime cerute de programă și reușeau uneori să fie integrați în comunități ca muncitori calificați, 

reușind să învețe o meserie. Am admirat pe colegii mei, cadre didactice care lucrau cu acești elevi și 

îmi amintesc cu drag vorbele unei profesoare de Psihopedagogie specială care ne spunea: ”Am învățat 

să mă bucur pentru fiecare pas mic pe care acești copii reușesc să îl facă”. Din păcate, tot acea doamnă 

spunea că după o vizită în familiile elevilor (o scurtă vacanță), la întoarcere întotdeauna observa la 

copii schimbări majore: „Ca și cum ar fi lipsit un an de la centru.” 

 Am avut ocazia să întâlnesc, zic eu, majoritatea cazurilor de elevi cu CES: dislexie, disgrafie, 

autism, ADHD, etc. Am înțeles că primul pas pe care trebuie să îl fac pentru a veni în ajutorul copiilor 

este să le conving părinții să lase specialiștii să le pună diagnosticele. Abia recent am descoperit că se 

poate obține profesor de sprijin dacă există un anumit număr de elevi într-o instituție de învățământ. 

Din păcate problema principală sunt părinții, de cele mai multe ori, deoarece refuză să creadă sau să 

înțeleagă că fiul sau fiica lor ar avea vreo problemă (ar fi copil cu CES) și cu atât mai mult se simt 
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jigniți dacă le sugerezi ajutorul pentru diagnostic al unui specialist. Nu reușesc să înțeleagă, sau refuză 

total amenințând cu transferul elevilor la alte școli, sugestiile noastre de a-i ajuta atât pe ei dar în 

special pe copii, iar victimele rămân, din păcate tot copiii. Sunt mulțumiți că elevul, este acasă, 

cuminte, în fața calculatorului, lipsit de pericole.  

 Am cunoscut acum 10 ani o elevă care suferea de disgrafie. Fetița se simțea permanent jignită, 

descurajată, deși colegii o acceptaseră și încercau permanent să o ajute. Era de o sensibilitate aparte și 

avea un talent deosebit la cântat. Din nefericire școala la care lucrez și în prezent nu beneficiază de 

profesor de sprijin sau psiholog, așa cum sunt multe din școlile din România. Eleva a fost admisă la 

un liceu din județul Harghita, acest liceu având atât profesor de sprijin cât și psiholog. A lucrat pe 

toată perioada liceului fiind implicată în proiecte numeroase. Am fost uimită să descopăr că eleva a 

luat examenul de bacalaureat, studiind pentru a deveni la rândul ei logoped. Acesta este unul din 

cazurile fericite.  

 Am descoperit că elevii cu CES au nevoi diferite și unii pot fi recuperați astfel încât integrarea 

socială și comunitară să fie mai ușoară. Legislativ există multe opțiuni, dar din nefericire în ceea ce 

privește aplicarea practică avem carențe majore. 

 Ce putem face noi, simple cadre didactice, care trebuie să își facă datoria într-un colectiv 

numeros (20-25 elevi în clasă) și unul sau mai mulți elevi cu CES. Dacă acești elevi au reușit să 

achiziționeze competențele minime claselor primare, este mai simplu la gimnaziu, dar ce faci dacă nu 

au reușit să achiziționeze minimul, dar sunt și violenți având și probleme de comportament, sunt de 

cele mai multe ori lăsați în grija bunicilor sau a rudelor care nu acceptă evaluarea elevului, care 

amenință cu transferul elevului la altă școală, deși tu, cadru didactic ești conștient că diagnosticul este 

singura cale de a crea și asigura pentru acel copil un viitor? Încerci prin toate metodele să convingi 

susținătorii legali de necesitatea unui diagnostic sau încerci atât cât îți permite timpul și programa 

aferentă disciplinei predate să ajuți acel elev să atingă niște competențe care nu sunt de atins pentru 

situația lui. 

 Sper că, într-un timp rezonabil, situația acestor elevi să se schimbe, să existe profesori 

logopezi, psihologi și de ce nu, profesori de sprijin care să ne ajute, pe noi cadrele didactice, părinții 

și elevii, să descoperim metodele adecvate pentru ca acești îngeri neînțeleși să își afle locul printre 

ceilalți în această societate. 

 Ce am descoperit că funcționează în activitatea cu acești copii-îngeri sunt activitățile 

extrașcolare, dar nu orice activitate, ci acelea în care elevii ofereau fie alimente, fie o vorbă bună unor 

bătrâni din comunitatea locală sau din centrele speciale pentru bătrâni. Elevii cu CES erau cei mai 

dornici și mai implicați în realizarea, organizarea și desfășurarea unor astfel de evenimente.  

 Îmi este dragă imaginea unei alte eleve cu CES, diagnosticată, de această dată, care deși era 

în plasament a fost promotoarea unui proiect desfășurat în cadrul școlii noastre de aproape 12 ani: 

Dăruiește pentru tine!, proiect care a plecat din dorința fetiței de a alina dorul asistentei maternale de 

mama sa. Astfel s-a dezvoltat acest proiect prin care se adună alimente neperisabile pentru a fi donate 

Centrului social de la Mănăstirea Petru Vodă. În fiecare an în preajma Crăciunului, elevii școlii 

realizează o colectă de alimente neperisabile și îmbrăcăminte pe care o împachetează și o înmânează 

cu drag celor 30 de bătrâni din cadrul acestui centru. Pentru că de fiecare dată elevii rămân marcați de 
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seninătatea și bucuria de pe chipurile bătrânilor, impresionați de surprizele primite, revin cu drag, 

anual, pentru a povesti cu „bunicii”, pentru a-i vizita și colinda.  

 Uneori acești îngeri speciali ne dau adevărate lecții de viață! 
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Integrarea școlară a copiilor cu cerinţe educative speciale  

Prof. înv. primar Florea Diana-Maria 

Școala Gimnazială „Dosa Daniel” 

Loc. Valea Izvoarelor, Jud. Mureș 

 

 Integrarea școlară este un proces complex, care presupune efortul comun al cadrelor didactice, elevilor 

și părinților. Când spunem integrarea școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale, înțelegem educarea 

copiilor cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii normali, asigurarea de  servicii de 

specialitate (recuperare, terapie educatională, consiliere școlară, asistență medicală și socială) în școala 

respectivă, sprijinirea personalului didactic, managerilor în procesul de proiectare și aplicare a programelor de 

integrare, asigurarea accesului efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul și resursele școlii obișnuite 

(săli de clasă, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport), încurajarea relațiilor de prietenie și 

comunicarea între toți copiii din clasă/ școală, educarea  tuturor copiilor pentru înțelegerea și acceptarea 

diferențelor dintre ei, luarea în considerare a  problemelor și opiniilor părinților, încurajându-i să se implice în 

viața școlii, asigurarea de programe de sprijin individualizate pentru copiii cu dificultăți de învățare.  

 Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor 

elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor 

care manifestă deficienţe de învăţare. Profesorii sunt puși în situația de a găsi cele cele mai bune metode de 

predare-învăţare pentru a-i determina pe toţi participanţii la actul educaţional să se implice conştient în 

activităţile derulate. 

 Elevii integraţi au nevoie atât  de sprijinul cadrelor didactice, cât și de sprijinul colegilor de clasă. Ei 

nu trebuie marginalizaţi în niciun fel, nu trebuie „uitaţi” în clasă pornind de la ideea că nu vor putea ajunge 

niciodată ca şi ceilalţi elevi. 

 Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării acestora 

în mediul şcolar. Şcoala trebuie să aibă în vedere transformarea elevului într-o persoană capabilă să-şi creeze 

propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea problemelor reale şi apropiate.  

 Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii 

abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de flexibilitate, 

astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de 

învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile 

de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat. 

 Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din 

perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu dizabilităţi, cât şi pentru 

cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize: sistemul de învăţământ se poate adapta 

unor abilităţi şi trebuinţe diferite; aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe 

adaptate; realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţionale 

conform diferenţelor individuale; diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi 

educaţionale variate. 

 Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii 

intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice.  Este nevoie de o adaptare a procesului 

instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului.  

 Adaptarea curriculum-ului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea 

diferenţiată se poate realiza prin: 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1748 
 

 adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi 

programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea 

obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară; 

 adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele 

de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode active-participative, jocul didactic), materialul 

didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de 

sprijin); 

 adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

 adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot 

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice). 

  Evaluarea, ca parte integrantă esențială a procesului educational, poate fi adaptată în funcţie de 

potenţialul individual. Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de 

plecare rezultatele evaluării iniţiale. 

 Tratarea diferenţiată exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor 

instructiv-educative să stimuleze dezvoltarea copilului. Copiii aflaţi în diferite faze ale insuccesului şcolar pot 

fi cuprinşi în activităţi frontale, dar trebuie trataţi şi individual, cu sarcini de lucru care să ţină seama de 

dificultăţile lor. Cadrul didactic trebuie să pună  accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, 

ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, 

evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea încrederii în 

posibilităţile fiecărui copil de a reuşi. 

 Primul pas în integrarea școlară a copiilor cu cerințe educative speciale îl constituie stabilirea exacta a 

deficienței, deoarece abordarea cadrului didactic, stabilirea metodelor, mijloacelor și chiar a conținuturilor 

învățării se va face în funcție de acesta. De exemplu, elevii cu deficienţe mintale au în general aptitudini scăzute 

în toate domeniile,  în schimb, cei cu dificultăţi de învăţare nu au dificultăţi decât în anumite domenii, astfel se 

vor adapta conținuturileși metodele în funcție de particularizarea cazului. 

 În activităţile didactice destinate elevilor cu deficiență mintală se pot folosi metodele expozitive 

(povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 

adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să fie 

sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze elevii prin întrebări de control 

pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci 

când se impune acest lucru. De exemplu, în utilizarea povestirii ca metodă didactică, trebuie să fie însoțită de 

suport ilustrativ, sugestiv sau imagini, deoarece atenția poate fi captată mai ușor. 

 Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte 

conţinutul unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi 

senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea 

activă, emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. 

 Profesorul poate folosi în procesul de predare-învățare, evaluare diverse strategii și intervenții utile cum 

ar fi, folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, astfel încât să fie încurajat și cel mai mic 

progres al elevului cu deficiență mintală. Elevii trebuie sprijiniți, încurajați printr-un ton calm, o stare 

binevoitoare a profesorului, o atitudine deschisă. 

 Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază ale unui fenomen sau 

proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia 

specială, mai ales în activităţile de consolidare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. 
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 În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă 

învăţarea prin cooperare. Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei 

fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe 

alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, 

realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului. 

 Cadrele didactice pot întâmpina probleme în comunicarea cu acești elevi, în captarea atenției, progresul 

lent al copiilor, aceștia putând deranja ora având probleme de disciplină. Cadrele didactice pot întâmpina 

dificultăți în găsirea metodelor pentru a convinge copilul cu deficient mintal  să îndeplinească sarcinile lecției, 

depunând un efort sporit. Activitatea copiilor cu deficienți mintal trebuie permanent urmărită astfel timpul 

devine un dușman în activitățile copilului cu deficiență mintală. 

 Folosind metodele potrivite de predare – învăţare – evaluare şi respectând ritmul propriu al fiecărui 

copil, elevii care prezintă tulburări de învățare și dificultăți cognitive pot înregistra progrese şcolare, uneori 

remarcabile. Consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie 

în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. Cadrele 

didactice implicate în educaţia incluzivă pun accent pe desfăşurarea de activităţi care presupun lucrul în echipă 

şi cooperarea, respectarea identităţii culturale a fiecărui copil, monitorizarea eficacităţii activităţilor de predare 

– învăţare – evaluare, sprijin şi remediere şcolară. 

 Adaptarea curriculum-ului, fragmentarea conținuturilor, stabilirea unor obiective graduale,  însoțirea 

conținuturilor informaționale de materiale intuitive,  vizuale, auditive sau kinestezice, lecțiile inter-active, în 

care să se utilizeze metode activ-participative, adaptarea predării-învățării la teoria inteligențelor multiple, 

constituie unii dintre factori care contribuie la realizarea obiectivelor și obținerea de progrese școlare în cazul 

copiil cu dificultăți de învățare.  

  Copiii cu tulburări de învățare și dificultăți cognitive pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. 

Astfel copilul capătă prin joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele 

din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în 

grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă 

şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile 

trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

 Copiii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi modalităţi 

de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru deplasare, asistenţă 

medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

 La nevăzători, are loc formarea şi dezvoltarea unor reprezentări spaţiale pe baza explorării tactil-

kinestezice a obiectelor. Lipsa datelor senzoriale provenite de la analizatorul vizual duce la existenţa unui 

decalaj între latura abstractă şi cea concretă a cunoaşterii. Atenţia şi memoria sunt puncte forte ale nevăzătorilor. 

Atenţia este relativ bine dezvoltată, este favorabilă unei bune evoluţii a limbajului, orientând activitatea mintală 

prin audiţii. Memoria are calităţi superioare, prin apelarea permanent la ea, nevăzătorul sau ambliopul realizează 

antrenarea acesteia. Nevăzătorii folosesc un sistem de scriere şi citire special, în care funcţia dominantă o are 

analizatorul tactil-kinestezic. 

 Cel mai cunoscut şi mai eficient a fost realizat în 1809 de Louis Braille, nevăzător în urma unui 

accident, inspirându-se din scrierea secretă a unui căpitan din armata franceză. El a realizat un alfabet format 

din 76 de semne diferite, fiecare semn fiind alcătuit din 1- 6 puncte. Din cauza deficienţei lor, aceste persoane 

simt nevoia unei ordini depline, a aşezării şi păstrării obiectelor în locuri bine delimitate, bine ştiute, pentru a fi 

uşor găsite. Ei sunt disciplinaţi şi manifesta autocontrol faţă de comportamentele proprii, pentru a se adapta şi 

corela mai bine cu cei din jur. 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1750 
 

 Copiii cu deficienţe de auz trebuie implicați în activităţi/programe destinate învăţării limbajului, 

percepţiei timpului, familiarizării cu lumea normală din jurul lor prin lecţii şi excursii desfăşurate în afara şcolii 

şi comunităţii din care fac parte. Este cunoscut faptul că asimilarea limbajului scris de către copilul surd este 

diferită de cea a copilului normal, pentru că, în timp ce elevii care aud folosesc scrierea ca o formă secundară 

de limbaj, pentru copilul surd limbajul scris este forma primară, care poate servii şi ca o premisă a articulării.  

 Integrarea şcolară și reușita acestei categorii de copii depinde şi de atitudinea profesorilor din şcolile 

obişnuite faţă de specificul nevoilor acestor elevi care le solicită un efort substanţial, de gradul de înţelegere 

faţă de ei. Deficienţii de auz prezintă intelect normal. Pentru hipoacuzici metodologia  este asemănătoare celei 

pentru auzitori: intervenţii în dimensiunea socială a asistenţei sociale pentru copii cu CES. Pentru surzi 

structurile sunt centrate pe procesul demutizării şi are ca scop transferul ulterior într-o şcoală pentru auzitori.   

 Integrarea socială şi profesională depinde de calitatea procesului instructive-educativ recuperator, de 

dezvoltarea psihologică a subiectului, de motivaţie, calităţile voliţionale, de atitudine şi participarea lui activă. 

Se recomandă orientarea către profesii care nu solicită auzul şi echilibru: croitor, tehnician dentar; tâmplar, 

strungar, bucătar-cofetar, parchetar.  

 Pentru integrarea școlară a copiilor cu dizabilităţi fizice/locomotore este absolut necesară existența 

unor resurse de la nivelul şcolii/clasei care să acorde sprijin în acţiunile lor de locomoţie/deplasare sau care 

solicită o poziţionare adecvată în clasă.  

 Stabilirea unui relații între cadrul didactic și copiii cu dizabilităţi fizice/locomotore prin empatie și 

crearea unui mediu familial, pozitiv din punct de vedere emoțional va contribui la facilitarea desfășurării actului 

educative. Se va cere copiilor să comunice când anticipează că vor avea nevoie de ajutor (în măsura în care 

acest lucru este posibil), se recomandă să nu se sprijine de scaunul rulant al elevului, iar dacă se stă de vorbă cu 

un elev aflat în scaunul rulant mai mult de câteva minute, se recomandă aplecarea pentru a fi situat la nivelul 

ochilor săi şi a nu-l obliga să adopte o poziţie incomodă şi supărătoare.  

 Când se planifică timpul pentru activităţi, trebuie să se țină  cont şi de timpul de care au nevoie elevii 

pentru a schimba sala sau locul. În sala de clasă, pot fi aduse în clasă pupitrele gen masă, cu spaţiu adecvat atât 

pentru poziţionarea picioarelor, cât şi pentru deplasarea scaunului rulant sau alte obiecte de mobilier care să 

permit deplasarea acestor copii. Elevilor cu dizabilităţi trebuie să li se acorde mai mult timp pentru a-şi duce 

activităţile la bun sfârşit şi se recomandă implicarea elevilor ce utilizează scaune rulante cât mai mult posibil în 

activităţi. În cazul elevilor cu probleme grave de prehensiune se folosesc metode și mijloace în care să se 

folosească cât mai puțin instrumentele de scris.  

 În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar, fiind mereu sancţionat de către educatori.  Din asemenea 

motive, copilul cu tulburări de comportament se simte respins de câtre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca 

urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte 

în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

 În cazul copiilor cu tulburări de comportament, specialiştii în domeniu oferă următoarele recomandări: 

identificarea şi valorificarea permanentă a punctelor tari/elementelor pozitive pe care elevii le au (nu există 

copil sau elev rău în adevăratul sens al cuvântului, adesea, această caracteristică este atribuită ca o etichetă de 

către adult pentru a-şi arăta nemulţumirea, dar etichetările construiesc distanţe şi bariere între adulţi),  

observaţiile sau avertismentele verbale să fie clare, exprimate între patru ochi şi fără o frecvenţă prea mare, care 

poate declanşa reacţii/conduite opuse, iar activităţile în grup să se desfăşoare în situaţii diverse, cu sarcini care 

să solicite interacţiunea şi colaborarea dintre membrii grupului. 
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 La selectarea/alegerea sarcinilor/activităţilor, se recomandă ca elevii să fie consultaţi şi să se ţină seama 

de opţiunile / propunerile lor, să fie incluşi în grupe de lucru, să primească roluri/responsabilităţi clar explicate 

şi să fie apreciaţi, valorizaţi şi evidenţiaţi în faţa colegilor la fiecare reuşită.  

 O altă recomandare, care poate fi utilă în activităţile didactice cu elevi care reprezintă dificultăţi 

comportamentale, constă în înţelegerea comportamentului acestora din trei perspective care se succedă:  

 evenimentele anterioare – ce anume s-a întâmplat înainte de apariţia comportamentului manifestat (spre 

exemplu, ce s-a întâmplat în ora de dinainte, în familie, înainte de a veni la şcoală);  

 comportamentul - în ce anume constă comportamentul respectiv (explicarea cu exactitate a comportamentului 

manifestat de elev);  

 consecinţele – care este rezultatul comportamentului respectiv (spre exemplu, ceilalţi elevi se supără, mustrări 

din partea profesorului, elevul refuză colaborarea).  

 Integrarea  copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi 

extracurriculare. Este necesară o riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în 

relaţie directă cu posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care elevii 

respectivi le resimt în raport cu actul educaţional. Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în 

faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste 

activităţi dezvoltă la elevi priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru 

că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea socială. 

 Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit  dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor 

naturale şi de patrimoniu,  formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a mediului natural, în vederea 

adoptării unui comportament ecologic adecvat. 

 Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la elevii cu 

CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii, îi mobilizează la cooperare. 
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Stimularea inteligențelor multiple 

 

Prof. pentru învățământul primar ȘTIRBĂȚ ADINA 

Școala Gimnazială ,,Nicoale Iorga” Bacău 

 

 

Unitatea tematică : Toamna 

Tipuri de inteligență: Inteligența lingvistică/ Inteligența logico-matematică 

Nr. 

crt. 

Tipul de inteligență 

 

Tehnici de  stimulare 

1. Inteligența lingvistică Ziua 1. Elevii: 

• ,,Să ghicim!” 

-Recunosc anotimpul TOAMNA descris în ghicitori. 

1. Anotimpul frunzelor uscate, 

Lăzilor cu roade încărcate. 

Anotimpu-n care noaptea creşte 

Şi în care vremea se răceşte. 

2. Au plecat spre ţări cu soare 

Păsările călătoare, 

Căci la noi e frig şi plouă. 

Vântul bate cu putere 

Frunzele-au căzut şi ele. 

În cămară adunate 

Stau la sfat fructele coapte 

Nu este greu de ghicit 

Ce anotimp a sosit ? 

• ,,Litere-n căsuțe” 

-Rezolvă un rebus pentru a obţine cuvântul TOAMNA (platforma 

wordwall) 

https://wordwall.net/ro/resource/2868355 

• Ascultă poezia ,,Toamna” de Demostene Botez. 

 
• ,, Maratonul transformărilor” 

- Alcătuiesc propoziții enunțiative despre fiecare fruct/legumă din 

imaginea prezentată în poezie, apoi transformă enunțurile în 

propoziții interogative/exclamative.  

             Exp. Strugurii sunt parfumați. 

https://wordwall.net/ro/resource/2868355
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                      Ce parfumați sunt strugurii! 

                       Sunt parfumați strugurii? 

-Transformă, după modelul dat, o listă cu pluralul, singularul, 

diminutivele unor cuvinte solicitate din poezie: 

            Exp.: vară-veri, seară-seri, fructe-fruct,mer-măr, pere-pară, 

prune-prună,alune-alună, gutui-gutuie, legume-legumă, pui-puișor, 

mere-merișoare, puf-pufuleț). 

 

• ,,Fructul magic” 

- Stabilesc corespondenţa între ghicitorile despre fructele de toamnă 

şi imaginile care reprezintă răspunsul corect. 

1. În livadă găzduit, 

Are frunză şi codiţă, 

Mustăţi, dar nu-i pisicuţă. 

Pe-o jumătate-i înfocat, 

Pe cealaltă-i luminat.                                                                   

(MĂRUL)  

2. Balon dezumflat, 

Galben colorat, 

Are mustăcioară 

Şi se cheamă…..(PARĂ) 

3. Patru fraţi o haină îmbracă!(NUCA) 

4. Acrişoare sunt şi bune 

Brumării li se mai spun 

Şi la fiert dacă se pun,  

Faci cel mai gustos magiun.(PRUNE) 

5. Pepenaşul cu gurgui 

E-mbrăcat cu puf de pui ! (GUTUIA)  

• ,,Mixăm litere și cuvinte” 

-Combină litere din cuvântul TOAMNA pentru a obține nume 

proprii (exp. Ana, Oana, Tom, Amna, Mona). 

-Ordonează cuvintele date pentru a alcătui şi scrie  propoziţii. 

Exp. Rodnic, toamna, anotimp, cel, este, aurie. 

        Toamna aurie este cel mai rodnic anotimp. 

•,,Spectator-culegător” 

- Identifică  schimbările care se petrec în natură, toamna, pe  

baza filmulețului despre toamnă și a propriei experiențe. 

https://youtu.be/k6fow0c_8QU 

• ,,Micul scriitor” 

-Crează oral un scurt dialog (4-5 replici) pe baza unei secvențe din 

filmul vizionat. 

- Scriu un text intitulat : ,,De vorbă cu Toamna”. 

 -Analizează comparativ cele două anotimpuri ale căror denumiri 

apar în poezie, creând versuri (3-4) care să se potrivească fiecăruia: 

         

     

 

https://youtu.be/k6fow0c_8QU
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•,,Reporterul ideal” 

-Joc de rol: Interviu cu Toamna  

   Activitate desfășurată în perechi, un elev este reporterul, iar altul 

interpretează rolul toamnei. 

2.  Inteligența logico-

matematică 

ZIUA 2. Elevii: 

•,, Jocuri matematice de calcul oral” 

-Socotesc şi află răspunsul la două ghicitori matematice. 

1. În livada lui Ionel 

Rânduri să tot fie, 

Trei cu meri, patru cu peri, 

Și-alte cinci cu prune dulci. 

Băiețelul a umplut, pe rând, 

Coșuri cu fructe cât vrei. 

Mere câte opt pe rând a dus, 

Pere câte șapte coșuri a cules, 

Iară prune câte cinci de fel a pus. 

Ia ghicește dacă poți 

Câte coșuri a cules Ionel? 

2. Sus, pe cerul înnorat 

Păsări călătoare azi s-au adunat. 

Două cârduri mari de berze, 

Numărând la fiecare câte douăzeci și cinci, se pare, 

Iară cârduri de cocoare, să fi tot fost vreo trei,  

Mai micuțe și nu prea, câte zece s-ar părea. 

Un nor furios și iute, printre ele s-a băgat, 

Astfel cârdurile a separat, 

Și în urmă a lăsat unul de cocori intact 

Și vreo douăzeci de berze rare. 

Vezi acum și calculează 

Câte păsări călătoare drumul și l-au continuat? 

•,,Jocuri logico-matematice” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................
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-Pornind de la următoarea imagine realizează următoarele sarcini de 

lucru: 

 

 

 

 

 

 

- Rezolvă înmulțirile și stabilesc valoarea fiecărui fruct. 

- Descoperă cele mai mari/mici numere formate din sute, 

zeci, unități, utilizând  numerele descoperite anterior.  

- Compun probleme pornind de la ultima operație dată. 

• ,,Termenul salvator” 

-Identifică, în funcție de rezultatele obținute prin rezolvarea 

exercițiilor date, caracteristici ale toamnei.(exp.50-rece, 208-

ploioasă) 

Exp. 54+96-a=100-50+5×10 

         b-17+26-3×7=196 

•Relaxarea cu jocuri ce implică gestionarea banilor. 

Joc: ,,Piața Buburuzelor” 

        Colțul toamnei din sala de clasă, special amenajat cu fructe și 

legume de toamnă, va reprezenta PIAȚA. Aici elevii ( cu o listă de 

cumpărături stabilită în prealabil) vor avea rolul 

vânzătorilor/cumpărătorilor, vor folosi un cântar de mână pentru 

cântărirea produselor, iar pentru plată bani de plastic/ hârtie (ce imită 

monedele și bancnotele reale). Astfel vor fi puși în situația de a cântări 

produsele, de a le stabili o valoare, de a calcula fără sprijinul unor 

instrumente ajutătoare. 

• Compară (cu colegul de bancă) rezultatele obţinute după rezolvarea 

adunărilor din lista de cumpărături, apoi stabilesc cine a cheltuit mai 

mulți bani și cu cât, cât i-a mai rămas fiecăruia.        

• Alcătuiesc, apoi rezolvă  o problemă (minim 3 operații/ cel puțin 2 

moduri de rezolvarea) pe baza unei  imagini cu flori de toamnă. 

• Alcătuiesc un clasament, ordonând descrescător sumele plătite de 

colegi pentru achiziționarea produselor din cadrul jocului:,,Piața 

Buburuzelor” 
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STUDIU DE SPECIALITATE: JOCUL - PRIORITATE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ÎN 

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ 

Prof. Inv.Presc.  Pureca Elena Emanuela 

GPP Nr1Căsuța Piticilor, Horezu, Vâlcea  

 

 Jocul este ocupaţia preferată şi cea mai intensă a copiilor. Adulţii reneagă des şi repede amintirile 

legate de această activitate. Ideea de "joc" ne arată, în sens pozitiv, că trebuie să îndrăznim, că trebuie să luptăm, 

că trebuie să ne lăsăm ademeniţi de această activitate . "A te juca" este o confruntare plăcută cu tine însuţi, cu 

ceilalţi, cu diferite materiale şi procese şi cu mediul înconjurător. În societatea noastră modernă ideea de joc a 

decăzut. Limbajul curent preferă acele sensuri ale cuvântului care trimit la o conotaţie negativă: "Este doar un 

joc!", "Înainte munca, după aceea urmează jocul!", "Te joci cu mine?" ş.a.m.d. Principiul performanţei, 

dobândirea prestigiului, comportamentul concurenţial şi răsplata materială sunt astăzi motivaţiile principale 

pentru joc. Valenţele legate de fantezie şi creativitate sunt lăsate la urmă. 

Jocul, prieten nelipsit al copilului reprezintă pentru perioada preşcolară principala activitate, fiind o formă de 

manifestare internaţională, fără bariere geografice şi religioase, o activitate care îi reuneşte pe copii şi în acelaşi 

timp îi reprezintă. 

În decursul jocului copilul acţionează asupra obictelor din jur, cunoaşte realitatea, îşi satisface nevoia 

de mişcare, dobândeşte încredere în forţele proprii, îşi îmbogăţeşte cunoştinţele. 

Manifestându-şi dorinţa de a participa la viaţa şi activitatea celor din jur, copilul işi asumă rolul de adult, 

reproducând activitatea şi raporturile lui cu ceilalţi oameni. Jocul este în acest fel social prin natura lui. Însuşi 

posibilitatea de a-şi imagina realitatea, de a o reflecta, reprezintă pentru copil sensul jocului. Prin această 

activitate copilul îşi satisface nevoile prezente şi se pregăteşte de viitor. 

Jocul este activitatea de bază în grădiniţă şi cuprinde toate ariile de activitate, realizând procesul de învăţare 

într-un mod atractiv, antrenant şi uşor asimilabil de către copil.. 

Copilul se joacă de la intrarea în grădiniţă până la micul dejun, în timpul activităţilor didactice de 

dimineaţă, apoi se joacă serios în cadrul activităţilor comune, apoi se distrează jucându-se în timpul activităţilor 

complementare şi numai masa de prânz şi somnul opresc temporar această activitate, ea urmând sa îşi reia cursul 

după trezirea copiilor şi până la plecarea lor acasă, unde bineînţeles, această activitate continuă. 

Teorii de joc: 

De-alungul timpului au fost enunţate unele teorii privind originile şi formele de manifestare a jocurilor. 

Astfel s-a urmărit stabilirea unor puncte comune de definire a termenului de "joc" şi a conţinutului lui (v. 

KRAUS 1999/2000, pag. . Exemple ar fi următoarele: 

Teoria eliberării de energie - Noi, oamenii, avem la îndemâna determinăriivieţii mult prea multă 

energie. Prin joc noi eliberăm acest surplus de energie şi putere. 

Teoria instinctului de joc - Oamenii posedă, asemenea animalelor, anumite capacităţi moştenite, care 

în mare parte sunt acoperite şi deviate prin educaţie. În unele activităţi ale adulţilor, acest instinct se manifestă 

ca poftă de joc. 

Teoria curăţiei (Catarsis) - Noi, oamenii, suntem conduşi de instincte iniţialagresive şi neadaptabile 

vieţii în comunitate. Jocul reprezintă o posibilitate de a se debarasa pe cale paşnică de aceste impulsuri. 

Teoria exerciţiului - Noi, oamenii, interpretăm jocul ca o creaţie înţeleaptăanaturii, pentru ca noi să 

avem astfel un spaţiu şi un timp corespunzător acomodării la diferite situaţii. 

Teoria recreării - Noi, oamenii, alungăm stările de moleşeală şi plictiseală şialimentăm energie prin 

joc. 
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Teoria satisfacerii aparente - În joc noi putem schimbaşi reflecta realitateadupă dorinţele noastre. Cu 

acest prilej noi dezvoltăm puteri nebănuite. 

Teoria expansiunii Eu-lui propriu - Prin joc, noi învăţămşi prelucrămactivităţi necesare în decursul 

vieţii noastre viitoare. 

Teoria dezvoltării creativităţii - Bazele atitudinii de joc sunt fanteziaşicapacitatea de organizare şi 

modelare. 

Prin caracterul, conţinutul şi structura lor, jocurile sunt foarte numeroase şi variate. Ţinând seama de 

sarcinile educaţiei preşcolarului şi de influenţa formativă a jocului asupra copilului, pedagogia preşcolară 

clasifică jocurile în: jocuri de creaţie, jocuri de construcţie, jocuri didactice, jocuri logice, jocuri de mişcare, 

jocuri distractive. 

Jocul didactic are un caracter mult mai pronunţat decât celelalte jocurişi seutilizează în grădiniţă în 

scopul îmbogăţirii şi aprofundării experienţei cognitive a copiilor, precum şi în vederea dezvoltării proceselor 

psihice de reflectare directă şi nemijlocită a realităţii. Jocurile didactice se practică atât în cadrul activităţilor 

comune, cât şi în afara lor, ele fiind nişte activităţi accesibile şi atractive copiilor prin intermediul cărora se 

realizează majoritatea sarcinilor instructiv educative în grădiniţă. 

Conţinutul jocului este dat de cunoştinţele copiilor despre plante, animale, obiecte, anotimpuri, 

activitatea oamenilor, referiri la reprezentări matematice. 

Sarcina didactică apare ca o problemă de gândire şi dă sensul jocului şi atracţia copilului spre el. De aceea 

sarcina didactică nu trebuie să fie prea grea pentru a demoraliza copiii, dar nici prea uşoară pentru a-i plictisi. 

Regulile jocului arată copiilor cum să se joace, cum să rezolve sarcina didactică şi sunt condiţionate de 

conţinutul fiecărui joc. 

Elementele de joc, o altă componentă a jocului didactic fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută 

şi atractivă pentru copii. Ele constă în: momente de aşteptare, surprize, ghicire, mişcare, întrecere, galerie, 

aplauze. 

Jocul didactic are o mulţime de valenţe formative. Prin intermediul lui se activează vocabularul şi 

limbajulcopiilor, se corectează deficienţele de exprimare, se formează deprinderea de exprimare corectă, 

coerentă, în propoziţii logice. 

Cea mai mare pondere în cadrul lor o au metodele de învăţare prin acţiune efectivă. 

Raportul dintre principiile învăţământului şi metodologia didactică, dinamica acestor categorii pedagogice, atât 

în plan teoretic, cât şi practic sunt condiţionate de înţelegerea caracterului interactiv predării şi învăţării . 

Având în vedere aceste principii, jocurile didactice se planifică în ordine cronologică, în aşa fel ca 

fiecare predare să fie urmată de un joc de fixare şi apoi consolidare a cunoştinţelor predate. 

Pentru dezvoltarea auzului fonematic se pot desfăşura jocuri ca: Deschiode urechea bine, Al cui glas este, etc. 

Prin jocuri ca: Găseşte cuvântul potrivit se urmăreşte activizarea vocabularului, spontaneitatea gândirii 

prin realizarea unor exerciţii verbale. 

Jocurile didactice pentru cunoaşterea mediului au ca scop consolidarea şi verificare cunoştinţelor 

copiilor în urma observărilor, a lecturilor după imagini, a plimbărilor şi vizitelor (La piaţă, Când se întâmplă, 

Cu ce călătorim). 

Jocul didactic matematic constituie şi el un mijloc atractiv de realizare a sarcinilor număratului şi 

socotitului (Completează ce lipseşte, Cine aşează mai bine etc.) 
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Integrarea copiilor cu C.E.S 

Prof. înv. primar Monica Velea 

Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova 

 

   Despre educaţie s-a vorbit şi se vorbeşte mult şi, totuşi, nu este suficient. Dacă dorim să intervenim 

în favoarea copiilor, trebuie să le oferim tuturor o educaţie de calitate şi, în mod deosebit, celor cu 

cerinţe educative speciale: o educaţie de calitate pentru toţi într-o şcoală pentru toţi. 

   Psihopedagogia integrării și normalizării, este o ramură a psihopedagogiei speciale, care studiază 

sistemul de învățământ bazat pe școlile incluzive. Acestă ramură modernă s-a construit în anii 1960. 

Impunerea acestei discipline a fost determinată de necesitatea respectării Drepturilor Fundamentale 

ale Omului, dreptului fundamental la educație egală pentru toti copiii, ținând seamă de cerințele lor 

specifice. 

     În ultima perioadă, sistemul educativ a suferit anumite schimbări fundamentale prin apariția 

conceptelor de educație integrată și școală incluzivă datorită elevilor cu cerințe speciale educative.  

     Copii cu C.E.S suferă diferite tipuri de deficiența, de aceea curriculum școlar trebuie să fie cât mai 

flexibil pentru a putea permite fiecărui copil să avanseze în ritmul său propiriu și sa fie tratat în funcție 

de capacitățile sale de învățare. Flexibilitatea curriculum-ului se referă la adaptarea conținuturilor, 

metodelor, mijloacelor și tehnicilor de lucru în cadrul activităților instructiv-educative. 

      Profesorul de sprijin este o persoană specializată în activitățile educative și recuperatorii adresate 

copiilor cu C.E.S. Acesta poate fi angajatul unei școli speciale, al unui centru de recuperare sau al unei 

școli incluzive. Pe lângă activitățile specifice, profesorul de sprijin poate participa la activitățile 

didactice din clasă pentru a se ocupa în special de copilul/copiii cu C.E.S. 

     Nirje spune că, „ integrarea înseamnă să ți se permită sa fii capabil sa fii tu însuți printre ceilalți”. 

Integrarea se referă la  „relația care se instaurează între individ și societate” (Nirje,B.,1976) 

      Astfel totți elevii au dreptul la educație și trebuie să vedem potențialul fiecărui elev, concentrându-

ne asupra metodelor de ajutorare a copiilor, astfel încât aceștia să se simtă egal creându-i condiții 

necesare. 

      Prin includerea elevilor cu handicap în școlile obișnuite, se ajunge mai ușor la înțelegerea lor  de 

către normali, la acceptarea și protejarea lor, chiar în grupurile sociale obișnuite. (E.Verza,1992) 

      Copiii normali nu sunt  întotdeaunda draguți cu cei care sunt diferiți de ei. Unii sunt mai rautacioși 

și atunci când sunt în preajma copiilor cu C.E.S, îi pot imita, pot râde de ei, se pot juca lângă ei fară 

să-i includă. Pentru a-i putea înțelege mai bine, se pot organiza jocuri cu ajutorul cărora pot înțelege 

pe rând diverse handicapuri. 

      Modelul itinerant este un sistem în care copilul este integrat intr-o clasă pentru copii normali, fiind 

instruit de către profesorul clasei normale de elevi  și este sprijinit de un profesor itinerant (specializat 

în munca cu copiii cu handicap). Copiii integrați vor beneficia de o programă adaptată nevoilor 

educaționale, programe de intervenție personalizate. 

Este foarte importantă colaborarea cu familia elevului cu C.E.S. 

     În ceea ce privesc activitățile didactice destinate elevilor cu C.E.S se pot folosi metode precum 

povestirea, expunerea, explicația, descrierea, folosindu-se un limbaj adecvat, prezentarea trebuie să 
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fie clară, concisă, ideile să fie sistematizate, să se recurgă la procedee si materiale intuitive, elevii 

trebuiesc antrenați prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înțelegerii și pentru a interveni cu 

noi explicații. Spre exemplu în cazul copiilor cu deficiență mintală utilizarea povestirii ca metodă 

didactică trebuie să fie însoțită de suport ilustrativ, sugestiv sau imagini, deoarece atenția poate fi 

captată mai ușor. 

     Metoda demonstrației îi ajută pe elevii cu C.E.S să înțeleagă elementele de bază a unui fenomen 

sau proces. O bună metoda care poate fi folosită cu o maxima eficiență este învățarea prin cooperare. 

Astfel elevii se pot ajuta reciproc, încurajându-se și împărtășindu-și ideile, se învață unii pe alții, 

realizează că au nevoie unii de alții pentru a duce o sarcina a grupului la bun sfârșit. 

     Din experiența personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învățare-

evaluare diverse strategii și intervenții utile cum ar fi: folosirea frecventă a sistemului de recompense, 

laude, încurajări, astfel încât să fie încurajat și cel mai mic progres al elevului cu C.E.S. Elevii trebuie 

sprijiniți, încurajați printr-un ton calm, o stare binevoitoare a profesorului, o atitudine deschisă. 

    Ca în orice domeniu există avantaje și dezavantaje, astfel cadrele didactice pot întâmpina probleme 

în comunicarea cu acești elevi, în captarea atenției, progresul lent al copiilor, aceștia putând deranja 

ora având probleme de disciplină. Cadrele didactice pot întâmpina dificultăți în gasirea metodelor 

pentru a convinge copilul cu C.E.S să îndeplinească sarcinile lecției, depunând un efort sporit. 

Activitatea copiilor cu C.E.S trebuie permanent urmărită astfel timpul devine un dușman în activitățile 

copilului cu C.E.S. 

     Cu certitudine elevii cu C.E.S au nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării și devenirii lor ca 

și ceilalți elevi cu succese și insuccese, cu realizări și ratări, dar și cu rezultate încurajatoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie : Gherguț, A., Sinteze de psihopedagogie specială, Editura Polirom, 2005; 

Popovici, D. V., Elemente de psihopedagogia integrării, Editura PRO HUMANITAS, București 1999. 
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DEFICIENȚE MINTALE. SINDROM DOWN 

Neofit Cristina-Ioana 

 Colegiul Tehnic ”August Treboniu Laurian”, Agnita, jud.Sibiu 

 

„Să nu fii inferiorul, nici superiorul vreunei alte fiinţe omeneşti. 

Ţine minte că fiecare om este o variaţiune a ta însuţi” (William Saroyan) 

 

         În condiţiile actuale de organizare a procesului de recuperare prin învăţare, formele accesibile de abordare 

unitară a laturilor personalităţii copilului cu deficienţă de intelect rămân cele organizate în forma jocului – 

învăţare .  

    Școala reprezintă mai mult decât jocul, „dar fără echilibrul adus de joc ea nu are eficienţă, dacă nu va 

împrumuta de la joc elanul şi ritmurile, pentru a le da un scop înalt, ea nu-şi va îndeplini niciodată sarcina ei 

unică de a-l ajuta pe copil să cucerească umanitatea” (Cheateau J., 1970, p. 179). 

          Primul pas pentru integrarea educativă este depistarea cerinţelor educative speciale. Identificarea 

copilului cu cerinţe educative speciale se face de către familie, cadrele didactice, medici, specialişti sau medicii 

de familie. Evaluarea, expertizarea, orientarea şi/sau reorientarea şcolară a copilului cu CES se face de către 

comisiile şi serviciile specializate. 

           Al doilea pas este diagnosticarea, care constă în identificarea nevoilor speciale pe care le prezintă 

copilul/elevul şi se face de către Comisia Internă de Evaluare Continuă din cadrul şcolii. 

           Al treilea pas este emiterea propunerii şi implicit a deciziei de acordare a sprijinului, această decizie 

include atât forma de integrare, cât şi tipul de intervenţie de care are nevoie copilul şi se ia numai cu acordul 

părinţilor sau la cererea acestora. 

Legislaţia permite părinţilor să-şi înscrie copii cu sindrom Down la orice şcoală, fie în clase integratoare, fie, 

acolo unde există, în clase integrale. Până la urmă, ultimul cuvânt îl are familia. Dar multor cadre didactice le 

este teamă să accepte în clasele lor astfel de copii. O teamă izvorâtă din ideea că nu se vor descurca cu ei, că le 

vor crea probleme. De cele mai multe ori motivul invocat este faptul că deja clasa e la capacitatea maximă de 

elevi admişi şi părinţii sunt nevoiţi să caute alt loc, altă variantă să-şi educe copiii. 

Sindromul Down, spun specialiştii, nu trebuie perceput ca o boală, ci ca o condiţie permanentă, care va dura 

toata viaţa şi, pentru care, în prezent nu există mijloace eficiente de tratament şi vindecare. Singurele mijloace 

de tratament sunt dragostea celor din jur, stimularea permanentă şi integrarea în societate, în lumea reala, a 

copiilor cu Sindrom Down. 

În procesul de dezvoltare normal, copilul trece printr-un  numǎr de etape. Cu fiecare etapǎ, copilul tinde 

sǎ manifeste anumite caracteristici fizice, psihologice si emoţionale. Deşi toţi copiii trebuie sǎ parcurgǎ aceleaşi 

etape de dezvoltare, fiecare o face în ritmul sǎu propriu care reflectǎ personalitatea sa unicǎ şi propria 

experienţǎ. 

• Pentru ca integrarea copiilor in societate să decurgă in condiții normale , rolul părinților este esențial. 

În acest sens, specialiștii susțin că ei trebuie sa fie primii care sa nu privească manifestările sindromului Down 

ca pe un complex. Pentru început, părinţii trebuie să se elibereze de gândul că ei sunt vinovaţii pentru 

dizabilitatea copilului. Ei nu sunt vinovaţi, şi toată această căutare „a cui este responsabilitatea” este inutilă. 

•  Copiii cu sindrom Down se pot integra uşor în societate dacă pregătirea lor începe de la cele mai 

fragede vârste și trebuie înscris la o școală de stat normală. Majoritatea instituțiilor de învățământ au elaborat 

in prezent programe speciale care sa permită  copiilor cu astfel de probleme integrarea intr-o clasa standard. 

Copiii cu sindromul Down sunt copii normali, dar cu nevoi speciale. Copiii cu sindrom Down se pot integra 

uşor în societate dacă pregătirea lor începe de la cele mai fragede vârste. 
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• Copiii ce se confrunta cu sindromul Down nu vor reacționa ca oricare alt copil in ceea ce privește  

relaționarea cu semenii săi. Acest lucru nu înseamnă însă ca nu dețin capacitatea de a face fata situațiilor mai 

complexe sau chiar delicate. Prin urmare este recomandat  inhibarea nevoia de a-i proteja si să fie lăsați, atât 

cat este posibil, sa se descurce singuri si, de ce nu, sa facă propriile greșeli. 

• Copilul cu sindrom Down  trebuie să se bucure de aceeaşi atenţie pe care o acordăm celorlalţi copii, nu 

numai pentru a-l ajuta, dar şi pentru că el, la rândul lui, poate să-i ajute pe mulţi. La modul ideal, dacă în fiecare 

clasă din şcolile obişnuite ar exista un asemenea copil şi dacă profesorii ar proceda în aşa fel încât acestor copii 

să le fie recunoscută demnitatea umană, ceilalţi copii ar putea fi ajutaţi să-şi dezvolte acele capacităţi de empatie 

şi dragoste care ar putea duce societatea umană spre noi progrese. Şi totuşi, aceasta inocenţă trebuie să fie 

îndrumată corect. Dacă li se permite să privească viaţa ca pe un joc, nu vor fi capabili să se integreze ca adulţi 

într-un univers al adulţilor. Daca însă sunt acceptaţi aşa cum sunt cu adevărat, ei se vor maturiza, vot deveni 

responsabili şi demni de încredere, prieteni de nădejde a celor care fac parte din comunitatea în care trăiesc. 

Strategii specifice prin care profesorii încearcă să activeze potenţialul acestor elevi şi să maximizeze 

experienţele lor de învăţare în clasă : 

 Contactul vizual trebuie păstrat permanent astfel elevul poate înţelege mai uşor ce i se cere să facă;  

  Trebuie să ne asigurăm că a înţeles mesajul, cerându-i elevului să repete instrucţiunile, informaţiile; 

aşa cadrul didactic îşi dă seama dacă sarcinile de lucru au fost înţelese de către elevul cu sindrom Down; 

 Pentru aşteptarea răspunsului ,cadrul didactic trebuie să aloce un timp suplimentar, deoarece  ritmul de 

lucru este mai lent la elevii cu sindrom Down. 

 Sarcinile de lucru trebuie împărţite pe paşi mici pentru a ne asigura că au înţeles sarcina. 

 Copiii cu sindrom Down  pot arata diferit, dar ei vor sa fie tratați în același mod in care toți copiii vor 

să fie tratați - cu respect, corectitudine, si prietenie. 

În viziune modernă, diversitatea disfuncţiilor psihice care definesc deficienţa mintală, se pune accent, nu pe 

performanţele intelectuale, ci pe reducerea acestor disfuncţii, valorificarea celor restante, potenţiale de a 

compensa, deci cele cu eficienţă în adaptarea şcolară şi socială. În acest context se înscrie ansamblul de tehnici 

şi metode de terapie de recuperare, stimulare, dezvoltare, compensare, care conjugate scopului educaţional, 

ridică calitatea actului instructiv, educativ, terapeutic din şcolile pentru copii cu cerinţe educative speciale.  

       Pentru o bună integrare, profesorul trebuie să proiecteze un plan educaţional individualizat, care să fie 

integrat în planul comun al clasei dar care să ţină cont de personalitatea copilului şi de nevoile specifice de 

învăţare ale acestuia. 

       Toatele detaliile sunt importante dar trebuie mare grijă pentru a nu transforma copilul într-un caz al clasei 

pentru că aceasta ar fi traumatizant şi ar adânci eşecul şcolar.  

 

Bibliografie: 

 ***Centrul de educaţie specială „Speranţa” 1999 - Ghid practic pentru părinţii copiilor cu sindrom 

Down, Timişoara, 

 Weihs, T. J. 1999 „Să-i ajutăm iubindu-i” Editura Humanitas, Bucureşti 

 Muşu I., (coord.) – Ghid de predare – învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale; lucrare 

editată cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România şi Asociaţia RENINCO; 
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Strategii de intervenție și  integrare a  copiilor cu C.E.S. 

 

                                                   Prof.pt.înv.primar și preș.Pășcuță Delia  

                                                        Școala Gimnazială Nr.1 Cristolț-Sălaj 

 

 

,,...în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu....toate aceste roade 

sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în școli minți mai agere sau mai 

încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câștigăm satisfacție și respect.....,,(Comenius) 

 

         Educația specială este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al 

copiilor cu deficiențe și care se desprinde tot mai mult de conținutul învațământului special.  

         Principiile care stau la baza educației speciale sunt: 

Toți copiii trebuie sa învețe împreună indiferent de dificultățile pe care le întampină aceștia sau 

diferențele dintre ele; 

Societatea și școala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-și realiza 

educația în școala publică; 

Formarea și dezvoltarea școlilor incluzive atât în mediu urban cât și în cel rural prin asigurarea 

resurselor umane cât și a celor materiale; 

Educația egală se realizeaza prin acordarea sprijinului necsar pentru fiecare copil cu deficiențe în 

funcție de cerința individuală. 

         Activitatea de incluziune și de integrare a copiilor cu deficicențe  în școala publică trebuie făcuta 

cu mult simt de răspundere de către specialiștii care actționează la diferite nivele structurale. 

     În materialul meu am să mă refer la  integrarea copiilor cu deficiențe mintale, dar și câteva repere 

metodologice privind predarea-învățarea la aceste clase. 

    Prin termenul de deficiență mintală se înțelege reducerea semnificativă a capacităților psihice care 

determină un ansamblu de dreglări ale reacțiilor și mecanismelor de adaptare ale individului la 

condițiile mediului înconjurător și la contextul social existent, fapt ce plasează îndividul într-o situație 

de incapacitate și inferioritate în raport cu ceilalți indivizii ai societății din care face parte . 

   În general, strategiile recomandate pentru facilitarea accesului la educație a copiilor cu dizabilități 

mintale sunt adresate celor identificați cu deficiență mintală ușoară până la deficiența mintală moderată 

pentru că formează grupa celor recuperabili, parțial educabili și perfectibili adaptabili la procesul de 

instrucție . 

    Din expriența mea, pot afirma ca trebuie să predomine solidaritatea și activitatea în echipă în clasă 

și mai puțin competiția . 

    Câteva repere metodologice privind predarea-învățarea la clasele care includ copiii cu deficiențe 

mintale . 

- se lucreză cu copiii la nivel corespunzător de dezvoltare a vorbirii și limbajului  

- i se permite copilului să spună ce are de spus, fără a i se pune condiții prea specifice sau a i se cere 

foarte insistent  
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- gesturile se traduc în cuvinte simple  

- i se permite copilului să arate prin gesturi ceea ce vrea să comunice dacă nu-și poate exprima verbal 

ideile  

- copilului i se dă întotdeauna sentimentului că profesorul este interesat de ceea ce el dorește să spună  

- se lucrează folosind calitățile, capacitățile copilului . 

- în activitatea cu un copil care are vorbirea limitată se utilizează în faza inițială obiecte care pot fi 

manipulate  

- se utilizează stimuli naturali, exeperiența directă din mediul de viață al fiecărui copil 

- se ține o evidență atentă a progreselor copilului, progrese care trebuie evedențiate și apreciate pozitiv 

.  

Ca recomandări generale în predarea- învățarea copiilor cu deficiențe mintale putem evidenția: 

- asigurarea achiziționării materialului nou prin repetarea cât mai variată 

- asigurarea, pentru cel care învață a unor metode de mediere verbală 

- promovarea unei atmosfere de succes în clasă 

- încorporarea în secvențele instrucționale a unor stimuli atractivi și a unor întăriri pozitive 

- organizarea, secvențierea și accesibilizarea cât mai riguroasă a instruirii, de la simplu la complex, de 

la ușor la greu, de la cunoscut la necunoscut de la concret la abstract 

- utilizarea flexibilă a unei mari varietăți de metode, prin care prezentăm materialul de învățare și 

memorizare acestuia 

        Integrarea școlară a copiilor cu handicap mintal se poate realiza, prin integrare individuala în 

clasele obișnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii deficienți în clase obișnuite.   

               Elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul 

disciplinelor de studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  

activităților suplimentare  în care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintala, în scopul 

recuperării acestuia. Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare 

va fi după posibilitățile fiecăruia. 

 Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite în PEI, 

adaptându-se după fiecare, deci factorul determinant al succesului școlar rămâne profesorul și în mod 

deosebit așteptările acestuia față de elevi . 
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POPAS ÎN LUMEA CĂRŢILOR 

 

Andonesei Lenuţa, Liceul cu Program Sportiv Iaşi 

Costache Viorica, Şcoala Gimnazială Larga Jijia 

Panainte Constantin, Școala Gimnazială Tansa-Suhuleț 

 

 

 ,,Punţile prieteniei” este numele parteneriatului stabilit  între Şcoala Gimnazială Larga Jijia, comuna 

Movileni, Şcoala Gimnazială Tansa - Suhuleţ şi Liceul cu Program Sportiv Iaşi. 

 Acest parteneriat stă sub semnul prieteniei dintre profesorii diriginţi de la cele trei clase de        a V-a 

şi urmăreşte prietenia care se poate lega între copii în timpul jocului,  în timpul drumeţiilor şi, nu în ultimul 

rând, prietenia bazată pe lecturile comune. 

 Parteneriatul  ,,Punţile prieteniei” este unul special, nu atât prin caracterul inedit –o suită de activităţi 

comune pentru elevii celor trei clase de a V-a, cât prin modul diferit în care se percepe fenomenul lecturii. Actul 

lecturii este scos din contextul evaluarii şcolare şi introdus într-unul mai liber, devenind punte între şcoală, 

bibliotecă, muzeu, parc şi, de ce nu, chiar şi stradă.  

 Ca dascăli, dar şi ca părinţi, am sesizat diminuarea interesului elevilor pentru lectură. Am încercat să 

găsim strategia potrivită pentru a forma o atitudine pozitivă a elevului faţă de lectură, ţinând seama de faptul că 

gustul pentru citit un vine de la sine, ci se formează de-a lungul timpului cu răbdare şi perseverenţă.  

 În vederea stimulării plăcerii de a citi, în condiţiile în care preocuparea elevilor în această direcţie tinde 

să scadă, toate acţiunile întreprinse în cadrul parteneriatului au stat sub semnul cărţii.  

 Calendarul activităţilor a propus patru activităţi ample care s-au dorit a fi un ,,popas în lumea cărţilor”.  

1. ,,Cărţile ne sunt prieteni statornici. Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile 

care ne plac sunt şi urne pline de amintiri.” (Mihail Sadoveanu) 

  Într-o primă etapă a fost lansată activitatea în cele trei unităţi şcolare, s-au stabilit responsabilităţile şi 

a fost prezentat programul activităţilor în şedinţele cu părinţii claselor a V-a.  

2. ,,Drumul către carte” a adunat cele trei clase de elevi în Iaşi. 

 În cadrul acestei întâlniri, elevii au vizitat Biblioteca Judeţeană ,,Gheorghe Asachi”-Iaşi, prilej cu care 

au fost familiarizaţi cu deprinderile de muncă intelectuală necesare într-o bibliotecă. Le-au fost prezentate o 

sală de împrumut, o sală de lectură, criterii după care sunt depozitate cărţile şi au obţinut permise de intrare. În 

continuare, am organizat un recital de poezie în Parcul Copou, la Teiul lui Eminescu, majoritatea elevilor 

recitând versuri din creaţia poetului.  

 În urma concursului naţional de desene pe asfalt cu tema ,,Personaje din lumea lui Creangă”, organizat 

la Bojdeuca din Ţicău, 5 elevi dintre cei 10 cu care am participat au obţinut premii II, III şi menţiune.  

 Ghidându-ne după dictonul latin  ,,mens sana in corpore sano” am participat la activităţile sportive 

organizate de către Liceul cu Program Sportiv Iaşi.  

3. Concursul ,,Cărţile Copilăriei” a fost organizat la Şcoala Gimnazială Larga Jijia şi a inclus următoarele 

probe: prezentarea unor postere inspirate din operele studiate la clasă sau din lecturile particulare, completarea 

unui rebus, realizarea unui puzzle care să reconstituie chipul unui personaj sau al unei fiinţe necuvântătoare din 

operele studiate. O altă probă din concurs a constat în identificarea operei din care este lecturat un text, prezentat 

cu ajutorul retroproiectorului. Au fost desemnaţi câştigătorii, care au asistat alături de ceilalţi elevi la punerea 

în scenă a două adaptări dupa poveştile lui Ion Creangă, Soacra cu trei nurori – elevii de la Şcoala Larga Jijia, 

Povestea unui elev leneş – elevii de la clasa a V-a B de la Liceul cu Program Sportiv, precum şi sceneta Invazia 

E-urilor, care promovează ideea de viaţă sănătoasă, prezentată de elevii de la Şcoala Suhuleţ-Tansa. La 
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,,secţiunea-teatru” câştigătorii au fost  elevii de la Şcoala Larga Jijia, graţie talentului trupei de teatru 

,,Arlechino”, de altfel câştigători ai unui premiu I la Simpozionul ,,Kreaticon”.  

4. ,,Cartea – un dar pentru fiecare” este o altă activitate propusă în cadrul parteneriatului. Se doreşte ca fiecare 

elev din cele trei clase să primească la zi aniversară o carte care de-a lungul vieţii să-i devină, aşa cum spunea 

Nicolae Iorga, “un sprijin, o mângâiere, un îndemn”.  

 În timpul desfăşurării activităţilor din acest an şcolar, experienţa noastră s-a îmbogăţit. Ne-am cunoscut 

copiii de la clasele la care suntem diriginţi şi în alte situaţii decât cele de la ore, le-am trezit interesul pentru 

carte într-un chip nou, care le poate satisface nevoia de comunicare, socializare şi, nu în ultimul rand, le-am 

creat nenumărate prilejuri să zâmbească. 

 Ca modalitate de evaluare la sfârşitul proiectului ,,Popas în lumea cărţilor” desfăşurat, am alcătuit un 

album cu fotografii, am realizat o expoziţie cu lucrările elevilor, şi o prezentare Power-Point a activităţilor care 

au avut loc în cadrul parteneriatului ,,Punţile prieteniei”.  

5. ,,Lumea poveștilor este acasă” – ultima activitate propusă în cadrul parteneriatului s-a desfășurat la Școala 

Suhuleț-Tansa. Gazdele ne-au invitat la o șezătoare literară în care ne-am bucurat de un concurs literar, scurte 

dramatizări după opere literare și frumoasele obiceiuri de iarnă puse în scenă de către inimoșii copii ai vechiului 

sat situat pe dealul Pleșa, la o altitudine de peste 400 de metri. Urcând spre Suhuleț, am simțit că am urcat și 

noi, profesorii și elevii implicați în proiect, deasupra rutinei activitățior școlare zilnice.  

De asemenea, sperăm să reluăm la un moment dat acest parteneriat cu o altă generație de elevi, deoarece 

copiii care ne-au însoțit în această călătorie atât pe aleile Copoului sau ulițele satului, cât și în lumea cărților și-

au luat demult zborul din băncile școlii pentru a-și croi drumul către succes și pentru a-și crea propria ,,poveste 

fără  sfârșit”. 

 Ultimii ani nu au fost prielnici pentru asemenea activități, dar au fost, cu siguranță, mai darnici cu 

iubitorii de carte, timpul a avut răbdare să ne dea răgazul de a sta mai mult cu noi înșine, cu familia, prieteni 

buni devenindu-ne cărțile, cititul fiind un bun prilej de a crea altfel de punți între oameni., căci, așa cum spune 

Miron Costin „ nu ieste alta şi mai frumoasă, şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă, decât cetitul 

cărţilor.” 
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EXEMPLE  DE  ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE 

CONCURS   “CĂRŢILE COPILĂRIEI” 

Şcoala  Larga Jıjıa 

 

 
            Şcoala Tansa                                                                                                                  

 

 
                                                                                               Lıceul cu Program Sportıv   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sceneta ,,Soacra cu trei nurori”                  Sceneta ,,Povestea unui elev leneş”  

 Şcoala  Larga Jijia, Iaşi        Liceul cu Program Sportiv, Iaşi 
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              Recıtal de poezıe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSUL  ,,LUMEA POVEŞTILOR” 

 

  

Şcoala Larga Jijia  

 

  

 
 

Liceul cu Program Sportiv             Şcoala Larga Jijia 

 

Şcoala Suhuleţ 

 

SCENETE 

L-am visat  pe  nenea Iancu                
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Şcoala Suhuleţ 

 ,,CALUL BĂLAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 
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Proiectul eTwinning 

Don`t change the climate, change yourself! 

 

Profesor învățământ primar Daniela Pop 

Liceul Teoretic ”Luciana Blaga”, Cluj-Napoca 

  

 O problemă actuală, de interes maxim, este problema încălzirii globale, efectele acestui fenomen putând 

fi observate tot mai des. Cea mai importantă cauză a schimbarilor climatice este arderea combustibililor fosili 

care eliberează în atmosferă gaze cu efect de seră, dar și activitățile umane cum sunt agrigultura și despăduririle 

care accelerează acest proces. Acțiunea Climatică este cel de-al 13-lea obiectiv din cele 17 Obiective ale 

Dezvoltării Sustenabile – ODD. 

 Chiar dacă schimbările climatice nu pot fi stopate, putem măcar să atenuăm efectele lor și să ne adaptăm 

la consecințele acestora.   

 Cu acest scop a fost derulat proiectul eTwinning Don`t change the climate, change yourself!, pe o 

perioadă de cinci luni, în anul școlar 2021-2022, sub coordonarea Școlii Primare Sehid Duran, Adana din 

Turcia, având parteneri din Italia, Romania, Armenia, Grecia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, precum și 

alte școli din Turcia.  

 În acest proiect, elevii au fost ghidați atent, pornind de la activități de conștientizare a importanței 

măsurilor de reducere a poluării, cu scopul limitării schimbărilor climatice, la activități creative, dar care au 

avut același scop. 

 Luna octombrie a fost cea în care elevii au făcut cunoștință cu tipurile de climă de pe glob, prin 

intermediul aplicației ChaterKid realizând scurte prezentări ale acestora. Fiecare echipă și-a creat propria 

mascotă, realizată prin pictarea unui tricou (fig. 1), iar logo-ul proiectului a fost realizat cu ajutorul 

instrumentului web 2.0 T-shirt design. În fiecare clasă și-a făcut apariția o diagramă meteorologică cu ajutărul 

căreia elevii au putut să stabilească vremea din fiecare zi (fig.2).  

 

  
Figura 1 Mascota proiectului  

Instrumentul web 2.0, Answergarden, a oferit elevilor participanti posibilitatea de a crea o lucrare 

comună în care s-au așternut toate cunoștințele lor referitoare la schimbările climatice.  

Luna octombrie a fost și luna în care, la nivel European, s-a sărbătorit activitatea de codare, iar în cadrul 

proiectului s-au organizat activități de codare cu grad diferit de dificultate. În semn de recunoaștere la nivel 

European a acestei activități, cadrele didactice au primit distinctia  Certificate of Excellence in Coding 

Literacy.  

În luna noiembrie, cu ajutorul aplicațiilor toonytool și iwishyouto (fig.3), elevii au realizat carduri 

animate, ilustrând cauzele schimbărilor climatice, toate acestea fiind reunite într-o lucrarea comună, cu ajutorul 

aplicației Jamboard (fig.4).  

Figura 2 Diagrama meteorologică 
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 Luna decembrie a debutat cu realizarea unei hărți mentale facilitate de aplicația mindmeister, care a 

permis elevilor realizarea unei lucrări comune în care au notat care sunt consecințele schimbărilor climatice 

(fig.5). Deoarece toate viețuitoarele au de suferit de pe urma schimbarilor climatice, atenția noastră s-a oprit 

mai întâi asupra animalelor. După o activitate de documentare privind efectele nefavorabile ale schimbărilor 

climatice asupra animalelor, am creat carduri cu animale pe cale de dispariție și le-am introdus într-un material 

comun, realizat cu ajutorul aplicației wordwall. Atenția noastră s-a oprit apoi asupra plantelor afectate de 

schimbările climatice (fig.6). Activitatea de documentare privind plantele endemice fiecărei țări afectate de 

aceste schimbări, a înlesnit realizarea de desene care au fost cuprinse în materialul comun, calendarul anului 

2022.  

 

 

  

 

 

 

 

În luna ianuarie, elevii au creat  insigne ale voluntarilor de mediu, cu ajutorul aplicației bighugelabs, 

urmând o activitate de documentare și realizare de afișe privind importanța reciclării deșeurilor. La nivelul 

grupului proiectului a fost conceput un material comun, numele proiectului fiind realizat din litere scrise cu 

ajutorul materialelor reciclabile (fig.7).  

Pentru că plantele joacă un rol esential pentru menținerea vieții pe pământ, cu ajutorul pastei obținută 

din hartie reciclată s-au realizat bile în care s-au introdus semințe care apoi au fost puse în pământ. A continuat 

apoi activitatea de observare și de îngrijire a acestor plante care au răsărit în scurtă vreme (fig.8).  

 

 

 

 

 

Figura 3 Card animat Figura 4 Lucrare comună 

Figura 5 Consecițele schimbărilor climatice 

Figura 6  Animale pe cale de dispariție 

Figura 7 Recilarea deșeurilor 
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Deoarece o soluție pentru reducerea gazelor cu efect de seră este utilizarea energiei regenerabile, am 

derulat o activitate de documentare pe această temă, după care am creat un nor de cuvinte, cu ajutorul aplicației 

wordcreator.  

Luna februarie, luna în care s-a încheiat proiectul, a fost cea în care elevii au creat un poem acrostih, 

iar cu ajutorul aplicației autorap, a fost realizat cântecul  proiectului, privind schimbările climatice. În încheiere, 

fiecare echipă și-a transmis mesajul, folosind aplicația Graffiti Maker.  

Pe tot parcursul proiectului, elevii au lucrat la un material comun, un scenariu dramatic care a înglobat 

atât cauzele schimbărilor climatice, cât și efectele acestora și  măsuri pentru limitarea lor, transmise de către 

oameni mici, oamenilor mari, cu titlul ” Blue Dreams, Green Smiles”. 

Multitudinea și diversitatea activităților derulate pe parcursul acestui proiect, i-a pus pe elevi în situația 

de a fi colaboratori și creatori de conținut, contribuind la formarea aptitudinilor și competențelor specifice 

secolului XXI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webografie: 

https://twinspace.etwinning.net/188865/home
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Educația incluzivă 

                                                                               Prof. Ciceu Doina 

                                                                               Școala Gimnazială Nr.3, Suceava 

 

          Lumea contemporană este tot mai dinamică, influenţând politicul, economicul, socialul. Printre primele 

sectoare sociale afectate de aceste schimbări de durată a fost şi rămâne învăţământul, îndeosebi cel pentru copiii 

cu cerinţe educative speciale – o problemă a sistemului educaţional, care nu poate răspunde exigenţelor speciale 

din motive obiective şi subiective.  

           Înţelegerea Educaţiei pentru toţi în relaţie directă cu Educaţia incluzivă nu poate fi realizată fără o 

schimbare a percepţiilor, imaginilor şi ideilor tradiţionale despre educaţie. Toţi avem nevoie de educaţie, nu 

numai unii dintre noi, societatea nu este formată numai din unii oameni, ci din toţi. Educaţi sau mai puţin 

educaţi, suntem parte a întregului şi dăm fiecare identitate şi specific comunităţii din care facem parte. Valoarea 

unui om este dată de unicitatea sa, de ceea ce reprezintă el prin particularităţile, caracteristicile, capacităţile şi 

competenţele pe care le are, dar şi de modul în care este integrat social, apreciat de comunitatea şi societatea 

din care face parte. Astfel, fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru formarea şi integrarea lui 

socială şi individuală. Copii cu CES au dreptul de a se dezvolta şi forma cât mai adecvat pentru a-şi construi 

unicitatea şi a participa la identitatea socială şi culturală din care fac parte, societatea trebuie să le ofere sprijin 

la nivel de familie, grădiniţă şi şcoală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de 

calitate, eficientă şi permanentă.  

          Procesul educativ trebuie să se adreseze tuturor şi fiecăruia, să se concentreze pe soluţii rapide şi adecvate 

la adaptarea faţă de diversitatea şi unicitatea umană - educaţiei pentru toţi care devine coerentă dacă se bazează 

pe educaţia incluzivă şi dacă se defineşte ca:  educaţie de calitate, eficienţă,  responsabilitate,  

pluridisciplinaritate,  proces complex,  strategie de respectare a drepturilor omului,  evidenţiere a valorii 

individuale umane . 

           Atunci când vorbim de educaţie incluzivă ne referim la programe de educaţie care să asigure accesul şi 

participarea tuturor copiilor, valorizând diversitatea şi acordând importanţă fiecărui copil în parte. Nu este 

suficientă includerea unui copil într-un grup educativ. Este nevoie ca grupul să se schimbe în aşa fel încât fiecare 

copil să fie bine primit - un grup cu practici educative incluzive, adică primeşte toţi copiii şi acordă valoare şi 

atenţie fiecăruia, dar educaţia nu poate fi incluzivă decât dacă cuprinde tot programul, practicile, managementul 

şi acţiunile permanente cu copiii. Adică toate componentele actului de educaţie în ansamblul lui.  

          O idee de bază în asigurarea educaţiei incluzive este prevederea conform căreia toţi copiii trebuie să 

înveţe împreună. De aici, educaţia incluzivă, pentru toţi, de multe ori pare să fie aceeaşi cu integrarea copiilor 

cu cerinţe educative speciale. Cele două procese nu sunt identice: 

          -  Integrarea educaţională descrie eforturile făcute pentru a introduce copilul într-o grupă sau clasă 

obişnuită, fără a crea condiții special pentru ca acesta să se adapteze; 

          - Incluziunea este o politică şi un proces care permite tuturor copiilor să participe la programele 

educaţionale, prin schimbare şi adaptarea curriculară, crearea condițiilor special ca copii cu CES să se adapteze 

procesului instructiv-educativ . 

           Incluziunea presupune acţiuni în favoarea eliminării discriminării şi segregării; în cadrul procesului 

instructiv-educativ este un proces complex, care pune în centru şcoala şi schimbările ei și revendică asigurarea 

parteneriatului elevi - cadre didactice – manageri -părinți în procesul didactic incluziv. 
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           Pe de altă parte, educația incluzivă a copiilor cu CES reprezintă o nouă provocare pentru cadrele 

didactice din învăţămîntul preuniversitar deoarece școala trebuie să fie capabilă să realizeze un învăţămînt 

diferenţiat şi să asigure o educaţie de calitate pentru toţi şi pentru fiecare. Noile tendințe în dezvoltarea și 

modernizarea educației impun necesitatea: 

           - elaborării materialelor-suport pentru asigurarea metodologică a procesului de incluziune școlară a 

copiilor CES în învățămîntul general; 

           - adaptării curriculumului general la potențialul și necesitățile speciale ale copiilor, pentru a evita eşecul 

şcolar al acestora, a-i sprijini în activitatea lor de învăţare şi a le asigura parcursuri şcolare diferenţiate şi 

individualizate; 

           - adaptarea ofertei educaționale la posibilităţile de învăţare ale tuturor . 

           Principalele provocări pe care le ridică incluziunea educaţională a copiilor cu dizabilităţi sunt generate 

și de următoarele situaţii: caracterul interinstituţional al evaluării, lucrul în echipă, colaborarea cu părinţii, 

eterogenitatea colectivelor de elevi din şcolile incluzive. 

           În lipsa unor protocoale clare de colaborare între instituţiile implicate în evaluarea copiilor cu dizabilităţi 

apar o serie de dificultăţi. Specialiştii în educația incluzivă consideră că evaluările pe care le primesc din partea 

altor instituţii sunt făcute sumar, cu foarte puţine detalii, nu oferă foarte multe informaţii iar din ele nu reiese 

tabloul copilului. 

           Întotdeauna au fost elevi cu dificultăţi de adaptare şcolară, care asimilau greu materia, iar părinţii nu 

acceptau ca ei să frecventeze şcoala specială. Înainte de introducerea profesorilor de sprijin şi a celorlalţi 

specialişti, cu ei lucrau doar cadrele didactice care predau la clase. Munca în echipă implică un schimb 

permanent de informaţii, de încredere şi respect reciproc între specialişti. 

           Colaborarea cu părinţii implică provocări pentru toţi profesioniştii care se confruntă cu rezistenţa 

părinţilor, fie din teama de etichetare, respingere sau orientare a copilului spre şcoala specială, fie datorită 

comodităţii. 

           Lucrul cu colectivele de copii cu CES determină cadrele didactice să depună o muncă grea ca volum 

care presupune consum nervos, îi determină să trăiască sentimentul lipsei de eficienţă, în ceea ce priveşte 

activitatea lor. 

           În concluzie: educația incluzivă fiind un fenomen complex, constituie o provocare pentru instituţiile 

implicate şi pentru societatea în ansamblu şi are drept consecinţă nevoia de schimbare atât a mentalităţilor cât 

şi a politicilor educaţionale.  

Este recunoscut faptul că, în ultimii ani, s-au făcut progrese simţitoare în ceea ce priveşte incluziunea elevilor 

cu dizabilităţi în şcolile de masă însă aceste încercări rămîn a fi insuficiente pentru asigurarea șanselor egale la 

educație și instruire copiilor cu CES. 
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Studiu de cercetare ameliorativă asupra comportamentelor agresive la preșcolari 

 

                                                                                               Prof. Înv.preșc. Berlea Iuliana 

                                                                                             Grădinița cu P.S, nr. 32, Galați,  

 

    Clarificări conceptuale: 

    În ultimii ani am observat și ne-am confruntat la nivel preșcolar, parcă mai mult ca înainte cu probleme 

comportamentale la copii, emoționale, deficit de atenție, manifestări agresive față de colegi sau chiar față de 

adulți. Unii copii sunt receptivi, se adaptează ușor, alții stabilesc cu greu relații cu colegii și cu educatoarea, 

comunicarea e precară, fiind substituită de manifestări agresive. 

          Agresivitatea este o interacțiune socială deschisă, de multe ori dăunătoare, interacțiune socială cu intenția 

de a provoca daune sau alte neplăceri altui individ. Aceasta poate avea loc fie ca răspuns la altcineva sau fără 

provocare.  

Obiectivele și ipoteza 

În urma observărilor efectuate s-a constatat că preșcolarii manifestă agresivitate destul de frecvent, în timpul 

jocului, nu numai băieții, în special copiii cu temperament extrovertit, hiperactivi sau impulsivi, în anumite 

condiții, se manifestă altfel. 

        Cadrele și părinții ar trebui să se îngrijoreze mai abitir, să facă demersuri atunci când se semnalează astfel 

de manifestări la copiii introvertiți. Atât agresivitatea fizică cât și cea verbală precum jignirea, intimidarea și 

amenințarea altora afectează viața socială și performanța în învățare. 

Încă de la vârsta preșcolară, se poate observa prezența agresivității din diferite cauze: 

 Nevoia de a atrage atenția; 

 Emoții și frustări neobservate și nevoi afective nesatisfăcute; 

 Dorința de a evita o situație; 

 Frica și anxietatea; 

 Imitarea altor colegi sau adulți ori a personaje din filme și desene animate; 

 Traume și schimbări majore în familie; 

 Prezența comportamentelor agresive în familie, neglijare, tensiuni și conflicte între membrii familiei; 

 Întârziere în dezvoltare, retard cognitiv sau afecțiuni neurologice. 

În contextul actual, grădinița se implică și are ca obiective dezvoltarea preșcolarului concretizată în dimensiuni 

ale dezvoltării, în speță dezvoltarea socio-emoțională ce vizează interacțiunile copilului cu copii de vârste 

apropiate, comportamentele prosociale, de acceptare și de respectare a diversității, conceptul de sine, 

autocontrol și expresivitate emoțională. 

Așadar noi, educatorii suntem străjeri, formatori de generații viitoare, cu un comportament dezirabil, prosocial. 

Prin urmare, activitatea de cercetare care s-a derulat a avut ca scop dezvoltarea comportamentelor dezirabile la 

preșcolari, ameliorând astfel comportamentele agresive, antisociale. 

Obiectivele cercetării: 

 Aplicarea unui program educațional de dezvoltare a comportamentelor pozitive in cadrul activităților din 

grădiniță; 

 Evidențierea relației dintre folosirea diferitelor strategii didactice și nivelul dezvoltării socio-emoționale a 

copiilor; 

 Identificarea celor mai eficiente strategii didactice ce pot favoriza dezvoltarea socio-emoțională a copiilor. 

De asemenea în cadrul cercetării noastre am pornit de la ipoteza conform căreia dacă în activitățile din grădiniță 

se utilizează (diferite tipuri) strategii variate, atunci se crează premizele dezvoltării socio-emoționale. 

Pentru verificarea ipotezei de lucru s-a realizat o cercetare de tip cvasi-experimental, cu rol formativ-

ameliorativ, întrucât pe parcursul desfășurării, copiii au fost instruiți din perspectiva cercetării 

comportamentelor negative, dezvoltării comportamentelor prosociale.  
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Metodologie: 

Pe parcursul cercetării noastre s-au utilizat următoarele metode de cercetare științifică: 

I. Experimentul pedagogic, definit ca o observație provocată, este o metodă de investigație  directă, cu caracter 

inovator, ce presupune modificarea fenomenului pedagogic investigat, prin introducerea unuia sau mai multor 

factori determinanți, în vederea optimizării procesului pedagogic (Ioan Bontaș, 1998, pag 350). 

Această metodă mi-a permis crearea unor situații noi, cu scopul de a introduce modificări în desfășurarea 

procesului interactiv educativ (strategii didactice variate) și urmărirea eficienței lor, care, conform ipotezei, 

crează premizele dezvoltării comportamentelor pozitive, prosociale.  

Variabile: 

În cercetarea propusă s-au utilizat următoarele categorii de variabile:  

a) Variabila independentă. 

o Strategii didactice de dezvoltare socio-emoțională; 

b) Variabila dependentă. 

o Nivelul dezvoltării socio-emoționale a preșcolarului. 

Subiecți: 

Cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion de 20 subiecți preșcolari de grupă mijlocie. Media vârstei fiind de 4-5 

ani. Copiii sunt în majoritate bine dezvoltați psihointelectuali, câțiva prezentând manifestări hiperactive, 

impulsivitate sporită, comportamentul antisocial. 

În urma aplicării probelor de evaluare inițială, s-a realizat o diagnoză a dezvoltării socio-emoționale a 

preșcolarilor: 

o Lipsa inițiativei în a cere ajutorul când se află în dificultate manifestându-se prin țipăt; 

o Refuzul de a împărți jucăriile, de a le înapoia, tendința de a smulge jucăria din mâinile altui copil;  

o Dificultate în respectarea regulilor, rutinelor. 

  În activitatea de consiliere a părinților am cunoscut faptul că unii părinți sunt în conflict în familie, în familii 

monoparentale, familii adoptive, copii cu părinți plecați din țară, lăsați în grija bunicilor.  

II. Observația sistematică are un caracter constatativ și se manifestă ca un act sistematic de urmărire a procesului 

instructiv-educativ, așa cum se desfășoară el, în condițiile obișnuite fără a aduce vreo modificare (Ioan Bontaș, 

1998, pag. 350). 

Această metodă s-a folosit cu scopul de a urmări sistematic comportamentul copiilor pe parcursul activităților, 

interesul manifestat în desfășurarea activităților propuse, modul de socializare cu colegii, de implicare în echipă, 

în rezolvarea diferitelor sarcini, evoluția comportamentelor prosociale. 

 

III. Metoda evaluării produselor activității constă în aprecierea personalității școlarului, a comportamentului sau a 

preocupărilor și înclinațiilor sale prin intermediul muncii acestuia. (A.Barna, G.Antohe, 2004, pag.206). 

Ne-am propus să analizăm și să apreciem munca preșcolarilor în produsele vizate, respectiv fișele de lucru, 

realizate în activitățile propuse, care ulterior au constituit portofoliile copiilor. 

IV. Metode de prelucrare și prezentare a datelor 

După colectarea și măsurarea datelor, acestea au fost prelucrate și prezentate în vederea interpretării și 

desprinderii unor concluzii. Pentru prelucrarea datelor personale s-au folosit clasificarea, ordonarea, grafica 

comportamentelor ..... 

Fișa de observație este instrumentul cu ajutorul căruia s-au înregistrat anumite date observate având trei 

indicatori de observație după cum urmează: 

a) Interacțiunea cu colegii de grupă; 

b) Comportamentul prosocial; 

c) Conceptul de sine, autocontrol și expresivitate emoțională. 

În etapa formativă, s-a aplicat programul ,,Am grijă de tine, am grijă de mine” care a avut ca reper obiectivele 

din ipoteza noastră. Acesta a fost structurat în mai multe componente, fiecare având o denumire:  

1. Sunt unic și valoros 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1778 
 

2. Spune NU violenței; 

3. Așa DA, așa NU; 

4. Prieteni dragi; 

5. Invățăm să dăruim 

 

Una dintre metodele cele mai eficiente de prevenire a comportamentelor neadecvate în grădiniță este 

reprezentată de stabilirea regulilor. Prin respectarea regulilor stabilite copiii vor ști care sunt comportamentele 

dezirabile, ceea ce contribuie semnificativ la dezvoltarea și menținerea unui climat favorabil achiziționării unor 

abilități necesare adaptării ulterioare la cerințele școlare. 

S-au stabilit câteva reguli potrivite pentru grupa de copii pentru a fi reținute mai ușor: 

o Ascultați pe ceilalți când vorbesc! 

o Cereți voie pentru a vă juca cu jucăria altuia! 

o Mâinile se odihnesc pe măsuță! 

o Așteptați-vă rândul! 

o Împărțiți jucăriile! 

Introducerea regulilor. 

Prezentarea regulilor s-a realizat pe baza mai multor imagini cu explicații concrete asupra nerespectării lor, a 

suportării consecințelor, existența riscului accidentelor, a întâmplărilor nedorite. 

S-a realizat printr-o serie de activități propuse, în diferite categorii de discipline, prin intermediul poveștilor, 

mai cu seamă, acestea prezentând importante valențe în formarea comportamentului civic al copiilor, în 

dezvoltarea socio-emoțională. 

Poveștile au fost prezentate fie în cadrul activităților integrate, în momentul de lectură sau în activități de 

dezvoltare personală. 

Demonstrarea comportamentului asociat regulii: 

Jocul de rol ,,De-a grădinița” a facilitat demonstrarea comportamentelor corecte. S-a solicitat copiilor, prin joc, 

să demonstreze regula conform căreia trebuie să ridice mâna în timpul activităților pentru a cere permisiunea 

să răspundă.  

De asemenea, ceilalți copiii au așteptat rândul la răspuns. S-a insistat pe poziția corectă a mâinilor în timpul 

desfășurării jocului, amintind că mâinile sunt blânde, nu lovesc. Au folosit formulele de adresare corecte, te 

rog, mulțumesc, iartă-mă. 

Repetarea regulilor – fixarea regulilor s-a realizat prin mai multe tipuri de strategii: 

 Repetarea lor în diferite contexte; la întâlnirea de dimineață s-a propus copiilor să-și amintească regulile gupei; 

 Asocierea cu imagini ale acestora – reprezentările vizuale au ajutat copiii să-și reamintească și să-și însușească 

mai ușor comportamentele așteptate; 

Recompensarea regulilor este foarte importantă pentru a motiva copiii să realizeze comportamentele. 

Recompensele au luat diferite forme: 

* Laudele și-au pus accentul pe recunoașterea comportamentelor adecvate ale copiilor: Mă bucur că Ștefan a 

ridicat mâna în timpul activității; Iată cât frumos lucrați cu mânuțele hărnicuțe și ascultătoare! V-ați așezat 

frumos în rând! Cât de politicos ai fost când ai dat prioritate Mariei! Aplauze pentru comportamentul de astăzi 

al lui... 

* Cutia cu surprize – În aceasta s-au pus o serie de recompense; insigne; inimioare-abțibilduri, stickere cu 

personaje din desene animate, pe care le-au primit copiii când au respectat regulile. 

Zâna Regulilor a recompensat copiii pentru respectarea lor cu steluțe, lăsându-le la cutia personală a copiilor. 

S-a precizat: Văd că Zâna a lăsat o steluță lui M.S. pentru că s-a purtat frumos cu colegii săi.  

Sancționarea nerespectării regulilor 

S-a ținut cont de câteva principii: 

 Identificarea unor consecințe logice ale comportamentului neconform regulii: exemple: Dacă copilul a vorbit 

fără să fie numit atunci nu i s-a luat în considerare răspunsul.  
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 Evitarea sancțiunilor tip buline negre – pentru că ar fi existat riscul de a asocia un comportament negativ cu 

faptul că primesc o bulină de altă culoare. Astfel că, sancțiunea adecavată a fost retragerea privilegiului de a 

primi o bulină. 

Consecvența în atitudini a  reprezentat cheia implementării cu succes a regulilor. 

    S-a monitorizat respectarea regulilor și s-a aplicat în mod constant atât întăririle, cât și sancțiunile și mai ales 

ne-am asigurat că fiecare copil are oportunități de a învăța comportamentele așteptate din partea lui. 

Luni: ,,Sunt unic și valoros” 

ADP: Roata emoțiilor: ,,Cum te simți atunci când...”/ ,,Sunt fericit atunci când...” ,,Sunt trist atunci când...” 

Tranziții:,,Vine melcul supărat” 

ALA: Bibliotecă:Chipuri vesele, chipuri triste (expresii emoționale) 

           Artă:  Față veselă, Față tristă -Desen în nisip la masa luminoasă 

            Joc de masă: Loto cu expresii emoționale 

             Joc de rol:,, De-a grădinița” 

ADE:DS (cunoașterea mediului):,,  Cu ce simt?-Doctorul ne povestește”-convorbire 

Moment de mișcare:,, Cinci maimuțele săreau în pat” 

ADP: Moment de lectură:Iepurica Drăgălașa  

JALA: Cutia cu dorințe, cutia cu supărări (tehnica ESPERE, Jacques Salome) 

           Joc distractive:,, Detectivii de emoții” 

Marți: Spune NU violenței! Activitate integrată ( DLC+DEC+ALA) 

 ADP: ID: Ce faci cu mânuțele tale? Dar mama ta, tatăl tău? 

Tranziții: ,,Uite așa” -joc muzical 

ADE: DLC:,,Broscuța Tobias a învățat cum să nu mai fie furioasă”-povestirea educatoarei; 

          DEC:,, Cercul mânuțelor prietenoase”- amprentare-lucrare colectivă 

          JOC CU ROL:,, La teatru cu Broscuța Tobias”(mânuire de păpuși marionete) 

          STIINȚĂ:,,Ce se poate întâmpla atunci când...”( Întâmplări cu morală) 

   Moment de mișcare:,,Mânuțe surioare”-dans în perechi 

ADP: Moment de lectură: ,,Am grijă de tine, am grijă de mine”-povestirea educatoarei 

JALA: Joc distractiv:,,Mergi pe urmele mele” 

           Joc în perechi: ,,Îmbrățișarea noastră”( exersarea iertării) 

Miercuri:,, Așa DA, așa NU!”; Activitate integrată (DOS+ALA) 

ADP: ID,,Cum ne comportăm la grădiniță?” (amintirea regulilor) 

T: ,,Un băiat și o fetiță merg frumos prin grădiniță” 

ADE: DOS:(educație pentru societate):,, Asa da, asa nu!”- lectură după imagini 

         Bibliotecă:,, Cuvinte fermecate” 

         Artă:,,Diploma-copil cu maniere”-aplicație 

         Joc de masă: ,,Alege și potrivește”-comportamente pozitive și negative 

Moment de mișcare: Exerciții de respirație și relaxare 

ADP: Moment de lectură:,,Cuvântul fermecat” de V. Oseeva 

JALA:Joc distractiv: ,, Ochiul magic care vindecă”( Breben, 2010) 

                                    ,, Orchestra și dirijorul” (Breben, 2010) 

Joi: ,,Prieteni dragi”:Activitate integrată- DS+DPM+ALA 

ADP: ÎD:,, Doresc să am prieteni pentru că...” 

T: ,,Mânuțe surioare”(Muntean,L, 2011) 

ADE: DS: ,,Prietenii rezolvă împreună”-joc didactic 

           Arta: ,,Hora prietenii ”-aplicație 

            Construcții:,,Castelul prieteniei” 

             Joc de masă: ,,Jocul prietenilor”-puzzle 

            DPM: Hora prieteniei-dans tematic 
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ADP: Moment de lectură:,, Un prieten pentru ursuleț” ( Povești educative) 

 JALA: Joc exercițiu: ,,Gândește și apoi hotărăște!”(Breben,2010) 

             Jocul mut 

Vineri: ,,Invățăm să dăruim” 

ADP: ID: Te plac pentru că...(aspecte pozitive despre colegi) 

           T: Alege prietenul și dansează! 

ADE: DEC:,, Zece degețele”- acompanierea cântecului cu mișcări corporale 

            Artă:,,Un dar pentru colegul meu”-Felicitare-aplicație 

            Bibliotecă:;, Învățăm să dăruim”-povestirea educatoarei 

            Joc de rol: ,,La aniversarea colegului” 

ADP: Moment de poveste: Povești terapeutice-vizionare film 

JALA: În căutarea darurilor-joc distractiv 

           Scaunele muzicale-joc de mișcare  
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STUD IU DE S PE CI AL I TA TE –  A RT A ŞI  CR EA T IV IT AT EA ÎN 

DE ZVO LT AR EA PS IH IC Ă A P REŞ C OLAR I LOR  

 

Prof. înv. preșcolar: Munteanu Daniela Alexandra 

G.P.P., Nr.1, Căsuța Piticilor, Horezu, Județul Vâlcea  

 
 

“ Arta este oglinda magică pe care o creăm pentru a transforma visele invizibele în imagini vizibile. 

Pentru a ne vedea chipul folosim o oglindă; operele de artă le folosim pentru a ne vedea sufletul .“( George 

Bernard Shaw ) 
 

Fiecare copil este diferit și nu poate fi comparat ”decât cu sine însuși”. Și totuși câteva lucruri esențiale 

îi fac pe toți să fie asemenea. Aceștia au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire și de exercițiu. Toți caută 

un sprijin în adult și chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia, pe măsură ce își dezvoltă 

încrederea în sine și dobândesc propria experiență. Copiii își dezvoltă treptat capacitățile de informare –creare 

–procesare, care le permit să soluționeze sau să creeze produse.  

Psihologul G. W. Allport este cel care a folosit în psihologie termenul de creativitate. Pentru Allport 

creativitatea nu poate fi limitată doar la unele dintre categoriile de manifestare ale personalităţii, respectiv la 

aptitudini (inteligenţă), atitudini sau trăsături temperamentale. Definirea creativităţii se face prin referire la 

produsele creaţiei care reprezintă marca personalităţii creative.  

Arta plastică ocupă un rol important în dezvoltarea capacităţilor creative la vârsta preşcolară mare. Dar e 

lucru ştiut că în multe din instituţiile preşcolare nu se ţine cont de această conexiune dintre arta plastică şi 

dezvoltarea capacităţilor creative. Cauza esenţială fiind faptul că practica învăţării preşcolarilor mari în 

grădiniţă nu ţine cont de specificul funcţionării şi dezvoltării capacităţilor creative, de relaţiile lui cu activitatea 

de creare. 

Stimularea curiozităţii copiilor şi deschiderea drumurilor spre creaţie, spre explorarea ideilor originale se poate 

face încurajându-i să folosească procedee cât mai variate şi stimulându-le creativitatea prin variante diferite : “ 

Poţi să faci şi tu la fel?” , “ Încearcă şi modelul acesta” , “ Poţi îmbina şi alte culori?” 

 Utilizarea unor metode, tehnici şi procedee care le oferă copiilor posibilitatea unei concentrări integrale 

a potenţialului lor intelectual şi creativ în activităţile de cunoaştere, le oferă ipoteza unei educaţii cu caracter 

“divergent”, care le lasă posibilitatea de a se exprima “spontan”, de a descoperi şi produce noul, originalul, într-

o gândirea creativă, rapidă, critică, şi eficientă. Stimularea activităţii iniţiate cu copiii poate fi un mijloc pentru 

: 

 Dezvoltarea gândirii creatoare şi fixarea unor cunoştinţe, deoarece am observat că trebuie să îmbogăţesc 

reprezentările copiilor despre mediul înconjurător prin toate tipurile de activităţi desfăşurate, 

continuând acest proces de cunoaştere în cadrul plimbărilor când copiii pot vedea elementele reale ale 

mediului înconjurător, forme şi culori adecvate mediului vizitat.  

 Copiii se familiarizează cu noţiuni ca: tablou, expoziţie, expoziţie concurs, expoziţie cu vânzare, opera 

de artă.  

 Copiii trăiesc individual frumuseţea tabloului lucrat de el sau alţi copii şi se familiarizează cu 

compoziţia, percep relaţia dintre forme, culori, dimensiuni şi pot exprima gânduri şi sentimente 

personale.  

 Prin activităţile din grădiniţă le oferim copiilor posibilitatea de a-şi valorifica talentele şi interesele 

pentru un anumit domeniu. 
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Rolul educatoarei este de a favoriza în fiecare copil capacităţi şi aptitudini creative drept component 

structurale ale personalităţii acestuia, în procesul lui de formare şi dezvoltare. Prin contactul nemijlocit al 

copiilor cu activităţile desfăşurate se sporește eficienţa demersului educaţional, dat fiind marea disponibilitate 

a celor mici de a descoperi şi asimila tot cea ce stârneşte curiozitatea lor vie, finalitatea constând în dobândirea 

unor comportamente : de a fi mai buni, mai sensibili faţă de ambient, mai plini de solicitudine, de a acţiona mai 

disciplinat, mai responsabil, mai plini de inițiative şi mai prompţi în respectarea unor norme şi reguli ale actului 

creativ. 

 Se poate influenţa potenţialul creativ al copiilor nu numai prin conţinutul activităţilor, strategiilor 

folosite sau cadrul stimulativ, ci, mai ales, prin atitudine creativă a educatoarei  

(interese cognitive şi devotament pentru profesie, atitudine anti-rutinieră). Familiarizarea copiilor cu unele 

tehnici noi de lucru le măreşte curiozitatea şi imprimă activităţilor artistico-plastice un caracter atractiv şi 

creativ. Cunoaşterea limbajului şi a tehnicilor de lucru de către copii duce la dezvoltarea creativităţii în 

realizarea ideilor în forme artistice variate. 

La vârsta preşcolară jocul şi desenul constituie un cadru pentru antrenarea virtuţilor muncii şi creaţiei; 

ele amplifică posibilităţile de expresie comportamentală, sporesc vitalitatea spirituală, dinamismul creativ al 

copilului, nevoia activă de explorare a noului în raport cu experienţa personală şi generează acel elan lăuntric 

pentru noi elaborări, expansivitatea specifică pentru această vârstă. Activităţile ludice şi artistico - plastice sunt 

purtătoare ale unor multiple virtuţi formative în dezvoltarea psihică generală a copilului şi, implicit în 

dezvoltarea creativităţii.      

Vârsta preșcolară este considerată drept perioada imaginației, fanteziei, a visării si a jocului, fapt ce m-

a determinat să urmăresc permanent ca în procesul educațional din grădiniță, jocul să ocupe un rol important. 

Activitățile artistico-plastice desfășurate în grădiniță stimulează în mare măsură creşterea potenţialului 

creativ al preşcolarilor. Ele constituie un mijloc de acumulare, precum si de aprofundare a cunoștințelor. Astfel 

copiii îşi însușesc cunoștințe despre proprietățile principale ale materialelor de lucru pe care le folosesc în 

executarea unor lucrări, ei afla că în funcție de aceste proprietăți există anumite procedee de prelucrare a 

materialelor respective, folosindu-se tehnicile adecvate. 

 Aplicarea permanentă a cunoștințelor în practică întăreşte încrederea copiilor în valoarea acestora, 

stimulându-i pentru continua lor perfecţionare. De aici rezultă faptul că o sarcină importantă a activităților de 

abilităţi practice o constituie corelarea lor cu noțiunile însușite la celelalte tipuri de activităţi. 

            În activitățile artistico-plastice preșcolarii vin in contact cu bogăţia de forme şi culori ale 

obiectelor pe care le confecționează, ceea ce face ca ei să nu rămână doar simpli admiratori pasivi ai acestora, 

ci să aibă o atitudine creatoare faţă de frumos. Aceasta contribuie la educarea gustului pentru frumos. Astfel în 

cadrul acestor activităţi, se pot depista copiii care au aptitudini artistice creatoare și pot fi stimulați pentru 

dezvoltarea lor. 

 Activitatea artistico-plastică trebuie privită ca mijloc de participare directă a copiilor la crearea unor 

bunuri materiale necesare existentei, chiar dacă produsele lor modeste le utilizează în jocuri lor individuale sau 

colective, iar uneori sunt utilizate ca material didactic. 

Activitățile artistico-plastice ocupa un loc însemnat în educația copiilor preșcolari, dar în raportul dintre 

activitățile comune și cele la alegerea copiilor o mai mare pondere o au activitățile  la alegerea copiilor, dacă se 

creează condiții favorabile desfășurării lor (locuri de lucru, materiale variate, motivații interesante pentru copii). 

Ele se desfășoară ori de câte ori doresc unii copii sa efectueze o anumita lucrare in timpul activităților la alegere 

, cu condiția ca aceasta lucrare copilul sa o lucreze cu plăcere. 

 Din cele prezentate se înțelege că priceperea educatoarei de a organiza, de a folosi metode și procedee 

mai eficiente pentru trezirea interesului față de muncă, pentru îndrumarea activității copilului, printr-o gradare 
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progresivă a sarcinilor și tehnicilor de lucru, contribuie la „dezvoltarea inteligentei mâinii” și a sentimentului 

de dragoste pentru munca social-utilă. 

Educaţia este, aşadar, chemată să stimuleze creativitatea. La copilul preşcolar, educaţia trebuie să fie 

compatibilă cu vârsta.  

 De aceea, concluzionăm că dezvoltarea sistematică a creativităţii la vârsta primei copilării, poate fi de 

importanţă majoră atât în menţinerea potenţialului creativ, cât şi a evoluţiei sale ulterioare, în cultivarea şi 

stimularea creativităţii infantile, conţinând în sine, premisele afirmării creativităţii la maturitate. 

        Prin desfăşurarea activităţilor practice şi plastice putem educa şi dezvolta multe procese psihice 

(percepţii, reprezentări, spirit de observaţie, atenţia, memoria, gândirea, imaginaţia) şi se pun bazele unor 

însuşiri de personalitate: spiritul de iniţiativă, încrederea în posibilităţile proprii, dorinţa de a lucra în colectiv, 

creativitatea. Cheia succesului în realizarea de către copii a unor lucrări reuşite o constituie şi comportamentul 

educatoarei care trebuie să se bazeze pe dragoste faţă de copil, apropiere de el, încurajarea şi valorizarea 

acestuia. 
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Voluntariatul 

                                                                                                        

                                                                                                   Preot: Ciceu Eugen Adrian 

                                                                                                   Parohia Reuseni, jud. Suceava 

 

 

          Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne 

o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

          În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc).  

          Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea.  

          De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin 

acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

          Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

          Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia 

și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă 

la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de 

bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, 

fără constrângere”. 

          Cred că de fapt aici e și cheia – să alegi cauza care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință 

de implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să fii dispus ca din timpul tău – singura ta resursă 

neregenerabilă – să aloci acelei cauze. Se spune inclusiv că ți-ai descoperit vocația și menirea pe acest pământ 

dacă ești dispus să faci voluntar acțiuni care țin de pregătirea ta și pentru care în mod obișnuit ai fi plătit, și 

probabil că, într-o societate ideală, am fi cu toții voluntari. 

          Am marele noroc să fiu înconjurat de oameni care împărtășesc aceleași valori ca și mine, și nu doar acum, 

în această perioadă cu provocările sale specifice, ci de mulți ani, din convingere. Unii au învățat în familie, la 

fel ca și mine, că binele se întoarce mereu, sub o altă formă. Alții, odată cu procesul de dezvoltare personală, 

au înțeles că suntem interconectați și că binele făcut cuiva e de fapt binele făcut sieși.  

          Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar înseamnă să fii 

uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

          Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.  

https://thriveglobal.ro/stories/stiinta-confirma-iubirea-stimuleaza-creierul/
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          Trăim vremuri în care, mai mult ca oricând, asistăm la dezvoltarea cooperării, comunicării, empatiei, 

oamenii revin la esența lor și la valorile care, în lipsa unor bunuri care ne sunt inutile în această perioadă, îți 

ghidau existența. Binele este o parte din esența noastră, avem timp acum să reflectăm asupra a ceea ce suntem 

de fapt și, mai ales, cine. 

          Motivele pentru care oamenii fac voluntariat sunt diverse. De la satisfacția de a contribui, până la bucuria 

de a urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai ales dacă ne referim la educație, sau a testa și dezvolta noi 

abilități.  

          De asemenea, voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de 

socializare. 

          Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar trebuie 

să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să 

comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un 

anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi 

eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta 

chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

         Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai 

ajutat nişte persoane mai puţin norocoase.  

          Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce stresul şi 

te face mai sănătos. Potrivit helpguide.org, atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta pe altcineva eşti mai 

puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele proprii. De asemenea, 

voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul imunitar. Munca unui voluntar 

este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte comunitatea în care trăieşti. 

          Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu tot 

ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la sine, 

trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim şi putem 

ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă nu te afectează pe 

tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să o găsim soluţie.  

          Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat unor persoane care au mare 

nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea unor probleme ale societăţii care 

afectează multe persoane.  

          Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente 

încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru 

cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei adormi cu gândul 

că ai contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de cauze sociale care 

merită timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale violenţei domestice sau 

persoane care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a acestor 

nedreptăţi.   

           Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte important 

să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se potriveşte. Însă, doar pentru că 

îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o cauză, asta nu înseamnă că acel timp nu este şi 

pentru dezoltarea ta personală. 

          Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

https://thriveglobal.ro/stories/ghidul-de-empatie-thrive/
https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-voluntariat/
http://www.helpguide.org/articles/work-career/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm
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În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească 

de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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ȘCOALA INCLUZIVĂ- ȘCOALA DEMOCRATICĂ 

Prof. pt. înv. primar Stoian Mihaela Georgeta, 

Școala Gimnazială Petrești, Jud. Dâmbovița 

 
O şcoală incluzivă este o şcoală democratică. Ea încearcă să realizeze respectul reciproc între membrii 

implicaţi şi modurile lor diferite de experienţă si viaţă. Şcoala incluzivă cere ca toţi să lucreze împreună in mod 

creativ în aşa fel incât fiecare elev să înveţe. De aceea o şcoală pentru toţi/incluzivă se caracterizeaza prin faptul 

că: 

 Diversitatea este văzută ca o realitate; 

 Asigură fiecarui elev accesul la cunoaştere, formare de deprinderi şi informaţie; 

 Asigură  învăţarea individualizată; 

 Foloseşte pregătirea şi amenajarile speciale în colaborarea dintre membrii ei; 

 Colaborează cu familiile, agenţiile externe şi alţi membri ai comunităţii; 

 Organizează şi structurează flexibilitatea şcolilor; 

 Are mari aşteptări pentru asigurarea succesului tuturor elevilor; 

 Se perfecţionează permanent; 

 Construieşte comunităţi incluzive. 

Tranziția de la școala tradițională la școala incluzivă este o provocare  ce se adresează directorilor cu 

viziune, care sunt capabili să-și asume rolul de lider al schimbării. A fi lider, nu înseamnă a fi ”șef” sau 

coordonator, ci înseamnă capacitatea de a-i inspira, sprijini și îndruma pe oamenii care formează echipa din 

jurul tău să fie mai buni și să evolueze către scopul final pe care liderul îl întrevede și cartografiază. 

   Spre deosebire de abordarea tradițională în educație, abordarea incluzivă în educație conduce la 

schimbare si adaptare la nevoile copiilor, dezvoltarea unui mediu de combatere a atitudinilor de 

discriminare, comunitate interculturală primitoare și deschisă, scoala care-i valorizează în mod egal pe toti 

copiii, profesorii si părintii. Școala tradițională nu-i încuraja pe elevii cu performanțe școlare reduse, nu 

urmărea potențialul fiecărui elev, îi marginaliza sau îi elimina pe cei cu CES, îndreptându-i spre școli 

speciale. Se punea accent pe cunoștințe și nu pe formare de competențe, pe performanță, memorizare etc. 

Astăzi, școala incluzivă valorifică interdependenţa şi independenţa copiilor; vede potenţialul 

fiecărui elev, considerându-l dotat într-un fel sau altul; împărtăşeşte şi onorează diversitatea umană; atenţia 

se îndreaptă asupra modalităţilor de ajutorare a copiilor, venind în întâmpinarea nevoilor fiecărui elev din 

şcoală, astfel încât, acesta să se simtă binevenit şi valorizat; predarea bună este eficientă atunci când fiecare 

copil poate învăţa, dacă i se crează condiţiile necesare, dacă e încurajat şi dacă i se facilitează participarea 

la activităţi etc. 

Avantajele incluziunii școlare și sociale :  
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- dezvoltarea respectului de sine; 
 - eliminarea comportamentelor negative; 

 - atingerea scopului educațional; 

 - reducerea presiunii psihice; 

 - acces la servicii de specialitate; 
 - dezvoltarea cognitivă, motorie, de limbaj, socială şi emoţională este consolidată prin intermediul 

interacţiunilor semnificative cu cei de aceeaşi vârstă; 

 - copiii învaţă socializarea prin comunicare şi interacţiunea cu ceilalţi colegi de grupă, îşi dezvoltă 
deprinderi mai bune de comunicare; 

 - leagă prietenii prin aceste contacte, învaţă prin intermediul modelelor; 

 -sunt mai ”inteligenţi emoţional"; 
 -învaţă sa-şi accepte propriile ”forţe şi nevoi" 

 -dezvoltarea spiritului civic; 

 - eliminarea practicilor discriminatorii; 

 - promovarea principiului egalității de șanse în toate acțiunile derulate, indiferent de abilitățile și 
capacitățile lor; 

 - copiii obișnuiți au ocazia de a dezvolta astfel de calități umane, cum ar fi empatia, răbdarea, toleranța . 

Pentru educaţie incluzivă sunt necesare: 

 1) Implicarea părinţilor; 
 2) Teme curriculare adecvate şi abordate gradual;  

3) Acordarea timpului necesar studiului şi o instruire bazată pe nevoile de învăţare;  

4) Predare directă pornind de la noţiuni cheie şi continuând cu o serie de paşi sistematici; 5) Raportarea instruirii 

la experienţa anterioară a elevilor;  
6) Strategie de învăţare în 3 paşi: 

 - Modelarea prin demonstrarea comportamentelor dorite, 

 - Activităţi asistate în care elevii sunt ajutaţi direct de profesor, 
 - Activităţi practice în care elevii acţionează independent 

 7) Sprijin pentru învăţare; 

 8) Asigurarea învăţării temeinice;  
9) Învăţarea prin cooperare;  

10) Educaţie adaptată nevoilor specifice şi potenţialului specific. 

      Integrarea socială este pregătită si condiționată de integrarea școlară. Pe de altă parte, dificultătile 

aparute în procesul integrării nu sunt generate atât de natura cerintelor speciale ale elevilor integraţi, cât mai 

ales de modul nostru de a percepe acest proces, aşadar, în esenţă, este o chestiune de atitudine.  

Integrarea presupune trecerea, transferul unei persoane dintr-un mediu educațional mai mult sau mai 

puţin separat, segregat, într-un mediu de instruire  educativă obişnuit. În accepţiune restrânsă, se defineşte sub 

aspectul domeniilor în care are loc, vorbind despre: integrarea şcolară; integrare şi calificare profesională; 

integrare socială şi/ sau socială. 

Procesul integrării presupune anumite trepte sau forme de integrare,care se întrepătrund cu sens, 

încorporând noțiuni ca: 

-Integrare fizică – cuprinderea, prezenţa copiilor împreună, reducerea distanţei fizice dintre ei; 

-Integrarea funcţională – sau pedagogică, semnificând participarea la un proces comun în care şi copilul cu 

dizabilităţi are și el contribuţia sa; 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1789 
 

-Integrarea socială – includerea copilului cu dizabilităţi în toate activităţi comune din viaţa şcolii. Se stabilesc 

relaţii de acceptare şi participare relativ egală la viaţă grupului şcolar; 

-Integrarea socială – persoana integrată dobândeşte sentimentul de apartenenţă şi participare deplină la viaţa 

grupului /comunității din care provine. 

     Încercând punctarea aspectelor care ar putea defini coerent  integrarea, se poate vorbi despre: 

 Educarea tuturor copiilor cu dizabilităţi în şcoli, indiferent de dizabilitate; 

 Asigurarea unor servicii speciale în cadrul şcolilor de masă; 

 Sprijin pentru profesori şi pentru directorii acestor şcoli; 

 Copiii cu dizabilităţi urmează un program educațional apropiat de cel al colegilor lor; 

 Participarea copiilor cu dizabilităţi la activităţi şcolare şi extraşcolare comune; 

 Posibilitatea şi accesul la activităţile culturale din cadrul şcolilor de masă; 

 Încurajarea relaţiilor și interacțiunilor sociale; 

 Asigurarea educaţiei şcolare şi încadrarea într-o activitate de muncă acolo unde sunt îndeplinite condiţiile 

necesare; 

 Educarea tuturor copiilor pentru a înţelege şi accepta diferenţele umane. 

 Implicarea și conștientizarea familiilor; 

 Adaptarea prin individualizare şi personalizare a programei/curriculei de studiu. 

Putem vorbi de abordare tradițională sau formă ”învechită” a educației, dacă ne referim la: 

 Simpla plasare a copiilor cu dizabilităţi în şcoli sau medii sociale obişnuite fără o pregătire prealabilă, formală 

și informală; 

 Localizarea claselor speciale în exteriorul şcolii obişnuite sau la marginea acesteia; 

 Gruparea elevilor foarte diferiţi ca cerinţe educative în acelaşi program de studiu ; 

 Ignorarea nevoilor/ cerinţelor individuale ale tuturor copiilor ; 

 Expunerea copiilor la riscuri inutile; 

 Plasarea unor solicitări exagerate asupra profesorilor sau a directorilor școlilor; 

 Ignorarea preocupărilor şi neliniştilor părinţilor, atât ale copilului cu CES,cât și ale celorlalți părinți; 

 Izolarea copiilor cu dizabilităţi CES în şcoala obişnuită; 

 Plasarea copiilor cu dizabilităţi în şcoli unde copiii au vârste mai mari sau mai mici. 

       Astfel de condiții nu vor face decât să producă și mai multă izolare și discriminare, sub aparența unei 

includeri. 

     Dacă din perspectiva viziunii procesului de integrare, copilul este plasat în centrul preocupărilor şi este văzut 

ca o problemă, în viziunea/ abordarea educaţiei incluzive, sistemul este cel care trebuie să răspundă la nevoile 

mai mult sau mai puţin speciale ale copilului. 
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     Prin integrare copilul este pus în situaţia de a se adapta la situaţiile educaţionale, iar în educaţia incluzivă, 

procesul educaţional se ajustează şi se flexibilizează pentru fiecare copil în parte.    Focalizarea în procesul 

integrării este pe copil, care este abordat în cadrul acestui proces ca o  problemă, plasat fiind aici deoarece : 

 este diferit cumva de ceilalţi, 

 nu răspunde şi nu poate învăţa în stilul şi ritmul celorlalţi copii, 

 are nevoie speciale, 

 are nevoie de echipamente speciale, 

 nu poate merge la şcoală ca ceilalţi, 

 are nevoie de un mediu educațional special, 

 are nevoie de profesori cu perspective și abordări speciale. 

       În perspectiva incluziunii, sistemului îi revine întreaga responsabilitate pentru a asigura dreptul la educaţie: 

 copilul este diferit de ceilalţi, dar diferenţele şi diversitatea stilurilor de dezvoltare şi învăţare sunt surse de 

îmbogăţire a experienţelor în colectiv, 

 orice copil poate învăţa şi se poate dezvolta,cu o stimulare şi un sprijin adecvate, 

 echipamentele speciale pot fi utilizate de toţi copiii şi pot fi sursă de noi experienţe chiar și pentru copiii tipici,  

 şcoala primeşte toţi copiii şi curriculum şcolar este flexibilizat şi adaptat pentru a răspunde nevoilor individuale,  

 şcoala obişnuită/normală(de masă) este mediul cel mai favorabil unde copiii pot colabora şi unde învăţa cu și 

despre diversitatea umană, 

 profesorii speciali (profesori logopezi, cadre didactice de sprijin, consilieri şcolari, etc.) pot interveni ca sprijin 

pentru a acoperi nevoile speciale ale unor copii şi colaborează cu profesorii de la clasă pentru orice alt copil 

care are nevoie, 

 sprijinul este pentru toţi copii, inclusiv pentru profesori, care colaborează şi promovează învăţarea continuă. 

     Majoritatea studiilor din domeniul socio-uman au constat că discriminarea continuă să fie problema cea 

mai importanta a educaţiei şi a școlii.  Discriminarea se referă la diferenţele care nedreptăţesc, etichetează şi 

marginalizează, chiar exclud pe unii oamenii/copii în favoarea altora. Eliminarea şanselor unor copii  în 

favoarea altora, considerarea unor indivizi sau a unor grupuri mai importanţi/ importante sau mai necesari/ 

necesare în societate decât alţii/ altele. 

     Pe scurt, discriminarea este o tratare atât diferită cât şi  părtinitoare care lezează – ca practică şi atitudine - 

atât pe cei implicaţi direct cât şi pe ceilalţi membrii ai societăţii. 

     În Declaraţia de la Salamanca (1994) se spune că şcoala obişnuită cu o orientare incluzivă reprezintă 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează comunităţi 

primitoare, construiesc o societate incluzivă şi oferă educaţie pentru toţi; mai mult decât atât, ele asigură o 

educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi, până la urmă, chiar şi rentabilitatea 
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întregului sistem de învăţământ.” (Dezvoltarea practicilor incluzive în şcoli – Ghid managerial, MEC, 

UNICEF, Bucuresti,1999, p. 9). 

     Educaţia incluzivă înseamnă respectul faţă de fiinţa umană în general şi faţă de copil  în special. Ea 

înseamnă acceptarea diversităţii şi considerarea acesteia ca o sursă a dezvoltării. Presupune că oamenii trăiesc 

împreună prin chiar definiţia de umanitate şi că este firesc să dorim ca şi copiii să crească împreună. Educaţia 

incluzivă dă valoare fiecărei fiinţe umane în general şi fiecărui om în parte. Societatea are nevoie de toţi membrii 

ei, de aceea fiecare este important în felul lui şi trebuie înţeles ca atare. Valoarea oamenilor vine din chiar esenţa 

lor umană şi de aceea societatea trebuie să cunoască şi accepte nevoile fiecăruia ca fiind  fireşti. 
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Motive pentru a deveni voluntar 

                                                                                         Profesor : Samoila Greta Gianina  

                                                                                         Scoală Gimnaziala nr. 12 , Tulcea , jud. Tulcea 

       Voluntariatul este ,,un act voluntar al unui individ sau al unui grup de indivizi care acorda timp  si munca 

pentru  serviciul in folosul comunității ,, 

       Cei care doresc sa devina voluntari au o sumedenie de motive pentru a face acest lucru: 

-investești in tine acumulând competente care te ajuta in relațiile cu cei din jurul tău 

-exista mulți oameni care au nevoie de ajutor 

-iți faci mulți prieteni 

-iți dezvolți abilitățile de socializare 

-devii mai responsabil 

-înveți cum sa-ti gestionezi timpul 

-descoperi realitatea din jurul tău care nu este întotdeauna cum o crezi 

-ajuți la corectarea unor nedreptăți 

-găsești soluții la unele probleme 

-ai satisfacția lucrului bine făcut 

-schimbi destine 

-devii open mind 

-devii empatic 

-înveți sa apreciezi ceea ce ai 

-vezi lucrurile din perspective diferite 

      Exista multe domenii in care poți activa ca voluntar: 

-asistenta si servicii sociale 

-protecția si drepturile omului 

-sistemul medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, religios , de protecția mediului 

-ajutor umanitar si/sau filantropic 

-dezvoltare comunitara 
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-dezvoltare sociala 

      Trebuie doar sa vrei pentru ca a fi voluntar înseamnă sa dăruiești celorlalți ceva din sufletul tău. 
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TERAPIA DISLEXO-DISGRAFIEI LA ELEVII CU DEFICIENŢĂ MINTALĂ MODERATĂ 

- Studiu de caz 

Prof. Turcuș Sanda 

CSEI Orizont, Oradea 

 

 

Ceea ce este specific fiinţei umane şi prin care ne deosebim esenţial de alte fiinţe este comunicarea cu 

ajutorul limbajului. La elevii cu deficienţă mintală decalajul dintre dezvoltarea limbajului şi celelalte funcţii 

psihice este evident, deoarece posibilităţile de înţelegere sunt limitate, iar capacitatea de exprimare este 

deficitară. 

Lipsa de atenţie faţă de conţinutul şi forma comunicării este mai pregnantă la scris-citit. Ei nu se pot 

concentra în actul citirii, fiind foarte uşor distraşi de stimulii externi. 

Putem spune că nu toți copii cu deficiență mintală moderată ajung să-și însușească toate literele. Unii 

nu pot să asocieze sunetul cu grafemul sau litera, chiar dacă și-au însușit modul de redare în plan grafic a 

acestuia și fac cu dificultate sinteza literelor. 

Cu cât coeficientul de inteligență este mai mic și tulburările asociate sunt mai multe, cu atât mai multe 

sunt manifestările dislexo-disgrafice și mai greu de corectat. Totuși, se pot înregistra și cu aceștia mici progrese, 

chiar dacă nu reușesc să-și însușească alte litere, pot înregistra progrese în dezvoltarea limbajului și a 

comunicării sau în formarea autonomiei personale și sociale.  

În studiul de caz prezentat mai jos voi arăta evoluția elevului: de unde am pornit, ce am urmărit pe 

parcursul unui an, ce fel de exerciții am desfășurat și care au fost rezultatele finale. 

Nume și prenume elev: TC - 17 ani,  

Diagnosticul: deficiență mintală medie, QI= 45, dislexo-disgrafie,  

Tulburări asociate: autism atipic, albinism, deficienţe vizuale 

       Date personale: 

 Copil născut la termen, problemele de sănătate debutează în perioada de sugar, fiind în evidenţa 

medicului de specialitate. Apariţia limbajului a avut loc după vârsta de 4 ani.  La început sunt prezente ecolalia 

şi diferite stereotipii.  

 A frecventat mai multe grădiniţe, în grupa specială, iar din clasa I este elev la Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă. 

 Are obiceiul de a se ţine de urechi atunci când este gălăgie în sala de clasă sau alte spații închise, se 

leagănă şi îi place să se joace mereu cu cheile. 

       Date despre familie: 

 Familie organizată, formată din cei doi părinţi, două surori şi un frate mai mic (cu deficienţă mintală 

severă). Cele două surori sunt eleve în învăţământul de masă, fără probleme de sănătate. Familia locuieşte într-

un apartament format din două camere, iar condiţiile igienico-sanitare sunt corespunzătoare. Tatăl a fost angajat, 

dar din cauză că s-a îmbolnăvit, acum este în pensie de boală, iar mama este asistent personal pentru fratele mai 

mic. 

 Examinări şi evaluări: 

 Examinarea psihologică: 

- nivel de dezvoltare intelectuală – IQ= 45; 

- gândirea – slab dezvoltată, la nivelul operațiilor concrete; 

- atenția – instabilă, prezintă dificultăți de concentrare și distributivitate, este ușor distras de stimulii 

externi; 
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- memoria – mecanică, de scurtă durată; 

- imaginația – slab dezvoltată, reproductivă; 

- afectivitatea – prezintă instabilitate psihoafectivă, euforie infantilă; 

- motivația – este foarte slabă, în funcție de interes, reactivată la recompense și aprecieri, predomină 

motivația extrinsecă; 

- aptitudini – nu prezintă aptitudini speciale; 

- atitudine -  prezintă rigiditate comportamentală, lentoare în activitate. 

Examinarea logopedică: 

- motricitatea generală– este bună, motricitatea fină este deficitară, insuficient dezvoltată; 

- lateralitate – este fixată, folosește mâna dreapta; 

- schema corporală – cunoaște parțial elementele corpului omenesc;  

- structuri perceptiv-motrice de formă – cunoaște formele geometrice: cerc, pătrat, triunghi; 

- structuri perceptiv-motrice de culoare – cunoaște culorile de bază: roșu, galben, albastru, verde, 

alb, negru; 

- orientarea spațială și temporală – prezintă tulburări de organizare și structurare spaţio- 

temporală; nu opereză cu noţiunile spaţiale; 

- nu are tulburări de pronunție; 

- auz fonematic – deficitar; 

- la citire - nu cunoaște literele ă, â, g, h, k, j, v, x, ,z, w, face confuzii: b/d, m/n, ge/ghe, gi/ghi, 

omisiuni de litere, silabe sau cuvinte (la nivelul propoziţiei) și inversiuni de litere; cunoaşte doar 

literele mari de tipar; 

- citește literalizat, apoi face sinteza literelor şi la cuvintele polisilabice face mai multe greşeli;  

- la scris poate să copieze cuvinte și propoziții, cu litere de tipar,  cu omisiuni, adăugiri sau inversiuni 

de litere sau silabe, dar la dictare face confuzii: j/z, ge/ghe, gi/ghi, ce/şe sau ce/ţe, omisiuni de litere, 

silabe sau cuvinte, inversiuni de litere sau silabe, nu scrie corect ortogramele şi semnele de 

punctuaţie; 

- scrisul este dezordonat cu spaţiu prea mare între litere, literele sunt inegale, disproporționate;  

- limbajul activ este foarte slab dezvoltat, sub nivelul normal al vârstei; 

Intervenţie logopedică: 

Obiective: 

- Dezvoltarea și exersarea motricităţii fine. 

- Formarea conduitelor perceptiv motrice de formă, culoare și orientare spațio-temporală. 

- Dezvoltarea și exersarea auzului fonematic. 

- Dezvoltarea abilităţilor de citire-scriere corectă şi conştientă. 

- Corectarea tulburărilor dislexo-disgrafice. 

            - Dezvoltarea abilităţilor de exprimare orală și scrisă. 

           Evoluţia cazului: 

Activitatea de terapie s-a desfăşurat pe parcursul unui an şcolar. Deoarece copilul are autism, pentru 

început am desfăşurat activităţi de cunoaştere şi acomodare cu cabinetul  logopedic şi cu psihopedagogul, apoi 

obișnuirea să-și concentreze activitatea psihică, și în primul rând gândirea și atenția, asupra activităţilor 

desfăşurate. Având  deficienţe vizuale (poartă ochelari) a trebuit să se lucreze în permanenţă cu imagini mari, 

clare, cu litere mari.  

Pentru dezvoltarea musculaturii degetelor şi a mâinii am desfăşurat diverse exerciţii, începând cu 

mişcări ritmice de întindere şi strângere a degetelor ori de întindere a braţelor şi scuturarea lor în timpul recitării 
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unor versuri, modelajul în lut sau plastilină, desenarea literelor  cu degetul în nisip sau pe tablă, decuparea după 

contur, colorarea unor forme, desenarea diferitelor figuri geometrice ori trasarea conturului lor după model, 

înșirare de mărgele pe ață și confecționarea unor coliere sau brățări. 

 Pentru formarea conduitelor perceptiv motrice am desfăşurat exerciții de desenare a formelor 

geometrice, asocierea obiectelor cu formele geometrice, colaje din forme geometrice, gruparea obiectelor după 

un criteriu, apoi două criterii, realizarea unor peisaje din forme, exerciţii pentru învăţarea culorilor şi a schemei 

corporale, jocuri didactice şi exerciţii pentru învățarea succesiunii timpului: zilele săptămânii, anotimpurile, 

momentele zilei, exerciții și jocuri pentru orientarea spațială.  

 Pentru dezvoltarea auzului fonematic: pronunţarea unor serii de silabe directe  şi inverse, a unor cuvinte 

paronime, exerciții de analiză fonetică a cuvintelor, indicarea poziției unui sunet în cuvânt (inițială, mediană, 

finală - softul "Logopedix"), indicarea literei auzite (softul educațional ”Alfabetul”).   

 Pentru dezvoltarea abilităților de scris-citit şi corectarea dislexo-disgrafiei am desfășurat exerciții 

pentru învățarea tuturor literelor mari de tipar (deoarece s-a lucrat în anii precedenți cu litere de tipar, el nu 

putea să asocieze literele mari și mici, sau litere de tipar- litere de mână),  am continuat cu exerciții de asociere 

sunet-literă-grafem, citire-scriere de silabe directe și inverse, cuvinte mono și bisilabice, exerciţii pentru 

diferenţierea literelor/grafemelor la care face confuzii la citit sau la scriere, despărțiri de cuvinte în silabe oral 

sau în scris, completarea unor cuvinte lacunare cu litere sau silabe, exerciții de ordonare a literelor pentru a 

forma cuvinte și a cuvintelor în propoziție, la început propoziții simple, apoi propoziții dezvoltate, exerciții de 

scriere a semnelor de punctuație. Pentru dezvoltarea abilităților de exprimare orală și scrisă și de comunicare 

indepenentă, exerciții de numire și recunoaștere a diferitor grupe de obiecte și imagini (fructe, legume, mobilier, 

îmbrăcăminte, obiecte de igienă, obiectele școlarului, mijloace de transport, etc.). de asociere cuvânt-imagine, 

formulare de propoziții după imagini sau cu cuvinte date, formulare de răspunsuri la întrebări, exerciții de 

povestire a unui text scurt.  

 La sfârșitul programului de terapie elevul elevul și-a însușit aproape toate litere, mai puțin literele k, x, 

w. La citire face confuzii: j/z, ge/ghe, gi/ghi, omisiuni de litere, silabe sau cuvinte (la nivelul propoziţiei) și 

inversiuni de litere, mai ales la cuvintele polisilabice, iar la scriere face omisiuni, adăugiri sau inversiuni de 

litere sau silabe, confuzii: j/z, ge/ghe, gi/ghi, ce/şe, nu scrie totdeauna corect semnele de punctuaţie şi 

ortogramele. Frecvenţa greşelilor comise este în continuare destul de mare la citire și dictare, dar mai mică 

decât la începutul programului de terapie. Cunoaște formele geometrice: cerc, triunghi, pătrat și poate să 

grupeze obiectele după două criterii, schema corporală într-o proporţie mai mare decât la început, cunoaşte 

zilele săptămânii și  anotimpurile. 

Putem spune că deși frecvența tulburărilor dislexo-disgrafice la elevii cu deficiență mintală moderată 

este ridicată, prin intervenţia compensatorie, proiectată ştiinţific şi desfăşurată sistematic, în funcție de 

particularitățile individuale ale fiecăruia, se realizează progrese, iar frecvenţa manifestărilor dislexo-disgrafice 

este în scădere. 
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Dislexia-reguli, legități, principii 

Studiu de specialitate 

                                                                   Prof. pt. inv. presc. Tudor Madalina Maria 

GPP. Nr. 1, CASUTA PITICILOR, HOREZU 

 

 Dislexia se referă la dificultăți legate de procesarea informației, care se manifestă în probleme de 

citire, de ortografie și de scriere.  Dacă din punct de vedere  medical, dislexia este o alterare a lexiei, din punct 

de vedere psihologic și pedagogic, dislexia inserează toate tulburările ce apar în procesul de achiziție a lexiei, 

în mecanismele actului lexic. În esență, dislexia este dificultatea de a învăța cititul, ca urmare a unor disfuncții 

neurologice care duc la imposibilitatea creierului de a transpune în cuvinte informațiile primite pe cale auditivă 

și vizuală.   

 Dislexia, în contextul general al tulburărilor de limbaj, este apreciată ca o „maladie a secolului 

XX”  deoarece se apreciază că până la o treime din populația școlară totală „suferă”, într-o formă sau alta, de 

dificultăți de învățare și de eșec școlar, azi în lume. La nivelul acestei  deficiențe de învățare se remarcă variate 

forme de manifestare ce determină dificultăți în obținerea altor achiziții școlare. 

 Din perspectivă psihopedagogică, în definirea dislexiei se operează cu termenii: dificultăți de 

citit, analfabetism parțial, retard de citit, arierație de citit și chiar  dificultăți în  însușirea număratului și a 

calcului, retard de dezvoltare.   

 Dislexia face parte din categoria dificultăților de învățare cu care se  confruntă numeroși copii. 

Copiii cu dislexie, în mod obișnuit, prezintă o mare diferență între coeficientul de inteligență și rezultatele 

academice, diferență ce nu poate fi explicată prin surzenie, probleme de vedere, slabă pregătire a profesorilor, 

lipsa de motivare sau factori emoționali. Deseori, capacitatea copilului de a gândi creativ și abstract este foarte 

bună, însă cititul și gramatica sunt mult sub așteptări. Poate fi prezentă chiar și discalculia- probleme referitoare 

la abilitățile matematice. Din nefericire, copiii cu dislexie nu sunt de obicei diagnosticați înainte de începerea 

educației școlare. De cele mai multe ori, acest lucru survine la sfârșitul școlii primare sau chiar mai târziu, dar 

bineînțeles, ar trebui să se întâmple mult mai devreme.  

 Sunt mai multe comportamente ce ne pot avertiza și sugera dislexia   precum: 

 Câmp de atenție îngust, memorie slabă, dificultăți de asociere a semnului grafic cu sunetul; 

 Performanețe semnificativ scăzute la sarcinile de vigilență; 

 Citire cuvânt cu cuvânt, depunerea întregii energii în încercarea decodificării cuvintelor; 

 Dificultăți de identificare a cuvintelor necunoscute; 

 Dificultăți de înțelegere a citirii; 

 Neplăcerea de a citi, neinițierea acțiunilor spontane de citire; 

 Dificultăți de urmare a instrucțiunilor; 

 Adeseori, probleme suplimentare(coordonare, discalculie,  disgrafie, hiperactivitate). 

 Este evident că tulburările nu sunt aceleași pentru fiecare copil, diferă de funcția care este 

perturbată sau de stadiul de dezvoltare, lucru ce  sugereză faptul că nu există un tratament specific. Fiecare copil 

trebuie susținut să se dezvolte într-un mod personalizat, fiind necesar sprijinul afectiv.  

 O modalitate de a ajuta copiii cu dificultăți speciale de învățare a citirii,  scirerii și ortografierii 

este utilizarea unei metode variate la ore sau în particular. Este foarte important ca profesorul să recunoască 

necesitățile copilului și să reacționeze în mod adecvat la acestea,  să susțină copilul, evitând dezvoltarea unor 

complexe de inferioritate, anxietate sau depresivitate.  
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Cadrul didactic este nevoit să se agisure că toți elevii săi sunt receptivi la activitățile desfășurate. Altfel  

trebuie să creeze un material accesibil tuturor, multisenzorial care permite utilizarea punctelor forte și 

îmbunătățirea celor slabe.  

Memoria este funcția psihică de bază care face posibile fixarea, conservarea, recunoașterea și 

reproducerea  informațiilor și trăirilor noastre. Aceasta este implicată în toate procesele psihice. În dezvoltarea 

limbajului și a  vorbirii, este evident că memoria joacă un rol important, însă putem analiza câteva aspecte ale 

memoriei ce apar la persoanele dislexice: 

 Memorie fonologică, memorie lexicală(ceea ce înseamnă că anumite cuvinte cheie nu pot fi memorate cu 

ușurință),  

 Discurs incoerent, incapacitatea de a memora ordinea cuvintelor în propoziţie; 

 Imposibilitatea de a înţelege modul în care o anumită secvenţă de litere se grupează şi generează sunete;  

 Memoria de scurtă durată este slabă, nu reține mesaje, numele persoanelor, cuvintele sau expresiile noi; 

 Încurcă datele, orele, şirurile de numere (ex. la formarea numerelor de telefon); 

 Deseori uită unde şi-a lasat lucrurile; 

 Incapacitatea de a face diferența dintre anumite noțiuni de bază. 

Pentru dezvoltarea memoriei, propun câteva reguli, legități, principii : 

 Citirea de tip model/exemplu trebuie să fie repetată o dată sau de două ori; (obiectiv: înțelegerea conţinutului 

textului de către copil) 

 Solicitarea celui mic de a face un rezumat oral în legătură cu ce informaţii a înțeles după parcurgerea totală a 

textului;  

 Realizarea unei hărți conceptuale împreună cu acesta, creând astfel  o scurtă recapitulare a ceea ce a înțeles;  

 Utilizarea unei game variate de materiale didactice ; 

 Sublinierea/îngroşarea/ colorarea cuvintelor neînțelese sau pronunţate incorect; 

 Reactualizarea permanentă de cunoştinţe în momentul întâlnirii cu un subiect învățat anterior. 

Motivația duce la o dezvoltare eficientă, la participarea activă și la reușita procesului de învățare, în cazul 

fiecărui copil. Mulți copii dislexici pot deveni sensibili și vulnerabili atunci când învață, mai ales atunci când 

se confruntă cu rezultate negative de pe urma învățării. Astfel, cadrul didactic trebuie să-i ofere multă înțelegere, 

evaluare pozitivă și laude, copilul având nevoie să simtă că a reușit, nu doar să audă acest lucru.  El trebuie să 

ia în considerare necesitățile individuale de învățare ale fiecărui copil, în încercarea de a-i dezvolta cât mai 

multe segmente cognitive. 
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ȘCOALA  INCLUZIVĂ – ȘCOALA ȘANSELOR EGALE 

 

Profesor: Mușat Claudia Nicoleta 

Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești 

    

“Principiul fundamental al unei școli incluzive este acela că toți copiii trebuie să învețe împreună , 

oriunde este posibil acest lucru, iar diferențele în care se pot afla să nu aiba nici o importanță. În cadrul școlilor 

incluzive, variatele necesități ale elevilor trebuie recunoscute și trebuie căutată o soluție pentru fiecare dintre 

ele , ținând cont de stilurile și de ritmurile diferite de învățare. De asemenea, cu ajutorul unui curriculum 

adecvat, a unei bune organizări, al unor tehnici de predare, al folosirii resurselor și al unor parteneriate cu 

comunitățile lor se va crea un sistem de învățământ de calitate. Trebuie să existe o susținere continuă și servicii 

necesare satisfacerii nevoilor speciale prezente în fiecare școală “ – fragment din Declarația de la Salamanca. 

Educația incluzivă – presupune concentrarea atentiei pe elev și includerea opiniilor și experimentelor 

tuturor elevilor. De asemenea personalul didactic din școală trebuie să aibă un rol activ în reexaminarea 

practicilor educative și cum acestea afectează procesul de educare al elevilor.  

Personalul didactic trebuie să fie pregătit și să dispună de resursele necesare pentru facilitarea actului 

de învățare, indiferent de cât de similar ar fi mediul cultural al elevilor față de al lor . Fiecare elev trebuie să 

aibă șanse egale de a se dezvolta la nivelul întregului său potențial, să fie pregătit să facă partedintr-o societate 

din ce în ce mai diversă.  

Educația incluzivă, presupune următoarele cerințe : viziune, abilități, stimulente și resurse ; susține o 

abordare școlară integratăcare, continuă să recunoască importanța personalului didactic ; admite că și alți factori 

în afara rasei, etniei sau culturii, pot conduce la dezavantaje în educație,cum ar fi : sărăcia,  handicapul, 

circumstanțe familiale dificile. 

 

Diferențierea dintre integrare și incluziune 

 Integrarea – este procesul de asimilare a elevului în cadrul învățământului normal, de masă, 

proces prin care elevul se adaptează școlii,în timp ce aceasta rămâne în cea mai mare parte 

neschimbată.  

 Incluziunea – accentuează ideea ca școlile și sistemul educațional în general trebuie să se 

adapteze nevoilor elevului. 

Există mai multe forme de integrare. Dintre acestea putem identifica cele mai importante :  

1. integrarea locală se produce atunci când elevii învață în același loc cu cei care   

frecventează  cursurile școlii normale, dar unora dintre ei li se predă în clase sau unități 

separate sau învață dupa un curriculum diferit. 
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2. integrarea socială se produce atunci când elevii care frecventează cursurile speciale 

interacționează pe terenul de joacă, cu elevii școlii normale, în timpul desfășurării diferitelor 

activități. 

3. integrarea funcțională se produce atunci când participarea tuturor elevilor este asigurată în 

cadrul programelor educaționale. 

 Recunoscând necesitatea educației incluzive, ne aflăm în punctul ân care se acceptă că   

principiul de bază al unui sistem educațional public este acelacă școala trebuie să fie pentru toți copiii, că aceștia 

pot și trebuie să fie educați împreună, dacă urmează să trăiască împreună, și că școala trebuie să fie pregătită să 

se schimbe, pentru a răspunde nevoilorcopiilor pe care îi educă. Conceptul de educație incluzivă a apărut ca 

urmare a recunoașterii că integrarea nu era suficientă pentru a împiedica marginalizarea copiilor cu nevoi 

speciale, copiilor cu deficiențe. Se recunoaște faptul că nu putem să ne așteptăm ca elevii să se adapteze în mod 

miraculos, pentru a se armoniza cu politici și practici școlare ce au fost , inițial, elaborate în vederea educării 

unei majorități dominate de copii, omogenă din punct de vedere cultural și fără dizabilități.                                    

Inițiativele educației incluzive acordă o importanță deosebită grupurilor care în mod tradițional nu s-au 

bucurat de oportunutățile educaționale. În aceste grupuri sunt incluși copii săraci, cei care aparțin minorităților 

etnice și lingvistice, copii din zonele retrase și cei cu dizabilități sau cu nevoi educaționale speciale. Astăzi, în 

toate contextele naționale diferite, în care se aplică mesajul de bază al educației incluzive,este că educația de 

bună calitate reprezintă un drept fundamental al omului și copiiiau dreptul la educație de masă. 

Trăsăturile unei școli în care se dezvoltă un etos incluziv : 

 etosul școlii reflectă în mod coerentun set de valori afirmate clar ; 

 elevii, părinții, cadrele didactice și vizitatorii se simt întotdeauna apreciați ; 

 se observă cu claritate că elevii sunt considerați și tratați de cadrele didactice ca individualități  

 elevii sunt mândrii de școala lor ; 

 relațiile professor – elev și elev – elev sunt bune ; 

 în orice aspect al vieții școlare se așteaptă atingerea unor standarde înalte, pe principiul că nimeni nu 

se mulțumește cu puțin ; 

 școala este preocupată să asigure tratament și oportunități egale și să pună în lumină contribuția adusăla 

viața școlii de catre diversitatea lingvistică, credințele religioase, etniile culturile și cerințele  

educaționale speciale ; 

 pentru a-și dezvolta respectful de sine, toși elevii au șansa de a reuși și își conștientizează realizările ; 

 persoanele și grupurile cu cerințe speciale participă din plin la activitățile sociale și curriculare 

Etosul școlii poate fi observant prin intermediul atitudinii față de elevi și părinți și al mediului care îi 

întâmpină pe elevi și pe părinții acestora. O școală incluzivă are un etos primitor, semn al mediului în 

care elevii sunt apreciați, în care ei au o părere bună despre ei înșiși și în care se vor putea dezvolta. 
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Factorii cruciali pentru crearea unui etos incluziv sunt   : 

1. înțelegerea conceptului de incluziune și aprecierea diversității  ; 

2. promovarea unei schimbări de atitudine  ; 

3. înțelegerea poziției școlii în raport cu comunitatea.  

 

ÎNVĂȚAREA ÎN MEDIUL INCLUZIV 

 

 Metode active – participative de lucru în grup – aceste metode de lucru în grup, sunt menite să formeze 

la elevi deprinderi de lucru în echipă și facilitează învățarea în cooperare, elevii indiferent de capacitățile 

intelectuale sunt stimulați să interacționeze, să- și exprime păreri proprii și să colaboreze cu colegii în realizarea 

unor sarcini de învățare. Folosirea învățării prin cooperare ca metodă didactică activ – participativă, face ca 

învățarea sa fie mai productivăîntr-un cadru de cooperare între elevi,decât prin studiu individual sau prin relația 

profesor- elev. 

Învățarea prin cooperare presupune  : 

a) stabilirea grupelor  ; 

b) formularea sarcinilor concrete de învățare și prezentarea lor  ; 

c) precizarea timpului de lucru  ; 

d) precizarea modului cum se va face evaluarea, cu specificarea faptului că fiecare membru va 

răspunde pentru ceea ce a învățat  ; 

e) observarea și eventual, dirijarea activității echipelor  ; 

f) evaluarea soluțiilor găsite. 

În învățarea prin cooperare, rolul profesorului este fundamental în stabilirea obiectivelor, a sarcinilor 

de lucru, în cunoașterea nivelului elevilor, în indrumare, în finalizare . 
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INCLUZIUNEA COPIILOR CU CES ÎN Învățământul De Masă 

Manda Valeria-Marielena 

Școala Gimnazială Ion C. Constantinescu,G.P.N. Roești-Cueni, Jud. Vâlcea 

 

În acord cu noile măsuri instituite pe plan mondial privind protecția și educația persoanelor cu 

dizabilități și în conformitate cu prevederile Constituției și ale Legii învățământului, țara noastră a intrat într-o 

etapă de transformări radicale a sistemului de educație, în spiritul egalizării șanselor pentru copiii, tinerii și 

adulții cu deficiențe sau incapacități. Din perspectiva noileor reglementări adoptate de statul român, copiii cu 

cerințe educative speciale pot fi integrați fie în unități distincte de educație specială, fie în grupe din clase 

speciale din unități preșcolare și școlare obișnuite, fie, în mod individual, în unități de învățământ obișnuite.  

Analizând organizarea și funcționarea programelor de asistență și educație adresate elevilor cu cerințe 

speciale, se pot desprinde următoarele observații: 

 pe timpul școlarizării, copiii cu cerințe educative speciale au acces la toate sursele de 

resbilitare/recuperare psihopedagogică, medical și socială, la serviciile de asistență necesare și 

disponibile în comunitate sau în unitățile specializate, inclusiv în cele de învățământ special.  

 evaluarea, expertizarea, orientarea și reorientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe educative 

speciale, precum și stabilirea timpului și gradului de handicap revin unor comisii interdisciplinare de 

expertiză alcătuite din specialiști cu pregătire diversă(medici, psihologi, psihopedagogi, asistenți 

școlari, educatori). 

 principiile evaluării, expertizării, orientării și reorientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe 

educative speciale vor avea în vedere: 

-examinarea globală și individualizată a fiecărui copil în parte cu privire la întregul său potențial de 

dezvoltare și învățare; 

-expertiza și evaluarea complexă care includ examinarea medicală, psihologică, pedagogică și socială 

a copilului; 

-flexibilitatea și reflexibilitatea deciziei de expertiză și orientare, cu deosebire între vârstele de 3 și 12 

ani. 

 principalele categorii de copii sau elevi cu cerințe educative speciale care intră în competența comisiilor 

interdisciplinare de expertiză/evaluare sunt: 

-copii/elevi cu deficiențe mintale; 

-copii/elevi cu deficiențe senzoriale(vizuale și auditive); 

-copii/elevi cu deficiențe fizice; 

-copii/elevi cu deficiențe sau tulburări de limbaj; 

-copii/elevi cu dificultăți sau tulburări de învățare; 

-copii/elevi cu deficiențe sau tulburări socioafective și de comportament(inclusiv copiii cu autism); 

-copii/elevi cu deficiențe sociale; 

-copii și tinerii cu deficiențe, nedeplasabili, în vârstă de până la 30 de ani, care nu se pot integra în 

structurile învățământului obișnuit.  

 În mod tradițional, învățământul special era înțeles drept acea componentă a sistemului public unde se 

desfășura educația școlară a copiilor cu deficiențe, prin intermediul unor instituții școlare speciale, separate de 
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celelalte unități școlare din învățământul românesc. Din această perpectivă a apărut tendința-obiectivă și 

necesară-de a se înlocui expresia învățământ special cu aceea de educație specială, după cum este posibil să 

inlocuim și sintagma copil/elev cu cea de copil/elev cu dificultăți de dezvoltare/învățare sau elev cu cerințe 

educative speciale.  

 Conceptul de educație specială poate fi definit în cel puțin două sensuri: 

-în sensul restrâns, care, în parte, se suprapune conceptului de învățământ special, organizat în instituții speciale, 

respectiv în mod de educație specializată pentru persoanele/copiii cu diferite tipuri de deficiențe; 

-în sens larg, care se extinde la o mai mare categorie de elevi, respectiv cei cu dificultăți de învățare și 

dezvoltare, sens ce are în vedere un anumit tip de educație adaptyată și destinată persoanelor care nu reușesc în 

mid independent să atingă un nivel de educație corespunzător vârstei și cerințelor comunității unde își 

desfășoară existența. Astfel, dacă inițial era doar responsabilitatea școlii speciale, educația specială devine în 

ultimul timp și un atribut al școlii obișnuite, prin conștientizarea faptului că fiecărui copil/elev i se poate 

întâmpla să aibă, într-o anumită perioadă a școlarității, mai mult sau mai puțin tranzitorie, anumite dificultăți 

de învățare(din acest punct de vedere, în înțelesul sintagmei copiii cu cerințe educaționale speciale pot fi incluși 

tiți copiii care întâmpină dificultăți de învățare și dezvoltare, cuprinși în sistemul de învățământ. 

 Pentru realizarea obiectivului fundamental al educației speciale – integrarea/ incluziunea copiilor cu 

deficiențe în școlile obișnuite, urmând ca școala publică să devină școala incluzivă – s-a elaborat un program 

național de extindere și diversificare a acțiunilor începute în anul 1998, cuprinse în Strategia privind acordarea 

de șanse egale tuturor copiilor, prin îmbogățirea și diversificarea formelor, conținuturilor și instrumentelor de 

realizare, având în vedere 3 direcții fundamentale: 

1. acordarea de șanse egale în educație, în școlile obișnuite, tuturor copiilor de vârstă școlară, indiferent 

de posibilitățile lor de învățare, de participare sau de dezvoltare; 

2. pregătirea școlilor obișnuite, începând cu managerul școlii și terminând cu părinții copiilor, în vederea 

acceptării copiilor/elevilor cu dizabilități în clasele școlilor obișnuite, ajungându-se astfel ca școala să 

devină într-adevăr o școală incluzivă; 

3. crearea condițiilor optime de dezvolatre fizică, intelectuală, psihică, atitudinală și comportamentală a 

copiilor cu deficiențe în comunitate prin: 

-asistență psihopedagogică de specialitate în școlile obișnuite; 

-asistență de specialitate în familie; 

-servicii sociale specializate acordate copilului, dar mai ales familiei, din partea autorităților legale.    

 Această strategie a avut în vedere garantarea și asigurarea în viitor a unei participări totale și active în 

viața comunității a tinerilor și adulților cu dizabilități, asistarea și monitorizarea continuă a acestora pentru a-și 

dezvolta un grad cât mai mare de autonomie și independență în acord cu propriile dorințe, aspirații și capacități 

de realizare, precum și evitarea și eliminarea oricăror forme de discriminare a persoanelor cu dizabilități. 

Strategia a fost fundamentală pe următoarele principii: 

-școlile trebuie să includă în procesul de învățământ toți copiii, indiferent de calitățile fizice, intelectuale, 

lingvistice sau de altă natură; 
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-educația specială încorporează principiile unei pedagogii sănătoase de pe urma căreia toți copiii vor avea de 

câștigat; această pedagogie acceptă ideea că diferențele dintre oameni sunt majore și că învățământul trebuie 

adaptat la cerințele copilului, și nu copilul trebuie să se adapteze la cerințele prefabricate; 

-integrarea copiilor și tinerilor cu deficiențe/cerințe speciale în domeniul educației se obține eficient prin 

participarea la procesul de învățământ în cadrul școlilor obișnuite care deservesc toți membrii societății;în acest 

context, cei care au nevoie de educație specială pot realiza un progres educațional deplin și se pot bucura de 

avantajele integrării sociale; 

-în școala obișnuită, toți copiii trebuie să învețe împreună; școala obișnuită(incluzivă) trebuie să recunoască și 

să reacționeze la diversele cerințe ale elevilor, armonizând atât diferitele stiluri de a învăța, cât și diferitele grade 

de reușită școlară, și asigurând o educație de calitate pentru toți prin: programe de învățământ adecvate, 

organizare eficientă, strategii didactice coerente, folosirea optimă a resurselor, parteneriat cu celelalte instituții 

ale comunității; 

-în școala obișnuită, copilul cu dizabilități trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are nevoie 

pentru o performanță a lui, după posibilitățile lui; repartizarea copiilor în învățământul special pet timp nelimitat 

constituie o excepție, procedându-se astfel numai în acele cazuri în care s-a demonstrat că instruirea și educarea 

în clasele obișnuite nu pot veni în întâmpinarea necesităților educaționale sau sociale ale copilului ori atunci 

când sunt necesare pentru binele copilului sau al celorlalți; 

-școlile speciale pot servi ca resursă valoroasă pentru dezvoltarea școlilor incluzive, centre de instruire și resurse 

de personal pentru școlile incluzive, centre ce pot oferi instrucție și educație unui număr mai mic de copii cu 

deficiențe care nu pot fi incluși în învățământul obișnuit, furnizor de sprijin de specialitate școlilor obișnuite în 

soluționarea problemelor educației speciale; 

-principiul drepturilor egale presupune că necesitățile fiecărui individ și ale tuturor sunt de importanță egală; 

persoanele cu dizabilități sunt membre ale societății și au dreptul de a rămâne în interiorul comunităților în care 

trăiesc și de a primi sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor de educație, sănătate, angajare în muncă și 

acces la serviciile sociale.     

 Se poate afirma că, odată început, procesul de integrare/incluziune va continua până când finalitatea 

urmărită va fi atinsă, iar aceasta depinde în mod necesar de eforturile unite ale tuturor factorilor interesați 

(autorități administrative naționale sau locale cu competențe în domeniu, organizații neguvernamentale 

interesate, părinți, copii, societatea civilă în general). Pentru copiii cu dizabilități s-a propus utilizarea mai 

multor tipuri de curriculum în funcție de tipul de deficiență, demosntrându-se că aceștia se pot adapta în 

proporții diferite la cerințele unei școli obișnuite și că acțiunea de integrare trebuie continuată și extinsă: 

-curriculum național pentru învățământul public; 

-curriculum național pentru învățământul public, parțial adaptat; 

-curriculum național pentru învățământul public, adaptat; 

-curriculum național pentru învățământul special; 

-curriculum pentru elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate. 
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 Elevii cu dizabilități care parcurg curriculum școlii obișnuite vor fi sprijiniți prin asistență 

psihopedagogică și de specialitate, prin terapii de recuperare și compensare, orientare școlară și profesională, 

acordate de către profesorul de sprijin/itinerant, de către specialiști din centrul de resurse și de către cadrele 

didactice din școala incluzivă. 
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EDUCAŢIE ECOLOGICĂ LA ELEVII CU C.E.S. 

 

 

Sandu Adrian Cornel, Școala Gimnazială ,,George Călinescu” Onești 

Sandu Doina, Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești 

 

 În întreaga lume, ecologia este o ştiinţă de bază, ceea ce probează că omenirea a devenit conştientă de 

greşelile făcute până acum. A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, iar a face ceva pentru salvarea naturii 

atât de ameninţată astăzi, înseamnă să contribui la fericirea comună. Toate schimbările şi aspectele noi le 

stârnesc curiozitatea copiilor, fapt ce se manifestă prin multitudinea de întrebări puse adulţilor. Copiii sunt 

martori oculari ai transformărilor din viata socială, economică şi din mediul înconjurător. 

 Programa activităţilor de terapie educaţională oferă un cadru necesar educării ecologice a copiilor cu 

CES. Măiestria cadrului didactic în proiectarea conţinuturilor, tratarea interdisciplinară în activitatea zilnică 

favorizează înţelegerea de către copii a legăturilor indisolubile existente între obiectele şi fenomenele lumii 

înconjurătoare. Copiii trebuie să ştie că natura este un organism viu ale cărui componente sunt într-o strânsă 

intercondiţionare. Pregătirea copiilor în şcoală nu înseamnă numai dobândirea de către aceştia a unor cunoştinţe 

noi, ci şi formarea unor atitudini, priceperi, motivaţii, abilităţi, stări afective. Educaţia în domeniul ocrotirii 

mediului înconjurător trebuie să înceapă din grădiniţă şi să fie continuată în tot timpul anilor de şcoală, cât şi în 

afara şcolii. Din primele clase învaţă despre sol, aer, apă, plante, animale. Educatorii au sarcina de a le spune 

că fără aceşti factori naturali,viaţa nu este posibilă, deci trebuie protejaţi. Cunoştinţele căpătate în primii ani de 

viaţă sunt mai puternic consolidate şi aplicate în practică decât cele primite în anii următori. Orice prilej oferit 

de activităţile de observare a plantelor şi animalelor, observări spontane, plimbări, excursii, expunere de 

diapozitive, comentarea unor texte studiate din fauna si flora terestră, vizionarea unor emisiuni TV trebuie 

folosite pentru a forma o gândire intuitivă şi deductivă a copiilor în raport cu natura, pentru a dezvolta dragostea 

şi respectul faţă de această dorinţă de a ocroti. Putem face educaţie ecologică prin toate activităţile şi acţiunile 

pe care le desfăşurăm în scoală. Curiozitatea copiilor duce la acumularea de cunoştinţe multiple despre mediul 

înconjurător, despre protecţia lui, contribuind la dezvoltarea capacităţii de a gândi logic şi a interpreta corect 

anumite aspecte din jurul lor. Copilul trebuie lăsat să descopere el singur adevărul, acţionând în mod practic, 

deoarece scopul şcolii este de a forma creatori, şi nu indivizi care să repete ceea ce au învăţat generaţiile 

precedente. În natură, lucrurile se petrec aidoma lucrurilor din viaţă, iar marii scriitori le-au descris cu multă 

măiestrie în texte a căror morală este directă şi pe înţelesul copiilor. În poveştile ,,Lacrima unui fir de iarba” de 

G. M. Zamfirescu, ,,Puiul” de Al. Br. Voinesti desluşeşti îndemnul la ascultare şi consecinţele grave ale 

neascultării. În realizarea educaţiei ecologice trebuie să urmărim realizarea câtorva obiective, dintre care 

amintim: 

- să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora; 

- să se asigure însuşirea unor cunoştinţe din domeniul ecologic prin activităţi cu caracter 

experimental şi demonstrative; 

- educarea capacităţii de a ocroti, proteja şi respecta natura; 

- cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce are ( apă, animale, plante) 

- conştientizarea necesitaţii de a economisi apa, energia electrică,lemnul etc.; 

- educarea copilului în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte; 

- antrenarea în activităţi menite să contribuie la îngrijirea unor arbori, a fiecărui metru de spaţiu verde 

pe care îl au la dispoziţie; 

- formarea unui comportament civic etic şi a deprinderilor de păstrare şi iubire a naturii; 
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- vizitarea unor rezervaţii naturale, a unor amenajări speciale destinate creşterii unor plante şi animale 

care sunt ocrotite prin lege; 

- observaţii asupra mediului, jocuri distractive, povestiri, diafilme, diapozitive, plimbări, drumeţii, 

excursii, vizite, discuţii libere, convorbiri organizate.  

Colţul viu din sala de clasă este locul cel mai apropiat copilului, acesta fiind amenajat cu ghivece cu 

flori şi vase pentru procesul de germinaţie. 

Cadrele didactice au în vedere şi următoarele aspecte: 

- păstrarea curăţeniei în curtea şcolii, în parcuri, în gradina şcolii, în păduri, cu diferite prilejuri, în 

cartierul şcolii. 

- menţinerea integrităţii arborilor şi florilor; 

- cunoaşterea unor arbori ornamentali cu evaluare istorică; 

- întreţinerea spaţiilor verzi; 

- plantarea de arbori, flori şi întreţinerea lor; 

- discuţii libere : ,,De ce trebuie udaţi pomii?”, ,,Cum sunt pedepsiţi cei ce distrug natura?” 

            Prin convorbiri pe tema: ,,Pădurea, prietena mea”, ,,Iarna în pădure”, se poate arăta copiilor grija 

permanentă a oamenilor pentru asigurarea celui mai benefic element pentru viaţă: ,,aerul”.Jocurile cu rol ,,De-

a grădinarii”, ,,Florăresele” dau posibilitatea copiilor să amenajeze ronduri de flori. Desenele copiilor cu tema 

:,, Grădina bunicilor”, Unde aş dori să-mi petrec vacanţa”- sunt alte mijloace utile în atingerea obiectivelor 

educaţiei ecologice. 
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Suntem la fel, dar diferiți... 

   SĂCUIU RODICA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION CREANGĂ”Comuna PIPIRIG, Județul NEAMȚ 

 

”Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh. Unii se înalță mai sus ca alții, însă fiecare zboară cât 

de bine poate. De ce să-i compari între ei? Fiecare este diferit... Fiecare este special... Fiecare este frumos...” 

Dar, unii copii care ar vrea „să zboare”, pur și simplu nu pot, pentru că nu știu cum să o facă, sau cei 

care știu cum să o facă, pur și simplu nu pot. Aceștia sunt copiii cu cerințe educative speciale, sau copiii cu 

dificultăți de învățare.  

Este adevărat că școala incluzivă reprezintă o provocare pentru învățământul românesc, însă, dacă vrem să 

progresăm și să dezvoltăm sistemul, care stagnează de ceva timp, trebuie să ne asumăm acest risc (dacă putem să îl 

numim astfel). ….nu este nimic greșit în a fi diferit! Dimpotrivă, asta te face să fii unic….când vor gândi așa elevii 

și părinții, atunci vom putea spune că ne-am îndeplinit obiectivul. 

  Declarația de la Salamanca susține că „școlile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, 

indiferent de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură ale acestora.”   

Școala incluzivă reprezintă o rampă spre integrarea acestora în societatea dificilă în care trăim în prezent. Pe 

scurt, educația incluzivă pregătește copilul pentru a ieși în lume. Astfel, el este tratat ca parte integrantă a societății. 

Copiii cu dizabilități pot să progreseze mai mult într-o clasă obișnuită, decât într-una specială, unde practic trăiesc 

într-o bulă. În școala publică sunt puși în fața unor situații pe care, cu siguranță, într-un centru special, nu le-ar 

întâmpina. Copiii educați într-o școală incluzivă sunt mult mai pregătiți să interacționeze cu diferite persoane și să 

țină piept situațiilor din lumea reală. 

Toți copiii au dreptul la educație, iar școala și noi dascălii, în principal, suntem datori să le-o oferim; 

ne punem întrebarea Cum îi putem ajuta? Cel mai greu e să găsim metodele potrivite pentru a-i sprijini pe acești 

elevi să învețe, să progreseze, să se adapteze, să răspundem nevoilor lor atât de diferite. De ce? Pentru că fiecare 

este unic și chiar și atunci când crezi că ai descoperit o metodă potrivită, poate deveni imediat mai puțin 

eficientă. 

Copiii cu CES nu se pot adapta ritmului și cerințelor școlii, ei pot participa conform abilităților și 

propriului nivel de dezvoltare. De aceea, școala, în general, a început să se transforme pentru a răspunde 

nevoilor de învățare și dezvoltare ale copilului. Câți pași a făcut spre incluziune…? Cred că depinde de fiecare 

școală și nu numai. Incluziunea școlară este o treaptă spre incluziunea la nivelul societății,  

Integrarea unui copil cu CES în învățământul de masă depinde de familia acestuia. Mulți părinți refuză 

să accepte că proprii lor copii ar avea probleme. Pentru a-i determina să conștientizeze deficiențele pe care le 

are copilul, cadrele didactice pot apela la consilierul școlar. Colaborarea familiei cu echipa de caz este necesară. 

O școală incluzivă pune accent pe progresul individual și nu pe diferențele dintre elevi; este promovată 

învățarea prin cooperare, în cadrul căreia copiii sunt încurajați să se ajute, învață unii de la alții și fiecare elev 

este valorificat. O școală și un profesor bun sunt aceia care obțin progres cu toți elevii. 

EU SUNT SPECIAL…pentru că sunt un copil normal, dar pot să-i ajut pe cei mai puțini norocoși ca mine! 

EU SUNT SPECIAL…pentru că am dificultăți în învățare, dar am nevoie să mă accepți așa cum sunt! 

EU SUNT SPECIAL…pentru că sunt părinte, îmi înțeleg copilul și vreau să-l învăț ce e frumos în oameni! 
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EU SUNT SPECIAL…pentru că sunt cadru didactic și am înțeles că educația dată copiilor, reprezintă, de fapt, 

viitorul! 

Este adevarat că, nu de puține  ori, condițiile de organizare școlară – efective numeroase de elevi în 

clasă, programa școlară foarte incărcată, timpul  scurt de activitati si interactiuni cu elevii pe parcursul unei 

lecții, insuficienta pregătire psihopedagogică și /sau de educație – reprezintă obstacole serioase în asigurarea 

unui învățământ eficace pentru fiecare ”copil special”. Dar nu întotdeauna… 

      O descoperire frustrantă, pe care o fac în prezent  multe sisteme de învățământ internaționale, este aceea că, 

deși se fac eforturi  extraordinare pentru dezvoltarea educației de bază, pentru toți copiii – în ideea prevenirii și 

/sau reducerii excluderii educaționale – grupurile de copii cele mai apropiate de riscul excluderii școlare, devin 

cele mai supuse riscului de a fi marginalizate. Marginalizarea este vizibilă în rezultate (performanțe școlare, 

sensibil mai reduse decât ale celorlalte grupuri, acces mult mai redus la formele ulterioare de școlarizare ) 

         Educatia incluzivă încearcă să ofere astfel un răspuns atât  problemelor legate de excludere, cât și 

marginalizării  școlare. Ea se referă nu doar la creșterea șanselor de acces la educație școlară, ci și la ameliorarea 

calității educației oferite de școli .          

 

În contextul actual naţional, 
educaţia incluzivă devine tipul de educaţie responsabil de asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, 

fără nici o discriminare şi, mai ales, de asigurare a unei educaţii de calitate, a cooperării şi parteneriatului. 

Școala incluzivă 

- unitate de învațământ in care se asigură o educație pentru toți copiii; 

- reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. 

O şcoală incluzivă în adevăratul sens al cuvântului trebuie să îndeplinească unele condiţii primordiale:  

 să dispună de dotări corespunzătoare pentru elevii cu deficienţe fizice: rampă pentru scaun cu 

rotile, un personal auxiliar (îngrijitori) pentru a transporta elevii în cauză in anumite locuri, 

sala de sport, cabinet de  informatică etc  

 să aibă cadre de specialitate: psiholog, medic, terapeut, consilier de specialitate, care să îi 

sprijine permanent şi eficient pe elevii cu CES sau pe elevii cu o situaţie socială dificilă; 

 să beneficieze de programe şcolare speciale şi să existe standarde curriculare de performanţă 

diferite pentru copiii cu CES; 

 existenţa unor ore speciale în cadrul curriculumului aprofundat, ore de recuperare menite să 

asigure dobândirea unor achiziţii minimale în cazul copiilor cu CES; 

 şcoala să beneficieze de o intervenţie mult mai promptă  din partea organelor de specialitate ; 

 să beneficieze de un fond financiar suplimentar, în funcţie de numărul elevilor cu CES, pentru 

a putea susţine personalul de specialitate necesar (psiholog, consilier de specialitate, medic 

etc.); 

 

 

In urma cursurilor de perfecționare la care am participat, am invatat că,  un sistem incluziv este un sistem care 

nu separă copiii unii de alţii şi care nu consideră că elevii mai capabili sunt mai importanţi, precum și  ce putem 

face pentru a fi considerați un sistem de învățământ incluziv: 
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- crearea un mediu şcolar primitor care transmite mesajul că toată lumea este valorizată, astfel încât elevii şi 

părinţii să se simtă bine primiţi 

- Folosirea metodelor de predare care încurajează învăţarea prin cooperare astfel încât elevii să-şi poată ajuta 

colegii 

 - Organizarea periodică de expoziţii cu lucrările elevilor pentru a demonstra că şcoala este mândră de 

performanţele obţinute de către aceştia. 

Succesul educaţiei incluzive este asigurat de comunicarea dintre familie şi şcoală. 
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Educația incluzivă 

Prof. înv. primar Rad Ana 

                                                    Școala Gimnazială Preoteasa,Sălaj 

         Copiii cu CES au dreptul de a se dezvolta şi forma cât mai adecvat pentru a-şi construi unicitatea şi a 

participa la identitatea socială şi culturală din care fac parte, iar societatea trebuie să le ofere sprijin la nivel de 

familie, grădiniţă şi şcoală. Toţi copiii au dreptul, şi este firesc să fie participanţi, la o educaţie de calitate, 

eficientă şi permanentă. Important este să ne privim, să ne auzim, să ne ascultăm, să ne ajutăm, să avem rabdare 

și să ne descoperim, deoarece într-o lume a diversităţii, fiecare avem ceva de învătat de la celălalt.Toţi avem 

nevoie de educaţie, nu numai unii dintre noi, societatea nu este formată numai din unii oameni, ci din toţi. 

Educaţi, sau mai puţin educaţi, suntem parte a întregului şi dăm fiecare identitate şi specific comunităţii din 

care facem parte. Valoarea unui om este dată de unicitatea sa, de ceea ce reprezintă el prin particularităţile, 

caracteristicile, capacităţile şi competenţele pe care le are, dar şi de modul în care este integrat social și apreciat 

de comunitatea şi societatea din care face parte. Astfel, fiecare om are dreptul de a beneficia de sprijin pentru 

formarea şi integrarea lui socială şi individuală.  

Educația reprezintă factorul de bază în transmiterea și crearea de noi valori culturale și general-umane, 

de reproducere și dezvoltare a capitalului uman, de realizare a idealului și a obiectivelor educaționale, de 

formare a conștiinței și identității naționale, de promovare a aspirațiilor de integrare europeană și mondială și 

are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă și edificarea unei societăți bazată 

pe cunoaștere. 

Calitatea educației determină substanțial calitatea vieții și creează oportunități pentru punerea în 

practică a capabilităților sau abilităților fiecărui cetățean. Astfel, politicile în domeniul educației trebuie să 

asigure o interconexiune între specificul național, tendințele europene și cele globale, să urmărească formarea 

unei personalități integre, activă social și creativă. 

Învățământul trebuie să fie o prioritate în orice societate, cu un sistem coerent de asigurare a calității 

,cu investiții utile în dezvoltarea bazei materiale, dar și eficient în susținerea și promovarea resursei sale umane.  

   Pentru a performa în societatea cunoașterii, omul contemporan trebuie să manifeste comportamente 

și atitudini specifice unui set complex de abilități de viață. Volumul mare al informațiilor, schimbările rapide 

de pe piața muncii, diversitatea și bogăția ofertelor din toate domeniile de interes solicită utilizarea gândirii 

critice, autocunoaștere, capacitatea de a lua decizii specifice unui stil de viață sănătos și a unei conviețuiri 

armonioase. 

Studiile care abordează problematica persoanelor cu cerinţe educative speciale au impus vehicularea 

unor concepte şi sintagme precum: egalizarea şanselor, integrare, educaţia integrată şi/sau incluzivă, integrare 

socio-profesională.  

  Conceptul de educaţie incluzivă a luat naștere ca răspuns la neajunsurile educaţiei integrate, 

deoarece aceasta nu reușea să satisfacă neajunsurile copiilor marginalizaţi care prezentau diferenţe faţă de „ 

norma” generală a contingentului școlar.  

 Incluziunea înseamnǎ schimbare. Ea este un proces care poate creşte practic la nesfârşit nivelul 

învăţării şi al participării pentru toţi elevii. De fapt incluziunea are loc concomitent cu creşterea gradului de 

participare. O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare.  
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Principiul fundamental al şcolii incluzive este cǎ toti copiii trebuie sǎ învețe împreunǎ, oricând acest 

lucru este posibil, indiferent de dificultǎțile pe care aceştia le pot avea sau de diferențele care pot exista între ei. 

Şcolile incluzive trebuie sǎ recunoascǎ şi sǎ rǎspundǎ nevoilor diferite ale elevilor, ținand cont de existenta atât 

a unor stiluri diferite de învǎțare, cât şi a unor ritmuri diferite şi asigurând o educație de calitate pentru toți prin 

intermediul unor curriculum-uri adecvate, a unor mǎsuri organizaționale, strategii de predare, a unui anumit 

mod de utilizare a resurselor şi pareteneeriatelor cu comunitǎțile din care fac parte. Trebuie sǎ existe  sprijin şi 

servicii corespunzǎtoare   nevoilor speciale întâlnite în fiecare şcoalǎ. 

Educația incluzivǎ este o provocare spre schimbarea atitudinilor şi mentalitǎților precum şi a politicilor 

şi practicilor de excludere şi segregare. Ea corespunde unei noi pedagogii, care este pedagogia diversitǎții 

(eliminǎ discriminarea şi segregarea, rǎspunde nevoilor individuale de valorizare şi potențare dar şi nevoilor 

sociale de participare şi dezvoltare). Bazându-se pe conceptul de educație pentru toți, ea rezolvǎ dificultǎțile de 

învǎțare pe care le intâmpinǎ copiii, permite prezența, participarea şi reuşita tuturor elevilor scolii, implicǎ o 

restructurare a culturii, a politicilor şi practicilor scolii pentru ca aceasta sǎ poatǎ raspunde diversitǎții elevilor, 

recunoaşte faptul cǎ toți copiii pot sǎ învețe, recunoaşte şi respectǎ diferențele dintre copii (vârstǎ, gen, etnie, 

limbǎ, deficiențǎ, stare de sǎnǎtate etc.), rǎspunde nevoilor tuturor copiilor şi este un proces dinamic care 

evolueazǎ permanent. 

Școala incluzivă presupune, în primul rând, recunoașterea dreptului fiecărui copil la educație, și apoi 

înțelegerea diferențelor de adaptare și învățare, specifice fiecărui copil în parte, ca fiind naturale. O școală 

incluzivă este o școală deschisă către orice elev și primește orice elev, îl valorizează și îl face să se simtă acasă. 

Este  școala care oferă sprijin accentuat pentru acei copii care au nevoie în mod deosebit, astfel ea devine o 

școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, care abordează procesul de predare – învățare – evaluare 

într-un mod dinamic și atractiv. Prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, școala incluzivă constituie un 

factor de bază al incluziunii sociale. 

  

Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă sunt cele mai eficiente mijloace de combatere a discriminării 

şi creează comunităţi primitoare, dezvoltând o societate incluzivă şi oferind tuturor accesul la educaţie. 
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VOLUNATARIATUL SI DEZVOLTAREA STIMEI DE SINE 

Elena Zahiu  

Școala “Aurel Vlaicu” Constanta 

 

Voluntariatul este deseori privit drept o activitate desfășurată din proprie inițiativă, fără a primi in 

schimb o recompensa financiara. Participanții unei activități de voluntariat, indiferent de vârstă, vor dobândi 

încredere in sine, vor căpăta experiență si vor înțelege dimensiunea complexa a naturii umane printr-un act 

necondiționat. 

Omul este o ființă sociala, are nevoie de comunitate pentru a supraviețui si pentru a se descoperi 

raportând-se la ceilalți membrii ai comunității. Prin natura sa, societatea umană are o organizare grupală. Un 

elev aparține unuia sau mai multor grupuri sociale; iar in funcție de interacțiunea cu membrii grupurilor, valorile 

cultivate in cadrul lor, prin activitățile si demersurile comune in care el este implicat activ, elevul 

conceptualizează si își interiorizează un set de norme si valori pe care le va folosi in viată drept repere sociale 

fundamentale. Orice persoana aspira sa devina membru valoros al unui grup, indiferent de grupul de 

apartenenta. Un copil in stare izolata nu are posibilitatea de a se autoevalua corect, de a-si explora abilitățile si 

calitățile. Un proiect de voluntariat aduce împreună oameni diferiți, cu diverse abilitați care conlucrează pentru 

a atinge un scop comun. Prin acest demers, fiecare participant, fie el coordonator sau voluntar, își da frâu liber 

creativității.  Astfel ca micile gesturi de caritate, sacrificarea timpului personal pentru a asista nevoile altcuiva, 

ajung pietre de temelie  pentru consolidarea unui „eu social” sănătos.  

Compasiunea si empatia pot fi cultivate începând cu vârste fragede, activitățile de voluntariat oferind 

stimulare mentală, creșterea stimei de sine și  a nivelului de satisfacție. Altruismul, generozitatea si spiritul civic 

sunt concepte cu care elevii interacționează in cadrul organizat al scolii prin povesti si proiecte, însă ei au nevoie 

de un „spațiu experimental”, palpabil pentru a trai emoția dăruirii si intensitatea stării de bine pe care ei o 

creează prin munca depusa.    

Sistemul de recompensa al unui act de voluntariat este de natura morala si spirituala, întrajutorarea 

elimina orice graniță de natura sociala si materiala, conectând participanții la un nivel profund uman, eliminând 

factorii discriminatorii. Discriminarea si segregarea sociala este o problema cu care din nefericire încă ne 

confruntam, ele sunt o rana sociala ce poate fi tratata daca oamenii învață sa se conecteze cu cei din jur, învață 

să fie implicați fizic si emoțional. 
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O faptă bună în fiecare zi 

Vlad Codruța 

Chebăruș Raluca-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit “Albinuțele”, București, Sector 6  

 

“Nu tot ce poate fi măsurat contează cu adevărat și nu tot ce contează poate fi măsurat cu adevărat.” 

 Albert Einstein 

 

Cu peste un milion de oameni ce fac voluntariat la nivel global, conform unui raport ONU, versurile poetului 

britanic John Donne „Niciun om nu este o insulă de sine stătătoare“ capturează trăsătura centrală a acestui 

fenomen, tot mai des întâlnit, și anume puterea relațiilor în comunitate. „Voluntariatul este o expresie a 

umanității. Este despre nevoile oamenilor de a participa în societatea din care fac parte și de a simți că ceea ce 

fac contează în viețile celorlați“ scrie în același raport ONU menționat. 

Beneficiile voluntariatului asupra stării de sănate mentală și fizică sunt valabile, indiferent de motivele 

pentru care oamenii fac voluntariat. Iar studiile spun ca voluntariatul pare a fi „un mod natural al creierului de 

a se simți bine“, pentru că atunci când suntem altruiști creierul nostru reacționează în același mod și cu acceași 

plăcere pe care o resimțim când mâncâm ceva ce ne place. Cu o singură excepție, dacă munca ta este despre a-

i ajuta pe alții. În profesiile de tip „îngrijitor“ – domeniul medical, psihologic, educațional, de asistență socială 

sau chiar ecumenic – sunt asociate cu rata mare de burnout (epuizare profesională) și impact negativ asupra 

sănătății mintale. 

În literatura de specialitate voluntariatul se corelează la persoanele adulte cu perceperea unei vieți mai 

satisfăcătoare, o mai bună stimă de sine, un mai bun control emoțional și mai puține simptome depresive sau 

anxioase. O parte din studii arată că persoanele care fac voluntariat în mod regulat înregistrează creșteri ale 

oxitocinei (neurotransmițător ce reglează interacțiunea socială), iar acest lucru îi ajută pe voluntarii de profesie 

să gestioneze evenimentele stresante din viața lor mult mai bine. 

Deși o facem gratuit, voluntariatul nu este în niciun caz inutil. Pentru beneficiarii săi acesta are o valoare 

inestimabilă. Oamenii care beneficiază de pe urma muncii de voluntariat nu au acces la alte mijloace de ajutor. 

În consecință, voluntarii sunt ultima lor linie de apărare în fața bolilor, infirmităților, calamităților sau chiar a 

abandonului, în cazul copiilor. 

Însă nu doar cei aflați în nevoie beneficiază de pe urma activităților de voluntariat, ci și voluntarii înșiși. 

Atunci când ajutăm o persoană aflată în nevoie, ne ajutăm în același timp și pe noi înșine. Faptele bune pe care 

le facem pentru cei din jur au un efect ce nu poate fi neglijat, atât asupra vieții noastre și a felului în care trăim, 

cât și asupra stării noastre psihice, a felului în care ne simțim.  

Se poate realiza acest lucru și la vârstele mici ? 

Perioada preșcolarității este o perioadă importantă în  formarea și dezvoltarea  personalității şi a sistemului 

propriu de valori, în  formarea  imaginii de sine şi faţă de ceilalţi precum şi a conduitelor şi a modului de viaţă. 

La această vârstă copiii au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de ei, pentru a putea 

trece cu succes la autonomie și responsabilitate. 

Un obiectiv complementar al școlii este acela de a-i învăța pe copii să trăiască frumos și sănătos, implicându-

i  în mod direct pe aceștia în rezolvarea problemelor ce afectează mediul înconjurător și sănătatea comunității 

în care trăiesc, chiar a societății în ansamblul ei, pentru că, să nu uităm, copiii de astăzi sunt adulții de mâine. 

Dacă preșcolarii de astăzi cresc și se dezvoltă în spiritul voluntariatului, poate oglinda societății de mâine va fi 

una diferită, încununând munca tuturor dascălilor care sunt implicați în consolidarea educației permanente în 
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viețile copiilor pe care îi modelează de-a lungul carierei, insuflându-le valori ca: iubirea, bunătatea, respectul, 

credința. 

În dezvoltarea unei mentalități sănătoase la nivelul unei societăți care se află într-o continuă schimbare, 

educația  pentru voluntariat are un rol determinant, această problemă privindu-ne deopotrivă pe toți, adulți sau 

copii. Este necesar să le explicam copiilor consecințele pe care acțiunile lor le au, schimbarea pe care acestea o 

aduc în viața noastră dar și în viețile celor din jurul nostru. 

De multe ori, preșcolarii sunt considerați prea mici pentru a-şi asuma responsabilități, însă, dacă li se oferă 

o șansă,  se pot transforma într-un adevărat  model pentru adulții din jurul lor. Manifestând deseori un entuziasm 

molipsitor,  fiind  creativi și foarte activi, pot antrena alți membri ai comunităţii în procesul de schimbare și 

tocmai de aceea implicarea activă a preșcolarilor în activități de voluntariat  pot genera schimbări pozitive, fiind 

benefice  pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei. Ca profesori, purtăm cu noi la 

orice pas imensa răspundere de a educa, de a sădi în conștiința copiilor valori morale care vor fi transpuse  mai 

târziu în principii și conduită personală. 

Aceste valori morale le cultivăm prin participarea directă cu copiii la viața comunității în cadrul proiectelor 

cu impact moral puternic, campanii de promovare sau conștientizare, activităților extracurriculare sau 

opționalelor desfășurate, jocurilor, spectacolelor etc. Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiție, 

voluntariatul înseamnă hrană pentru sufletul  nostru,  pentru că, dăruind necondiționat iubire, vom primi iubire, 

dăruind frumos, vom primi frumos. Important este să ne dorim și să facem primul pas. 

Uneori, un gest mic poate genera o schimbare mare! 
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ȘCOALA INCLUZIVĂ 

Prof. Anca Pitic 

Colegiul Național Gheorghe Țițeica 

 

Educația incluzivă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în dificultate 

psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentala etc., printr-o serie de măsuri conjugate de ordin 

juridic, politic, social, pedagogic. 

Comunitatea internațională a adoptat o serie de documente, care au impulsionat structurarea actualei concepții 

și practici cu privire la integrarea și/sau incluziunea sociala a copiilor și persoanelor cu nevoi/cerințe speciale.  

În Declarația de la Salamanca se spune că "Școala obișnuită cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai 

eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care crează comunități primitoare, construiesc o 

societate incluzivă și oferă educație pentru toți; mai mult, ele asigură o educație eficientă pentru majoritatea 

copiilor și îmbunătățesc eficiența și, până la urmă, chiar și rentabilitatea întregului sistem de învățământ." 

Educația incluzivă implică ideea de reformă a școlii și a societății în ansamblu, cu scopul de a răspunde 

dezideratului 'o societate pentru toți', care să răspundă mai bine nevoilor, potențialului și aspirațiilor tuturor 

copiilor, inclusiv ale celor cu nevoi educative speciale. 

S-a ajuns la concluzia că satisfacerea nevoilor educaționale și profesionale ale celor mai mulți copii nu se poate 

realiza în centre și școli speciale, care pot genera uneori și apariția unui sindrom discriminatoriu, segregațional. 

Se face simțita nevoia ca școala publică să cuprindă o mai mare diversitate de elevi decât în prezent și să permită 

incluziunea în sistemul de învățământ general a cât mai multor copii cu cerințe educaționale speciale. 

O școala incluzivă este o școală democratică. Ea încearcă să realizeze respectul reciproc între membrii implicați 

și modurile lor diferite de experiență și viață. Școala incluzivă cere ca toți să lucreze împreună în mod creativ 

în așa fel incât fiecare elev să învețe. De aceea, o școală incluzivă se caracterizeaza prin faptul că : 

 Diversitatea este vazută ca o realitate; 

 Asigură fiecarui elev accesul la cunoaștere, formare de deprinderi si informație; 

 Asigură învățarea individualizată; 

 Folosește pregătirea și amenajările speciale în colaborarea dintre membrii ei; 

 Colaborează cu familiile, agențiile externe și alți membrii ai comunității; 

 Organizează și structurează flexibilitatea școlilor; 

 Se perfecționează permanent. 

Având în vedere aceste premise, ideea integrării copiilor cu dizabilități în școala publică a apărut ca o reacție 

necesară și firească a societății la obligația acesteia de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor de 

educație pentru copiii cu cerințe educative speciale. Conform principiilor promovate in materie de educație de 

către organismele internaționale, precum și prevederilor incluse in Declarația drepturilor persoanelor cu 
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dizabilități, se menționează că persoanele/elevii cu diferite tipuri de deficiențe au aceleași drepturi 

fundamentale cu ceilalți cetățeni de aceeași vârstă, fără discriminare pe motive de sex, limbă vorbită, religie, 

opinii politice, origine națională sau socială, stare financiară sau orice caracteristică a persoanei în cauză sau a 

familiei sale. De asemenea, aceste persoane au drept la tratament medical, psihologic si funcțional, la recuperare 

medicală și socială, la școlarizare, pregătire și educare/reeducare profesională, la servicii de consiliere, la 

asistență pentru încadrare în muncă, precum și la alte servicii care să le permită dezvoltarea și manifestarea 

aptitudinilor și capacităților de care aceștia dispun și să le faciliteze procesul de integrare/reintegrare socială. 

Dacă acceptăm ideea că, după absolvirea școlii, toți copiii (inclusiv cei cu dizabilități/cerințe speciale) trebuie 

să beneficieze de șansa de a participa activ la viața socială, atunci trebuie să le acordăm necondiționat această 

șansă încă din școală; deci integrarea socială este pregătită și condiționată de integrarea școlară. Pe de altă parte, 

dificultățile apărute în procesul integrării nu sunt generate atât de natura cerințelor speciale ale elevilor integrați, 

cât mai ales de modul nostru de a percepe acest proces, așadar, în esență, este o chestiune de atitudine. 

În scopul unei reușite depline a copiilor cu dizabilități/cerințe educative speciale într-o școală de masă, este 

nevoie de parcurgerea în timp a mai multor etape distincte prin care se urmărește asigurarea condițiilor optime 

pentru o nouă formă de organizare a școlii și a curriculumului aplicat în școala respectivă. Cele mai importante 

etape ale acestui amplu demers reformator al sistemului actual de învățământ din tara noastră sunt: 

Sensibilizarea-urmărește pregătirea mediului școlar (începând de la conducerea școlii, continuând cu colectivul 

de cadre didactice, elevii, personalul administrativ, părinții copiilor). În această etapă, prin acțiuni de informare 

pe toate căile, se încearcă identificarea și valorificarea potențialului uman existent in școală (în primul rând 

cadrele didactice) care să dorească și să aibă competența necesară în lucrul cu clasele și cu elevii incluși într-

un program de integrare. 

Trainingul-este pasul următor, în care persoanele din școală implicate în activități didactice și care manifestă 

deschidere față de ideea integrării sunt incluse intr-un program de training unde învață principii, metode si 

tehnici adecvate activităților instructiv-educative cu elevii deficienți si/sau dificili și, în același timp, 

modalitățile prin care aceste metode și tehnici pot fi adaptate în timpul orei de clasă pentru fiecare categorie sau 

tipuri de elevi în parte, astfel încât fiecare dintre ei să primească cunoștințele în forme accesibile capacităților 

și cerințelor proprii de învățare. 

Luarea deciziei-reprezintă o etapă decisivă care, prin implicațiile sale, va determina schimbări majore la nivelul 

vieții sociale în ansamblu. Aceasta etapă are o conotație managerială puternică și implică reorganizarea 

structurilor funcționale ale școlii și revizuirea atitudinii tuturor angajaților școlii față de actul educațional în 

noile condiții impuse de procesul integrării. 

Tranziția-este etapa cea mai dificilă, în care transformările manageriale din școală solicită din partea cadrelor 

didactice, în special, adoptarea noilor modalități de lucru în plan didactic și renunțarea la unele stereotipuri care 

vin în contradicție cu noul mod de abordare a educației în condițiile integrării. Cel mai dificil moment, pentru 
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unii profesori, va fi atunci când vor fi nevoiți să-și reorganizeze seturile de status-rol in concordanță cu noile 

poziții oferite de relația profesor-elev privită din perspectiva integrării/incluziunii. Tranziția spre noul mod de 

lucru necesita schimbări și în organizarea școlii privind structura claselor, dotările necesare în clasa și în școală, 

alcătuirea unui curriculum flexibil și accesibil fiecărui elev in parte, stabilirea unor modalități noi de relaționare 

și colaborare cu parinții copiilor. 

Evaluarea procesului-este o etapa fundamentală care asigură reușita integrării. Ea trebuie să se facă periodic 

prin implicarea tuturor părților: profesori, elevi, părinți și uneori, o serie de experți (cadre didactice universitare, 

cercetători în domeniu). Evaluarea ajută în primul rând adaptarea permanentă la nevoile reale ale elevilor a 

tuturor proceselor care se desfășoară în școală pe linia integrării/incluziunii și, în același timp, permite 

menținerea unei transparențe și a unei flexibilități absolut necesare în privința organizării și conducerii școlii. 

Pentru parcurgerea ultimelor 3 etape este absolut necesară existența unui grad de autonomie școlară pe linia 

organizării și elaborării strategiilor curriculare în concordanță cu realitățile școlii, respectând unele direcții de 

ansamblu stabilite de instituțiile superioare de decizie și impuse de idealul educațional și de tipul de educație 

promovat de societate. 

Principiile generale pe care le propune educația incluzivă au in vedere următoarele patru formulări (Asociația 

Națională pentru educația cerințelor speciale in Marea Britanie - NASEN, 1999): 

Principiul drepturilor egale. Fiecare ființă umană are dreptul la o dezvoltare personală, socială și intelectuală 

și trebuie să aibă asigurate ocaziile de a-și desăvârși potențialul propriu de dezvoltare. 

Principiul unicității. Fiecare ființă umană este unică țn termeni de caracteristici, interese, abilități, motivații și 

nevoi de învățare. 

Principiul diversității. Sistemul educațional trebuie astfel proiectat încât să ia in calcul și să-și asume întreaga 

diversitate a persoanelor pe care le antrenează. 

Principiul accesului si participării. Toți cei care au nevoi/cerințe speciale de învățare și/sau dizabilități ar 

trebui să aibă acces la o educație adecvată și de calitate. 

Profesorii trebuie să pornească în rezolvarea problemelor din clasa de la urmatoarele acțiuni care determina 

maniera incluzivă prin cunoașterea individualității în mod global și pe anumite componente care dovedesc 

nevoia de interventien și prin detectarea ariilor de dificultate în special când acestea sunt intermitente sau 

temporale. 

Pe de altă parte, profesorul trebuie să cunoască relațiile din clasa sa și să folosească tehnici de negociere, 

cooperare, colaborare, comunicare, etc, în activitățile de grup. 

In concluzie,se impune o redimensionare a formelor de educație în conformitate cu schimbările intervenite în 

societatea noastră, o preocupare sporită în vederea găsirii modalităților celor mai eficiente de a integra copiii 

cu CES într-o clasă normală, fie prin perfecționarea continuă a cadrelor didactice existente în școală, fie prin 
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apelarea la serviciile persoanelor specializate în acest domeniu. Cert este că nu trebuie să ignorăm existența 

unor astfel de cazuri în școală pentru a fi pe deplin convinși că ne respectăm profesia de dascăl. 
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VOLUNTARIATUL ŞI ŞCOALA 

  
Profesor, Matiuţ Monica-Mirela 

Şcoala Gimnazială “DACIA” Oradea 

 
              Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă financiară. 
            Educaţia, în sine, este procesul social fundamental de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor 

adulte către cele tinere, iar sensul pe care l-a căpătat experienţa de-a lungul timpului a stat la baza dezvoltării 

voluntariatului. Din ce în ce mai mult, se pune accent pe asimilarea deprinderilor şi valorilor prin care generaţia 

tânără se poate integra în societate ca nişte adulţi pregătiţi să se confrunte cu viaţa. Felul în care creştem şi ne 
adaptăm vieţii cotidiene este felul în care ne educăm, iar cel mai eficient mod prin care putem realiza acest lucru 

sunt activităţile de voluntariat. Voluntariatul în şcoli reprezintă o activitate de pe urma căreia adolescenţii au 

multe lucruri de învăţat precum: noi abilităţi de dezvoltare personală, contacte noi, experienţă într-un anumit 
domeniu etc. Voluntariatul în cadrul şcolilor este un prim pas în conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, 

de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca ei.  

           Voluntariatul făcut de către elevii sub 14 ani este un voluntariat neformal. Pentru a cultiva de la o vârstă 

fragedă cultura voluntariatului este necesar ca vârsta minimă de voluntariat neformal să fie lăsată la aprecierea 
părinţilor/reprezentanţilor legal al copiilor. 

          De asemenea, trebuie făcută diferenţa între o activitate educativă practică şi cea de voluntariat. 

Voluntariatul este considerat când se face în beneficiul public, se exclude orice remunerare şi se face pe baza 
consimţământului liber exprimat între cele două părţi implicate. Atunci când apare orice fel de remunerare 

financiară sau materială sau nu se face liber consimţit, nu este voluntariat, ci activitate educativă practică. De 

regulă, implicarea în activităţile educative practice precedă implicarea în voluntariat formal şi ajută la formarea 
şi dezvoltarea unei culturi a voluntariatului. 

          Activităţile educative practice pot avea ca beneficiari elevii din şcoală sau comunitatea din care face 

parte. Diferenţa între activităţile educative practice şi voluntariatul neformal este faptul că spre deosebire de 

voluntariat, în activităţile educative practice, persoanele sunt implicate obligatoriu, la indicaţia conducerii, a 
profesorilor şi cu consimţământul părinţilor. Voluntariatul neformal poate fi individual şi organizat (grupuri 

ţintă, de iniţiativă, organizaţii neformale, cum ar fi consiliile de elevi, ONG-uri etc.) 

          Beneficiile aduse de activităţile educative practice şi de voluntariat desfăşurate în şcoală constau în faptul 
că: 

 învaţă copiii să-şi gestioneze timpul, să fie utili şi demni de încredere; 

 învaţă să fie capabili, apţi, competenţi, pricepuţi şi destoinici; 
 asigură o creştere intelectuală, personală şi socială; 

 învaţă copiii să facă binele şi să aibă grijă de alţii; 

 sprijină dezvoltarea comunităţii. 

 
      Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de 
munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât se poate de bine. Responsabilitatea este o calitate pe 

care o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se 

găseşte. Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 
înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. Astfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de a 

fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depăşească un anumit moment critic. Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi 
incitant de a petrce timpul liber. Copilul va fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau 

de anxietate, pentru că va avea întotdeauna această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc 

această idee. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul în care trăieşte, promovând 

valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos ca om în comunitatea în care trăieşte. 
 

https://www.dascalidedicati.ro/scriem-viitorul-copilariei-proiect-educativ/
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Un VOLUNTAR este o persoană care ŞTIE-POATE-VREA: 
 

 ŞTIE să ia initiaţivă şi nu aşteaptă ca lucrurile din comunitate să se îmbunătăţească de la sine.  

 POATE să acorde un pic din timpul său săptămânal, lunar sau chiar şi anual pentru o cauză bună în 

care crede. 

 VREA să îşi pună în valoare cunoştinţele, talentele şi abilităţile în folosul comunităţii! 
 

“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” – Gandhi 
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Educaţia incluzivă – o necesitate 

 

Profesor învăţământ primar, Benea Ana 

Liceul Tehnologic Economic “Nicolae Iorga”, Paşcani, Judeţul Iaşi 

 

Educaţia incluzivă reprezintă un sistem educaţional în care toate şcolile doresc să ofere „educaţie pentru 

toţi”. Este un sistem care recunoaşte dreptul tuturor copiilor de a fi educaţi împreună considerând că educaţia 

tuturor copiilor este la fel de importantă. 

Abordarea educaţiei incluzive susţine că elevii cu nevoi speciale trebuie educaţi alături de cei de vârsta 

lor, în şcolile de masă. 

Una dintre cele mai importante caracteristici ale educației incluzive - înțelege că fiecare elev are nevoi, 

abilități, capacități și trăsături care îi fac diferiți de restul. Din acest motiv, profesorii trebuie să poată modifica 

conținutul pe care îl predau și să utilizeze strategii personalizate pentru a ajuta mai bine elevii. 

Educaţia incluzivă se bazează pe următoarele principii: 

 Educația este un drept, nu un privilegiu - învățarea este un drept universal, care trebuie îndeplinit 

indiferent de caracteristicile persoanei. În acest fel, sistemele care sunt guvernate conform acestui punct de 

vedere încearcă să garanteze educația tuturor indivizilor. În general, aceasta produce o serie de consecințe, cum 

ar fi faptul că educația publică este favorizată față de cea privată. În plus, urmărește și adaptarea sistemului 

educațional în așa fel încât elevii să primească cea mai bună educație posibilă și absolut toți oamenii sunt 

acceptați indiferent de caracteristicile lor. 

 Toți copiii ar trebui să aibă aceleași oportunități - un sistem cu adevărat corect este unul care ia 

în considerare diferențele fiecărui elev și încearcă să le ofere tuturor acestora ajutorul de care au nevoie pentru 

a atinge un nivel minim de învățare. În acest fel, este un model educațional flexibil axat pe realizarea egalității. 

În practică, acest lucru se traduce, în general, printr-o creștere a ajutorului pentru elevii care au cele mai multe 

dificultăți, cum ar fi cei cu un anumit tip de dizabilitate sau care au probleme serioase în ritmul normal al clasei. 

Pe de altă parte, se intenționează, de asemenea, ca elevii mai avansați să colaboreze cu cei care au mai multe 

probleme. 

 Educația trebuie adaptată fiecărui elev - educația incluzivă se concentrează pe permiterea tuturor 

studenților să atingă niveluri minime de cunoștințe care sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea unei vieți 

normale. Cu toate acestea, nu toți elevii au aceleași facilități pentru a ajunge la ele. În consecință, o educație cu 

adevărat incluzivă va trebui să se poată adapta la condițiile particulare ale fiecărui elev pentru a le permite să 

atingă nivelul minim cerut cu cele mai mari garanții. Acest lucru poate însemna multe lucruri diferite, în funcție 

de nevoile specifice ale fiecărui elev De exemplu, în cazul unui elev cu dizabilități intelectuale, aceasta va 

implica probabil numirea unui profesor de sprijin care îi permite să lucreze în ritmul său și într-un mod mai 

personalizat.  

 Este necesar să se protejeze elevii cu risc de excludere -educația incluzivă depășește cu mult 

ajutarea elevilor să atingă niveluri minime de învățare. În majoritatea cazurilor, profesioniștii din acest domeniu 

încearcă, de asemenea, să rezolve nu numai problemele educaționale, ci și să ofere elevilor resursele de care au 

nevoie pentru a funcționa în viața lor de zi cu zi. În general, profesorii care urmează un model de educație 

incluzivă colaborează cu alte sectoare precum serviciile sociale, căutând să ajute eleviii care prezintă un risc 

mai mare de excludere din motive precum puterea de cumpărare scăzută sau apartenența la o minoritate.  

Deși fiecare școală funcționează ușor diferit, în majoritatea cazurilor caracteristicile lor sunt foarte 

asemănătoare: 
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- În aceste școli, accesul este permis tuturor tipurilor de elevi, indiferent de caracteristicile sau 

circumstanțele personale ale acestora. 

- Ei urmăresc creşterea calităţii vieții copiilor în toate domeniile și nu numai la nivel de învățare. 

- Profesorii au rolul de ghid și sprijin, în loc să se dedice pur și simplu transmiterii de cunoștințe. 

- Școlile bazate pe educație incluzivă îl văd pe copil ca pe o persoană autonomă și capabilă, care își 

poate realiza propria transformare. 

- Încearcă să promoveze gândirea critică a elevilor și să le permită să-și dezvolte propriile idei în timp 

ce le acceptă pe cele care sunt diferite. 

- Profesorii trebuie să evalueze performanța elevilor nu numai pe baza rezultatelor lor academice, ci și 

pe alți factori, cum ar fi abilitățile lor sau progresul general. 

Activități de promovare a educației incluzive: 

- Discuții: unul dintre instrumentele fundamentale ale educației incluzive sunt discuțiile, deoarece 

acestea permit elevilor să fie expuși la idei diferite și să înțeleagă punctele de vedere ale altor elevi. 

- Orientare individuală: în cele mai multe școli incluzive, elevii care au nevoie primesc sesiuni de 

consiliere individuală, pentru a-i ajuta în domeniile vieții lor în care au cele mai multe probleme. În general, 

consilierii sunt cei care se ocupă de această sarcină, dar și profesorii sau psihologii interni. 

-  Învățarea prin descoperire: majoritatea sarcinilor din școlile incluzive se bazează pe mai multe 

activități experiențiale decât pot fi găsite în școlile obișnuite. Astfel, elevii sunt încurajați să exploreze lumea 

singuri și să caute propriile răspunsuri la întrebările care apar. 

Sistemul educaţional din Romania, deşi se schimbă şi evoluează, mai prezintă încă elemnte de 

discriminare: nu toţi copiii ajung la şcoală sau atunci când merg, nu se bucură de toate oportunităţile posibile 

pentru dezvolatrea lor maximală. În mod deosebit vorbim despre elevii cu CES. În situaţii dezavantajoase se 

pot afla copiii romi sau din familii foarte sărace, din localităţi izolate şi alţii. Deşi se iniţiază diverse proiecte şi 

programe pentru a deschide mai uşor uşa şcolilor pentru copiii cu cerinţe educative speciale, diseminarea 

rezultatelor şi a bunelor practici nu constituie un exerciţiu permanent. 

În concluzie, instituţiile de învăţământ trebuie să includă în procesul de şcolarizare toţi copiii, indiferent 

de condiţiile fizice, intelectuale, sociale, emoţionale sau de altă natură. 
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Grădinița – mediu incluziv 

 

Prof. Lazar  Adriana 

Grădinița P.P. Nr.5 Reghin 

 

Grădinița, ca mediu incluziv, aderă la principiul centrării pe identitatea unică a fiecărui copil. Toți copiii 

au dreptul la educație. Educaţia incluzivă în grădiniţă presupune integrarea şi includerea tuturor copiilor 

indiferent de capacităţile şi competenţele de adaptare şi de învăţare, în mediul educaţional. În acest sens, fiecare 

copil trebuie să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul tuturor. Oricare copil este înţeles ca un participant activ 

la învăţare şi predare pentru că aduce cu sine: o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune 

specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. Nu 

copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează 

nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la 

copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment 

dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite 

situaţii de risc, în care  educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. 

Riscurile pot apărea din mediul socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină 

existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot exercita un stres 

deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit. 

Incluziunea se discută în termeni de politici educaționale, dar în același timp, este o provocare, pentru 

dezvoltarea copiilor ca „cetățeni activi“. Dacă nu sunt respectate, exprimate și încurajate să se dezvolte, 

diferențele dintre copii într-un grup cauzează probleme (de exemplu: agresivitate, violență, neglijare etc.). În 

consecință, incluziunea solicită atenție asupra diferențelor dintre copii, dar și adaptarea grădiniței la aceste 

diferențe.  

Valorizarea unui mediu incluziv este utilă pentru toți copiii, dacă educatorii îmbunătățesc practicile de 

organizare a activităților și folosesc diversitatea în grupă ca o resursă și ca o oportunitate echitabilă de învățare.  

Grădinița incluzivă este benefică pentru toți actorii responsabili de educație, dar în special pentru copii. 

De exemplu, copiii învață „socializarea“ prin comunicarea și interactiunea cu ceilalti colegi de grupă. Copiii 

leagă prietenii prin aceste contacte, află despre interesele și preferintele pentru anumite activitati (de exemplu, 

unii copii desenează, pictează, altii încep să cânte la un instrument, alții sunt „povestitori“, altora le place să 

creeze colaje, să vizioneze desene animate, să inventeze poezii, iar altii sunt „campioni“ la practicarea unui 

sport sau le place sa observe natura etc.), se cunosc, iar bunele relatii, starea de bine dintre ei, reprezinta o 

condiție facilitatoare pentru învățare și dezvoltare. 

În mediul incluziv, copiii obțin rezultate mai bune  la nivel academic; au o stimă de sine crescută, 

rezolvă mai ușor conflicte, reacționează pozitiv la schimbări,sunt mai inteligenți emotional, dezvolta abilități 

personale și sociale, manifestă interese  profesionale variate, nu au prejudecati și stereotipuri, au o atitudine 

pozitivă față de  viață. 

Prin activităţi educative, folosind diferite strategii, punând accent pe metodele şi tehnicile interactive, 

am reuşit să-i învăţ pe copii ce înseamnă toleranţa. Prin tema de discuţie „Diferiţi dar egali”, care a avut şi 

suport intuitiv (reviste, cărţi, albume ilustrând viaţa copiilor din alte ţări), am reuşit să-i familiarizez  pe copii 

cu diversitatea oamenilor (de culoare, de aspect) în general. Le-am relatat întâmplări din viaţa de zi cu zi 

punându-i în situaţia de a spune şi ei alte întâmplări auzite şi cum ar fi procedat în astfel de situaţii. Nu mică 

mi-a fost mirarea când am sesizat că anumiţi copii pornesc de la prejudecăţi învăţate în familie. În grupuri de 
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3-4 copiii au sortat după preferinţă imagini cu copii „diferiţi”, dar pe care i-ar alege ca prieteni. Fiecare grup a 

motivat alegerea făcută şi a compus o poveste intitulată „Aşa vreau să fie prietenul meu!”. După fiecare 

expunere, copiii din alte grupuri trebuiau să găsească un alt sfârşit poveştii. Am sesizat că în urma celor discutate 

se pot reduce prejudecăţile copiilor prin diminuarea concentrării atenţiei asupra diferenţelor intergrupale şi 

creşterea atenţiei asupra relevării individualităţilor. 

Poveştile reprezintă un izvor de rezolvare a situaţiilor conflictuale şi abordare a lor din perspectiva 

„câştig-câştig”. În acest sens am ales poveşti cunoscute de copii, cu personaje pozitive şi negative aflate într-

un conflict permanent. Lucrând tot pe grupuri, copiii trebuiau să identifice conflictul personajelor negative. 

Ajutaţi de întrebările: Cine este fericit/nefericit la sfârşitul poveştii? De ce? Au fost încălcate drepturile vreunui 

personaj? De către cine?, le-am cerut copiilor să recreeze povestea din punctul de vedere al personajului negativ 

care este pedepsit de obicei de către autor. I-am încurajat să explice atitudinea şi comportamentul personajelor 

negative ( de exemplu, toate animalele râdeau de vocea groasă a lupului, bunicuţa sforăia tare şi de aceea s-a 

hotărât lupul să-i pedepsească). Copiii trebuie să găsească întotdeauna soluţii de rezolvare paşnică a tuturor 

situaţiilor conflictuale astfel încât toate personajele să fie mulţumite. În acelaşi timp, copiii constată că oricine 

are dreptul la o a doua şansă şi are dreptul să se apere. Astfel liderul grupului comunică rezumatul discuţiilor şi 

soluţia paşnică adoptată de grup. De exemplu: Lupul citeşte iezilor o poveste cât timp mama lor este plecată 

după mâncare; o ajută pe Scufiţa roşie să culeagă flori şi ciupercuţe pentru bunica, etc. 

De asemenea, sunt și povești care înlesnesc incluziunea, cum ar fi ”Nanata” de Florin Bică și  Anca 

Smărăndache, ”Unde e Sara?” de Simina Epure și Anca Smărăndache, ”Zog” de Julia Donaldson și Axel 

Scheffler, ”Cea mai dragă familie din lume” de Georgiana Chițac, ”Năsturel” de Don Freeman, ”Ce surpriză!” 

de Simona Epure etc. 

Modelând copiii de la cea mai fragedă vârstă avem avantajul că anumite prejudecăţi învăţate în familie 

pot fi diminuate, iar ideea de apartenenţa etnică nu este încă formată. Dar, putem spune că munca noastră a avut 

succes, dacă se implică şi familia în propria formare a copiilor. La orice copil, în mod particular la copiii cu 

cerinţe speciale, gradul de interes şi de colaborare al părinţilor este direct proporţional cu rezultatele şi evoluţia 

copiilor. Psihopedagogia modernă, centrată pe copil, se bazează pe convingerea că familia este primul educator 

şi are cel mai mare potenţial de modelare. Rolul nostru foarte important este acela de a sprijini familiile să aibă 

încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care ele se confruntă.  

Ce pot face părinții într-un mediu incluziv? 

Parintii pot sa se implice în viața gradiniței, să aibă încredere în politicile promovate de grădiniță, să 

încurajeze talentele și succesele copiilor lor, să nu se descurajeze dacă au copii cu CES, să accepte diversitatea, 

să accepte propriul copil ca pe o fiinta distinctă, unică, specială, să-i accepte pe ceilalti, să apeleze la servicii de 

suport oferite de grădiniță și de comunitate (psihologi, asistenti sociali mediatori, etc.), să propună grădiniței să 

dezvolte programe educaționale, în funcție de nevoile identificate, să-și asume responsabilități și să practice 

voluntariatul în grădiniță, să acorde feedback pozitiv, să fie buni ascultători, să aibă initiativă și să participe la 

activitatile propuse de grădiniță (de tipul „O familie pe săptămână“, „Ziua tatilor“, „Centru/ club pentru părinți“, 

„Cercul părinților liberi“, „Părinții, agenții diversitatii“, „Bunicii sunt cu noi“, petrecerea zilelor de naștere etc.). 

Ce poate face comunitatea? 

Comunitatea poate să asigure suport logistic și financiar grădiniței (de exemplu, buget pentru tutorii 

care asistă copiii cu CES), să vină la întâlniri cu copiii din grădiniță, cu educatorii și părinții, să motiveze 

comunitatea oamenilor de afaceri pentru susținerea prin campanii de strângere de fonduri copiii cu CES și 

pentru familiile acestora, mai ales cele aflate în situație de risc (familii monoparentale, familii cu nivel socio-

economic scăzut), să inițieze parteneriate în dezvoltarea unor proiecte educaționale (copiii autiști, copiii cu 
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ADHD, copiii supradotați etc.), să ofere modalități atractive de petrecere a timpului liber (spații destinate 

relaxării, jocului, sportului, centre de resurse etc.). 

În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să respecte 

următorii paşi: 

 să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi 

comunitatea; 

 să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 

 să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi stimulator; 

 să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra 

împreună; 

 să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

 să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată la 

activităţile curriculare; 

 să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările acestuia; 

 să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

 să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de vedere al 

achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi 

încrederii în forţele proprii; 

 să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite componente 

ale dezvoltării şi la anumite momente; 

 să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

 să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă sau din alte 

instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 
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Prin empatie – o faptă bună în fiecare zi 

Prof. pt. înv. primar Drăghin Roxana-Elena 

Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău 

  

Copiii cu cerințe educative speciale sunt parte a grupurilor eterogene de elevi din școlile de masă, sunt 

cei care au nevoie de ajutor suplimentar din cauza unor probleme medicale, emoționale sau de învățare, deci 

prezența lor reprezintă o provocare pentru profesori, dar și un un bun prilej de a educa grupul printr-un exercițiu 

de acceptare,  implicare și suport. Pentru ca mediul educațional să ofere cadrul evoluției în plan academic și 

social pentru fiecare copil privit ca individualitate, profesorii ar trebui să proiecteze activități prin care educă 

EMPATIA. Studiile de specialitate definesc empatia ca fiind acțiunea de a înțelege, de a conștientiza, de a fi 

sensibil la sentimentele, gândurile și experiențele altora. Termenul de empatie este utilizat pentru a descrie o 

gamă largă de experiențe, fiind abilitatea de a simți emoțiile celorlalți corelată cu abilitatea de a-ți imagina 

cum/ce ar putea gândi, simți cel de lângă tine.  

Toate situațiile ivite în sala de clasă  se caracterizează prin faptul că sunt afectate de interacțiuni sociale. 

Dezvoltarea empatiei îmbunătățește rezistența și promovează stima de sine. Un copil fără empatie este lipsit de 

abilități sociale. Există tehnici pentru dezvoltarea empatiei : conștiința de sine – cu cât suntem mai conștienți 

de propriile noastre emoții, cu atât ne va fi mai ușor să înțelegem emoțiile celorlalți; limbajul trupului – putem 

spune foarte multe despre sentimentele și trăirile celorlalți dacă observăm limbajul nonverbal al interlocutorului, 

ascultarea activă, reflectarea și excluderea judecăților. 

 Empatia poate fi educată și poate reprezenta conținut al predării în sala de clasă. Un prim pas ar putea 

fi prin expunerea copiilor la o varietate de experiențe literare și conținuturi video prin care pot experimenta 

empatia. Personajele și conflictele din cărți pot oferi copilului o gamă de situații cu care se poate identifica sau 

nu. Prin utilizarea acestor resurse, profesorii pot ghida dezbaterile spre emoțiile care stau la baza unor 

comportamente, atitudini ale personajelor, precum și spre trările personale în raport cu aspectele dezbătute. 

Utilizarea literaturii este un pas care poate fi făcut în orice etapă a educației. Sunt nenumărate resurse disponibile 

cu un mesaj despre empatie puternic. O altă sugestie este consemnarea ideilor în Jurnalul reflexiv. A fi reflexiv 

este dificil pentru toți oamenii, indiferent de vârstă. Provocând elevii să scrie de 3, 4 ori pe săptămână timp de 

10 minute despre un subiect legat de empatie, va contribui la concentrarea ideilor asupra modului în care se 

tratează unii pe alții. Uneori, răspunsurile s-ar putea să nu placă. Aici începe empatia. De asemenea, este indicat 

a se crea oportunități de a exersa empatia în viața reală. Profesorii, de regulă, se preocupă să educe copiii să 

accepte diferențele. Dar ce ar fi dacă s-ar concentra pe asemănările dintre ei? De multe ori empatia nu 

funcționează pentru că elevii nu văd cât de mult se aseamănă. Se poate interveni în această direcție, spre 

exemplu,  prin intervievarea unui coleg pe care nu îl cunoaște foarte bine, un act de bunătate pentru un copil 

ales la întâmplare etc. Profesorii și elevii pot fi modele pentru ceilalți prin care să se demonstreze importanța 

empatiei în interacțiuni. Se pot crea programe de peer-mentoring prin care elevii primesc roluri în rezolvarea 

conflictelor dintre ei. Adesea, dispunerea mobilierului poate sprjini demersul de a învăța empatia. Așadar, 

dispunerea în rânduri a băncilor cu fața spre tablă reprezintă intenția de focusare spre conținutul predării, dar 

așezarea în cerc predispune la dialog, la conectare și la contact față în față.  

 Beneficiile educării empatiei în sala de clasă sunt recunoscute. Astfel, empatia construiește o cultură 

pozitivă a clasei. S-au realizat studii în alte sisteme educaționale și s-a demonstrat că, acolo unde programa 

școlară include conținuturi care promovează empatia, se constată rezultate mai bune.   
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Empatia este cheia către încurajarea comportamentului prosocial, către limitarea agresivității, către 

diminuarea prejudecăților sociale și cultivarea toleranței. Astfel, educând empatia de la cele mai mici vârste, 

șansa integrării copiilor cu cerințe educative speciale crește considerabil. Copiii empatici vor avea 

disponibilitate să asculte, să observe , să se identifice, să sprijine și să se apropie de copiii care sunt diferiți, dar 

cu care se pot asemăna. Discuțiile deschise, raportarea la conținuturi care promovează diversitatea, jocurile de 

rol susțin demersul educativ orientat spre incluziune.  Activitățile de acest tip trebuie organizate sistematic și 

continuu, cu valorizarea comportamentelor dezirabile, cu recompensarea atitudinilor pozitive și cu promovarea 

exemplelor de bună practică. Copiii empatici vor face astfel  un exercițiu foarte util pentru o societate incluzivă, 

dispusă să  accepte și să sprijine și persoanele cu cerințe speciale. Acțiunile trebuie orientate și spre educarea 

părinților în aceeași direcție. Consilierea la nivelul grupului din care fac parte copii cu CES include toți 

partenerii implicați. De multe ori, adulții sunt mai puțin înclinați spre toleranță și cer cu vehemență excluderea. 

Empatia poate fi calea spre schimbarea atitudinii celor care trebuie învățați să se identifice cu trările părinților 

unor copii speciali. 
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Sunt voluntar, deci solidar 

 

Profesor Vultur Laura-Mariana 

Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, Județul Bistrița-Năsăud 

 

„Doar o viață trăită pentru alții merită trăită”(Albert Einstein) 

După 23 de ani depuși în slujba educației, în calitate de profesor cu dublă specializare (Religie și Limba 

Franceză) am ajuns la concluzia că nimic nu este mai prețios și mai frumos decât să îți dăruiești o parte din 

timpul tău, din experiența acumulată și să te implici în viața și nevoile comunității. Implicarea mea în activități 

de voluntariat m-a dezvoltat personal, pe toate planurile, începând cu acumularea de noi cunoștințe, dar și cu 

cultivarea abilităților mele; toate acestea mi-au  sporit perspectivele în carieră. Ar fi nedrept ca bogăția 

experiențelor acumulate să nu le împărtășesc generațiilor ce îmi urmează. Este onorant să slujesc, alături de 

tineri minunați, spre folosul semenilor. Chiar dacă este provocator, voluntariatul este plin de satisfacții pe care 

nici o altă activitate nu ți-o poate oferi! 

Am observat că activitățile de voluntariat îi ajută pe elevi să își îmbunătățească comunicarea, să își 

valorifice cunoștințele dobândite până în acel moment, să creeze legături cu colegii și cu alți „actori” implicați, 

se deschid spre problemele comunității, dezvoltarea și nevoile acesteia, dobândesc experiență de muncă, învață 

lucruri noi, rămân activi și implicați, cunosc oameni cu care pot lega prietenii, se pot pregăti pentru o nouă 

carieră, dezvoltă o mulțumire sufletească aparte atunci când se implică în slujba persoanelor nevoiașe, învață 

să își asume responsabilități, dobândesc respectul celor din jur pentru ceea ce fac, demonstrează că le pasă, le 

dezvoltă competențele ecologice și interculturale. 

Spre exemplificarea celor expuse mai sus, invit cititorii să descopere câteva din activitățile de 

voluntariat realizate împreună cu elevii în acest an școlar. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276765031181579&id=104667975057953&__cft__[0]

=AZWbI-

ZUIkOdQDYRoF9tJZW3JNEOWJBzD_PVPFe_qTCfvFze64x1NsHojaDaA3po5cKvHlxl_waSd8O4Iv0Lod

2RQ_xiD2ukxYNVFJzIHYf_mfqzo1jab1lakiUYPnzocE7eku8C1tM1OTdTHSgwZoYE&__tn__=%2CO%2

CP-R 

Consiliul Școlar al Elevilor de la Liceul Teoretic Sanitar Bistrița a realizat o acțiune de voluntariat, în care, a 

bucurat 71 de copii cu nevoi speciale de la Centrul de Recuperare "Rază de soare" din Bistrița - 

21.12.2021  

Profesori coordonatori: prof. Rebrean Cristina, prof. Vultur Laura - Mariana 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270109695180446&id=104667975057953&__cft__[0]

=AZWY0W1PACKmuey3JJI0nJlmR8W8pYuD1LvJiCXIasTbA15svZU5AFn-

7bzDDohxGxIDcK9ML2IqKpZiZBacaX5CvRyPq6_33qO8P2TeV1TywvZiM07orQXGPOCE8J14S7nRQwj

5-HGDC7oyj_8QNiYP&__tn__=%2CO%2CP-R 

Fă Rai din ce ai! - elevi generoși din clasele a X-a A, a X-a B și a XI-a C, au răspunsul apelului 

părintelui Marius Pintican care oblăduiește așezământul Filantropia Ortodoxă Bistrița și Cantina Socială 

„Sf. Filofteia”. 

https://www.facebook.com/hashtag/filantropiaortodoxa?__eep__=6&__cft__[0]=AZUF2by2Mkq25ZjhdyPEr

B97WoQPQOjEo232cacDZLsZXNxVlHqd7_F4C-

_OglRFkq7y5paIZ0NzalQKNtej6_jXRVxtj1m2wOKTBCHzKApSW-7-

xhxVYZOPd2ijz0LvUPc&__tn__=*NK-R 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276765031181579&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWbI-ZUIkOdQDYRoF9tJZW3JNEOWJBzD_PVPFe_qTCfvFze64x1NsHojaDaA3po5cKvHlxl_waSd8O4Iv0Lod2RQ_xiD2ukxYNVFJzIHYf_mfqzo1jab1lakiUYPnzocE7eku8C1tM1OTdTHSgwZoYE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276765031181579&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWbI-ZUIkOdQDYRoF9tJZW3JNEOWJBzD_PVPFe_qTCfvFze64x1NsHojaDaA3po5cKvHlxl_waSd8O4Iv0Lod2RQ_xiD2ukxYNVFJzIHYf_mfqzo1jab1lakiUYPnzocE7eku8C1tM1OTdTHSgwZoYE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276765031181579&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWbI-ZUIkOdQDYRoF9tJZW3JNEOWJBzD_PVPFe_qTCfvFze64x1NsHojaDaA3po5cKvHlxl_waSd8O4Iv0Lod2RQ_xiD2ukxYNVFJzIHYf_mfqzo1jab1lakiUYPnzocE7eku8C1tM1OTdTHSgwZoYE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276765031181579&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWbI-ZUIkOdQDYRoF9tJZW3JNEOWJBzD_PVPFe_qTCfvFze64x1NsHojaDaA3po5cKvHlxl_waSd8O4Iv0Lod2RQ_xiD2ukxYNVFJzIHYf_mfqzo1jab1lakiUYPnzocE7eku8C1tM1OTdTHSgwZoYE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=276765031181579&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWbI-ZUIkOdQDYRoF9tJZW3JNEOWJBzD_PVPFe_qTCfvFze64x1NsHojaDaA3po5cKvHlxl_waSd8O4Iv0Lod2RQ_xiD2ukxYNVFJzIHYf_mfqzo1jab1lakiUYPnzocE7eku8C1tM1OTdTHSgwZoYE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270109695180446&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWY0W1PACKmuey3JJI0nJlmR8W8pYuD1LvJiCXIasTbA15svZU5AFn-7bzDDohxGxIDcK9ML2IqKpZiZBacaX5CvRyPq6_33qO8P2TeV1TywvZiM07orQXGPOCE8J14S7nRQwj5-HGDC7oyj_8QNiYP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270109695180446&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWY0W1PACKmuey3JJI0nJlmR8W8pYuD1LvJiCXIasTbA15svZU5AFn-7bzDDohxGxIDcK9ML2IqKpZiZBacaX5CvRyPq6_33qO8P2TeV1TywvZiM07orQXGPOCE8J14S7nRQwj5-HGDC7oyj_8QNiYP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270109695180446&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWY0W1PACKmuey3JJI0nJlmR8W8pYuD1LvJiCXIasTbA15svZU5AFn-7bzDDohxGxIDcK9ML2IqKpZiZBacaX5CvRyPq6_33qO8P2TeV1TywvZiM07orQXGPOCE8J14S7nRQwj5-HGDC7oyj_8QNiYP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270109695180446&id=104667975057953&__cft__%5b0%5d=AZWY0W1PACKmuey3JJI0nJlmR8W8pYuD1LvJiCXIasTbA15svZU5AFn-7bzDDohxGxIDcK9ML2IqKpZiZBacaX5CvRyPq6_33qO8P2TeV1TywvZiM07orQXGPOCE8J14S7nRQwj5-HGDC7oyj_8QNiYP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/filantropiaortodoxa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUF2by2Mkq25ZjhdyPErB97WoQPQOjEo232cacDZLsZXNxVlHqd7_F4C-_OglRFkq7y5paIZ0NzalQKNtej6_jXRVxtj1m2wOKTBCHzKApSW-7-xhxVYZOPd2ijz0LvUPc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/filantropiaortodoxa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUF2by2Mkq25ZjhdyPErB97WoQPQOjEo232cacDZLsZXNxVlHqd7_F4C-_OglRFkq7y5paIZ0NzalQKNtej6_jXRVxtj1m2wOKTBCHzKApSW-7-xhxVYZOPd2ijz0LvUPc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/filantropiaortodoxa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUF2by2Mkq25ZjhdyPErB97WoQPQOjEo232cacDZLsZXNxVlHqd7_F4C-_OglRFkq7y5paIZ0NzalQKNtej6_jXRVxtj1m2wOKTBCHzKApSW-7-xhxVYZOPd2ijz0LvUPc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/filantropiaortodoxa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUF2by2Mkq25ZjhdyPErB97WoQPQOjEo232cacDZLsZXNxVlHqd7_F4C-_OglRFkq7y5paIZ0NzalQKNtej6_jXRVxtj1m2wOKTBCHzKApSW-7-xhxVYZOPd2ijz0LvUPc&__tn__=*NK-R
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Elevii au pregătit pentru persoanele aflate în dificultate, pachete cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte, cu 

dulciuri, cu obiecte de igienă personală, dar și donații financiare. Prof. coordonator Vultur Laura – Mariana -

10.12.2021 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg

4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-

awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEw

xfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-

R&c[0]=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRb

bFetsvz8SQ-

BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofn

zY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE 

Săptămâna Educației Globale -15-21 noiembrie 2021– Clasa a X-a B, Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, 

județul Bistrița-Năsăud. Dezbatere despre mediu, schimbările climatice, angajament civic, voluntariat, 

activitate de plantare, realizarea de mesaje de conștientizare, editarea acestui film intitulat "Pentru voi, 

muguri noi..." Profesor coordonator Vultur Laura  

https://www.facebook.com/globaleducationweek.romania/videos/243624501113918/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sunt un creion mic în 

mâinile unui Dumnezeu care 

scrie, care trimite o scrisoare 

de dragoste lumii” 

(Maica Tereza) 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEwxfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRbbFetsvz8SQ-BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofnzY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEwxfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRbbFetsvz8SQ-BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofnzY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEwxfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRbbFetsvz8SQ-BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofnzY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEwxfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRbbFetsvz8SQ-BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofnzY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEwxfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRbbFetsvz8SQ-BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofnzY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEwxfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRbbFetsvz8SQ-BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofnzY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEwxfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRbbFetsvz8SQ-BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofnzY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F9t1lZfqyLG%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nbwg4ps2kFlC_4yLmTa4Yc4aiO2_LE-sPYw3FoSiD0iN5269siYJdLe0&h=AT10OuN-awli0oYixxnRW02M0wk9lAAiHRClnbN2NwzZAgOtbVubkvSiSdoWN5V35CV93rFaj3SOSxXl6UqDInEwxfNcok4YBlotPJYf6MZZZPultbZ0PO23KLiNpdQOhvDZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Y9MERADPeAVm4CrNZ3km6kJ1qqO3X424WwDTdAyhkbNItRYqm_boBLvTkDb39aGnRbbFetsvz8SQ-BV0vGPJRF3mvoxA8yWb3ODk4wFlJHXf0kU_jmRg3zu_0k8Wp6YkLPDEEOZN1C5X94YQS3pIUvNofnzY41vA2DjPXuNxWr-_m9oMUdvUMdFEcXeu5lLXQ5FE
https://www.facebook.com/globaleducationweek.romania/videos/243624501113918/
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Rolul voluntariatului 

Profesor TUȚĂ MARIUS DANIEL 

Școala Gimnazială Cerăt,Dolj 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne 

o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației 

și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, 

din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o 

formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat 

poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

 Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

 Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

 Își setează obiective mai realiste în viață; 

 Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

 Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

 Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

 Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

 Își formează prieteni noi; 

 Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

 Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 
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Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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METODE DE FACILITARE A RELAŢIILOR INTERPERSONALE A ELEVILOR CU CES 

 

Prof. inv. primar, Macovei Adriana Liliana 

Școală Gimnazială,,Elena Cuza” Piatra Neamț 

 

Copiii cu cerinţe educaţionale speciale au devenit o prioritate în politica educaţională actuală, 

în acest context se impune în practică integrarea și adaptarea școlii la nevoile tuturor categoriilor de 

elevi, o nouă abordare a activităților educaționale din școli care să se asigure că toți membrii săi au 

acces egal la educație. 

Unul dintre factorii ce influențează relațiile interpersonale este dizabilitatea ca abatere de la 

norma de dezvoltare, pe care  Organizația Mondială a Sănătății  îl definește că  fiind un fenomen cu 

diferite dimensiuni care rezultă din interacţiunea dintre oameni şi mediul lor fizic şi social.În procesul 

de dezvoltare psihică a copiilor cu dizabilități  se observă o scădere a capacităţii de recepţie, 

de  prelucrare, păstrare şi reproducere a informaţiilor; dificultăţi ale memoriei; întârzieri în procesul 

de formare a noţiunilor.     

Izolarea de societate este specifică educației copiilor cu CES și a dus la dezavantaje, la izolarea 

copilului de mediul său natural, în special de părinţi, cu toate că este cunoscut  că dezvoltarea socială 

şi emoţională a personalităţîi umane are loc în urma interacțiunii cu părinţii, fraţii, colegii și profesorii. 

Copilul devine conștient de atitudinea oamenilor, lucrurile care sunt premise sau interzise, va învăţa 

să-și analizeze comportamentul, va observa reacţia celorlalți la comportamentul lui şi le va înmagazina 

pentru viitor. 

Părinții sunt primii care interacționează cu copilul, primii care îl educă, fiind datoria adultului 

să comunice cu copilul , să-i acorde atenție și să-i confere încrederea că este importanț și iubit. Lipsa 

comunicării emoţionale lasă copilul să se descurce singur în relaţiile cu alţi copii, ceea ce poate duce 

la greșeli și neînțelegeri și induce teamă de a comunica. 

Facilitarea relaţiilor interpersonale a elevilor cu CES se bazează pe dezvoltarea și modificarea 

comportamentului, în cadrul teoriilor psihologice și psihosociale. Se va avea în vedere esența 

psihosocială a relațiilor interpersonale, cum sunt structurate, condițiile lor de modificare, rolul pe care 

îl are comunicarea și activitățile în comun, autocunoașterea și cunoașterea altor persoane. 

Metodele care pot fi  aplicate cu succes pentru realizarea procesului de facilitare a relaţiilor 

interpersonale la elevii cu CES este recomandabil să fie alese conform principiilor pe care le are 

psihoterapia și pot fi folosite  atât între copil şi psiholog, cât şi între copii, programele de educație 

emoțională  pot fi recomandate ca metodă activă de instruire socială. 

Programul trebuie să respecte câteva condiții importante: 

1. Activităţile să-i ajute pe copii să înţeleagă esența relațiilor interpersonale prin intermediul 

activităţilor practice, să fie foarte puţină informaţie teoretică, accentul fiind pus pe asimilarea şi 

însuşirea competenţelor specifice, utile şi care să faciliteze relații interpersonale. 

2. Activităţile să-i încurajeze pe copii să împărtăşească diferite experienţe, opinii, atitudini, puncte de 

vedere şi soluţii,copiii trebuie încurajaţi să-şi exprime deschis părerile, să aibă posibilitatea de a 

constata că şi alţi copii se confruntă cu aceleaşi probleme, temeri, nelinişti ca şi ei. 
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3. Activităţile să fie distractive şi cu un mare potenţial educativ - în programul de intervenţie 

psihologică, multe activităţi trebuie să fie prezentate sub formă de joc, jocurile le trezesc curiozitatea 

şi creează în grup o atmosferă de lucru productivă. 

4. Activităţile să poată fi adaptate – fiecare copil fiind unic, fiecare învaţă şi se comportă în mod diferit, 

are valori, credinţe şi necesităţi deosebite, mai ales dacă ținem cont de specificul acestor copii.  

Se va urmări familiarizarea cu particularităţile esenţiale ale relaţiilor cu semenii şi cu regulile 

de comunicare constructivă; învățarea unor procedee simple de autoanaliză şi autocunoaştere; de 

cunoaştere a unei persoane nou întâlnite;  însuşirea competenţelor de bază, a unor reguli necesare 

pentru colaborarea cu o persoană puţin cunoscută: ascultarea activă şi reflectivă, înţelegerea 

empatică;  dezvoltarea abilităţilor de comunicare. 

Metodele de lucru care se recomandă a fi folosite sunt jocurile de rol, recrearea unor situaţii 

concrete din relaţiile cu semenii, metodele de psihogimnastică, biblioterapia, mijloacele de 

comunicare nonverbală, exerciţii, temele pentru acasă. Dialogul și colaborarea vor fi cele care vor 

ghida trainingul. Copiii vor avea dreptul să se expună, să discute problema în grup, formând astfel o 

atitudine adecvată. 

 Un rol important în activitatea programului îl au temele pentru acasă. Sensul lor este acela de a 

percepe schimbările ce au loc în relaţiile interpersonale ale copiilor, sesizarea emoţiile şi trăirilor, 

temele trebuie să conţină observarea situaţiilor de conflict ce apar în timpul comunicării, copiii trebuie 

să explice emoţiile proprii şi comportamentul celuilalt. 

Metoda biblioterapiei constă în discuţia poveştilor, povestirilor,cărţilor. De regulă această este 

literatură artistică despre relaţiile interpersonale a copiilor de aceiași vârstă. După ce se citeşte sau se 

povesteşte textul se discută comportamentul fiecărui erou şi se trasează anumite concluzii. 

 Încurajarea participării copiilor cu CES în cadrul unui program psihosocial, crearea unei 

atmosferei prietenoase, de colaborare în mediul educațional poate contribui la dezvoltarea atitudinii 

generale pozitive față de alte persoane, la creșterea tendinței de implicare, a sociabilității, orientării 

spre comunicare cu semenii și cu adulții, toate împreună stimulându-i să se manifeste nu doar că obiect, 

dar și că subiect al relațiilor interpersonale. 
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                                                     Ce este o școală bună? 
 

                                                                                    Prof. Cristina Bîndiu 

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, jud. Suceava 

 

 
Etichetarea de „școală bună” este foarte dificilă din mai multe motive. Mai întâi, organizația școlară este 

foarte complexă, are multe componente și mulți actori care contribuie, inclusiv la evaluare. Apoi, este necesară 

contextualizarea performanței școlii, deoarece o instituție este sau nu este eficientă și în funcție de nevoile 

comunității în care se află. Și, nu în ultimul rând, trebuie luat în calcul și succesul pe care îi vor avea absolvenții 

acelei școli în etapele ulterioare ale vieții lor, mai ales dacă ținem cont de faptul că școala trebuie să-l 

pregătească pe elev pentru rolul de adult. 

Pentru unii, atunci  când facilităţile şi utilităţile şcolare sunt de calitate superioară, iar personalul 

didactic este înalt calificat, şcoala poate fi considerată „bună".  Deci, din această perspectivă, „intrările" sunt 

cele care definesc o „şcoală bună".  Într-o școală bună, toți profesorii fac eforturi comune pentru a crea condiții 

optime de învățare fiecărui elev, pregătindu-i pentru o lume într-o continuă schimbare, iar un profesor bun nu 

este definit numai prin prisma diplomelor obținute, ci prin capacitatea de a se plia atât pe nevoile fiecărui elev, 

cât și pe nevoile comunității, astfel încât prin munca lui să formeze un om capabil să aibă succes într-o lume 

într-o perpetuă schimbare.   Un profesor bună este capabil să lucreze în echipă, să colaboreze și să 

interacționeze, să își asume roluri noi în educația elevilor. El are o inteligență emoțională ridicată, care îl ajută 

să de autocunoască, să fie eficient, să coopereze și să gestioneze situațiile conflictuale ivite. Își exercită 

autoritatea constructiv, creând un mediu favorabil învățării cu reguli clare, așteptări reciproce, o foarte bună 

comunicare, un sistem de recompense și sancțiuni care funcționează eficient. Nu în ultimul rând, un profesor 

bun își amintește că a fost și el copil, înțelegând toate spaimele și tristețile elevilor săi, dar, în același timp, este 

capabil de a visa alături de elevii săi și să redescopere lumea prin ochii lor. 

Stilul didactic dintr-o școală bună este unul democratic, elevii fiind consultați, acceptându-li-se 

opiniile, toții fiind deschiși spre soluții alternative. Se utilizează strategii didactice inovative care ajută la 

formarea la elevi a unor competențe necesare funcționării cu succes într-o lume într-o continuă schimbare: 

gândirea critică, creativitatea, comunicarea, spiritul de echipă. 

Pe de altă parte, calitatea „intrărilor" este confirmată sau infirmată de calitatea rezultatelor, astfel că o 

școală bună este definită și sau mai ales prin calitatea „ieșirilor”. Asta înseamnă că, dincolo de existența unor 

profesori buni și a unor condiții materiale de calitate superioară, fundamentale în aprecierea unei școli ca fiind 

„bună” sunt rezultatele la învăţătură ale elevului şi formarea lui pentru viaţă.  Iar când spunem rezultate la 

învățătură nu ne referim neapărat la note, ci la nivelul de achiziție al cunoștințelor, la nivelul de operaționalizare 

al acestora, la capacitatea elevilor de a le folosi în mod creativ pentru rezolvarea situațiilor ivite, la priceperile 

și deprinderile dobândite pe parcursul școlii care îl vor ajuta să se adapteze la lume și viață. 

Conform lui Șerban Iosifescu, președintele ARACIP, o „școală bună” este cea care adaugă valoare 

(elevii știu, pot, vreau mai mult decât știau, puteau, voiau  la începutul ciclului au al programului educațional, 

prin raportare la obiectivele și standardele curriculare) și care creează valoare (elevii sunt mai buni din punct 

de vedere uman, mai integrați  social și profesional pentru că știu că pot/vor și altceva decât este cuprins în 

programe și planuri de învățământ). 

O școală bună este cea în care elevul care progresează crescând de la nivelul notei 4 la nivelul notei 6 

este la fel de apreciat ca și cel care participă la olimpiade, este școala în care elevi și profesori intră cu drag 

știind că împreună, umăr lângă umăr, ei pot schimba lumea. 
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Ce înseamnă „o școală bună” pentru un elev cu CES? Este o școală unde el se simte suficient de 

confortabil ca să se poată exprima, ca să fie el însuși. Este o școală unde i se oferă cele mai bune șanse pentru 

a se dezvolta, astfel încât să-și atingă potențialul maxim.  Este o școală unde profesorul de sprijin există atunci 

când este nevoie de el, la fel cum există și psihologul care să poată rezolva problemele care apar odată cu 

integrarea unui elev cu CES într-un colectiv obișnuit. Este o școală în care toleranța, spiritul de echipă, 

colaborarea sunt principii de bază. Este o școală unde el se simte „acasă”, unde poate participa la proiecte alături 

de ceilalți, unde „a fi diferit” nu este o tară, ci este o oportunitate. 

Din același punct de vedere, „o școală bună” face în așa fel ca elevii săi să nu simtă diferențe de ordin 

material între ei. O soluție este adoptarea unui Regulament de ordine interioară care să impună purtarea 

uniformei. Așa nici un copil nu se va simți prost dacă nu va avea aceleași haine de firmă precum colegul său. 

O altă idee, ar fi implicarea tuturor elevilor în activități în cadrul cărora să primeze valoarea personală a fiecăruia 

dintre ei și nu averea familiei.   

Iată câteva activități propuse în cadrul unui proiect educativ „Copil ca tine sunt și eu!” care urmărește 

integrarea elevilor cu CES sau a celor aflați în situații dificile din punct de vedere material în activități diferite, 

inclusiv în activități de voluntariat: 

Octombrie 

- Un copil, un bunic – activitate dedicată Zilei Internaționale a bunicilor 

Decembrie 

- Noi umblăm și colindăm! – organizarea de grupuri de colindători care să ducă vestea Crăciunului 

pe la instituțiile locale sau la căminele de bătrâni din zonă 

Februarie 

- ZICI (Ziua Internațională a cititului împreună) – activități de lectură pe echipe de doi copii, 

dintre care unul cu CES 

Martie 

- Mărțișoare, mărțișoare – activitate de confecționare de mărțișoare care vor fi vândute,  iar din 

banii obținuți  se vor cumpăra alimente care vor fi donate căminelor de bătrâni din zonă sau 

familiilor nevoiașe din comună 

Aprilie  

- Joc-concurs: Ghicește personajul (pe baza unor imagini, fragmente de cărți audiate, secvențe din 

filme)  

- Cartea mea preferată – prezentarea unei cărți prin diferite metode: povestire, desen, întrebări, 

lectura unor fragmente, jurnal de lectură, poster, colaj; 

Mai  

- Mesaje muzicale (dedicații muzicale oferite colegilor pentru a evidenția muzica preferată a 

fiecăruia) 

Iunie 2018 

- Desene pe asfalt – activitate dedicată Zilei Copilului 

- Natura prin ochi de copil – drumeție cu clasele în care există elevi cu CES, la distanțe nu foarte 

mari de școală atunci când aceștia au și probleme de sănătate; realizarea unor jurnale cu impresii 

în care părerile elevilor cu CES să fie cuprinse alături de celelalte. 

Lunar se pot face vizite la bătrânii singuri din localitate, știut fiind faptul că îi bucură foarte mult când 

le trece cineva pragul 
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 Să nu uităm că statutul de „școală bună” nu se dobândește odată pentru totdeauna, ci se menține doar 

dacă acea instituție este mereu atentă la nevoile comunității, la mediul în care funcționează, la nevoile și 

aspirațiile de dezvoltare ale actorilor din comunitate (elevi și părinți), modelându-și activitatea în funcție de 

nevoile comunității care o găzduiește. 
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MODALITĂȚI  DE INTEGRARE ŞCOLARĂ A  COPIILOR  CU C.E.S. 

 

                                                                                              Prof. înv. primar Mihăilescu Silvia 

Școala Gimn. Nr. 40 ,,Aurel Vlaicu,,Constanța 

 

          Copiii cu dificultăţi de învăţare au fost şi sunt o realitate a tuturor ţărilor din lume şi, în acest scop, oamenii 

de ştiinţă au căutat numeroase metode pentru a veni în sprijinul acestor copii, ca ei să poată ieşi din impasul în 

care se găseau. Dintre aceste metode putem enumera: ajutorul suplimentar, sarcinile simplificate, implicarea 

celor mai buni şi celor mai slabi, evaluările repetate şi sporite sau activităţile recuperatorii, terapeutice, de 

orientare, de instruire intensiva, de aprofundare, de sensibilizare 

          Copiii cu dificultăţi de învăţare prezintă încă de la intrarea în grădiniţă anumite simptome cum ar fi: fuga 

de colegi, anxietate, plâns, instabilitate emoţională, lentoare în gândire, lentoare motorie sau, dimpotrivă, 

agitaţie psiho-motorie. Depistarea timpurie a acestor simptome sporeşte şansele recuperării copilului 

          Educaţia incluzivā se adresează tuturor copiilor şi promovează ideea că şcoala trebuie să se schimbe şi să 

se adapteze nevoilor elevului şi nu invers. Educaţia incluzivă garantează prin flexibilitatea sa pregătirea pentru 

viaţa socială şi profesională a tuturor elevilor cu / fără deficienţă. Beneficiul acestui tip de învăţământ rezultă 

din: eliminarea barierelor de învăţare; asigurarea şanselor egale tuturor elevilor, indiferent de: sex, rasă, condiţie 

socială, etc.; soluţiile efective, adaptate nevoilor de învăţare ale fiecărui elev; lucrul în echipă: cadru didactic 

de la clasă, cadru didactic de sprijin, psiholog, logoped, medic şcolar, părinte, mediator şcolar, comunitatea. 

Cu certitudine şcoala este cea care contribuie la formarea capacitāţilor cognitive şi de integrare socialā 

dar tot şcoala ne–a demonstrat că acceptarea diferenţelor poate fi un punct de pornire în valorizarea fiecăruia 

dintre noi. 

         Educaţia specialã este concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-educativ al copiilor cu 

deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învãţãmântului special. 

         Principiile care stau la baza educaţiei speciale: 

 Toţi copiii trebuie sã înveţe împreunã indiferent de dificultãţile pe care le întâmpinã aceştia sau diferenţele 

dintre ele; 

 Societatea şi şcoala trebuie sã le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-şi realiza educaţia 

în şcoala publicã; 

 Formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban cât şi în cel rural prin asigurarea resurselor 

umane cât şi a celor materiale; 

 Educaţia egalã se realizeazã prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficienţe în funcţie de 

cerinţa individualã. 

         Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe  în şcoala publicã trebuie fãcutã cu mult 

simt de rãspundere de cãtre specialiştii care acţioneazã la diferite nivele structurale. 

         Activitatea de integrare, activitatea desfãşuratã de profesorul itinerant se dovedeşte eficienţã dacã, pe 

parcursul şcolarizãrii în şcoala de masã, sã o frecventeze regulat, sã participe la acţiunile clasei din care face 

parte şi astfel sã devinã independent de serviciile educaţionale de sprijin. 

                 Jocul şi, în special, jocul didactic îmbină elementele instructive şi formative cu elemente distractive, 

stimulând învăţarea şi motivaţia pentru învăţare a copiilor. Una din formele de manifestare a copilului cu CES 

este jocul. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu deficienţe, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi 

copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto, 

domino, cuburi, cărţi de joc etc.). 
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       Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării acestei metode mai ales în învăţământul preşcolar şi 

primar. Această activitate dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt 

subordonate scopului activităţii de predare-învăţare, dar şi de evaluare. 

       Modalităţile de realizare angajează următoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor didactice : 

  după obiective prioritare : jocuri senzoriale (auditive, vizuale, tactile), jocuri de observare, de dezvoltare a 

limbajului, de stimulare a cunoaşterii interactive ; 

  după forma de exprimare : jocuri simbolice, de orientare, de sensibilizare, conceptuale, jocuri, ghicitori ;  

 după conţinutul instruirii : jocuri matematice, muzicale, sportive;  

 după resursele folosite : jocuri materiale, orale, pe bază de întrebări , pe bază de fişe individuale ; 

  după regulile instituite : jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, cu reguli inventate, spontane şi protocolare 

;   după competenţele psihologice stimulate : jocuri de mişcare, de observaţie, de imaginaţie, de atenţie, de 

memorie, de gândire, de limbaj şi de creaţie. 

     Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care profesorul consolidează, precizează şi chiar verifică 

cunoştinţele copiilor, îmbogăţeşte sfera cunoaşterii, antrenează capacităţile creatoare ale acestora, sporind 

interesul pentru conţinuturile activităţilor la diferite domenii.     

      Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasa aduce variaţie în procesul de instruire 

a copiilor cu CES, făcându-l mai atractiv. Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri , îşi pot 

antrena capacitatea lor de a acţiona creativ , pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice , în care 

se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala.       

          Indiferent de vârstă , copilul are sentimentul demnităţii personale ; orice încercare de a-l umili , mai ales 

în prezenţa colegilor săi , va avea un rezultat nedorit : copilul cu CES fie că se retrage în sine, refuzând să mai 

comunice, fie că reacţionează violent la frustrare . Jena , ruşinea, umilirea , repetate , tind să dezorganizeze 

personalitatea copilului , duc la apariţia unor stări psihice negative ca nesiguranţa, ezitarea, apoi pierderea 

respectului şi încrederii faţă de educator. 

        De aceea , jocul poate fi folosit pentru a diagnostica conflicte psihologice, fiind binecunoscută capacitatea 

jocului de a deveni simbol al tendinţelor , dorinţelor sau conflictelor copilului. Formele de joc au menirea să 

intercepteze tulburările de comportament ce pot fi declanşate de inhibarea instinctelor , cerută de societate. 

    Terapia prin joc are la bază efectul armonizator. Din această cauză , jocul terapeutic a fost numit o „pace 

încheiată cu sine şi cu ceilalţi“. Armonizarea realizată cu ajutorul jocului se manifestă sub forma unei 

concordanţe subiective între dorinţă şi putinţă. Datorită acesteia , copilul găseşte în joc un răspuns pozitiv la 

încercările sale mascate de a fi înţeles şi o confirmare a sentimentului propriei valori. 

În concluzie, în fiecare generaţie de elevi există copii cu deficienţe, adică cu pierdere, tranzitorie sau 

definitivă, a structurilor de funcţionare fiziologică sau psihologică. Când incapacitatea sau limitarea, rezultată 

din deficienţe, este necesară orientarea spre instituţii speciale de învăţământ. Dar deficienţa poate  fi diminuată 

în multe cazuri. Soluţia preconizată indică răspunsuri educative adecvate la nevoile elevului, formulate ca 

cerinţe speciale. Când aceste răspunsuri sunt adecvate şi suficiente pentru susţinerea dezvoltării personale şi 

adaptării şcolare, atunci se poate vorbi de o posibilă integrare socială şi profesională. 
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 Rolul şi contribuţia profesorului în abordarea dificultăţilor de învăţare 

 

Prof. Mihai Florina 

C.N. „Ion Minulescuˮ, Slatina, Olt 

 
„Copil deficient”, „copil handicapat” sunt apelări care etichetează şi încalcă dreptul copilului la a 

participa de pe poziţii egale la educaţie şi viaţa socială. Înainte de a avea orice alte caracteristici de dezvoltare, 

copilul este…COPIL şi trebuie tratat ca atare. Eticheta umileşte şi creează o imagine de sine şovăielnică şi 

slabă.  

A acorda unui copil şanse egale la educaţie porneşte de la a-l considera o potenţialitate şi nu deja un 

rebut. 

Legislaţia din România precizează nevoia de a integra fiecare copil în şcoala cea mai potrivită pentru 

el şi pe cât posibil în comunitatea din care face parte. 

Nu problema copilului este în centrul muncii şcolare ci copilul însuşi. Fiecare copil este un univers în 

dezvoltare, un complex de competenţe şi capacităţi potenţiale care depind de oglinda prin care îl reflectă ceilalţi. 

Un copil neacceptat, refuzat, de ceilalţi, etichetat timpuriu, marginalizat, are şanse puţine să se dezvolte şi să se 

integreze în societate. Dacă valoarea copilului este înţeleasă şi potenţată, problemele lui nu devin o etichetă, ci 

o provocare la schimbare şi acţiune.  

Există o preocupare enormă în lume pentru a rezolva problemele de învăţare ale copiilor, fie că sunt 

simple dificultăţi, fie că sunt dizabilităţi sau dificultăţi specifice. Ca forme de şcolarizare, copiii cu dificultăţi 

de învăţare se găsesc fie în şcolile obişnuite fie în structuri (clase, unităţi sau şcoli) speciale. Există, şi forme de 

combinare între participarea lor parţial la programul şcolii obişnuite şi parţial la cel al şcolii speciale, prin 

combinarea unui orar flexibil.  

Pentru copiii care au dificultăţi severe de învăţare, deci o formă de cerinţe speciale legate de învăţare 

în general, este firesc să se căute şi să se ofere alternative şcolare inclusiv şcolarizarea în unităţi speciale. Școlile 

speciale sunt unităţi de învăţământ şi parte integrantă a sistemului, deci TOT ŞCOLI. La nivelul acestora este 

firesc să se găsească mereu căile şi soluţiile cele mai adecvate pentru învăţare. Nici o şcoală nu este perfectă ci 

perfectibilă, adică şi în aceste şcoli profesorii se pregătesc continuu şi învăţă cum să rezolve probleme diferite. 

Şcolarizarea în şcoli obişnuite a copiilor cu dificultăţi de învăţare presupune şi o colaborare între acestea şi 

şcolile speciale pentru că fiecare şcoală trebuie să aibă asigurat sprijinul necesar pentru a aborda dificultăţile de 

învăţare a elevilor săi. 

Clasele cu elevi în dificultate sunt organizate pentru copiii cu dificultăţi de învăţare pentru un număr 

mai mic de elevi. În aceste clase numărul elevilor este de 8-12 şi există posibilitatea unui profesor de sprijin. 

Metodele de predare-învăţare sunt adaptate şi este de dorit ca aceşti elevi să participe împreună cu colegii din 

clasele obişnuite la anumite ore. În toate aceste cazuri trebuie consultaţi părinţii şi, în măsura posibilităţii, şi 

elevii. 

În general, în lume, se face distincţia între două modalităţi de intervenţie în dificultăţile de învăţare la 

nivelul clasei obişnuite:  

1. Dezvoltare internă: prin perfecţionarea şi orientarea strategiilor didactice în interiorul clasei;  

2. Prin activităţi suplimentare de sprijin, în afara clasei.  

Pentru a realiza un cadru cât mai aproape de normalitate, au fost dezvoltate clasele (unităţile) flexibile 

/ resursă. În cadrul acestora, elevii (care frecventează o clasă obişnuită) primesc un serviciu suplimentar 

specializat, în afara orelor obişnuite. Acest lucru se realizează de câteva ori pe zi, sau de două-trei ori pe 
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săptămână. Activităţile se desfăşoară individualizat: pe grupe mici sau personalizat. Acest model de intervenţie 

este utilizat, cu precădere, la elevii învăţământului primar.  

Unităţile resursă se mai numesc şi clase sau unităţi de educaţie clinice, (termen de origine medicală 

care precizează chiar o orientare spre medical şi medic) şi sunt forme de sprijin care completează activitatea 

didactică în clasa obişnuită. Este vorba de serviciile care se pot da în afara orelor în cabinete de consiliere, 

logopedie, etc. 

Activitatea didactică obişnuită, de rutină, nu este suficientă când un elev are dificultăţi de învăţare. Se 

simte nevoia unui sprijin care e firesc să vină în primul rând de la profesorul clasei. Pentru acei elevi care au 

dificultăţi de învăţare primele măsuri sunt:  

• Adecvarea strategiilor şi metodelor didactice folosite cu toată clasa;  

• Adaptarea curriculară.  

Cel mai important lucru de reţinut este că fiecare copil trebuie să fie cuprins într-un program 

educaţional cât mai apropiat nevoilor lui.  

Nu e firesc ca un copil să fie despărţit de familie pentru a fie educat – pe cât posibil e bine ca el să 

înveţe la şcoala cea mai apropiată de domiciliu său.  

Este firesc ca oamenii şcolii şi comunitatea locală să se preocupe ca fiecare copil să primească sprijin 

fără a-l face să sufere, fără a-i neglija nevoile lui fireşti şi fără a-l eticheta. 

Căile de urmat sau condiţii necesare: 

 Prima condiţie este o percepţie, perspectivă sau viziune a profesorului referitor la rolul şcolii şi la 

valoarea activităţii didactice, în care elevul să fie acceptat şi să i se faciliteze participarea. Profesorul 

să dorească să se perfecţioneze şi să se schimbe pe sine.  

 A doua este lucrul în echipa de profesori, cu alţi specialişti implicaţi (logopedul, consilierul şcolar, 

cadrul didactic de sprijin şi medicul) cu parteneriatul familiei şi al comunităţii locale.  

 A treia soluţie este aceea de a accepta alternativele educative: să alegem mereu ce este mai bine pentru 

elev şi pentru dezvoltarea lui, ca metodă, ca formă de şcolarizare şi ca servicii de sprijin.  

 A patra condiţie este aceea de a accepta şi noi, ca profesori, sprijinul şi ideea că trebuie să ne dezvoltăm 

practicile de predare - învăţare. Nu suntem singuri şi nu vom deveni specialişti în dizabilităţi. Vom 

rămâne profesorii clasei, apelând la colaborare cu specialiştii.  

 A cincea idee necesară se leagă de atitudinile faţă de copiii care sunt diferiţi. E nevoie să gândim pozitiv 

şi valorizant la adresa fiecărui copil.  

Ideal este ca elevii cu dificultăţi de învăţare să înveţe în clasă, sub supravegherea unui profesor sensibil 

la cerinţele lor, care îi ajută şi le îndrumă modul de învăţare.  

Condiţiile pe care trebuie să le creeze profesorul în clasa de elevi:  

 Profesorul stabileşte un climat de încredere, permiţând regulat elevilor ocazia de a se întâlni în grup, 

pentru a discuta probleme de ordin şcolar, dar şi de ordin general, ce sunt legate de organizarea şi 

funcţionarea clasei; 

 Elevilor nu trebuie să le fie frică de un sistem bazat pe succes sau eşec, ci trebuie să participe împreună 

cu profesorul la evaluarea randamentului muncii lor;  

 Profesorul nu reprimă prin pedepse comportamentele inadecvate, ci explică posibilele consecinţe ale 

acestui comportament, sub aspectul securităţii elevilor;  

 Profesorii sunt deschişi faţă de elevi. Ei nu pun întrebări complicate, la care ştiu că nu li se răspunde, 

iar elevii ştiu că profesorul are încredere în ei.  

 În cea mai mare parte a timpului, profesorul vorbeşte CU elevii, nu CĂTRE ei, îi ASCULTĂ, atent şi 

zâmbitor, când aceştia îi povestesc mici întâmplări din viaţa clasei.  
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Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că este 

apreciat ca individ, nu ca un număr dintr-o listă. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ, după 

posibilităţile fiecăruia, profesorii trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în consecinţă.  

În general, profesorii trebuie:  

 Să cunoască dificultăţile de învăţare ale elevilor, modul în care se manifestă acestea şi domeniile în 

care se manifestă;  

 Să se asigure că elevii stăpânesc bine aptitudinile necesare nivelului în care sunt încadraţi;  

 Să verifice dacă materialele pentru fiecare lecţie sunt cele adecvate;  

 Să procure material corespunzător, dacă este cazul;  

 Să-şi rezerve timp pentru evaluarea eficienţei activităţilor de învăţare şi cunoaştere.  

Elevii cărora le este greu să urmărească lecţiile pot folosi materiale audio–vizuale (filme, albume, 

diapozitive, desene etc.) sau obiecte, ce vin în completarea prezentării orale a materiei. Pentru elevii ce nu au o 

memorie prea bună, ideile esenţiale trebuie scrise pe tablă sau o foaie de lucru.  

În timp ce ceilalţi elevi îşi continuă activitatea, profesorul poate acorda câteva minute, la sfârşitul 

expunerii, pentru a lămuri sau a face un rezumat pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.  

Se poate recurge şi la alte metode de învăţare individualizată. De exemplu, dacă un elev nu poate scriela 

fel de repede ca şi ceilalţi sau are dificultăţi cu ortografia, unul dintre colegi îl poate ajuta; sau profesorul poate 

înregistra expunerea, permiţând acestui elev să lucreze în ritmul propriu. 

În majoritatea metodelor profesorul trebuie:  

 Să definească bine nevoile;  

 Să precizeze obiectivele învăţării;  

 Să evalueze aptitudinile elevilor în raport cu obiectivele;  

 Să verifice stadiul aptitudinilor prezente;  

 Să furnizeze materialele corespunzătoare;  

 Să stabilească modul de prezentare a lecţiilor şi cel în care poate să verifice elevul; 

 Să-şi adapteze metodele la cerinţele elevului;  

 Să asigure suficiente exerciţii pentru a fi sigur de reuşita predării;  

 Să evalueze elevii în funcţie de obiectivele clar definite.  

Pentru a cunoaşte, planifica şi evalua permanent progresele la clasă, este firesc ca profesorul să noteze 

anumite informaţii referitoare la elevul cu dificultăţi de învăţare. În literatura de specialitate acest plan se 

numeşte: Plan educaţional şi este individualizat, chiar personalizat. Dacă este vorba de un plan special organizat 

pentru intervenţia în dificultăţile de învăţare, planul se va numi un Plan de Intervenţie Personalizat sau 

Individualizat şi este elaborat de cadrul didactic de sprijin împreună cu alţi profesionişti şi cu ajutorul 

profesorului care petrece cel mai mult timp şcolar cu elevul. 

Profesorul de la clasă, va urmări să realizeze:  

 Măsuri generale şi speciale pentru ca elevul să poată integra în clasa sa;  

 Colaborarea cu specialiştii care organizează programele speciale de remediere, inclusiv cu familia 

elevului;  

 Găsirea căilor pentru a sprijini formarea unei imagini de sine cât mai pozitive pentru fiecare elev.  

Indiferent de tipul de intervenţie, cel mai apreciat este demersul integrat şi multisenzorial în toate 

domeniile dezvoltării elevului. Aceasta presupune antrenarea globală (a tuturor domeniilor de dezvoltare), 

pornind de la cunoaşterea multisenzorială a realităţii şi dezvoltarea unor instrumente operaţionale cât mai 

eficiente. Învăţarea copiilor nu se referă doar la intelect, ci şi la experienţa socio-afectivă şi psihomotorie, la 
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comunicare şi identitate. La fel de importantă este şi întărirea imaginii de sine a elevilor cu dificultăţi de 

învăţare, legat de deschiderea unui mediu de învăţare propice, care să permită fiecăruia să îşi însuşească 

aptitudinile necesare pentru a stăpâni propria realitate. 

Pentru a avea succes şi pentru a atinge scopul şi obiectivele în raport cu cerinţele vieţii sociale, şcoala 

trebuie să ofere o paletă cît mai largă de servicii educaţionale care să devină atractive şi să satisfacă cerinţele 

elevilor; în această ofertă se înscrie şi educaţia integrată sub toate formele şi modalităţile sale de realizare. 
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Program educaţional de voluntariat ”Cu inimile deschise” 

 

Șut Adriana-Otilia 

Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău 

 

 

Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea copiilor să se 

implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Pornind de la dezideratul „Un sâmbure de speranţă pentru cei mai puţin norocoşi!” și analizând 

experienţele anterioare, s-a întocmit un proiect umanitar, bazat pe implicarea şi dorinţa oamenilor de a fi alături 

de semenii lor în momentele speciale din viaţă. Este o adevărată virtute ,,generozitatea”. Ea înnobileză omul, îl 

face mai bun, împăcat cu sine şi semenii lui. 

A trezi și a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una din sarcinile de seamă 

ale cadrelor didactice, un spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită personală. Formarea 

unor reprezentări morale, însuşirea unor noţiuni şi norme morale, nu sunt suficiente pentru a forma la copii un 

comportament moral, acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive interioare ale conduitei lor. Noţiunile 

morale cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea, nu pot fi înţelese de copii decât treptat, 

concomitent cu creşterea experienţei lor sociale și a dezvoltării lor intelectuale. 

Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să-i ajuți necondiționat acolo unde 

este nevoie. Este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăiești, să-ți pese de cei din jur. Atunci când 

dăruiești iubire, primești iubire, când respecți, ești respectat. Toate aceste valori pot fi cultivate în conștiința 

copiilor prin participarea directă la acțiuni. 

Astfel, a apărut dorinţa mea de a pune școlarul în situaţie de a face un gest nobil, o faptă morală şi de a 

le îmbogăţi experienţa socială. Am urmărit pe perioada desfăşurării proiectului, formarea de deprinderi morale, 

care să fie în acord cu noţiunile şi normele morale transmise în timpul activităţilor educative. 

Prin aceste acțiuni, copiii vor înțelege că valoarea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea și nu în 

ceea ce este el capabil să primească. Cu siguranță, voluntariatul este singura modalitate prin care putem readuce 

o rază de speranță în sufletele celor pentru care soarta, din păcate, nu a rezervat prea multe bucurii, iar în spatele 

acestuia, se ascund prietenii, emoții, respectul de sine și, implicit, respectul celor din jurul tău față de tine. Nu 

numai că îi ajuți pe cei nevoiași, în primul rând te ajuți și pe tine și îți construiești personalitatea, te poți simți 

cu adevărat un om, care nu este frumos doar la exterior, ci și în interior. 

Proiectul a avut ca scop organizarea unor activități extracurriculare de ajutorare a unor persoane cu 

cerințe educaționale speciale, a unor elevi și bătrâni cu situație materială precară. Am dorit pe de-o parte 

formarea şi dezvoltarea la elevi a unor deprinderi şi comportamente morale precum empatia, altruismul, 

responsabilitatea, iar pe de altă parte cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor și a 

părinților. Aceste acțiuni s-au materializat prin colectarea de produse alimentare în vederea întrajutorării a două 

centre de îngrijire pentru copii și bătrâni. 

Totodată, prin intermediul acestui program de parteneriat, copiii au descoperit și au legat noi prietenii, 

au fost implicați în contexte sociale diferite, menite să le solicite exersarea abilităților legate de modul în care 

iau o decizie, de modul în care trebuie să reacționeze la stimuli puternici, de modul în care relaționează cu alți 

copii sau cu adulții. Acțiunile educative au urmărit să-i incite spre cunoaștere, să le stârnească dorința de 

colaborare, de empatie. 

Obiectivele generale ale proiectului: 

- dezvoltarea capacității de a trăi emoții pozitive în cadrul interrelaționării cu copii din alte grupuri; 
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- educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare; 

- dezvoltarea simţul responsabilităţii la micii şcolari; 

- sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor; 

- implicarea în mod direct a comunităţii locale în acţiunile educative întreprinse de elevi; 

- combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- identificarea familiilor cu situaţie precară; 

- mobilizarea părinţilor şi copiilor în acţiunea de caritate; 

- formarea unei atitudini pozitive față de valorile umane ale unei bune conviețuiri sociale: compasiune, 

întrajutorare, solidaritate; 

- lărgirea universului de cunoaștere al copiilor de vârstă școlară cu informații accesibile și deprinderi specifice 

educației pentru societate; 

- stimularea interrelaționării între copii; 

- educarea sentimentului de întrajutorare a persoanelor aflate în dificultate; 

- sensibilizarea părinților în legătură cu nevoile de dezvoltare personală a copiilor. 

Grup – țintă: părinți, elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu”, respectiv 

echipa Asociației ”ProAdevăr” Zalău. 

Finalităţi așteptate: 

- cultivarea dragostei pentru semeni; 

- formarea unui comportament civic, onest față de oameni; 

- antrenarea în activități practice pentru beneficiile celor din jur; 

- creșterea implicării părinților și a comunității locale în activitățile de voluntariat; 

- realizarea unui portofoliu al proiectului cu fotografii de la activitățile desfășurate. 

Modalități de evaluare și monitorizare a rezultatelor proiectului: raport final de proiect, analiza 

produselor activității, întâlniri de lucru ale echipei de proiect. 

Evaluare: realizarea unui album cu poze din activitățile derulate; realizarea unui CD cu imagini de la 

activitățile derulate. 

Promovarea / mediatizarea și diseminarea proiectului: realizarea de fotografii; mediatizarea în revista 

școlii și în presa locală; mediatizarea proiectului pe site-ul Asociației ”Pro Adevăr”. 

Sustenabilitatea proiectului – acesta prezintă un potențial de dezvoltare și există posibilitatea continuării 

acţiunilor iniţiate şi pe viitor. 

Calendarul activităților: 

- “La început de drum….” – etapa de documentare și elaborare a proiectului: stabilirea activităților, 

participanţilor, a scopului, a obiectivelor şi a locului de desfăşurare; 

- “Micii creștini….” -pregătirea psihologică a elevilor, formarea unor noţiuni moral-religioase cum ar fi: 

empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea, credința prin vizionarea unor filme cu conținut moral-

religios, vizionarea unor filmuleţe despre copiii aflaţi în dificultate; prin lecturarea unor texte cu conținut moral-

religios, concomitent cu desprinderea moralei creștine, prin ținerea unor prelegeri pe teme de educație morală; 

- „E timpul să dăruim!” -pregătirea momentului artistic cu conținut religios, prezentarea acestuia de sărbătorile 

de Paște la biserică; pregătirea cutiilor de colectare; ambalarea cadourilor și dăruirea lor; 

- “Copil ca tine sunt și eu” -pregătirea şi distribuirea obiectelor colectate; impresii după activitate: compuneri, 

desene; evaluarea activităţii – aplicarea de chestionare părinţilor, cadrelor didactice, completarea fişelor de 

autoanaliză. 
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Poate cel mai important beneficiu din realizarea acestor acțiuni de voluntariat este faptul că încrederea 

în sinea copiilor a crescut. Ei s-au simțit utili societății, oamenilor din jur. Au învățat să-i ajute pe cei din jur, 

fără să aștepte în schimb beneficii materiale, mulțumirea sufletească fiind mai mare decât orice alt câștig. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă, demnă de a fi desfășurată cu copiii și promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. 
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EVALUAREA ȘI EXPERTIZA PERSOANELOR CU CERINȚE SPECIALE 

 

Dumitru Maria Mădălina 

G.P.P. Nr.3, Voluntari, Ilfov 

 

Evaluarea copiilor cu cerințe educative speciale este o activitate complexă, care corelează numeroase date 

obținute prin anamneză, diagnostic medical, diagnostic psihopedagogic, cunoașterea factorilor de mediu și 

personali. 

Evaluarea persoanelor cu dizabilități se realizează pe patru direcții importante: 

 evaluarea medicală – se realizează o examinare clinică, efectuându-se investigații clinice de laborator și 

paraclinice, în vederea stabilirii unui diagnostic complet; 

 evaluare psihologică – prin raportare la standardele existente, se realizează prin teste și instrumente specifice ce 

investighează: procese psihice, inteligența, aptitudinile, personalitatea în ansambul ei; 

 evaluare educațională – presupune stabilirea nivelului de cunoștințe al copilului, a gradului de asimilare a 

acestora, precum și corelarea acestor cunoștințe cu potențialul aptitudinal și intelectual al copilului; în această 

etapă de evaluare se realizează și identificarea cerințelor educaționale speciale; 

 evaluare socială – urmărește cunoașterea factorilor personali, precum și a factorilor de mediu în care se dezvoltă 

copilul. 

 

Cele mai frecvente tulburări întâlnite în urma evaluării, la copiii cu CES: 

 lacune în dezvoltarea unor strategii cognitive de învățare, 

 dificultăți în prelucrarea informațiilor perceptive (auditive și vizuale), 

 deficiențe de atenție, 

 deficiențe de motricitate generală și fină, 

 dificultăți de coordonare spațială, 

 tulburări ale limbajului oral (nedezvoltarea vocabularului, slaba competență lingvistică, prezența tulburărilor 

de pronunție), 

 dificultăți de citire (ce țin de recunoașterea, decodificarea și înțelegerea cuvintelor citite), 

 dificultăți de scriere, 

 dificultăți în realizarea activităților matematice (slaba însușire a simbolurilor și calculului matematic, a 

noțiunilor spațiale și temporale), 

 tulburări de comportament social. 

 

PRINCIPALELE CATEGORII DE COPII CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE 

 

 copii cu deficiențe senzoriale, fizice sau mintale; 

 copii cu tulburări de limbaj; 

 copii cu deficiențe asociate; 

 copii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (sindromul Down, discalculia, dispraxia); 

 copii cu handicap locomotor, nedeplasabili, ce nu pot fi integrați în structurile de învățământ obișnuit (sunt 

incluse persoanele în vârstă de până la 30 de ani). 

 copii cu deficienţe comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie-ADHD, 

tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

 copii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, atacul de panică, tulburări de stres post-traumatic, 

tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

 copii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autist, sindromul Asperger). 

Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi fie în unităţi distincte de învăţământ special, fie în grupe şi 
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clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, fie, în mod individual, în unităţi de învăţământ 

obişnuite.  

 

 

PRINCIPALELE TIPURI DE PSIHODIAGNOSTIC IN CES. FISA PSIHOPEDAGOGICA 

In functie de domeniul si obiectivele particulare pe care le vizeaza, exista mai multe 

tipuri de psihodiagnostic: 

a.Psihodiagnosticul propriu-zis - care reprezinta rezultatul evaluarii individuale a fiecarui proces sau functie 

psihica, atat in normalitate, cat si in starile modificate ale acesteia, pe baza lui realizandu-se profilul de 

ansamblu al procesualitatii psihice, fie in conditii naturale, fie in conditii speciale create experimental. 

b.Psihodiagnosticul etiologic - se determina pentru a sustine veridicitatea taxonomiei nosografice si sistemului 

diagnostic in ansamblul lui, prin argumente etiologice, care, mai ales, in domeniul medical si al psihologiei 

aplicate, reprezinta baza pentru orientarile terapeutice si pentru prezumtiile prognostice. Acest tip de diagnostic 

identifica: 

 factori endogeni (congenitali sau ereditari) – fie ca factori predispozanti spre un anumit tip de personalitate (in 

special in cazul tulburarilor de personalitate), fie ca factori fragilizanti (care determina un eu slab, fragil, ca 

nucleu al personalitatii).Factori prenatali sau perinatali ( infectii, boli venerice, traumele in tipmpul travaliului 

etc) 

 factori exogeni, de natura fizica, psihica su psihosociala (agenti fizici, surmenaj psihic si intelectual, traume 

emotionale, stari de nesiguranta prelungite, carente afective, separatia de familie, evenimente pregnante in viata 

etc). 

c. Diagnosticul personologic (socio-dinamic) - reprezinta rezultatul activitatii de evaluare a 

personalitatii, ca ansamblu integrat si dinamic de trasaturi si de afctori endogeni si exogeni care o conditioneaza 

si o influenteaza in mod pozitiv sau negativ; acest tip de diagnostic constituie una dintre axele importante ale 

evaluarii, trasaturile de personalitate, manifestarile si trairile subiective, trebuintele, interesele, aspectele 

patologice etc influentand in mare masura rezultatele psihodiagnozei. 

In general, evaluarea si validarea starii de “sanatate” sau de “boala” a personalitatii se realizeaza prin doua tipuri 

de abordari: 

Abordarea idiografica - centrata pe informatiile despre individul concret ( dupa criterii de varsta, sex, dispozitii 

inascute, trasaturi psihoindividuale, drum de viata si reactii la evenimente marcante etc. 

Abordarea nomotetica - centrata pe influenta sociala a grupului de apartenenta asupra personalitatii individului, 

pe factorii determinanti sociocultural, care particularizeaza si modul de interpretare a starii de sanatate sau boala. 

d. Diagnosticul axiologic/ psihomoral - este rezultatul evaluarii aspectelor importante legate de scara 

valorica a subiectului, de dimensiunea morala a personalitatii sale, de conceptia generala de viata, de idealuri, 

de stima de sine si de altul, de credinta religioasa, de modele de viata etc. 

e. Diagnosticul de consiliere si orientarea scolara si profesionala – se realizeaza in scopul evaluarii 

atat a particularitatilor psihice si de personalitate, cat si a eventualelor “nevoi speciale” pentru ca orientarea 

scolara si profesionala sa fie concordanta atat cu optiunile personale ale elevului/ absolventului/ adultului 

consiliat, cat si cu solicitarile scolare sau profesionale, pe de o parte, iar pe de alta parte cu nevoile si exigentele 

pietei muncii. 

Diagnosticul defectologic- se realizeaza in scopul evaluarii copiilor/ persoanelor cu diferite deficiente/ 

handicapuri/ dificultati de invatare si a impactului acestora asupra proceselor, functiilor, insusirilor psihice si 

asupra personalitatii lor. Una dintre cerintele importante ale educatiei speciale si/ sau integrate consta in 

evaluarea complexa a copiilor si     adolescentilor cu “cerinte educationale speciale”, care intampina 

dificultati de adaptare la mediul familial, scolar, socio-profesional. 

Diagnosticul trebuie sa fie functional, sa releve consecintele deficientei asupra planului adaptativ educational si 

scolar, sa identifice dificultatile intampinate, sa stabileasca cerintele speciale si sa ofere solutii educative 
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adecvate si personalizate, in scopul preintampinarii/ reducerii dezavantajului social. 

 

Exista trei etape ale evaluarii diagnostice: 

1. Etapa de stabilire a diagnosticului initial– se realizeaza de timpuriu, este de scurta durata. Permite 

identificarea nivelului achizitiilor initiale in termeni de cunostinte, competente si abilitati. 

2. Etapa evaluarii periodice- se realizeaza deoarece diagnoza psihică are o valoare relativă, subiectul 

cu deficiență prezentand variații importante de la o perioadă la alta, de la o vârstă la alta, ca urmare atât a 

acumulărilor prin programele recuperatorii, cât și a dezvoltării funcției compensatorii care se modifică 

permanent sub influența educației. Recuperarea și compensarea sunt foarte active pe toate palierele dezvoltării 

la persoanele cu deficiențe senzoriale, psihomotorii și de limbaj, dar apar frecvente perioade de stagnare 

sau chiar de regres în cazul persoanelor cu deficiențe de intelect. Etapa este fundamentata cu orientarea 

formativ-terapeutica. 

Necesitatea testare-retestare se efectueaza la un interval de timp ce trebuie apreciat in raport cu capacitatea ce 

se masoara, de ritmul achizitiilor subiectului si de calitatea / cantitatea procesului in care este implicat subiectul 

pe linie informativa si formativa la un moment dat. 

Este importanta, pentru diferentierea activitatilor recuperative, atat a prognozei de scurta durata, cat si a 

prognozei ce vizeaza o perioda mai indelungata. Astfel, prognoza de scurta durata la copiii cu diferite deficiente 

nu trebuie sa depaseasca 10-12 luni, in timp ce la copiii fara probleme ea se poate prelungi la peste un an si 

jumatate. Limitarea prognozei de scurta durata la mai putin de un an este extrem de importanta la copiii cu 

deficiente de intelect, mai ales in primele etape de aplicare a unor programe recuperatorii, cand orice schimbare 

evidenta de performanta trebuie luata prompt in considerare, pentru eventualele ajustari in programele 

respective. In acest sens, este important de stiut ca zonele sensibile ale QI-ului care suporta influente 

educationale se afla intre 70-130. 

Unii autori subliniază că retestarea la un interval prea scurt de timp prezintă pericolul ca persoana investigată 

să își amintească răspunsurile date la prima testare și, în această situație, nu ar mai putea fi considerate două 

testări, iar dacă intervalul de timp până la retestare este prea mare funcția măsurată se modifică foarte mult prin 

dezvoltare, astfel încât ajunge la o nouă valoare comportamentală (M. Roșca). 

3. Etapa evaluarii finale- se concentrează mai ales asupra elementelor de permanență ale aplicării unor 

cunoștințe de bază, ale demonstrării unor abilități importante dobândite de copil într-o perioadă mai lungă de 

instruire. Se realizeaza la sfarsit de an si la sfarsit de ciclu de scolarizare, in vederea orientarii catre un alt ciclu 

de scolarizare. Una dintre functiile importante pe care le are este de orientare scolara si profesionala. 

In realizarea psihodiagnozei trebuie sa se tina cont de o serie de factori. Printre acestia se numara starile 

personale ale subiectului investigat, cum sunt oboseala, suprasolicitarea, afectiuni organice, stresul etc. De 

asemenea, exista o serie de cerinte deontologice care trebuie indeplinite in actul psihodiagnostic: asigurarea 

increderii in examinator, asigurarea conditiilor pentru inlaturarea starii de anxietate si asigurarea unei stari de 

confort pe timpul examinarii. 

Persoana in cauza trebuie informata si cu privire la faptul ca actul de diagnoza care o vizeaza este supus 

confidentialitatii, psihodiagnosticianul fiind obligat sa asigure acest aspect. 
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De asemenea, trebuie utilizat diagnosticul diferential, necesar pentru surprinderea aspectelor de finete, 

diferentiatoare, intre aspectele, simptomele/ manifestarile quasi- asemanatoare sau intre tablourile clinice si 

psihice care sunt comune mai multor categorii nosologice sau deficiente. De exemplu, acesta este esential in 

realizarea diferentierii intre intelectul de limita si pseudodeficienta mintala, in cazul celei de urma copilul 

ramane mult in urma valorilor medii ale dezvoltarii pentru pentru varsta data, datorita mediului familial sau 

institutional viciat ce determina un blocaj in calea dezvoltarii. Diferentierea este necesara pentru incadrarea 

corecta in sisteme speciale de recuperare, adaptate nevoilor sale. 

In ceea ce priveste diagnoza in starile de deficienta sau handicap, psihodiagnoza moderna joaca un rol foarte 

important. Aceasta se opune psihometriei traditionale, statice si constatative si are la baza orientarea formativa. 

Orientarea formativa a aparut si s-a dezvoltat ca o tendinta de echilibrare a situatiei create prin exagerarea 

importantei, fie a parametrilor cantitativi, fie a celor calitativi ai dezvoltarii. Prin aceasta orientare, in activitatea 

de psihodiagnoza se urmaresc atat aspectele cantitative (indicii de intarziere), cat si cele calitative 

(dezechilibrele, dizarmoniile), dar, mai ales se urmareste perspectiva, facandu-se prezumtii asupra evolutiei 

copilului investigat, sub influenţa intervenţiei corectiv-formative dirijate, cu alte cuvinte, se urmăreşte prognoza 

proximei dezvoltări şi chiar prognoza dezvoltării într-o perspectivă ceva mai îndepărtată, adică ceea ce este 

probabil să se întâmple dincolo de dezvoltarea proximă. 

Asadar, psihodiagnoza formativa este mult mai eficienta si dinamica, avand un caracter complex. Ea presupune 

transformarea instrumentelor de investigare clasică a nivelului dezvoltării psihice, prin teste psihometrice, în 

exerciţii de învăţare formativă, cu alte cuvinte, într-un sistem de sondare a dinamicii dezvoltării în perspectivă. 

Altfel spus, este vorba despre o aprofundare a cunoaşterii psihologice a persoanei cu deficienţe şi cu nevoi 

deosebite de sprijin, în chiar procesul de rezolvare a acestor nevoi. 

Orice proba clasica de psihodiagnostic poate fi modificata pentru a deveni proba formativa, de aici si caracterul 

predictiv al diagnosticului formativ. 

In cadrul diagnozei periodice se poate vorbi despre experimente formative cu trei stadii. 

Primul stadiu este cel constatativ si urmareste nivelul actual al dezvoltarii subiectului investigat, deci 

posibilitatile lui de actiona eficient intr-o activitate independenta. Al doilea stadiu este cel al interventiei 

formative, in care se urmareste sondarea ”nivelului potential” al dezvoltarii si initierea unor activitati de 

antrenare a operatiilor mintale implicate. Cel de-al treilea stadiu presupune evaluarea prin exercitii practic-

aplicative a operatiilor mintale insusite. Prin manieră formativă, actul psihodiagnostic se întregeşte, 

deoarece el abordează prezentul – sau psihodiagnoza de stare, nu doar prin prisma trecutului, adică a 

istoriei dezvoltării sale (psihodiagnoza etiologică), ci şi în perspectiva viitorului, adică a previziunii evoluţiei 

în etapa imediat următoare, cu alte cuvinte, prognoza consecutivă diagnozei. Dar aici nu este vorba de o 

evoluţie spontană, întâmplătoare, ci de o evoluţie dirijată, în şi prin activitatea de învăţare, spre valorificarea 

potenţialului individual al fiecăruia dintre subiecţii 

investigaţi. 

In diagnoza starilor de handicap, investigarea proceselor, fenomenelor, insusirilor, functiilor psihice trebuie 

realizata cu ajutorul unor metodologii adecvate de investigatie si de interpretare. 

Alegerea metodei/ probei adecvate (observatia, convorbirea, anamneza, metoda biografica, analiza produselor 

activitatii, interviul, chestionarele, testele, probele proiective, scalele de dezvoltare si evaluare etc) se face in 

functie de: 

o fenomenul studiat (fiecare proces/ functie psihica avand continut si manifestari specifice) 

o varsta/ capacitatea de intelegere/ executie a subiectului (corespunzatoare stadiului de dezvoltare) 

o obiectivul pentru care se face evaluarea psihologica ( autocunoastere, selectie profesionala, recuperare). 

Metodele psihodiagnostice devin credibile dacă au fost validate după criterii științifice și dacă sunt aplicate și 
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interpretate de către specialiști. Este esentiala respectarea rigorilor stiintifice in utilizarea metodologiei printr-

o interpretare calitativa si prin surprinderea a ceea ce este esential si specific subiectului evaluat. In selectia si 

aplicarea probelor, si mai ales, in interpretarea rezultatelor, este nevoie nu numai de rigoare si obiectivitate, ci 

si de o viziune sintetica, de imaginatie si daruire profesionala.
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ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT – MODALITATE DE A DEZVOLTA 

COMPETENȚELE CIVICE 

 

Profesor Pleș Lucica 

Scoala Gimnazială Nr. 24timișoara 

 

 

Scriitorul francez Antoine de Saint-Exupery spunea că ne îmbogăţim prin ceea ce dăruim şi 

astfel ne îmbogăţim însăşi putinţa de a dărui. Proiectul educaţional Să dăruim din suflet  ale cărui 

activităţi s-au desfăşurat la începutul lunii aprilie a cuprins o serie de evenimente, iar cei implicaţi, 

elevi, părinţi sau dascăli  au avut un singur cuvânt în minte: dăruire. Pentru că ce poate fi mai frumos 

decât să aduci bucurie în sufletul  celor care au uitat să se bucure? 

Ca dascăli simţim nevoia să ocrotim şi să ne apropiem cu înţelegere şi căldură de copii şi tineri. 

Atunci când în jurul nostru există şi copii aflaţi în dificultate avem datoria morală nu numai de a-i 

ajuta, dar şi de a sădi în sufletul copiilor pe care îi educăm, dragostea pentru semeni.  

Copiii trebuie deprinşi de mici să-i ajute pe cei cu care soarta nu a fost foarte generoasă, să nu-

i uite, pentru că ajutându-i dovedesc dreapta credinţă, bunătatea, prietenia şi omenia – toate aceste 

fiind valori morale de înaltă ţinută. 

Dacă lecţiile de educaţie civică şi de religie îi învaţă pe copii cum să se comporte, să fie mai 

buni şi mai atenţi cu cei din jur, acestea nu sunt suficiente. Este necesar să realizăm adesea şi alte 

activităţi extraşcolare, educaţionale prin care copiii sunt determinaţi să fie mai apropiaţi de cei care au 

nevoie de ajutor. Astfel s-a născut şi ideea acestui proiect educaţional prin care elevii cu care lucrăm 

vor fi fizic şi sufleteşte alături de bătrânii neajutoraţi din centrele de bătrâni şi alături de copiii aflaţi 

în centrele de plasament. 

Proiectul „SĂ DĂRUIM DIN SUFLET” îşi are punctul de pornire în dorinţa de a crea o 

atitudine pozitivă, de toleranţă şi apropiere faţă de copiii care sunt nevoiţi să îşi ducă viaţa într-un 

centru de plasament, lipsiţi de privilegiile lumii moderne şi compasiune, faţă de vârstnicii lipsiţi de 

căldura şi dragostea unei familii. Proiectul urmăreşte întărirea spiritului de toleranţă, acceptare şi 

cooperare, dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între copiii de vârste apropiate, 

cadre didactice, părinţi, optimizarea relaţiei familie –şcoală - comunitate. Primele două ediții ale 

acestui proiect și-au îndreptat atenția asupra bătrânilor aflați la la Căminul de Bătrâni Incenţiu Klein 

din Timişoara, un loc uitat de lume, unde trăiesc oameni fără familii, oameni cărora nimeni nu le mai 

deschide uşa, dar și asupra copiilor aflați în centre de plasament sau case de copii. Proiectul se 

desfășoară de două ori pe an: de Crăciun și de Paște. În ultimii doi ani, proiectul nostru a fost întrerupt 

din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Însă anul acesta, de Crăciun am reluat proiectul sub o altă 

formă.  

Ajuns deja la a treia ediţie, proiectul nostru şi-a îndreptat atenţia în acest an asupra bătrânilor 

de la Casa Harmonia, un loc unde trăiesc oameni fără familii, oameni bolnavi, aflați în suferință care 

își trăiesc ultimele clipe ale vieții lor.  
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Părinţii au conştientizat că in educatie, conceptul de echipă trebuie sa fie unul de bază. În 

realizarea acestui proiect au fost inimoşi, generoşi, implicaţi emoţional alături de copii.  

Copiii au primit cu entuziasm ideea de a pregăti, pentru a doua oară pentru bătrânii de la Casa 

Harmonia, de data acasta un program artistic, o piesă de teatru, adaptare după Caragiale  si cu un mini-

concert de chitară  oferit de câțiva copii talentați.  

Pe lângă acestea, copiii au pregătiti felicitări cu urări de Crăciun pe care le-au trimis și cu 

ajutorul angajaților ele au fost împărțite oamenilor. Am înregistrat spectacolul pentru bătrâni și l-am 

trimis. Am avut parte de sprijinul angajaților care au prezentat spectacolul nostru oamenilor din centru.  

La final, copiii au făcut o surpriză bătrânilor. Cu ajutorul internetului, copiii au cântat colinde 

în direct și le-au transmis urările lor. . Unii au plâns copleșiți de emoția întâlnirii cu acești minunați 

copii, alții au râs amintindu-și de copilăria lor. Au fost câteva momente minunate de care ne vom 

aminti cu deosebită plăcere peste ani. 

 

Prin urmare, elevii trebuie implicați în activități de voluntariat pentru că orice implicare în 

astfel de activități implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori aceasta nu este 

conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe 

sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea 

socială.  

Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu 

interacţionăm în mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi 

toleranţei. Probabil că mulţi dintre noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt 

uneori imposibil de utilizat datorită înclinaţiei nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de 

voluntariat alături de persoane cu dificultăţi de deplasare ne va face să înţelegem problemele cu care 

această categorie se confruntă şi ne va determina să observăm rampele impracticabile, pe care până 

atunci probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm atitudine în faţa acestor probleme. 

Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem 

şi să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Am 

devenit astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre. 

 

O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera 

dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte 

de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice 

specifice, fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare, 

voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul 

are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor 

activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al 

acesteia.  

De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în 

modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie.  
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INTEGRAREA  ȘCOLARĂ A ELEVILOR CU CES 

  

     Prof. înv. primar Male Luminița – Elena  

        Școala Gimnazială Nr. 1 Săliște de Vașcău, jud. Bihor 

 

 

      Persoanele cu nevoi speciale se află în situaţia delicată de a face faţă realităţii înconjurătoare în prezenţa 

unui repertoriu larg de dificultăţi. Acestea se întind de la dificultăţi în înţelegere a limbajului şi până la afecţiuni 

ce vizează căile esenţiale de recepţie şi comunicare. Copiii cu nevoi speciale reprezintă categoria cu un grad 

maxim de vulnerabilitate.  

      În sprijinul lor, societatea contemporană a marcat o serie de evoluții, de-a dreptul istorice, la nivelul 

mentalităţilor legate de persoanele cu nevoi speciale. Astfel, dacă în şcoala tradiţională elevii cu cerinţe 

educative speciale erau plasaţi în unităţi segregate, fiind consideraţi irecuperabili sau ineducabili, astăzi avem 

de-a face cu un sistem mult mai flexibil, pregătit de a face faţă avalanşei diversităţii umane. Şcoala pentru toţi, 

prin educaţia integrată, este replica modernă a abordării socio-educaţionale a copiilor cu nevoi speciale, o 

abordare ce pune în centrul strategiilor interesul superior al copilului şi pornind de aici îşi propune proiectarea 

unor medii educaţionale incluzive în care fiecare elev este sprijinit în a-şi dobândi autonomia în propria-i 

dezvoltare. Atitudinile sociale referitoare la persoanele cu nevoi speciale au evoluat de-a lungul timpului, în 

funcţie de tipul de societate, trecând de la refuzul absolut până la exigenţa actuală de integrare a acestor persoane 

în societate.  

      Declaraţia de principiu UNESCO, din anul 1979, trasează liniile generale de implicare a statelor în 

sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale: 

 educaţia va avea aceleaşi obiective pentru toţi copiii, cu adaptări specifice pentru a asigura integrarea 

elevilor cu cerinţe educative speciale; 

 resurse egale pentru toţi copiii şi adecvarea acestora pentru a răspunde nevoilor specifice ale 

persoanelor cu nevoi speciale; 

 individualizarea serviciilor de educaţie specială; 

 toţi copiii trebuie să beneficieze de educaţie în condiţiile adecvării cadrelor educaţionale, astfel încât 

să fie evitată discriminarea sau segregarea elevilor cu cerinţe educative speciale; 

 fiecare ţară va elabora strategii adecvate de integrare a persoanelor cu nevoi speciale în colectivitate; 

Dorel Ungureanu (Educaţia integrată şi şcoală inclusivă, Editura de Vest, 2000) subliniază necesitatea 

reinstaurării echităţii şi justeţii în educaţie făcând trimitere la o sintagmă din domeniul sociologia 

educaţiei – democratizarea educaţiei în 3 timpi; 

 asigurarea dreptului la educaţie – apare o discrepanţă între reglementările legale, ce garantează dreptul 

la educaţie fiecărui copil, şi practica educaţională, ce demonstrează inconsecvenţa şi caracterul limitat 

al aplicării legislaţiei în domeniu; 

 asigurarea accesului real la educaţie – pe lângă dreptul legal la educaţie sunt indispensabile o serie de 

facilităţi, oportunităţi şi condiţii favorizante includerii elevilor cu cerinţe educative speciale;  

 egalizarea şanselor tuturor educabililor – şcoala are misiunea de a-şi folosi resursele astfel încât fiecare 

copil să beneficieze de acestea în mod egal. Egalitatea şanselor implică egalitatea în obligaţii şi 

responsabilităţi.  

      Comitetul pentru drepturile omului propune ca termenul de discriminare să fie înţeles ca orice distincţie, 

excludere, restrângere sau preferinţă care se bazează pe unul din motivele: rasă, culoare, sex, limbaj, opinie 

religioasă, politică sau de alt fel, origine naţională sau socială, stare materială, abilitatea sau orice alt statut, 
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distincţie care are scopul sau efectul de a deteriora sau de a elimina recunoaşterea şi exersarea de către toate 

persoanele, pe picior de egalitate, a tuturor drepturilor şi a libertăţilor. Discriminarea desemnează totalitatea 

atitudinilor şi comportamentelor prin care anumitor indivizi şi grupuri li se refuză drepturile şi oportunităţile 

existente pentru alţi indivizi şi grupuri, în cadrul uneia şi aceleiaşi societăţi politice. Discriminarea este o acţiune 

individuală, dar dacă membrii aceluiaşi grup sunt trataţi sistematic în mod similar, acesta constituie şi un patern 

social de comportament agregat. (Vrășmaș T. 2004). Prin lipsa de coordonare a influenţelor în procesul 

integrării persoanelor cu nevoi speciale se poate obţine efectul invers, al izolării acestora în cadrul 

comunităţilor. De aceea specialiştii recomandă o bună coordonare a programelor de integrare/normalizare şi nu 

în ultimul rând semnificarea factorului afectiv ce ghidează constructiv intervenţiile specialiştilor şi membrilor 

comunităţilor.  

      Educaţia integrată s-a impus încă din anii ’60 pe fondul cercetărilor şi experimentelor efectuate în domeniul 

psihopedagogiei şi ca efect al necesităţii respectării unor drepturi fundamentale ale omului, de importanţă 

dominantă fiind dreptul la educaţie, egală pentru toţi, adecvată posibilităților fiecăruia. Debutul integrării în 

colectivitate, a persoanelor cu nevoi speciale, a avut loc în ţările scandinave impunându-se treptat normalizarea 

ca teorie şi acţiune. Copilul cu cerinţe educative speciale, pentru a i se garanta o integrare socială și şcolară 

satisfăcătoare, are nevoie de: 

 condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade, dar și de adaptare a 

curriculum-ului la posibilităţile individuale; 

 flexibilitate didactică; 

 individualizarea educaţiei; 

 protecţie specială; 

 programe individualizate de intervenţie; 

 integrare şcolară şi socială. 

      Profesorul itinerant poate juca, alături de ceilalţi parteneri, un rol important în facilitarea accesului copiilor 

cu nevoi speciale la o integrare optimă în mediul şcolar. Promovarea educaţiei integrate şi a serviciilor 

educaţionale de sprijin, prin cadre didactice specializate, trebuie să devină o realitate şcolară generalizată la 

nivelul întregului sistem de învăţământ, în măsura în care dreptul la educaţie este garantat prin lege pentru toţi 

copiii. 
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O șansă pentru fiecare 

Prof. înv.preșc. Dobre Zoica 

Grădinița cu P.P. Scufița Roșie Ploiești 

                                                 

 

        Despre educaţie s-a vorbit şi se vorbeşte mult şi, totuşi, nu este suficient. Dacă dorim să 

intervenim în favoarea copiilor, trebuie să le oferim tuturor o educaţie de calitate şi, în mod deosebit, 

celor cu cerinţe educative speciale: o educaţie de calitate pentru toţi. 

       Acţiunile concrete în perspectiva educaţiei incluzive s-au desfăşurat încă din 1990, pe fundalul 

reformei socioculturale, politice şi economice din România. Au fost realizate primele proiecte pilot ca 

modele de implementare a ideilor educaţiei pentru toţi şi respectării drepturilor copiilor. 

        Incluziunea este o filozofie bazată pe credinţa că toţi oamenii au drepturi egale şi trebuie să fie 

respectaţi şi valorizaţi. 

Educaţia incluzivă a apărut ca răspuns la neajunsurile educaţiei integrate, care nu a reuşit să  împiedice 

marginalizarea  copiilor care prezentau diferenţe faţă de “norma” generală a populaţiei şcolare. La 

Conferinţa Mondială “Educaţia pentru toţi; satisfacerea nevoilor de bază ale învăţării”, de la Jomtiem 

– Thailanda, 1990,  s-a elaborat o nouă strategie a educaţiei,   fundamentată pe paradigma “educaţia 

pentru toţi”, iar „educaţia incluzivă” a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi. „Educaţia 

incluzivă”, ca sintagmă,apare prin 1990, bazându-se pe principiul incluziunii care este mai cuprinzător 

decât  principiul integrării 

     Astfel,  incluziunea şi “educaţia incluzivă” pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi 

şcolile/grădiniţele să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde diversităţii copiilor şi 

nevoilor ce decurg din acestea.  

        Educaţia incluzivă se defineşte prin următoarele particularităţi: 

 susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare; 

 urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării; 

 este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie, pentru 

comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii 

 presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă diversitatea copiilor, 

inclusiv a celor cu c.e.s; 

 este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context; 

 este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive 

Deci, în contextul actual naţional, educaţia incluzivă devine tipul de educaţie responsabil 

de asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nici o discriminare şi, mai ales,  de 

asigurarea  unei educaţii de calitate. 

În învăţământul primar/preşcolar, realizarea educaţiei incluzive presupune: 

 existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, principiul nondiscriminării, 

principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe copil, principiul intervenţiei timpurii, 

principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul asiguării serviciilor de sprijin, principiul 

cooperării şi parteneriatului. 
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 punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care conţine în esenţa ei 

atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, socială, o pedagogie a iubirii. 

 elaborarea unui curriculum “incluziv“, care să se definesacă prin flexibilitate şi 

diversitate:  curriculum-ul  adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi a 

materialelor suportive;  metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor 

de învăţare diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 

 crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: asistenţă 

psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, sprijin în învăţare 

(învăţător/profesor de sprijin). 

O școală  incluzivă exprimă extinderea scopului școlii obişnuite, în mare măsură, 

transformarea acesteia pentru a putea răspunde unei diversităţi mai mari de copii, în speţă copiilor 

marginalizaţi, defavorizaţi şi/sau excluşi de la educaţie. 

Educaţia incluzivă din școală presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei 

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

participarea la procesul de învăţare a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi  Ea trebuie să 

accentueze necesitatea dezvoltării grădiniţei, pentru a oferi acces necondiţionat şi a răspunde adecvat 

nevoilor educaţionale diferite ale tuturor copiilor, astfel încât să armonizeze diferenţele de învăţare, 

diferenţele între grade de reuşită şcolară, să asigure o educaţie eficentă pentru toţi. (Vrăşmaş, T., 2001). 

Strategiile educaţiei incluzive valorifică atât metodologia din educaţia modernă cât şi 

ansamblul de metode, procedee şi mijloace adiţionale  prin adaptarea lor la cerinţele şi nevoile speciale 

ale copiilor integraţi în învăţământul de masă, cât şi prin adaptarea lor la contextul instructiv educativ. 

Specifice educaţiei incluzive sunt strategiile care concep învăţarea ca un fenomen dinamic şi 

complex şi consideră relaţia  educator-copil interactivă  (nu numai preşcolarul  învaţă de la educator, 

dar şi acesta învaţă şi se perfecţionează continuu prin experienţele sale cu cei mici. Ele pot fi denumite 

strategiile învăţării interactive. 

Strategiile interactive utilizate pentru  sprijinirea unei educaţii incluzive în grădiniţă  şi pe care 

orice educator trebuie să le cunoască,  trebuie să respecte următoarele cerinţe: (Vrăşmaş, E. 1998) 

construirea activităţilor integrate pe baza de cunoştinţe anterioare ale preşcolarilor/școlarilor ( 

prin utilizarea metodelor tradiţionale şi a celor interactive: conversaţia, observaţia jocul didactic,  

brainstormingul, învăţarea prin cooperare etc.); 

folosirea experienţelor  zilnice ale copiilor; 

aplicarea practică a rezultatelor învăţării (metode şi procedee de expresie: desenul, colajul, 

povestirea, poezia, observaţia, etc.); 

folosirea povestirilor şi a tranziţiilor şi rutinelor pentru trezirea interesului; 

folosirea drumeţiilor şi excursiilor ca sursă de noi experienţe; 

folosirea situaţiilor de joc în învăţare (jocurile de rol, jocuri dramatice-relaţionale 

dramatizarea); 

folosirea problematizării pe  anumite secvenţe didactice; 

raportarea învăţării la alte materii; 

colaborarea cu familia şi comunitatea ca tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării;  
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Toate aceste strategii incluzive de educaţie implică metode şi tehnici ce pun accentul pe relaţiile dintre 

copii şi relaţia educatorului cu copiii în actul învăţării. Totodată, au rolul de a-i învăţa pe copii să se 

ajute reciproc şi să colaboreze în activităţile comune, pregătindu-i astfel pentru diversitatea relaţiilor 

umane din activităţile  viitoare. 

Acceptarea unui copil cu diferite probleme într-un  colectiv nou de preşcolari, în vederea 

includerii sale în cadrul acestuia, este importantă şi pentru ceilalţi preşcolari, pentru că le stimulează 

spiritul de cooperare şi de concurenţă. Astfel, copiii se cunosc mai bine, procesul de socializare capătă 

o serie de valenţe noi prin înlăturarea unor bariere de relaţionare determinate de anumite prejudecăţi. 

De asemenea, părinţii copiilor sunt, în general, nemulţumiţi de problemele ce pot apărea odată 

cu intrarea în grupă a unui copil  mai aparte, mai ales de diminuarea ritmului de predare şi de scăderea 

exigenţei cadrului didactic. Există însă şi cazuri în care părinţii reacţionează pozitiv, cooperând atunci 

când este nevoie cu grădiniţa şi cu părinţii copiilor ce urmează a fi integraţi. 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru a sprijini un sistem de educaţie incluzivă 

cuprinde atât o formare iniţială cât şi o perfecţionare continuă pe tot parcursul carierei didactice. 

Acestea se realizează prin: 

modalităţi formale – ceea ce conduce la obţinerea de diplome şi / sau alte certificări eliberate 

de universităţi sau institutele pedagogice; 

modalităţi mai puţin formale – care se desfăşoară ocazional. 

O grădiniţă bună, eficientă, este cea care reuşeşte să asigure condiţii maximale de muncă 

şi învăţătură preşcolarilor din grădiniţă, să ofere programe educaţionale care să răspundă nevoilor 

comunităţii locale. 

Eficienţa lor, fie că este regăsită în încercările acestora de a se adapta cerinţelor 

învăţământului preşcolar românesc sau reprezintă o prioritate a sistemelor educative, se regăseşte în 

politici educaţionale, în programe de dezvoltare şi cercetare, respectiv  în proiecte concrete de 

dezvoltare preşcolară. Pentru a putea considera că o grădiniţă este  eficientă, aceasta trebuie să 

demonstreze îndeplinirea unui set de criterii care sunt considerate definitorii grădiniţelor de succes. 

Educatorii /învățătorii trebuie să cunoască foarte bine preşcolarii/elevii, să înţeleagă mai 

mult decât stilul şi preferinţele de învăţare ale acestora, să demonstreze preocupare pentru fiecare 

dintre ei, croind în aşa fel procesul didactic, încât să facă faţă nevoilor fiecărui copil în parte. 

De aceea, consider utile câteva sfaturi ce trebuie urmate în vederea realizării unei educaţii 

incluzive de calitate în învăţământul preşcolar/primar: 

1. Într-o grupă/clasă diferenţiată, educatorul/învățătorul trebuie să ofere multe activităţi diferenţiate. 

Diferenţierea oferă cele mai eficiente opţiuni educative pentru copiii aflaţi la toate nivelurile de 

dezvoltare a  abilităţilor. 

2. Fiţi creativi! Mulţi educatori sunt suficient de creativi pentru a genera ei înşişi idei instrucţionale 

interesante, multe sugestii se găsesc în  revistele preşcolare. 

3. Folosiţi activităţile diferenţiate de mai multe ori în cadrul unei activităţi integrate. 

4. Realizaţi activităţi  integrate pentru a răspunde nevoilor inteligenţelor multiple.  

5. Folosiţi resursele din comunitatea locală! Folosind exemple din comunitatea în care trăiesc copiii pot 

fi implicaţi şi motivaţi mai mult. 
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6. Implicaţi  emoţional preşcolarii/elevii! Ştim acum că, înainte de a începe procesul de învăţare, copiii 

trebuie să se simtă în siguranţă în mediul grupei. Mai mult, dacă educatorii vor folosi ancore 

emoţionale,  cei mici vor deveni mult mai implicaţi în conţinutul activităţilor. Discuţiile sociologilor 

referitoare la diferitele grupuri rasiale din cadrul unei comunităţi ilustrează foarte bine această idee. 

7. Folosiţi instruirea diferenţiată în grupele incluzive. Deşi includerea unor copii cu dizabilităţi  în grupa 

obişnuită nu este o idee nouă, folosirea instruirii diferenţiate ca bază pentru educaţia incluzivă este 

neapărat necesară.. 

8. Continuaţi să folosiţi  metode tradiţionale îmbinate cu cele moderne, interactive! 

În concluzie, o educație pentru toţi  este o şansă pentru  fiecare, un deziderat, un vis spre care este nu 

numai firesc, dar şi necesar să deschidem calea şi să o netezim prin acţiunile noastre.O grădiniţă/școală 

pentru fiecare, o grădiniţă/școală care să primească pe toţi şi să valorizeze potenţialul fiecăruia este 

încă un model pedagogic  ce trebuie să aparţină  realităţii sociale în care trăim.. 

Fiecare pas în acest demers contează şi ne apropie de o lume mai deschisă, mai tolerantă, de o 

lume mai INCLUZIVĂ! 
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Educaţia incluzivă în grădiniţă 

 

Prof. Înv. Preşc. Negru Mirela Mariana 

Grădiniţa cu P.P.Nr. 56, Galaţi      

   

     Educaţia incluzivă în grădiniţă presupune integrarea şi includerea tuturor copiilor indiferent de 

capacităţile şi competenţele de adaptare şi de învăţare, în mediul educaţional. În acest sens, fiecare copil 

trebuie să fie sprijinit şi să se lucreze în beneficiul tuturor. Oricare copil este înţeles ca un participant activ la 

învăţare şi predare pentru că aduce cu sine: o experienţă, un stil de învăţare, un model social, o interacţiune 

specifică, un ritm personal, un mod de abordare, un context cultural căruia îi aparţine. 

               Prin incluziune se înţelege: 

- a educa copiii cu cerinţe speciale în grădiniţe obişnuite, alături de copii normali; 

- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele grădiniţei (bibliotecă,terenuri 

de sport,spaţii de joacă etc.); 

- a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din grupă; 

- a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; 

- a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa grădiniţei; 

- a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale; 

- a accepta schimbări în organizarea activităţilor instructiv-educative.        

        Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară constituie o preocupare nu numai a familiei, ci şi a 

sistemului general de învăţământ, prin programele elaborate şi derulate de grădiniţe. 

         Încadrarea copilului de vârstă preşcolară într-un program de grădiniţă constituie o premisă necesară dar 

nu suficientă pentru a-i stimula şi sprijini dezvoltarea. 

           Când analizăm coordonatele politicilor educaţionale moderne din învăţământul preşcolar putem 

identifica câteva argumente de bază care ne îndreptăţesc să considerăm că educaţia pentru toţi trebuie să înceapă 

de la grădiniţă. Pentru a înţelege şi explica mai concret cum se realizează educaţia pentru toţi în învăţământul 

preşcolar putem porni de la o serie de premise de lucru pe care le vom concretiza în câteva întrebări retorice, ca 

puncte de reflecţie. 

           Primul argument se referă la faptul că orice grădiniţă este terenul unei învăţări timpurii a regulilor 

sociale şi punctul de demarare a programelor proiectate şi planificate la nivel general pentru integrarea 

educaţională şi socială a tuturor copiilor. Să ne punem o întrebare: încadrează grădiniţele toţi copiii de vârstă 

preşcolară? Dacă nu, cum ne asigurăm că toţi copiii au şanse egale la participarea în programe dedicate 

sprijinirii şi dezvoltării lor individuale? Desigur, familia are rolul ei bine definit în formarea copilului şi în 

socializarea primară. Dar aici vorbim de politicile educaţionale, de grija pentru o societate întreagă, nu numai 

pentru anumite segmente ale ei. Pentru a creşte generaţii educate trebuie să ai grijă de fiecare individ. Să nu 

lăsăm nici unul în afara efortului de proiectare şi de acţiune. Aceasta este cerinţa educaţiei pentru toţi. Pe de 

altă parte, pedagogia familiei recunoaşte că şi la nivelul acestei instituţii sociale trebuie realizate programe de 

sprijin educaţional, căci nu este suficient să îţi iubeşti copilul, ca părinte, trebuie să înveţi cum să îl sprijini 

adecvat. Educaţia părinţilor implică şi ea experienţe, principii, norme, practici eficiente. Câţi părinţi le consideră 

importante şi apelează la ele?                       

             Se simte nevoia unor politici generale care să implice familia în parteneriatul educaţional. Educaţia 

pentru toţi presupune această dimensiune de lucru şi proiectează acţiunea şi decizia comună a grădiniţei, familiei 

şi comunităţii (prin politici coerente) în favoarea fiecărui copil. 
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              Al doilea argument se referă la faptul că programul educativ al grădiniţei trebuie să fie flexibil şi 

deschis către răspunsuri adecvate individualizate şi personalizate. Curriculum-ul preşcolar trebuie să 

răspundă nevoilor de educaţie şi formare a tuturor copiilor. Apare o întrebare firească: este acesta suficient de 

flexibil pentru a fi adaptat real la cerinţele educative ale fiecărui copil sau este construit pe modelul 

„normalităţii“, adică al acelui standard care apreciază anumite caracteristici şi devalorizează altele? Cu alte 

cuvinte, curriculum-ul se adresează numai celor care oricum ar face progrese ori şi celor care au nevoie de 

sprijin adecvat educativ? 

             Educaţia pentru toţi se sprijină pe un curriculum flexibil şi deschis, care porneşte de la cerinţe educative 

ale copiilor reali, nu imaginari, de la particularităţile şi caracteristicile personale ale copiilor pentru a sprijini 

dezvoltarea adecvată. Altfel spus, cerinţele educative ale fiecărui copil, mai mult sau mai puţin speciale sunt la 

baza deciziilor educative şi a proiectelor individualizate în grădiniţă. Desigur, această recunoaştere cere ca orice 

acţiune să fie precedată de buna cunoaştere a fiecărui copil. O planificare nu poate porni, aşa cum era tradiţional, 

de la conţinuturi, ci de la personalităţile copiilor, de la caracteristicile şi particularităţile lor ca persoane şi ca 

grup. Modelul etalon, perfect, devine un simplu reper şi nu un criteriu de acţiune sau de excludere. 

           A treia idee pe care trebuie să o subliniem se referă la recunoaşterea faptului că instituţia de educaţie 

preşcolară nu poate face faţă singură cerinţelor multiple ale unui program eficient de educaţie. Grădiniţa îşi 

poate îndeplini sarcinile de lucru numai în parteneriat cu familia şi cu comunitatea. Întrebarea la care 

trebuie să răspundem la acest nivel este: cât de activ, adevărat şi eficient este parteneriatul în practicile educative 

ale grădiniţei? Parteneriatul presupune respect reciproc, acceptare, toleranţă şi lipsa judecăţilor de valoare, a 

prejudecăţilor cu privire la situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Dacă se realizează cu 

adevărat un parteneriat, se poate vorbi de o construcţie comună de relaţii din care educatoarele primesc 

informaţii, părinţii câştigă experienţă, iar copiii cresc mai bine şi mai siguri pe ei. 

              A patra idee se referă la practicile educative directe ale educatoarei. Pentru a putea răspunde diversităţii 

şi unicităţii copiilor şi a asigura educaţia tuturor, este nevoie să se orienteze pozitiv atitudinea, limbajul şi 

metoda pedagogică. Întrebarea firească aici este: reprezentările, imaginile şi percepţiile educatoarei despre copii 

şi valoarea pe care o acordă modelelor lor diferite de personalitate sunt de natură a garanta sprijinul adecvat 

fiecărui copil, necesar ca el să aibă şanse egale de a se dezvolta plenar? Un adevăr fundamental la acest nivel 

este acordarea şansei la stimulare şi formare a fiecăruia. Copilul preşcolar este actorul unui proces de formare 

în care fiecare gest, privire, cuvânt din partea adulţilor cu care vine în contact poate să îi influenţeze imaginea 

de sine. Este firesc ca programul din grădiniţă să îi ofere şansa de a se forma într-un sens pozitiv, cu încredere 

în forţele sale. Insistăm însă cu întrebarea: cum vorbeşte şi cum se comportă educatoarea cu fiecare dintre copii, 

cu precădere în momentele dificile şi în cazul în care planurile ei nu corespund cu comportamentele şi cu 

posibilităţile acestora? Căror copii le acordă importanţă şi care copii rămân în afara programului? 

          Studii numeroase au demonstrat că mediul de viaţă din copilărie influenţează puternic şi de durată 

componentele personalităţii individului. În cadrul mediului, comunicarea copilului cu educatoarea este extrem 

de importantă; comunicarea verbală şi cea nonverbală. Contează foarte mult aprecierile educatoarei, apelativele, 

modul pozitiv sau negativ în care ea reacţionează la acţiunile copilului. 

                Un alt element important este participarea tuturor copiilor la programul educativ. Fiecare după 

forţele şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă 

fiecare poate avea un loc, un rol şi o valoare. Ne punem întrebarea: participă fiecare copil la activităţile din 

grădiniţă? Chiar şi cei cu CES? 

              La acest moment al dezbaterii, gândurile noastre se pot îndrepta în mod special la copiii cu cerinţe 

educative speciale (CES). Definirea acestora cuprinde în sine o altă abordare a problemelor de dezvoltare ale 

copiilor. Cerinţe Educative Speciale pot însemna şi momente dificile, probleme legate de anumite situaţii sau 
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caracteristici personale ale copiilor cu care aceştia se confruntă şi care pot fi depăşite prin programul educativ. 

CES este un concept care abordează educaţia pornind de la ceea ce poate copilul, şi nu de la ceea ce nu poate. 

Orice copil poate avea la un moment dat al  existenţei sale CES. Pentru educatori/educatoare, CES sunt 

provocări la găsirea unor soluţii, nu piedici în realizarea curriculumului general. Dacă educatoarea realizează 

faptul că fiecare copil poate învăţa – în ritmul, stilul şi cu caracteristicile sale – îi va fi uşor să sprijine copiii cu 

CES. Gama de CES este foarte variată şi de fiecare dată ne punem problema: cum recunoaştem şi cum evaluăm 

copilul cu CES? 

              Pentru educatoare însă, în grădiniţă, se pune problema să găsească locul şi rolul adecvat prin care 

fiecare copil poate participa, şi nu să găsească eticheta potrivită. Diagnosticul sau evaluarea complexă este grija 

şi responsabilitatea specialistului (psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut etc.), dacă este nevoie de 

acesta. 

              Evaluarea pe care o face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui 

copil. Aceasta trebuie să identifice: 

• cum este fiecare; • ce ştie fiecare; • ce face fiecare; • cum cooperează cu ceilalţi (J. Delors). 

            Educaţia preşcolară este parte a educaţiei timpurii, adică a acelor programe care desăvârşesc o abordare 

complexă cu privire la valoarea influenţelor educaţionale la vârstele mici. Educaţia timpurie nu înseamnă numai 

educaţie în grădiniţă, ci se adresează copiilor, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a construi împreună 

proiecte şi programe care să stimuleze dezvoltarea adecvată din primele momente ale vieţii. Este vorba de a 

valoriza adecvat un timp crucial pentru toţi copiii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale de educaţie. 

6. Concluzii 

 • Educaţia preşcolară care se desfăşoară în grădiniţe este o parte importantă a educaţiei timpurii. Aceasta 

constituie un concept mai larg care se referă la toate programele realizate pentru a sprijini creşterea, educarea 

şi dezvoltarea copiilor de la naştere şi până la intrarea în şcoală. 

• Educaţia pentru toţi la nivelul grădiniţelor înseamnă nu numai integrarea copiilor cu CES în grădiniţă, ci 

presupune o altă abordare a pedagogiei preşcolare, abordarea incluzivă sau curriculară, care surprinde şi 

valorizează în esenţa ei două concepte de bază: unicitatea şi diversitatea. Astfel, se porneşte de la faptul că 

fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa. 

• Educaţia incluzivă dezvoltă politici, practici şi o cultură a incluziunii. Acestea se referă la a identifica şi a da 

un răspuns adecvat la cerinţele educative speciale ale copiilor, la fel ca şi la situaţiile de risc pentru dezvoltarea 

lor. 

• În grădiniţă, educaţia incluzivă înseamnă, în esenţă, accesul tuturor copiilor, participarea lor la toate 

programele educative, dar şi pregătirea grădiniței pentru aceste coordonate. 

• Educaţia incluzivă în grădiniţă presupune o folosire adecvată a resurselor umane, materiale şi metodologice, 

în favoarea tuturor copiilor, în aşa fel încât fiecare „actor“ din procesul educaţional să înveţe şi să se dezvolte. 

• Educaţia incluzivă presupune parteneriatul educaţional în care educatoarea, copiii, părinţii şi alte persoane din 

comunitate participă împreună la proiectarea, derularea şi evaluarea programelor educative. 

• Este insuficient ca într-o grupă să fie integrat un copil cu CES pentru a spune că acolo se dezvoltă o educaţie 

incluzivă. Este nevoie de o proiectare care să implice toate activităţile, de parteneriat educaţional şi de practici 

educative adecvate care să se adreseze tuturor copiilor. Este necesar ca toată grădiniţa să se schimbe.  

• Nimeni nu trebuie să se teamă de această abordare, pentru că este vorba, în fapt, de educaţie de calitate, care 

respectă drepturile tuturor copiilor şi demnitatea dezvoltării fiecăruia, fără a neglija implicarea, dezvoltarea 

profesională şi valorizarea cadrelor didactice.  De aceea trebuie să gândim foarte departe, dar să acţionăm pas 

cu pas şi cu răbdare pentru a nu uita că în educaţie fiecare „actor“ are un rol de jucat şi fiecare… învaţă. 
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Voluntar de mic! 

Stoichiță Oana 

Grădinița nr.208, Sector 6, București 

 

“Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate!”Dalai Lama 

Fii bun! Învață-ți copilul să fie bun! Să fie bun cu el și cu ceea ce îl înconjoară! Pregătește-l 

pentru viață! 

De aici poate începe totul atunci când alegem să ne implicăm în acțiuni de voluntariat; iar noi, 

adulții, fiind un model pentru cei mici, trebuie să le inducem aceleași trăiri prin acțiunile întreprinse. 

Arată-i copilului tău că poate să petreacă timpul liber și în același timp să ajute, fie că vorbim despre 

probleme sociale sau de ecologie, fie că învață să protejeze natura, fie că are grijă de bătrâni sau de 

copii cu diferite dizabilități. 

Voluntariatul, un concept relativ nou abordat în sistemul nostru de educație, poate incepe încă 

de acasă, din școală sau chiar de la grădiniță, unde copiii sunt implicați în diverse activități pentru 

stimularea spiritului civic și de solidaritate. Implicarea lor în activități de voluntariat desfășurate de 

cei mari este extrem de valoroasă pentru dezvoltarea lor ca oameni responsabili.  

De ce voluntar de mic? 

Voluntariatul oferă copiilor oportunități de petrecere a timpului liber, de a-și ajuta semenii, de 

a socializa și îi stimulează creativitatea. Indiferent de forma sa de realizare și în ce domeniu se 

desfășoară cel mai important beneficiu din realizarea de acțiuni de voluntariat este faptul că încrederea 

în sine îi va creste și se va simți util societății, oamenilor din jur. 

Educarea copiilor, încă de la vârste fragede, în spiritul civic fie de întrajutorare a aproapelui 

fie de conectare cu natura în scopul păstrării acesteia într-o formă cât mai bună prin activități de 

plantare, de îngrijire a păsărilor care trăiesc în pădurea învecinată, de recondiţionare şi îngrijire a 

spaţiului este o continuă preocupare și în rândul profesorilor din societatea actuală. 

Copilul preşcolar  cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să 

te implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât 

va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent şi cu cât începe mai repede să 

facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri 

îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. În calitate de cadru didactic, este recomandabil 

să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe 

urma cărora să beneficieze şi alţii.      

   “Copiii sunt viitorul, dar viitorul depinde și de educația lor!” Ovidiu Kerekes 

În grădiniță, acțiunile în care pot fi implicate preșcolarii în vederea formării și dezvoltării unor 

comportamente pro voluntariat sunt diverse. Pornind de la lecturarea unor cărți sau vizionarea unor 

filmulețe prin care să fie familiarizați cu fapte de generozitate, până la implicarea directă în acțiuni 

caritabile. 

Preșcolarii grupei mari acum, au fost implicați încă de la grupa mică în acțiuni de voluntariat, 

de la proiecte mari desfășurate în colaborare cu alte unități școlare, până la acțiuni locale. În cadrul 
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acestor proiecte de voluntariat ei au învățat, prin activități simple, că e atât de ușor să faci bine! Să faci 

bine unui om, unui pom din jurul tău său, mergând mai departe, să-ți faci bine ție însuți! 

Cu mânuțele lor au pregătit lucrări simple, apoi expoziții cu vânzarea acestora, iar din banii 

obținuți au putut da mai departe! Pentru că aceasta a fost una dintre devizele grupei: Dă mai departe! 

Dă mai departe din ce ai, fie din resursele fizice, fie din cele financiare. Astfel că pe parcursul acestor 

ani petrecuți împreuna am putut constata și schimbarea în comportamentul lor. Dincolo de empatia pe 

care au dezvoltat-o și o manifestă în cadrul grupei, aceștia sunt mult mai receptivi la ceea ce se petrece 

în jurul lor. De curând am implicat grupa de copii, având sprijinul părinților acestora într-un proiect 

de reciclare care are ca finalitate întrajutorarea unor copii proveniți din familii cu potențial financiar 

redus. Iată că în cadrul proiectului am putut cuprinde doua dintre laturile importante ale 

voluntariatului, pe cea de a ajuta pe cei din jurul nostru și pe cea de a proteja ceea ce ne înconjoară. 

Astfel am încercat ca prin această formă de a face bine și de a da mai departe, cei mici să acumuleze 

exeperiențe noi, să se dezvolte frumos în vederea preagătirii lor pentru viată. Responsabilitatea este 

principiul care stă la baza voluntariatului iar preșcolarii s-au dovedit a fi foarte responsabili. La această 

vârsta, toate activitățile din sfera voluntariatului,  se petrec sub forma unui joc, au in spate niște povești 

care îi atrag, dar care au ca scop responsabilizarea lor. Copiii au învătat de asemenea că pot, să arunce 

o privire în jurul casei pentru obiecte care sunt în formă bună, dar pe care nu le mai folosesc, cum ar 

fi jucăriile și hainele care le sunt mici sau pe care nu le mai îmbracă. 

La nivel local am realizat acțiuni de voluntariat prin educația ecologică. Împreună am participat 

la curățenia din parcul în care majoritatea dintre aceștia se joacă zilnic! Astfel ei au înteles cat de 

important este sa ne păstrăm mediul în care trăim curat dar au conștientizat și faptul că această 

curățenie nu se face foarte ușor, că implică eforturi fizice și financiare. La această vârsta ei nu cunosc 

valoarea banilor, mai ales dacă nu au fost educați în sensul recompensării permanente, drept pentru 

care, această vârstă este ideală pentru a demara acțiuni de voluntariat. Au înteles că voluntariatul sau 

altfel spus munca neplătită, înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul 

lor, pe principiul dă mai departe.   Tot la nivel local, am desfășurat acțiuni de ecologizare în curtea 

grădiniței. Fiecare preșcolar a adus o plantă pe care a cumpărat-o din banii lor din pușculiță și  pe care 

apoi au plantat-o. Observând și ajutând florile sa crească este o activitate minunată pentru copii. Ei 

vor câștiga un imens efect de realizare pe măsură ce privesc rezultatele muncii lor și vor putea să 

petreacă timp în aer liber în mijlocul naturii făcând ceva valoros pentru comunitate. 

În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective 

a căror transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. 

Fie că suntem părinți, fie că suntem cadre didactice, ar trebui să desfăşurăm mai des activităţi 

de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la copiii mici sau mari  a sentimentului de 

solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul 

ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. 

Învață-ți copilul, copiii, să facă bine! Spune-i că: 

Într-o lume în care poți fii orice, alege fii bun! 
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Problematica inadaptării și devianței școlare a elevilor care provin din medii defavorizate 

Profesor pentru înv. preșcolar, Jurcan Mihaela-Veturia 

Grădinița cu program prelungit „Floare de Iris”Cluj-Napoca, județul Cluj 

 

Inadaptarea socială și devianța școlară a copiilor care provin din medii defavorizate, este una din 

problemele socității actuale care conduc la abandonul școlar, la dificultățile copiilor în integrarea și adaptarea  

în planul social și educațional din care fac parte. Situația actuală în ceea ce privesc problemele întâmpinate în 

formarea și dezvoltarea generației care va constitui „stâlpii civilizației de mâine”, a condus la dorința societății 

de a indentifica cauzele și  respectiv soluțiile necesare pentru integrarea armonioasă a acestor copii în sistemul 

de învățământ și cel social. 

Alegerea acestei teme a fost influențată de numărul în creștere al eșecurilor școlare, observat în urma 

evaluării elevilor. Aceste rezultate slabe ale elevilor se datorează dificultăților întâmpinate de aceștia în 

acumularea și dezvoltarea achizițiilor școlare, care apar în urma incapacității acestora de a se adapta normelor, 

regulilor, valorilor, programului și programei  școlare. În urma unui studiu mai amănunțit, am identificat o 

asemănare între acești copii și anume aceea că toți provin din medii defavorizate: familii monoparentale, copii 

cu părinți plecați în străinătate, copii de etnie rromă, copii cu părinte agresiv, copii din familii cu probleme 

financiare. Ca urmare a analizei rezultatelor și datelor obținute, am considerat că este necesară implementarea 

unui program de remediere și de recuperare în ceea ce privesc cunoștințele, comportamentele și achizițiile 

copiilor vizați.  

Consider că identificarea și implementarea unor soluții și a unui plan remedial, oferă acestor copii șansa 

și dreptul la o educație de calitate, ajutându-i totodată să depășească barierele sociale și problemele familiale 

întâmpinate. 

Inadaptabil, ca termen etimologic, înseamnă asocial, inacomodabil, neadaptabil, netipic, inacceptabil 

și se referă la incapacitatea individului de a se adapta la un mediu de viață, la un stil de trai, la grupul din care 

face parte sau la care dorește să adere. 

Inadaptabilitatea are consecințe nefaste asupra vieții individului: asupra imaginii de sine, asupra 

relațiilor sociale, și a celor familiale, care conduc la un eșec atât pe plan personal, cât și în plan social. 

Inadaptarea, potrivit lui Kinberg, reprezintă o incapacitate a individului de a reacționa armonios la 

stimuli mediului căruia aparține. Astfel anumite trăsături de natură biologică îl determină pe individ să utilizeze 

anumite acțiuni sancționate penal. Kindberg afirma că identificarea acestor trăsături ar face posibilă 

recunoașterea predispozițiilor care influențează individul în comiterea actelor antisociale.  

Inadaptarea este un concept care ține de natura psihologică a individului, ce determină incapacitatea 

acestuia de a se acomoda, de a se adapta la anumite influențe educative, morale și sociale, care sunt exercitate 

asupra lui prin diverse medii. Drept urmare un copil inadaptat este un copil „străin” de valențele educaționale 

și etice exercitate de adulți atât în cadrul mediului scolar, cât și în cadrul mediului familial. 

„Pragul” inițial al adaptării sociale și culturale a elevului este școala, cu toate regulile și exigențele 

prevăzute de aceasta, atât în ceea ce privește domeniul intelectual, cât și cel social. Prin adaptarea școlară se 

poate testa capacitatea elevului de a se adapta la un grup mai mare de participanți, la un număr mai mare de 

reguli și norme, decât cele din mediul familial. Odată cu adaptarea la mediul școlar, elevului i-a fost testată 

capacitatea de a se integra în societate, prin îndeplinirea unor norme de comportament civilizat, prin utilizarea 

unui limbaj adecvat și prin respectarea unor norme de integritate socială. De cele mai multe ori în această „fază” 

de adaptare, elevii care provin din medii defavorizate întâmpină dificultăți și apar anumite blocaje 
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comportamentale și intelectuale, manifestate prin refuzul categoric de a îndeplini normele și regulile școlare. 

Nerespectarea acestor exigențe școlare, duc la aplicarea anumitor sancțiuni, care, în cele mai multe cazuri 

produc îl conduc pe elev spre utilizarea unor comportamente deviante. 

O altă problemă cu care se confruntă copiii care provin din medii defavorizate este aceea a devianței 

școlare. 

Una dintre definițiile devianței este aceea care prevede un  „tip de conduit care se abate de la regulile 

admise de societate” (Dicționar explicativ român). Devianța se caracterizează prin abaterea comportamentală 

de la normele de viață și valorile sociale, morale, culturale ale unui grup sau ale unei societăți. 

”Devianța școlară este un fenomen deosebit de complex care evoluează o dată cu normele/valorile 

sociale și cu semnificația acordată de indivizi normativității. Abia în 1990, devianța școlară a fost recunoscută 

ca o problemă prioritară a educației la nivel planetar,  la Conferința Mondială a UNESCO de la Jomtien, din 

Thailanda. În sens general, devianța școlară este ansamblul comportamentelor care încalcă sau transgresează 

normele și valorile școlare.” (C. Neamțu, 2003, p...)  

Pentru E. Schur, devianța implică un mod particular și opozant al individului de „a fi” sau de „a face” 

în raport cu normele și valorile comportamentale impuse de societatea în care acesta trăiește.  

În literatura de specialitate se găsesc mai mulți termeni, cu semnificații apropiate de cele ale „devianței 

școlare”, precum: inadaptare școlare, indisciplină, comportament delicvent, tulburare de comportament, 

comportament deviant, abatere de la reguli, neconcordață comportamentală cu regulie școlare. Toți acești 

termeni oferă o clasificare comportamentală a educabililor în spațiul școlar, pornind de la conceptul de devianță 

în mediul educațional. 

În sens larg, devianța desemnează încălcarea normelor de orice natură, iar debviantul este cel care 

rezolvă o situație sau un conflict în sens contrar expectanțelor morale, sociale, culturale, religioase ale 

comunității sau ale grupului din care face parte. 

Devianța ține în esență de latura sociologică și este infuențată de mediul social, de factorul de ereditate 

și de trăsăturile individuale ale deviantului. În ceea ce privesc noțiunile de „devianță” și „normalitate” ele pot 

fi apreciate și evaluate, doar în raport cu anumite valori și norme existente în comunitate. 

Pentru a stabili cauzele devianței școlare, trebuie întâi să identificăm câteva aspecte particulare ale vieții 

individului: mediul din care acesta provine, încărcătura emoțională, relația lui cu familia și invers, 

traumatismele din copilărie, relațiile sociale existente și influența acestora asupra formării lui ca individ. 

Identificarea cauzelor, care pot fi multiple, reprezintă punctul de plecare înspre indentificarea soluțiilor, care de 

altfel, pot fi variate. Pornind de la cauze, în urma cercetărilor efectuate în domeniu s-au observat o serie de 

factori declanșatori, dintre care doresc să evidențiez pe cei care au un impact mai puternic asupra elevilor din 

școli: 

- Părinții obligă copiii să obțină note maxime la disciplinele studiate, 

- Mustrările verbale și fizice efectuate de unii părinți pentru notele nesatisfăcătoare obținute de elevi 

la diverse discipline, 

- Incapacitatea copilului de a se concentra și de înmagazina un anumit volum de cunoștințe, 

- Șantajul sau negocierea părinților cu elevii, pentru ridicarea rezultatelor obținute la școală, 

Toate aceste cauze conduc spre anumite abateri comportamentale sau devianțe școlare, precum: fuga 

de la școală, absenteismul, abandonul școlar, conduite violente fizice sau verbale, toxicomania și copiatul.  

 În vederea obținerii rezultatelor scontate este  foarte important să se țină cont de particularitatea fiecărui 

individ și a fiecărei cauze identificate. Tratarea cu maximă responsabilitate și discreție a fiecărei situații în parte, 

de cele mai multe ori conduce spre o îmbunătățire a comportamentului elevului, care în fond are nevoie de 

înțelegere, sprijin și motivația corespunzătoare pentru a-și îndeplini rolul de elev „eminent”. Pentru a identifica 
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soluțiile potrivite pentru fiecare elev în parte este nevoie de o strânsă colaborare a profesorului cu pshihologul 

școlar. 

Atât inadaptarea socială cât și devianța școlară prevăd o serie de acțiuni neconforme ale individului 

raportate la mediile în care acesta își desfășoară activitatea: școală și societate. Procesul de adaptare/ integrare 

și de conformare la standardele sociale și la cele școlare, este unul de lungă durată, deoarece prevede „resetarea” 

sistemului de valori și norme după care individul „acționa” până în prezent. 
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Păstrează echilibrul ecologic zi de zi! 

 

prof. Szabo Osvath Eva Gabriella 

Colegiul Tehnic “Alexandru Roman” 

 

Mediul înconjurător, privit ca multitudinea de ecosisteme ce ne înconjoară, este locul care ne oferă 

resursele necesare vieții. Omul ca parte a ecosistemului se include în biocenoză alături de alte viețuitoare, însă 

comparativ cu altele el se caracterizează prin activitate nervoasă superioară conferită de procese cognitive ale 

memoriei, atenției, gândirii în privința faptelor sale. Echilibrul ecologic din ecosistem este influențat atât de 

interacțiunea factorilor abiotici din biotop, de relațiile intraspecifice și interspecifice din populațiile biocenozei, 

dar și de interacțiunea viețuitoarelor din biocenoză asupra elementelor biotopului.  

Activitățile omului cu efect pozitiv asupra ecosistemului au scopul de a menține echilibrul ecologic prin: 

- îmbunătățirea calității factorilor abiotici; 

- monitorizarea efectivelor populațiilor; 

- îngrijirea indivizilor slabi / bolnavi din populații; 

- plantarea de puieți în urma defrișărilor; 

- irigații în caz de secetă; 

- desecări în caz de inundații; 

- reciclare PET-uri, hârtie, metal, etc. 

Însușirea comportamentului eco-civic responsabil și dezvoltarea abilităților practice cu intervenția 

pozitivă asupra naturii se pot realiza atât în timpul activităților școlare, dar mai ales în cadrul activităților 

extrașcolare de tip proiecte, voluntariat, mese rotunde, work-shop-uri. Elevul în timpul activităților extrașcolare 

poate veni în contact direct cu natura, va înțelege mai ușor procesele și fenomenele din habitat, va putea deveni 

participant activ al restabilirii echilibrului ecologic. Dezvoltarea personalității elevului în armonie cu natura din 

jur va sensibiliza elevul în privința înțelegerii circulației materiei din natură, surprinderii eventualelor schimbări 

climatice, dar și conștientizării necesității de intervenție promptă în vederea prevenirii unor catastrofe naturale.  

Colectarea hârtiei uzate cu scopul reciclării acesteia va reda celuloza pentru industrie și va salva arborii 

de la defrișare. Colectarea PET-urilor în locuri special amenajate va preveni aruncarea acestora în locuri 

nepermise protejând fauna din ape de efectul nociv al plasticului nebiodegradabil.  

Plantarea puieților în locul arborilor defrișați va contribui atât la regenerarea populațiilor de viețuitoare 

din jurul arborilor, ca: insecte, păsări, mamifere mici, cât și la producerea de oxigen prin fotosinteză cu 

ajutorul frunzelor coronamentului. Astfel, elevii vor învăța etapele sădirii puieților, se vor putea întoarce în 

vederea îngrijirii ulterioare și monitorizării impactului apariției unor noi arbori în ecosistemul adoptat ca arie 

de interes. Lucrările de îngrijire prin săpat, udat, plivit vor apropia pe de o parte elevii de natură, pe de altă 

parte și pe elevi între ei, se vor lega prietenii, relații de ajutor reciproc în timpul efectuării muncilor propuse. 

Grupurile de elevi acționând ca grupuri interactive în relație directă cu natura vor constitui exemple de bune 

practici pentru comunitățile locale contribuind la dezvoltarea comportamentului eco-civic responsabil în 

societate.  

Ținând cont că, elevul de azi este cetățeanul în devenire a societății zilei de mâine prin apropierea 

elevilor față de alte viețuitoare se dezvoltă empatia, toleranța față de semeni, acceptarea sprijinului oferit de 

alții, dar și conștientizarea necesității de oferire și primire a unei fapte bune pentru un viitor mai bun. 

Formarea atitudinilor și sentimentelor pozitive încă de la vârste fragede la copii asigură înțelegerea situațiilor 

în care omenirea poate prospera doar clădind împreună viitorul în mijlocul naturii nepoluate, caracterizate 

prin echilibrul ecologic conferit de armonia dintre biocenoză și biotop.  
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În concluzie, prin implicare activ-participativă în activități de protecție a mediului înconjurător și de 

întrajutorare între oameni în caz de îmbolnăviri, creare de adăposturi sau salvarea din calea catastrofelor 

naturale zi de zi putem efectua cel puțin o faptă bună dând dovadă de dragostea noastră față de viețuitoare și 

dorința de a perpetua viața pe Terra.  
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Fii eroul naturii în fiecare zi! 

prof. Szabo Osvath Ioan Robert 

Colegiul Tehnic “Alexandru Roman”, Aleșd 

 

Natura ne oferă habitate diverse cu toate resursele necesare pentru a trăi, printre care oxigen pentru 

respirație și apă indispensabilă vieții. Din primele clipe ale vieții dăruiește iubire prin văzduhul care ne mângâie 

pielea feței, razele solare care strălucesc, ciripitul păsărilor care ne trezesc dis -de - dimineață. Puritatea aerului 

curat, soarele strălucitor sunt elemente ale unui mediu înconjurător vesel și sănătos, cu echilibrul ecologic ce 

dăinuie între biotop și biocenoză.  

Numeroși factori poluanți ca agenți care determină dezechilibre ecologice pot însă deregla frumusețea 

orizontului local prezentat anterior. Astfel, deșeuri aruncate în locuri nepermise vor putea determina plutirea 

capacelor de PET-uri în apa râurilor și fluviilor omorând pești, broaște și păsări care le-ar înghiți accidental.  

Arderea plasticelor, ambalajelor de nailon, tuburilor PVC în sobele gospodăriilor ar putea polua aerul 

curat determinând cazuri de cancer pulmonar, insuficiențe respiratorii, poluarea văzduhului ce are miros plăcut 

îmbietor conferit de parfumul pomilor fructiferi din livezile apropiate.  

Defrișarea pădurilor verzi producătoare de oxigen ar avea efecte multiple negative, deoarece nu doar 

frunzele verzi ale arborilor eliberează cantități de oxigen, dar arborii prin rădăcinile lor fixează stratul de sol și 

rețin excesul de apă ce ar putea produce inundații.  

Monitorizarea atentă a ritmului vieții în aceste ecosisteme afectate de factori poluanți ar scoate la iveală 

cauzele instalării dezechilibrelor ecologice. În urma realizării analizei SWOT ca parte a unui plan de restabilire 

a echilibrului ecologic se cântăresc punctele slabe care ar constitui obstacole, dar se evidențiază și punctele tari 

care ar susține necesitatea păstrării frumuseții vieții în habitatele de pe Terra.  

Omul, ca factor decizional poate interveni pozitiv în ecosistemele afectate, el zi de zi câte un pic ar putea 

reface ce a fost distrus de alții.  

Calendarul omului cu comportament, iubitor de natură presupune: 

- plantarea de puieți unde pădurile au fost defrișate; 

- colectarea selectivă de deșeuri în vederea reciclării PET, hârtie, metal; 

- igienizarea apelor prin colectarea de deșeuri menajere aruncate; 

- monitorizarea calității aerului, apei, solului din ecosistemele apropiate.   

Apropierea omului față de natură va asigura conștientizarea importanței păstrării echilibrului ecologic, 

dar va accentua și înțelegerea bunăstării create de o armonie între biocenoză și biotop. Monitorizarea calității 

factorilor abiotici din ecosistem are rolul de asigura efectuarea unor observații directe în natură, permițând 

totodată și prelevarea mostrelor de apă și sol în vederea investigației acestora și realizării controlului 

compoziției biotopului cu scopul conservării biodiversității în natură. Activitățile de îngrijire ale naturii prin 

plantarea de puieți vor îmbunătăți calitatea aerului datorită oxigenului obținut prin fotosinteză, vor conferi 

adăposturi pentru unele animale și vor permite crearea de noi lanțuri trofice în ecosistem. Toate aceste activități 

au menirea de a crește stabilitatea în habitat și de a permite omului să se apropie cu dragoste față de natură.  

Atitudinea și sentimentele pozitive create vor influența benefic dezvoltarea personală a individului și 

vor permite apropierea acestuia cu încredere și empatie față de cei din jur. Relațiile interumane vor permite 

formarea de grupuri interactiv - participative, care vor interveni direct asupra naturii asigurând restabilirea 

echilibrului ecologic în habitate afectate de factori poluanți și alte efecte negative ce au creat dezechilibre între 

componentele ecosistemului.  Astfel, omul va salva nu doar componente ale biocenozei și va ameliora calitatea 

mediului înconjurător, dar prin crearea de noi relații interumane va putea ajuta zi de zi alți oameni efectuând 

fapte bune în societate.  
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În concluzie, omul ca individ trăind în relație de armonie cu mediul înconjurător va înțelege mai bine 

nevoile societății în care trăiește și va putea deveni zi de zi mai bun prin efectuarea de fapte bune.  
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Un caz de CES, o scriitoare 

Lascăr Marilena 

Colegiul Național „Elena Cuza” 

 

Educaţia incluzivă a fost adoptată în România, încă din anii '90, pentru respectarea dreptului copiilor la 

educație şi viaţă socială, dar și a diversităţii (1). Copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi 

pot fi înscrişi, în funcţie de tipul și gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul 

de masă. Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective 

sau de comportament sunt integraţi în şcolile de masă. Elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de 

adaptări ale procedurilor de examinare și în cazul evaluărilor curente. 

 Totuși, unul dintre aspectele critice ale sistemului actual de formare inițială a profesorilor este 

insuficienta pregătire pentru lucrul cu elevii din categoriile de risc educațional, potrivit analizei sistemului 

educațional românesc, realizate de Eurostat 2020 (2).  

Observația poate fi îndreptățită dacă ne gândim că studenții parcurg modulul psiho-pedagogic cu 

noțiuni de didactica generală si de psihologie, dar nu există un curs dedicat CES în care profesorii să cunoască 

tipurile de deficiențe, căile de identificare și cele de acțiune.  

Formarea continuă încearcă să compenseze acest aspect în cazul unor cursuri din oferta CCD (de ex. 

„Dezvoltarea practicilor incluzive pentru copiii cu ces din clasele primare şi de gimnaziu”, http://ccd-

bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/ACR_DPICES.pdf) sau cursuri autorizate și workshopuri realizate online, 

precum https://set.edu.eu/.../curs-incluziunea-copilului-cu-ces.../, cu caracter pur informativ, pentru că nu oferă 

și activități practice. 

Și atunci ce e de făcut?  

Optimizarea procesului de incluziune școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), presupune: 

 Realizarea unui plan de lucru al cadrelor didactice implicate în acordarea 

 suportului educațional: lecții, activități, dar și observarea și evaluarea elevilor cu CES. 

 Identificarea resurselor necesare pentru acordarea suportului educațional: teste, materiale didactice, 

literatură, echipamente etc., disponibile in instituție.  

 Abordarea interdisciplinară. 

 Monitorizarea progresului școlar al fiecărui elev: permanentă, urmată de analiza la finalul unei etape, 

semestru, capitol. 

 Utilizarea unor strategii de comunicare adecvate și stimulative. 

 Implicarea tuturor actorilor antrenați în procesul instructiv-educativ: copii, profesori, părinți; întărirea 

relației școală – familie, în sensul comunicării oneste, periodice a progreselor/situației existente. 

 

Dintre obiectivele generale centrate pe profesori (3) amintesc: 

1. Cultivarea unor relații bazate pe respect, egalitate și prietenie față de elevii cu CES 

2. Gestionarea/normalizarea stărilor negative resimțite de elevii cu CES ca urmare a potențialelor 

comportamente de tip discriminatoriu ale colegilor 

3. Prevenția comportamentelor discriminatorii față de copiii cu cerințe educaționale și emoționale 

speciale 

4. Gestionarea/normalizarea stărilor negative resimțite ca urmare a potențialelor situații școlare 

generate de anumite situații ce implică elevi cu CES sau părinții acestora 

5. Informarea privind CES: definiții, factori implicați, aspecte legislative, actori implicați etc. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fset.edu.eu%2Fset-cursuri%2Fcurs-incluziunea-copilului-cu-ces-in-scoala-de-masa%2F%3Ffbclid%3DIwAR2JJiCSk0hFlFSKrz0Y54cxRtPSIf6dvcy8lcS9MCoyQZS4OO5gEP9PNy4&h=AT27kA2a1lHt65WdEQwImzoRIxoPx0z-Iicz0Sx58ZfbJCDwu7occUJhVlJAG_Sg13ZenWsRK6Mp6th5sVtPgcODelsbwSmyobAcMVzx4HReaOQwFi3_vx-2qZLCvVUVVg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UXRXogBBP76bR74u7CSz__PYCgc_cF3C7Yc5wXO94MwpyTvgYuaRTRUQNr011kU5RbrIUThO9VcX56SgF2GB99JiMkGa1ntYbiWp6vxwl52Q0laXVDlRJakIepuIToITWO9xFX5c2SQ1vs5r2n6TMIBxrGCIqed3Y1wQX88LlChw
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6. Cunoașterea unor forme de cultivare și utilizare a creativității în normalizarea trăirilor negative 

7. Fundamentarea unor practici inovative de gestionare a situațiilor școlare ce implică elevi cu CES 

sau părinții acestora 

8. Identificarea și aplicarea unor practici educaționale inovative de gestionare a conținuturilor 

școlare în cazul elevilor cu CES 

 

Cum am aplicat în practică unele dintre cele de mai sus? 

 

Un asemenea exemplu este eleva mea N.N., diagnosticată cu hipoacuzie, cu grad de handicap.  Nu știam 

prea multe despre această afecțiune, dar am observat că stătea izolată de ceilalți copii și că, uneori când o strigam 

la lecție, se prefăcea (credeam eu) că nu mă aude și nu răspundea. Mi-am dat seama că totuși nu aude cu adevărat 

când fetița ridica mâna și îmi cerea să vorbesc în fața clasei, nu dintre rânduri ca să mă audă. Apoi am observat 

aparatul auditiv pe care-l purta.  

Am discutat și cu mama ei și am aflat detalii din istoricul ei medical, dar și că mama se ocupa de ea în 

mod special acasă la teme, că la engleză nu putea să progreseze și nici să dea testul Cambridge ca alți colegi 

de-ai ei, pentru că nu putea distinge înregistrarea de pe CD în proba de ascultare, că elevii o izolau etc.  

Ca profesor al clasei, am suplinit ignoranța mea citind despre acest tip de dizabilitate și, din dorința de 

a o sprijini, am solicitat elevilor proiecte de echipă în care am repartizat-o și pe ea. Excela la limba română, 

citea mult și am încurajat-o să scrie poezii pentru revista școlii. A reușit să obțină un premiu la „Tinere condeie”, 

iar asta a motivat-o să continue. Am recomandat-o pentru debut într-un volum colectiv în urmă cu un an, iar de 

câteva luni a publicat și un volum personal. Eleva este acum la liceu, iar eu sunt profesoara ei încă din gimnaziu. 

Am dorit să rămân profesorul clasei pentru a-i oferi un sprijin emoțional, o persoană pe care să se bazeze și cu 

care să poată discuta. Rămâne în continuare problema integrării în grupul de elevi; deși are o colegă de bancă 

cu care colaborează sau discută, rămâne o adolescentă retrasă. 

Dintre obiectivele amintite anterior, cred că în acest caz am pus în practică obiectivul 1, 3, 5, 6. 

Deși cred că am abordat cu tact relația de comunicare cu aceasta elevă, nu am elaborat un plan de 

acțiune personalizat și comun cu alți colegi, un tip de teste adaptate sau metode de predare specifice, încât 

izolarea fetei, în ciuda performanțelor școlare de excepție, poate fi și o consecință a nepregătirii adecvate a 

profesorilor ei privind strategiile de intervenție pentru elevii cu CES. 

De aceea, cred că ar trebui inclusă pregătirea pentru lucrul cu elevii din categoriile de risc educațional 

integraţi în şcolile de masă, în formarea profesorilor și în special a debutanților, pentru a avea rezultate cât mai 

bune cu acești copii, nu doar pe plan cognitiv, cât mai ales pe planul relațiilor sociale.  

 

 

 

Webografie: 

(1) https://www.edu.ro/invatamant-special 

(2) https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/main-tables 

(3) https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/bune-practici-in-educatia-incluziva-colaborarea-copil-profesor-

scoala/ 

https://www.edu.ro/invatamant-special
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/main-tables
https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/bune-practici-in-educatia-incluziva-colaborarea-copil-profesor-scoala/
https://www.creatorideeducatie.ro/concurs/bune-practici-in-educatia-incluziva-colaborarea-copil-profesor-scoala/
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ȘCOALA DE MASĂ 

PROF. SZANTO LIDIA -GIZELLA 

LICEUL TEHNOLOGIC NR 1, CLUJ-NAPOCA 

,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii"  (N. Iorga) 

 Educația sau școala inclusivă implică cu necesitate pregătirea de ansamblu a școlii și societății, pentru 

a primi și satisface participarea persoanelor cu handicap la medii școlare și sociale obișnuite, ca elemente 

componente naturale ale diversității umane, cu diferențele ei specifice. Integrarea școlară este un proces de 

includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile educative formale și nonformale, a copiiilor 

considerați ca având cerințe educative speciale.       

Fiecare copil prezintă particularități individuale și de relație cu mediul, trăsături care necesită o evaluare și o 

abordare personalizată. Copii cu deficiențe au și ei aceleași trebuințe în creștere și dezvoltare. Acești copii au 

în aceleași timp și anumite necesități, particulare, specifice, individualizate. Ei sunt diferiți din punct de vedere 

al temperamentului, motivațiilor, capacității chiar dacă prezintă același tip de deficiență.   

       

Integrarea școlară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, 

proces care are o importanță fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viața comunitară prin formarea 

unor conduite și atitudini, a unor aptitudini și capacități favorabile acestui proces. Integrarea copiilor cu CES 

permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea și înțelegerea corectă de către elevii normali a 

problematicii și potențialului de relaționare și participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunității. 

 Educația specială se referă la adoptarea, completarea și flexibilitatea educației pentru anumiți copii în 

vederea egalizării șanselor de participare la educație în medii de învățare obișnuite.Condițiile de care are nevoie 

copilul cu CES sunt:        

-Condiții de stimulare și sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade;    

-Flexibilitate didactică;           

-Adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale;       

-Individualizarea educației;          

-Protecție socială;           

-Programe individualizate de intervenție;        

-Integrare școlară și socială.         

Centrele educative speciale se axează pe particularitățile individuale de dezvoltare, de învățare, de relație cu 

mediul și necesită o evaluare și o abordare personalizată a necesităților copilului. Cerințele educative speciale 

sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului, stilul unic de adoptare, de învățare, de integrare, în nivelul 

individual de dezvoltare fizică și psihică cu caracteristici biologice, fizice, psihice și sociale.  

 Educația integrată a copiilor cu CES urmărește dezvoltarea capacităților fizice și psihice a acestora care 

să-i apropie cât mai mult de copii normali, a implementării unor programe cu caracter corectiv-recuperator; 

stimularea potențialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcții menite să le suplinească 

pe cele deficitare; crearea climatului afectiv în vederea formării motivației pentru activitate, în general și pentru 

învățare, în special asigurarea unui progres continuu în achiziția comunicării; formarea unor abilități de 

socializare și relaționare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor 

activități cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative și a însușirilor pozitive ale personalității, care să 

faciliteze normalizarea deplină.           
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  Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat de recuperare, 

care să dezvolte maximal potențialul fizic și psihic pe care îl are. Integrarea urmărește valorificarea la maximum 

a disponibilităților subiectului deficient și antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu 

sunt afectate în așa fel încât să preia activitatea funcțiilor deficitare și să permită însușirea de abilități care să 

înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. Prin integrare, se realizează și o pregătire psihologică 

a copilului, care să contribuie la crearea unor stări afectiv emoționale corespunzătoare, în care confortul psihic 

este menținut de satisfacțiile în raport cu activitățile desfășurate. Raportul relației socializare- integrare- 

incluziune, are în vedere implicațiile practice și teoretice ce privesc evoluția sistemului de organizare a educației 

speciale și a pregătirii copiiilor pentru integrarea și incluziunea în activitaățile profesionale și în colectivitățile 

sociale. Există diferite forme de integrare a copiiilor cu CES și anume:      

-Forme de integrare parțială-elevii cu CES petrec doar o parte din timpul lor în școala obișnuită sau la anumite 

discipline școlare unde pot face față;        

-Forme de integrare totală- elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită cu excepția programelor 

terapeutice care se pot desfășura în spații speciale, destinate acestui scop;    

-Forme de integrare ocazională – participare în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, spectacole, 

etc.           

Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES acționează în urma unei 

reflecții îndelungate. Un lucru important, pentru cadrele care lucrează cu acești copii, îl reprezintă colaborarea 

cu părinții și consilierea acestora, implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii, nu în calitate de observator 

ci și de participanți activi. Părinții copiilor cu CES trebuie să înțeleagă că au nevoie de multe idei pentru a 

relaționa cu copiii lor în mod pozitiv și că pot să-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru copiii lor și prin 

ei învață să trăiască în armonie cu lumea. Sarcina parinților și a cadrelor didactice este să-i ajute pe copii să 

învețe despre sentimentele lor și să le arate relația dintre sentimentele și comportamentul lor.  

 Relația dintre părinți, cadre didactice și copii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este 

nevoie de respectarea următoarelor: părinții și copiii trebuie să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat 

în luarea deciziilor și trebuie alese situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de 2 

opțiuni, pe care cei mai mari le accepta; problemele trebuie discutate până când se ajunge la o concluzie 

acceptabilă, chiar daca nu se ia o hotărâre;trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinții copiilor 

cu CES și cadrele didactice bine pregătite și informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea 

acestora; trebuie redusă izolarea părinților punându-i în legătură cu alți părinți aflați în situații similare, 

promovând o abordare pozitivă a creșterii și disciplinării copiilor; trebuie susținut că nu există un singur model 

de părinte și numai prin unirea forțelor părinților, cadrelor didactice și a școlii se poate face o mai bună integrare 

a copiilor cu CES. Educația specială este o formă de educație adoptată și destinată tuturor copiilor cu CES care 

nu reușesc singuri să atingă, în cadrul învățământului obișnuit-temporar sau pe toată durata școlarității, un nivel 

de educație corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, autonom și independent. 

 Principiile care stau la baza educației al oricărui copil:       

 -Garantarea dreptului la educație al oricărui copil;      

 -Copii au dreptul să învețe împreună, indiferent de dificultăți și de diferențe;   

 -Fiecare este unic și are un anume potențial de învățare și dezvoltare;         

         -Școala și comunitatea asigură șanse egale de acces la educație pentru toți copiii. Finalitățile educației 

speciale sunt acelea de a crea condiții unei bune integrări sociale și profesionale a persoanei cu nevoi speciale. 

Un obiectiv important al școlii inclusive îl reprezintă sprijinul acordat pentru menținerea în familie a copiilor 

cu CES. De aceea, se pune problema respectării principiului normalizării ce se referă la condițiile de mediu și 

viață, la eliminarea separării copiiilor cu CES și la acceptarea lor alături de ceilalti copii.     
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În concluzie, principiul normalizării presupune luarea în seamă nu doar a modului în care persoana cu deficiențe 

se adapteză la cerințele vieții sociale, dar în acelasi timp, la felul în care comunitatea înțelege să se conformeze 

nevoilor și posibilităților persoanei în dificultate. Normalizarea implică includerea într-un mediu școlar și de 

viață cotidiană nediscriminatorie și asigurarea unei multitudini de servicii care să reducă, pe cât posibil, starea 

de handicap, chiar dacă deficiențele sau afecțiunile propriu-zise nu pot fi încă depășite. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES 

PROF. SZANTO ROZALIA 

                                                                             ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGER, MUREȘ  

 

 

Integrarea este procesul complex și de durată ce presupune asigurarea participării copiilor cu CES la viața 

profesională și socială, împreună cu ceilalți copii, favorizându-se autocunoașterea, intercunoașterea și 

familiarizarea reciprocă. Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu 

deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte:        

 - copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţimintale, paralizia 

cerebrală);            

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cudeficit de atenţie-

ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);        

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de 

stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); 

            

- copiii cu handicap asociat;          

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, discalculia, 

dispraxia);            

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,sindromul Asperger, întârzieri 

în dezvoltarea limbajului).        

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi acestora un 

climat favorabil unei dezvoltării armonioase si  echilibrate. De asemenea, educația integrată a copiilor cu CES, 

urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea capacităților fizice si psihice, 

prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să 

permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. 

De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru activitate în 

general și pentru învațare în special.    

Există cinci niveluri de integrare care sunt interdependente între ele, asigurând reușita procesului de integrare 

a copiilor cu CES:           

- integrarea fizică ce se referă la posibilitatea copiilor cu CES de a avea acces la mijloacele fizice necesare 

satisfacerii propriilor nevoi fundamentale;        

 -integrarea funcțională ce constă în asigurarea accesului la servicii publice ale societății și stăpânirea 

cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru a putea beneficia de aceste servicii;    

-integrarea personală este legată de dezvoltarea relațiilor interumane cât mai apropiate cu persoanele 

semnificative, în diferite perioade ale vieții;        

-integrarea socială se realizează dacă copiii cu CES au posibilitatea inițierii și menținerii unor contacte sociale, 

dacă se poate integra, pe această bază, în diverse grupuri;    

-integrarea societală ce se referă la participarea copiilor, adolescenților, adulților cu CES la procesul productiv 

al comunității de care aparține, asumându-și responsabilități precise și bucurându-se de încrederea oamenilor.

 La copiii cu CES se întâlnesc frecvent următoarele caracteristici: evaluări negative a schemei corporale 

și a imaginii de sine, sentimente de inferioritate, neîncredere în forțele proprii, atitudini pasive, de evitare și 

izolare, interiorizarea emoțiilor, nervozitate exagerată, impulsivitate și agresivitate, anxietate și depresie, 
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sentimente negative. Toate acestea afectează procesul de adaptare și integrare în mediul educațional și în 

comunitate. Încurajarea autocunoașterii și dezvoltării personale duce la modificarea modului de structurare a 

atitudinii copilului cu CES față de sine și la stimularea dreptului lui de a se afirma și a lucra pentru ameliorarea 

imaginii sale. Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat si adaptat propriilor nevoi. 

Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  deficient  și să se creeze 

oportunități care să permită  însușirea de abilitati propice  integrării eficiente în comunitatea normală.  

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse: trebuie acceptată ideea 

că  există astfel de copii, să li se recunoască dreptul  la educație, să se asigure integrarea lor în cadrul 

învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii incluzive se vor integra mai repede în diverse situații 

din lumea înconjurătoare, interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi.  Pentru copiii cu 

CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care constă în stabilirea obiectivelor, 

conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a modalităților de evaluare, care trebuie să se plieze pe 

necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. Acestea sunt  diferite de cele folosite pentru restul clasei. Obiectivele 

propuse  și conținuturile învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către 

profesorul de sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor 

specialist, logoped, profesor consilier, părinti.  

Cadrul didactic deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării programului educațional 

individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie preocupat de propria pregătire și dezvoltare în 

acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea 

acestora de șanse egale la instrucție și educație.  Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,,, deoarece 

aceștia se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea de 

observatori. 

            În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență are loc o mișcare în sensuri diferite față de 

curriculum-ul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de altă  parte se introduc activități 

suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în cazul  

elevilor cu deficiență mintală, este redus numărul de ore din planul de învațământ, numărul disciplinelor de 

studiu,  conținutului informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare  în 

care urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintală, în scopul recuperării acestuia.    

 Fiecare elev trebuie să se  simtă  apreciat și atunci participarea la procesul de învățare va fi după 

posibilitățile fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele stabilite 

în PEI, adaptându-se după fiecare.                 

 Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora  ajută la reducerea stresului pe 

care-l resimt familiile si micșoreaza riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Părinții 

trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului și  nici un specialist sau cadru didactic nu-și poate permite 

să spună părinților că ,,nu mai este nimic de făcut” pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar trebui să 

implice foarte mult familiile. Ele  trebuie sa fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul 

larg al nevoilor familiei. Părintii  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale și la,,diagnosticele” 

copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă și pot supraveghea studiul suplimentar al copilului . 

Școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală prietenoasă, flexibilă, o școală care 

abordează procesul de predare – învățare – evaluare într-un mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul 

pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la 

eliminarea prejudecăților legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între 

diferitele grupuri din interiorul unei comunități.         
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Ca și concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care toți oamenii să fie și să se simtă egali, este 

necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu brațele deschise orice persoană, indiferent de cât de diferită este, 

iar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare și o dorință de a acumula cât mai multe 

metode pentru a integra persoanele cu CES. 
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PARADIGMA  MODERNĂ  A  ACTULUI  DIDACTIC 

ÎN CAZUL COPIILOR CU CES 

Prof. Voicu  Elena  Loredana  

Colegiul Național Mihai Vitezul, Municipiul Ploieşti 

 

Motto: Am intrat într-o epocă în care, în curând, nu va mai fi loc decât pentru creatori. (Gaston 

Berger) 

 Fără îndoială, orice copil reprezintă o poartă spre viitor, de aceea paradigma modernă  

educaţiei, în care accentul cade pe elev şi pe experienţele lui de învăţare, a favorizat apariţia unor 

investigaţii aprofundate ale problemei educabilităţii. 

Dacă educaţia a început odată cu mitul, şcoala, ca sistem naţional de educaţie, s-a configurat odată cu 

apariţia capitalismului. Dincolo de nenumăratele schimbări care au intervenit în educaţie, relaţia 

profesor-elev, mai ales când este vorba despre copii cu CES, stârneşte în permanenţă noi provocări. În 

timp ce şcoala modernă caută necontenit noi structuri de învăţare care să fie active şi eficiente, o 

importanţă deosebită o are formarea de profesori moderni, adevărate călăuze care să ghideze cu 

iscusinţă mintea elevului, să se adapteze la nevoile şi la interesele celui pe care-l instruieşte, cu toate 

că adesea profesorul apare ca ,,un întârziat în modernitate care mai crede în raţiune (ca valoare a 

centrului), în autoritate (ca poziţie a ştiutorului) şi în responsabilitate (ca derivat din raţiune şi 

autoritate)”. (5, p. 37) 

O educaţie modernă presupune interactivitate şi pune accent pe confruntările de idei, de aceea în relaţia 

profesor-elev cu CES este importantă necesitatea înţelegerii corecte a acestei problematici de către 

ambele părţi; de aceea, a fi profesor este, pe de o parte artă, pe de altă parte ştiinţă, profesorul fiind 

pus în situaţia de a-şi alege strategiile optime pentru a găsi calea spre sufletul elevului, cu înţelegere, 

apropiere şi răbdare. 

Eficacitatea acţiunilor profesorului derivă în mare măsură şi din autoritatea pe care i-o dă statutul, dar 

mai ales din autoritatea şi respectul pe care profesorul le câştigă în faţa elevului, odată cu negocierea, 

împreună cu elevii cu CES, a normelor necesare unei bune desfăşurări a procesului instructiv-educativ: 

,,Controlul pe care profesorul îl exercită asupra elevilor este rezultatul unui amestec subtil de putere 

personală şi de autoritate, derivate atât din statutul său de profesor, cât şi din sistemul de reguli care 

operează în şcoală şi în clasă.”(4, p. 32) 

Cercetările au demonstrat că paradigma tradiţională a educaţiei, centrată pe profesor şi pe impunerea 

de cunoştinţe, a dus la o obtuzitate psihologică a elevilor cu CES, întrucât li se ofereau acestora 

informaţii ştiinţifice pe care nu le puteau valorifica în existenţa cotidiană, prin urmare, de foarte puţine 

ori această abordare a educaţiei a fost considerată satisfăcătoare, încercându-se o evaluare şi o 

reechilibrare a principiilor care stăteau la baza configurării educaţiei. 

Paradigma modernă nu vizează cu prioritate volumul de cunoştinţe, ci strategiile alese de profesor şi 

mentalitatea acestuia în raport cu elevii cu CES. Rolul profesorului modern este de a face ca dorinţa 

de cunoaştere a elevului să-şi intre în drepturi, să-l motiveze, să-l convingă că este capabil de reuşită 

şi să nu-l împingă spre eşec prin exigenţe exagerate. De aceea, (auto)formarea profesorilor este o 

sarcină deosebită, fiind necesar ca profesorul să adopte în faţa elevilor o atitudine adecvată concepţiei 
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moderne asupra procesului instructiv-educativ. Astfel, dincolo de complexul de sarcini pe care trebuie 

să le îndeplinească, profesorul modern trebuie să aibă vocaţie pedagogică, să aibă un simţ aparte al 

valorilor superioare, să-şi iubească elevii şi să posede o vastă cultură generală şi filosofică, pe lângă 

cea de specialitate şi psihopedagogică, să se ghideze după principiul evoluţiei şi al individualităţii 

copilului, întrucât ,,un profesor bun, cu aptitudini psihosociale conturate, are posibilitatea să vadă 

structurile interperceptive din grupurile educaţionale din dublă perspectivă, şi anume, atât din proprie 

perspectivă, în funcţie de modalităţile şi mijloacele de analiză, de evaluare personală, cât şi din 

perspectiva grupului, cunoscând sistemul de relaţii şi de criterii de valorizare din cadrul grupului.” (3, 

p. 97). De asemenea, profesorul modern trebuie să fie un actor şi un moderator, să trateze clasa în care 

se află copii cu CES ca pe o scenă a situaţiilor de învăţare. Negociind normele şi modalităţile de 

evaluare cu elevii, el ţine cont de particularităţile individuale şi motivaţionale ale elevilor, pe care le 

valorifică în alegerea strategiei optime de predare a conţinuturilor. În acest sens, profesorul trebuie să 

folosească strategii interactive care să accentueze utilitatea cunoştinţelor, nu obligativitatea însuşirii 

lor. Este important ca profesorul să îşi arate dragostea faţă de elevii săi, să nu le pară acestora un rival, 

să-şi dorească să le stea alături, să manifeste interes faţă de activităţile pe care le desfăşoară împreună, 

devenind un colaborator al acestora, însă ,,profesorul trebuie să dovedească autoritatea de a impune şi 

de a întări regula respectivă. Nu trebuie fixate reguli care nu pot fi impuse sau care nu pot fi respectate 

de elevii cu CES, deoarece aceasta are implicaţii negative atât în ceea ce priveşte autoritatea 

profesorului, dar şi în ceea ce priveşte ideea de ordine şi de coerenţă.” (4, p. 82)  

Printre atitudinile care facilitează comunicarea profesor-elev cu CES şi care depind în mare măsură 

de cadrul didactic se pot număra acceptarea pozitivă necondiţionată a elevului şi a opiniilor lui, 

ascultarea activă, răspunsul empatic şi dorinţa profesorului de a gestiona o situaţie de criză sau de a 

interveni într-o problemă pe care este în măsură să o rezolve. De asemenea, pentru o bună receptare a 

mesajului, profesorul trebuie să fie preocupat de captarea atenţiei, a interesului elevilor pentru ceea ce 

urmează să predea. Un profesor care dojeneşte mai mult decât laudă sau care nu spune nimic atunci 

când ar trebui să spună nu foloseşte suficient criteriile aprecierii pozitive pentru formarea şi 

schimbarea comportamentului elevului cu CES. Neacordând o atenţie mai mare modului de distribuţie 

a formelor de întărire, a aprecierii pozitive şi negative , se poate ajunge la o depreciere a personalităţii 

elevului, atunci când se foloseşte în mod exagerat blamarea, şi mai ales, atunci când blamarea nu 

păstrează un caracter limitat, ci ia forma unei deprecieri globale. Mai mult, există şi unii profesori care 

au o perspectivă greşită asupra autorităţii, considerând că elevii trebuie ţinuţi la distanţă; s-a dovedit 

însă că acest fapt nu este stimulativ pentru elevi, iar orice profesor poate atinge acel grad de apropiere 

formală pentru a lucra eficient cu elevii săi: ,,Discipolul are nevoie, în primul rând, nu de ameninţare, 

frică, penalizare, de conflicte externe, zgomotoase, ci de sprijin, de încurajare. De aceea, ca manager 

modern, prim-planul activităţii şi preocupărilor educatorului nu-l vor mai ocupa ameninţările, 

blamarea, subestimarea, ci preocuparea de susţinere a creşterii, a cooperării, preocuparea de a gândi, 

împreună cu elevii săi, la cea mai bună cale de îmbunătăţire a actului educativ, fie prin perfecţionări 

succesive, fie prin descoperirea altor variante.” (1, p. 173) 

Unul dintre imperativele majore ale ,,noii educaţii” este ca profesorul să reuşească să găsească o cale 

de acces spre realitatea interioară a  elevului cu CES. Pe lângă faptul că el trebuie să se documenteze 
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în mod curent, să studieze cu perseverenţă, să ştie să valorifice informaţiile noi, să promoveze noul, el 

trebuie să înţeleagă cerinţele elevului cu CES, traduse în nevoi şi interese, deoarece ,,noua educaţie” 

înseamnă şi favorizarea abordărilor transdisciplinare, accentul pe comunicare, negociere şi anticipare. 

Cursurile de perfecţionare profesională a cadrelor didactice reprezintă pentru o parte dintre beneficiarii 

lor, din păcate, doar o sursă de informare, fără să considere că informaţiile sunt aplicabile, fără să se 

ţină cont de faptul că teoriile bazate pe comunicarea activă, pe cunoaşterea euristică, pe stimularea 

capacităţilor elevului de sesizare, rezolvare şi creare de probleme, pe creativitatea reactivă şi proactivă 

atât a elevului, cât şi a profesorului, sunt imperios necesare unui demers didactic eficient. Pe de altă 

parte, elevul cu CES trebuie să fie capabil să îşi construiască propriile valori de care să se folosească 

în viaţa de zi cu zi şi să înveţe că respectul de sine este o precondiţie pentru o învăţare cu adevărat 

eficientă.    

Pentru a fi calificat drept un bun manager al educaţiei prin predarea şi învăţarea disciplinei sale, este 

necesar ca profesorul să aibă o viziune amplă asupra educaţiei şi instruirii, o înţelegere adecvată şi 

clară a funcţiei manageriale care îi revine şi a rolurilor ce derivă din aceasta, a punerii în aplicare în 

diversele situaţii educaţionale, întrucât implicarea optimă a profesorului este o atribuţie şi o condiţie 

fundamentală a cadrului didactic, în condiţiile în care ,,marea problemă a profesorului este aceea de a 

obţine motivaţia, de a trezi interesul elevului pentru obiectul de studiu pe care îl predă, iar acest lucru 

nu este uşor de realizat într-un climat educaţional vetust, care nu a stabilit racordul cu socialul.” (4, p. 

8) Este foarte util în contemporaneitate să se facă trecerea de la vechiul tip de relaţii la cele în care 

profesorul colaborează cu elevii cu CES. Principala activitate a cadrului didactic nu trebuie să fie 

predarea, ci angajarea elevilor în investigaţii şi lucrări independente care să-i provoace în a gândi. 

Expresiile ironice şi jignitoare folosite de unii profesori tulbură atitudinea elevilor cu CES faţă de 

profesorul lor şi îngreunează crearea unui climat favorabil activităţilor creatoare în clasă, datoria 

profesorului fiind de ,,a crea acea ambianţă care să menţină active tendinţele dezirabile ale dezvoltării 

copilului şi care, concomitent, le descurajează pe cele indezirabile.” (5, p. 142) Relaţiile dintre profesor 

şi clasă se polarizează de obicei prin sentimente de simpatie,  încredere reciprocă sau, dimpotrivă ,de 

antipatie, neîncredere şi chiar ostilitate. Pot fi identificate şi unele cazuri când contactul spiritual dintre 

profesor şi elev nu poate trece de zona indiferenţei: clasa nu există pentru profesor şi nici profesorul 

pentru clasă. Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului, care, punând accent pe legea esenţială a 

relaţiilor afective dintre oameni, potrivit căreia simpatia şi bunăvoinţa nasc sentimente pozitive, iar  

antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceeaşi calitate, trebuie să conducă aceste relaţii şi să le 

structureze pe colaborare. 

Din perspectiva educaţiei moderne, relaţia dintre profesor şi elevi cu CES are la bază un anumit control 

exercitat de profesor, un anumit tip de putere, acea capacitate de a produce efecte în comportamentul 

elevilor, efecte ce se pot anticipa. Puterea de recompensare are un rol evident în educaţia actuală, dar, 

în acelaşi timp, este important ca autoritatea profesorului să se bazeze pe o putere de referinţă (elevul 

să se identifice cu cel care deţine puterea), nu pe o putere de coerciţie care să anihileze interesul 

elevilor. Prin urmare, ameninţările şi pedepsele sunt cele mai neinspirate decizii pe care le poate lua 

cadrul didactic, fiind imperios necesar ca profesorul să înţeleagă că ,,este responsabil pentru lumea în 

care copilul trebuie să intre, pentru continuitatea şi integritatea acesteia. (5, p. 37). Este extrem de util 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1885 
 

ca profesorul să solicite elevii cu CES, să-i motiveze, să iniţieze activităţi care aduc cu sine experienţa 

contactului cu ceilalţi şi bucuria de a beneficia de sprijinul acestora, să aibă tactul pedagogic care 

presupune combinarea şi organizarea optimă a metodelor şi mijloacelor pentru obţinerea unor rezultate 

bune. Însă succesul aplicării tactului pedagogic depinde în mare măsură de cel care îl aplică, 

importantă fiind creativitatea profesorului, întrucât nu există reguli precise după care să se poată 

constitui. 
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Educația incluzivă si transmiterea de valori - egalitate, participare, respect, curaj, compasiune 

 

                                                                                                    Prof. inv. primar: Ilie Eugenia 

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Alexandria                     

 

Cel mai important element al incluziunii este faptul că ea pune în acțiune valorile incluzive. 

Anume dedicația față de anumite valori generează dorința de a depăși excluderea și a promova 

participarea. Valorile ne ghidează și ne îndeamnă la acțiune. Ele ne stimulează să mergem înainte, ne 

orientează într-o direcție și ne desemnează destinația. Lucrul cel mai practic pe care îl putem face în 

cadrul educației este să definim clar relația dintre valori și acțiuni. Suntem ghidați pentru a determina 

ce trebuie să facem mai departe și cum să înțelegem acțiunile altora. În școală aceasta înseamnă 

conectarea valorilor la particularitățile curriculumului, ale activităților de predare și învățare, ale 

comunicării în cancelarie și pe terenul de joacă, ale relațiilor dintre și printre copii și adulți. Toate 

valorile sunt necesare pentru dezvoltarea educațională incluzivă. 

Egalitatea și noțiunile asociate cu ea – echitatea, dreptatea și justiția – sunt esențiale pentru 

valorile incluzive. Inegalitatea, inechitatea, nedreptatea și injustiția sunt forme de excludere. Egalitatea 

nu înseamnă că toți trebuie să fie la fel sau să fie tratați în același mod. Ea înseamnă că toți trebuie 

tratați ca având aceeași valoare. Acest lucru influențează modul în care adulții și copiii se comportă 

unii față de ceilalți la școală. Promovarea egalității afectează principiile grupării copiilor în afara și în 

interiorul școlilor și a lecțiilor, pentru că trebuie evitate ierarhiile bazate pe valoare. Ea se mai referă 

și la felul în care sunt administrate școlile. O viziune incluzivă a egalității nu se referă la „egalitatea 

de șanse” în lupta pentru statut, avere și condiții de trai inegale, ci la reducerea acestor inegalități. 

Dacă reflectăm asupra măsurii în care oamenii sunt gata să accepte existența inegalității la nivel 

național și global, privind averea sau condițiile de trai, descoperim un profund dezacord asupra 

incluziunii. De multe ori, oamenii nu se comportă de parcă „fiecare viață și fiecare moarte au aceeași 

valoare” nu doar pentru că le pasă, în mod firesc, mai mult de cei mai apropiați de ei, ci și pentru că 

nu cred că suferința altora, în afara propriilor lor familii, cartiere sau țări, ar trebui să declanșeze acțiuni 

pentru a o reduce. Respectul incluziv înseamnă să-i apreciem pe alții și să-i tratăm în mod 

corespunzător, recunoscând contribuția pe care ei o aduc comunității prin personalitatea lor, precum 

și prin acțiunile pozitive.Participarea. În același mod, se constată frecvent că participarea 

personalului, a tinerilor și a familiilor acestora în cadrul educațional nu este urmărită ca scop. 

Participarea depășește contextul școlar, dar pornește anume de acolo, din faptul de a se afla pe loc. 

Participarea presupune două elemente, care țin de acțiunea sau activitatea participativă și de persoana 

care participă. O persoană participă nu numai atunci când ia parte la activități comune, ci și atunci 

când se simte inclusă și acceptată. Participarea înseamnă să fii împreună cu alții și să colaborezi cu ei. 

Ea mai înseamnă angajarea activă în procesul de învățare. Înseamnă să-ți fie auzită vocea la luarea 

deciziilor cu privire la viața ta, inclusiv la educație, fapt legat de ideea de democraţie și libertate. De 

asemenea, ea conține dreptul important de a nu participa, de a-ți afirma autonomia față de grup, 

spunând „Nu”, ceea ce poate necesita o doză de curaj. Când suntem conștienți de sursa și natura 

acțiunilor, intențiilor și sentimentelor noastre, aceasta ne poate ajuta să participăm activ. Participarea 
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presupune dialogul cu ceilalți în baza egalității; astfel, se cere să se lase deoparte diferențele de statut 

și putere. Participarea este sporită atunci când comunicarea cu alții ne consolidează sentimentul 

identității; când suntem acceptați și apreciați pentru noi înșine. Compasiunea presupune înțelegerea 

suferinței altora și dorința de a o atenua. Ea înseamnă depunerea unui efort pentru a cunoaște nivelul 

local și global de discriminare și suferință. Este necesară dorința de a se implica în perspectivele și 

sentimentele altor oameni. Compasiunea înseamnă că starea personală de bine este limitată de 

preocuparea de starea de bine a tuturor, dar nu într-atât încât să încurajăm tristețea până când toți vor 

începe să zâmbească. Îmbrățișarea compasiunii include înlocuirea abordării punitive față de cei care 

încalcă normele cu realizarea obligațiilor profesionale cu grijă și creativitate. Adulții vor accepta o 

doză de responsabilitate, când se produc rupturi în relațiile lor cu copiii și tinerii. Oricât de destrămată 

ar părea relația dintre un tânăr și mediul educațional, profesioniștii sunt datori să continue să se întrebe: 

cum putem să-l ajutăm mai bine pe acest tânăr să dezvolte relații și să se implice în procesul de învățare 

în școală? O educație plină de compasiune este aceea în care greșelile sunt recunoscute, indiferent de 

statutul persoanei în cauză, scuzele pot fi acceptate, daunele pot fi reparate și iertarea este posibilă. 

Deseori avem nevoie de curaj pentru a ne împotrivi convențiilor, puterii și autorității sau opiniilor și 

culturilor propriului grup; pentru a ne cugeta propriile gânduri și spune ceea ce gândim. Un mai mare 

curaj personal se cere ca să ne opunem, pentru sine sau pentru alții, când nu există o cultură de sprijin 

reciproc sau aceasta a fost erodată. Lucrul numit cu dispreț „denunțare”, adică atenționarea asupra 

malpraxisului în cadrul organizației, riscânduse pierderea șansei de avansare, a serviciului sau a 

prieteniei, necesită, de regulă, curaj. Denunțarea poate fi privită ca un act de neloialitate de către cei 

care dețin puterea într-o organizație, deși loialitatea incluzivă se datorează comunității în sens larg și 

persoanelor vulnerabile din cadrul ei. Curajul poate face parte din lupta cu discriminarea: 

recunoașterea acesteia, denunțarea și combaterea ei. 
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Reguli ale educației incluzive 

Prof. inv. primar: Neatu Anuta 

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Alexandria                     

 

În modelul tradiţional, învăţătorul este considerat o autoritate ce deţine adevărul şi care, în 

actul predării,îl împărtăşeşte şi elevilor. Şcoala incluzivă vede în profesor o sursă de experienţă pentru 

copii, caremediază între cunoaşterea valorilor culturii umane şi elevii clasei. 

De asemenea, „profesorul devine şi un gen de cercetător interesat de resursele existente în comunitate 

care pot fi exploatate în actul învăţării şide posibilităţile prin care mijloacele de învăţământ pot fi 

corelate cu aceste resurse” (Jenkinson, 1997). 

Întregul proces educaţional trebuie integrat într-o relaţie deschisă cu elevul, bazat pe 

comunicare şi empatie, valorificând aspectele pozitive ale personalităţii elevului şi luând în 

consideraţie interesele,înclinaţiile şi cerinţele educaţionale speciale ale acestuia. În acest context, 

învăţătorul trebuie să acţioneze în mod receptiv, flexibil luând în consideraţie următoarele sugestii: 

 Să obţină toată informaţia disponibilă despre copil, inclusiv punctele forte şi punctele slabe, de la 

părinţi, coordonatorul EI, psihopedagog, profesorul de sprijin, administraţie, CMPP republicană, 

consiliul medico-psihopedagogic din şcoală, dacă acesta este creat şi activează în cadrul şcolii şi de la 

elev. 

Să se stabilească motivul plasării elevului cu CES în clasa dată.Este important să vă asiguraţi de 

faptul că tot ce se face este în interesul copilului. 

Deşi nu este necesară asistarea la întreaga şedinţă a consiliului, convocată referitor la problema unui 

elev,învăţătorul trebuie să fie prezent atunci când este elaborat PIS al elevului. Participanţii,în special 

părinţii, pot avea o viziunei realistă asupra abilităţilor copilului lor. Învăţătorul poate oferi o 

perspectivă mai obiectivă asupra scopurilor realizabile şi a celor imposibile, bazată pe punctele forte 

şi cele slabe ale elevului, pe competenţele şi abilităţile cadrului didactic şi pe susţinerea disponibilă 

din şcoală. Dacă învăţătorul nu poate fi prezent la o şedinţă,este important să se ceară o informaţie 

pe scurt despre obiective şi despre motivele din care acesta a fost lipsă.Toate acţiunile se coordonează 

cu coordonatorul EI din şcoală. 

 Dacă obiectivele PIS par a fi irealizabile, se cere convocarea unei alte şedinţe, pentru a stabili noi 

obiective. Nu se lasă ca alţi specialişti să înainteze cerinţe nerezonabile, inclusiv din partea cadrelor 

didactice.Învăţătorul din clasă de asemenea nu trebuie să ceară realizări irezonabile. Toate deciziile se 

iau în comun acord şi în colaborare strânsă cu toţi specialiştii din şcoală sau cooptaţi. 

 Se obţine o înţelegere clară a tuturor serviciilor care se aşteaptă de la învăţător. Dacă se simte, 

că o responsabilitate depăşeşte abilităţile sau este considerată neadecvată pentru a fi atribuită unui 

învăţător , se cere o expunere de protest înainte ca elevul să înceapă a frecventa orele în clasă. 

Înainte de a refuza acordarea orice servicii, care par inadecvat pentru un învăţător, se fac consultări 

cu coordonatorul EI şi administraţia şcolii. Dacă nu este nici un disconfort atunci când se acordă aceste 

servicii, învăţătorul le acordă în continuare. 
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Se discută cu administraţia şcolii şi cu coordonatorul EI orice legalităţi pentru lucrul cu elevul ce 

prezintă cerinţe educaţionale speciale. 

În dependenţă de tipul de dizabilitate, de vârstă, de dorinţa elevului şi cea a părinţilor,se decide 

Dacă se cere o pregătire prealabilă sau nu al clasei pentru venirea copilului cu CES Comunicarea 

Comunicarea este esenţială în educaţie. Profesorii trebuie să comunice cu copiii, copiii cu profesorii 

şi copiii între ei. Cînd predau, profesorii trebuie să comunice într-un mod foarte clar. Elevii sînt diferiţi 

şi posedă diverse stiluri de învăţare: unii învaţă mai bine vizual, alţii – auditiv sau exersînd. Un bun 

profesor întotdeauna foloseşte canale sau căi de comunicare variate şi repetă conţinuturile esenţiale, 

folosind activităţi de învăţare în clasă şi în alte împrejurări. 

Profesorul ar trebui: 

• Să vorbească clar şi să ridice (uşor) vocea, dar să nu strige.  

• Să folosească cuvinte simple şi să fie văzut bine de către toţi elevii – mai curînd să stea în picioare 

decît aşezat la catedră.  

• Să atragă atenţia elevilor asupra mesajelor importante: „ascultaţi cu atenţie” şi să stabilească contacte 

vizuale cu aceştia. Să repete mesajele importante. 

• Să folosească gesturi şi expresii ale feţei în timpul vorbirii pentru a-şi face înţeles mesajul. 

• Să repete mesajele importante. 

• Să încurajeze copiii să recunoască atunci cînd nu înţeleg materia, ridicînd mîna şi punînd întrebări 

pentru a verifica dacă elevii au înţeles. 

• Să îmbogăţească comunicarea orală cu imagini, desene şi mesaje scrise. 

• Deseori colegii copilului cu CES pot să-l ajute pe profesor pentru a-l înţelege, de aceea trebuie de 

apelat la ajutorul lor. 

• Să încurajeze copiii să mimeze ori să gesticuleze pentru a transmite mai clar mesajul. De  asemenea, 

ar trebui să facă acelaşi lucru, dacă n-au înţeles ce au spus alţi elevi. 

 Amenajarea sălilor de clasă 

 Aspectul sălilor de clasă poate ajuta sau, dimpotrivă, îngreuna procesul de învăţare a elevilor. 

 Copiii cu CES trebuie să stea aproape de profesor şi de tablă. 

 Încercaţi să aranjaţi sala astfel, încît copiii să se poată mişca liber, în special dacă au probleme de 

mişcare sau de vedere. 

 Luaţi în calcul şi faptul că unii copii ar putea avea nevoie de mai multă lumină, în timp ce alţii ar putea 

avea ochi mai sensibili. 

 Mesele sau băncile elevilor pot fi aranjate în grupuri, astfel ca ei să poată lucra cu uşurinţă împreună 

şi să se poată ajuta reciproc. 

 Dacă spaţiul o permite, încercaţi să delimitaţi o zonă, în sala de clasă, unde să lucraţi cu anumiţi copii 

individual sau în grupuri mici în intervale de timp scurte. 

 Este bine să aveţi la îndemînă o varietate de activităţi pe care copiii să le poată folosi, dacă şi-au 

terminat sarcinile înaintea celorlalţi. Aceasta ar putea include o minibibliotecă, fişe de lucru şi jocuri. 

 Este indicat să afişaţi schemele şi posterele mai curînd la nivelul ochilor copiilor decît sus, pe perete, 

folosind caractere, imagini şi simboluri mari, astfel ca acestea să fie uşor văzute şi înțelese de către 

toţi copiii. 
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 De asemenea, puteţi adăuga diferite obiecte reale pentru a fi atinse, ajutînd astfel copiii cu dificultăţi 

de vedere. 

 Unele lecţii ar fi mai bine să se ţină în afara sălii de clasă (de exemplu: la ştiinţe, biologie). 

Curriculumul individualizat 

Profesorii trebuie să ţină cont de nevoile individuale ale copiilor atunci cînd îşi proiectează lecţiile. O 

modalitate de a face acest lucru este întocmirea unui curiculum individualizat la disciplină pentru 

copilul cu CES, de prevederile căruia se va ţine cont la elaborarea proiectului lecţiei. 

• Curriculumul individualizat trebuie elaborat în contextul întocmirii Planului educaţional 

individualizat. Profesorul poate solicita opinia părinţilor la elaborarea curriculumului individualizat, 

în sensul proiectării unor aspecte, pornind de la necesităţile şi interesele copilului. De asemenea, ar fi 

bine să-i încurajaţi să-şi ajute copiii acasă. Elevii pot fi implicaţi în revizuirea Curriculumului 

individualizat care îi vizează. Aceştia ar putea să vă indice punctele forte. 

• Pentru a elabora un Curriculum individualizat funcţional, profesorii trebuie să observe şi să 

evalueze nivelul de pregătire, interesele şi nevoile speciale ale elevilor. Să identifice ce pot face 

singuri, cu puţin sau fără nici un ajutor din partea profesorilor sau colegilor. Puteţi afla acest lucru din 

ceea ce fac în clasă sau testîndu-le capacităţile, solicitîndu-i să îndeplinească sarcini variind de la 

simplu la compus. 

• Se recomandă a revizui curriculumul individualizat la sfîrşitul fiecărui semestru şcolar. Acesta 

e momentul potrivit pentru a analiza progresul copilului şi pentru a stabili noi obiective. Acestea nu ar 

trebui să fie prea dificile pentru a nu descuraja copilul, totuși trebuie să-i solicitaţi potenţialul pentru 

dobîndirea de noi abilităţi. Dacă însă copilul învaţă rapid cele propuse, puteţi adăuga noi însărcinări. 

Cînd scopurile se dovedesc a fi prea dificile, încercaţi să împărțiți sarcina în paşi mai mici, motivînd 

copilul să lucreze asupra acestora. 
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MIJLOACE EFICIENTE DE INTEGRARE  SOCIALĂ  A 

COPIILOR CU C.E.S. 

 

Prof. inv. primar: Floricică Carmen 

          Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Alexandria                     

 

                                                                                         

 

          Actul educativ în şcoala incluzivă are şanse de reuşita dacă cei trei factori implicaţi, adică elevul cu 

deficienţe, familia, echipa de specialişti, cooperează, sunt parteneri care conlucrează în aceeaşi direcţie: 

dezvoltarea copilului cu C.E.S.. Fiecare dintre parteneri are atribuţii clare în actul educativ, care, însă, nu 

acţionează cu succes decât dacă sunt sincronizate cu ale celorlalţi membri ai echipei. 

          Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul 

educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea contribuie la 

transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă . 

          Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei , iar între aceştia şi comunitate, mediul 

extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. Dacă aceste medii educaţionale se 

completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan 

general în viaţa socială . 

         Totodată,  şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea 

deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de oameni să ia 

parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc.                         

         Pornim de la constatarea că părinţii sunt cei mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului cu deficienţe 

sau a copilului sănătos. Viaţa familiei (sau cel puţin a unuia dintre părinţi) se va adapta, se va plia după 

programul copilului cu deficienţe profunde sau medii. 

      Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate, părinţii trebuie să participe la următoarele acţiuni, 

asigurate de echipa de intervenţie: 

• consiliere privind diagnosticul şi consecinţele acestuia asupra copilului, ţinând cont de evoluţia previzibilă a 

defectului şi de punerea în lucru a mijloacelor de compensare; 

• informare asupra potenţialului real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze dezvoltarea; 

• informare asupra tipurilor de servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu nevoi 

speciale. 

       Cooperarea familiei cu echipa de intervenţie poate transforma părintele într-un bun “specialist”, care creează 

un mediu prielnic educaţiei incluzive, generat de: 

a) instaurarea unei relaţii pozitive părinţi-copii-copil deficient, eliminându-se reacţiile tipice,ca: depresia, furia, 

culpabilitatea, sentimentul de injustiţie, anxietatea, autocompătimirea, respingerea copilului sau supraprotejarea 

sa, ceea ce impiedică formarea abilităţilor de autonomie ale copilului cu nevoi speciale; 

b) convingerea părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul deficient; 

c) învăţarea familiei să traiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale; 

d) însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale de educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrând adecvat cu 

profesioniştii; 

e) elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare. 

       Realizarea unei atmosfere prielnice dezvoltarii potenţialului copilului cu deficienţe presupune, din partea 

părinţilor, următoarele manifestari: 
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• acceptarea realităţii; 

• acordarea unei atenţii speciale copilului cu deficienţe pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor sale; 

• disponibilitate la efort fizic şi psihic îndelungat; 

• încredere în factorii care pot sprijini dezvoltarea copilului (medic, kinetoterapeut, psiholog, logoped, 

învăţătoare); 

• afectivitate şi răbdare.                                    

        În activitatea la clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu adevărat 

potenţialul fiecărui copil cu C.E.S., trebuie să reformulăm toate componentele educaţiei: 

• obiective/scopuri; 

• curriculum; 

• resurse procedurale, materiale, organizatorice; 

• evaluare; 

• relaţiile între partenerii educaţiei; 

• resursele mane. 

      Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea intregrării copiilor cu C.E.S. în viaţa şcolară 

şi socială. În acest demers la clasă, pentru a favoriza integrarea cât mai rapidă a copiilor cu nevoi speciale, am 

valorificat sensibilitatea deosebită a acestora şi disponibilitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea celor din jur. 

Ne apropiem de copilul cu C.E.S.cu încredere şi disponibilitate de a face tot posibilul să-l ajutăm. În aceste 

condiţii va accepta observaţia critică, chiar şi dojana, reacţionând spre corectare, nu izolându-se. 

Alt aspect care trebuie avut în vedere este acela de a-i trata în mod egal cu ceilalţi copii, atât cât este posibil. 

Indiferent de activitate nu vom spune unui copil cu C.E.S.“Tu nu poţi participa la..”(vizită, excursie, serbare, 

etc.). Dimpotrivă, îl vom incuraja să acţioneze, fiindcă nevoile lui speciale, oricum îi vor limita activitatea. Aici 

vom interveni noi cu sprijin. 

Prezenţa în colectivul clasei a unor astfel de copii, solicită efort crescut din partea dascălului sub toate aspectele: 

pregătirea pentru lecţii, pentru activităţi extraşcolare; atitudinea faţă de toţi elevii clasei. Profesorul trebuie să 

ofere copilului/elevului cu C.E.S. tratarea individuală de care are nevoie în toate etapele lecţiei, pentru ca acesta 

să recupereze neajunsurile, să valorifice în mod compensatoriu potenţialul sănătos, dar să nu neglijeze pe ceilalţi 

elevi ai clasei. Intervenţia educaţională trebuie însoţită de atitudinea pozitivă a cadrelor didactice şi a familiei faţă 

de copiii cu cerinţe educative speciale. 

       Educaţia incluzivă va permite copilului cu C.E.S. să trăiască în familie, să înveţe într-o clasă cu copii valizi, 

să dobândească abilităţi indispensabile unei vieţi normale, cu posibilităţile pe care le are şi cu potenţialul pe care-

l dezvoltă într-o ambianţă echilibrată. 

       Psihopedagogia şi psihosociologia, dar mai ales cercetările-acţiune, vor permite aplicarea principiului 

normalizării, dacă aplicăm eficient intervenţia timpurie şi principiul educaţiei incluzive. Integrarea şcolară ca 

situaţie particulară a socializării, se poate defini, de asemenea, în două feluri: 

 • Într-un sens larg, care se referă la adaptarea oricărui copil la cerinţele şcolare; 

 • În sens retrâns, legat de problematica unor copii cu cerinţe speciale, în contextul normalizării, cuprinderea 

acestora în instituţii şcolare obişnuite, sau în moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. 

        Şcoala şi familia, ca agenţi ai socializării, au un rol foarte important în integrarea copiilor cu dizabilităţi în 

învăţământul de masă. Aşadar, în urma deciziei că acel copil se va înscrie în învăţământul obişnuit, se iau măsuri 

pentru integrarea lui reală. 

        În prezent România cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei , în acontextul unui ” 

parteneriat pentru educaţie ”, un dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi factorii educaţionali (familie, 

Biserică, şcoală, comunitate locală ). Şcoala se deschide spre mediul comunitar şi se fac propuneri de realizare a 
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osmozei şcoală-comunitate (şcoala în comunitate şi comnitatea în şcoală), în perspectiva înţelegerii şcolii ca un 

centru cultural şi civic, centru complex de învăţare la îndemâna tuturor, tineri şi mai puţin tineri.  

       Prin programe şi acţiuni specifice se creează şi se dezvoltă legături multifuncţionale şi societatea civilă.  

        Este foarte important ca un copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cât mai independent posibil în toate 

acţiunile pe care le întreprinde. 

      Însă, orice demers în abordarea strategiilor de implementare a învăţământului integrativ, sistemul de 

învăţământ actual trebuie să pornească atât de la analiză la nivelul macro-social, cât şi de la analiza la nivelul 

micro-social a acestei problematici. 

Analiza micro-socială are în vedere : 

• Disponibilitatea şi interesul cadrelor didactice de a susţine învăţământul integrat prin activităţile desfăşurate cu 

colectivul claselor pe care le au în primire; 

• Acceptul părinţilor care au copii în clasele unde se practică integrarea-acest fapt evită posibile stări de tensiune 

sau conflict care se pot ivi pe parcurs; 

• Actuala structură numerică a claselor din învăţământul de masă permite integrarea ? 

• Poate cadrul didactic să facă faţă unei abordări diferenţiate a categoriilor de copii din clasă? 

Însă, orice educator care-şi centrează activitatea pe copil, nu trebuie să uite că: 

• Fiecare copil este important pentru societate. 

• Fiecare copil are nevoi speciale. 

• Fiecare copil ae particularităţi specifice. 

• Fiecare copil este unic. 

• Cu toate că sunt diferiţi, toţi copiii sunt egali în drepturi. 

        Normalizarea societală reprezintă nivelul cel mai înalt de acceptare socială şi face din iniţiativele de 

valorizare a potenţialului fiecărui individ o practică curentă, obisnuită, care nu mai are nimic spectaculos sau 

inedit în ea. Majoritatea covârşitoare a membrilor unei societăţi cu o mentalitate atât de evoluată consideră 

normal ca diferenţele existente între oameni sa fie surse de noi experienţe de viaţă şi de beneficii, şi 

nicidecum pretexte pentru discriminări. O persoană cu nevoi speciale, aflată într-o astfel de comunitate, se 

poate afirma ca cetăţean, ca 

producator de bunuri si valori, ca personalitate. Chiar şi un copil cu handicap multiplu işi poate găsi locul 

adecvat într-o astfel de organizare socială şi poate afla modalităţi de a-şi împlini măcar unele aspiraţii. 

Normalizarea societală face cadiversele handicapuri să devina irelevante, accentul căzând pe ceea ce poate aduce 

valoros persoana cu nevoi speciale, şi nu pe ceea ce nu poate. 
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Toți suntem egali! 

Prof. Gheorghiu Elena 

Liceul "Gh. Ruset Roznovanu"Roznov, Neamț 

 

 

"Dacă un copil nu poate învăţa în modul în care îi predăm, trebuie să îi predăm în modul în care el poate 

învăţa..." [ Ignacio Estrada ] 

 

Toți copiii trebuie să aibă acces la educație și să fie capabili să participe deplin la viața școlară. Acesta 

ar trebui să fie dezideratul oricăi societăți, al oricărei instituții de învățământ. 

Conceptul educaţiei incluzive a copiilor cu nevoi speciale este o modalitate eficientă de atingere a 

obiectivelor educaţiei pentru toţi, deoarece: 

 – reduce distanţa dintre copilul cu cerinţele educative speciale şi mediul familial;  

– aduce vizibilitate grupurilor comunitare, care contribuie la sensibilizarea şi implicarea întregii 

societăţi; 

 – presupune cooperare, colaborare, comunicare şi învăţare împreună cu toţi copiii;  

– motivează copiii să găsească soluţii de trai în comun;  

– evidenţiază problemele comunitare;  

– dezvoltă parteneriatul şi dialogul între copii, părinţi, specialişti etc.;  

– oferă posibilitatea de a împărtăşi experienţele personale. 

Prin intermediul învățământului incluziv se oferă fiecărui copil posibilitatea de a se împlini, fără 

discriminare în funcție de origini sau abilități. Fiecare copil este încurajat să exploreze și să își dezvolte 

potențialul lui unic.  

Stigmatizarea și discriminarea afectează înscrierea și frecventarea şcolii de către copiii romi, care, în 

medie, intră în sistemul de învățământ mai târziu și îl părăsesc mai devreme decât copiii de alte etnii. De aceea, 

stimularea participării la educaţie a copiilor romi constituie o prioritate pentru școala noastră. 

Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru 

consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și 

de timp liber și se adresează atât elevilor din învățământul primar, cât și elevilor din învățământul secundar.  

Activitățile prin care ei își prezintă tradițiile, obiceiurile, faptul că acestea sunt apreciate de către colegi 

și cadrele didactice, le dau încredere în forțele proprii.  
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Programul “A doua șansă” oferă acestei categorii sociale posibilitatea continuării și finalizării studiilor. 

Este construit în așa manieră încât să motiveze cursanții și să îi ajute să revină în sistemul de educație. Modulele 

de învățare sunt structurate în funcție de ritmul de învățare al fiecăruia, de interesele și nevoile cursanților.  

Acest tip de învățământ elimină barierele sociale, ajutând cursanții să se integreze mai ușor în societate. 

O dată cu creșterea încrederii în propria persoană barierele ce împiedică incluziunea cad.  

Programele mai sus menționate au contribuit la: dezvoltarea competenţelor sociale ale elevilor romi 

necesare incluziunii sociale; îmbunătăţirea atitudinii şi comportamentului părinţilor romi faţă de şcoală, 

dezvoltarea comunicării şi relaţionării între părinţii romi şi neromi, la diversificarea metodelor de predare 

centrate pe elev într-un mediu multicultural prin materialele didactice noi elaborate şi seminariile de formare 

organizate pentru cadrele didactice. 

În concluzie, educația incluzivă este un proces care implică schimbarea sistemului și a instituțiilor în 

maniera în care să răspundă cât mai adecvat și la un nivel cât mai înalt de calitate necesităților și cerințelor 

educaționale ale tuturor copiilor, asigurând, astfel, impact asupra calității dezvoltării copilului, instituțiilor și 

sistemului și, în consecință, asupra societății în general. 
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Curriculum-ul adaptat – o necesitate a învăţării şcolare pentru elevii cu dizabilităţi 
 

Profesor, Grecu Elena-Lelia 

Şcoala Gimnazială „Ioan Didicescu”, Voicești, Jud. Vâlcea 

  
         În numeroase ţări, se pune problema integrării copiilor cu dizabilităţi în cadrul unităţilor şcolare obişnuite, 

alături de ceilalţi copii. 

        Din punctul de vedere al politicilor educaţionale, orice elev care urmează o şcoală trebuie sprijinit să 
străbată treaptă cu treaptă programul educativ şi să se dezvolte prin acesta. Elevii cu dizabilităţi au nevoie de 

adaptarea curriculum-ului şi de individualizare, oferindu-le posibilitatea formării abilităţilor de comunicare, 

învăţare, într-un mod mai accesibil decât le permite acumularea întâmplătoare de informaţie. 
       Astfel trebuie să se aibă în vedere, nu numai modul în care persoana cu dizabilităţi se adaptează mediului, 

ci şi modul în care mediul este pregătit să primească şi să integreze aceste categorii de persoane. 

       Elevii cu dizabilităţi necesită un ajutor specializat pentru a putea face faţă cerinţelor de mediu. De aceea se 

impune acordarea unei multitudini de servicii speciale. Acestea au rolul de a asigura persoanelor cu dizabilităţi 
un antrenament sau o stimulare adecvată, care să le ajute să străbată traseul şcolar, şi, care, în mod obişnuit, ar 

întâmpina dificultăţi de adaptare. Trebuie subliniat faptul că este necesară abordarea unui sprijin diferenţiat în 

funcţie de nevoile şi tipul de deprinderi şi capacităţi pe care-l posedă fiecare persoană în parte. 
       Astfel, se va avea în vedere îmbunătăţirea condiţiilor şi a programelor educative ce se utilizează într-o 

instituţie. 

Prin conceperea unui curriculum adaptat, cadrul didactic va urmări construirea şi sprijinirea unor 
comportamente deziderabile. 

Cadrul didactic, prin atitudinile sale (atitudinea faţă de cerinţele educative speciale, atitudinea faţă de 

dificultăţile de învăţare, atitudinea faţă de curriculum) reprezintă principalul mediator între cerinţele sociale şi 

potenţialul de dezvoltare al elevilor. 
        Modul în care cadrul didactic realizează sprijinirea elevilor cu dizabilităţi depinde, în mare măsură, de 

atitudinea lui faţă de copiii cu cerinţe educative speciale şi de resursele disponibile necesare asigurării 

procesului instructiv-educativ. Aceste resurse sunt considerate a fi metodele de predare-învăţare, materialele 
utilizate, timpul disponibil pentru instruire, cunoştinţele şi deprinderile cadrului didactic dobândite prin educaţia 

şi instruirea personală. 

Spre deosebire de ceilalţi elevi, cei cu dizabilităţi au nevoie de timp de instruire mai mare, folosirea unor metode 

de predare adaptate nevoilor lor şi cunoştinţe profesionale din partea cadrului didactic. 
Un proces educativ devine eficient atunci când fiecare copil poate învăţa dacă i se creează condiţiile necesare, 

dacă e încurajat şi dacă i se facilitează participarea la activităţi care au sens pentru el. Curriculum-ul şi 

activităţile de învăţare zilnică se bazează pe toate cunoştinţele legate de un proces bun de predare-învăţare. 
       Din experienţa la clasă, am constatat că învăţarea este susţinută atunci când cadrul didactic se concentrează 

pe unul sau două subiecte; când apar mai multe activităţi, atenţia cadrului didactic se divizează şi se implică 

mai mult în organizarea clasei, decât în activitatea în sine. 
Pe baza unui curriculum adaptat, cadrul didactic asigură elevului cu dizabilităţi un program de lucru într-o clasă 

obişnuită pe baza unor variabile care influenţează procesul instructiv-educativ: 

construirea noilor lecţii se va face pe baza cunoştinţelor anterioare ale elevilor, astfel încât cadrul didactic să 

poată folosi experienţa acumulată de elevi în trecut pentru achiziţionarea unor noi informaţii 
raportarea învăţării la alte discipline, asigurându-se astfel o predare integrată a cunoştinţelor 

asigurarea unei funcţionalităţi a învăţării, realizându-se astfel transferul cunoştinţelor dobândite în viaţa zilnică 

iniţierea unei game variate de jocuri care să stimuleze învăţarea, dar şi recompensarea acesteia. 
      Un rol important în realizarea unui proces instructiv-educativ eficient îl deţin mijloacele de învăţământ: 

aparatură audio şi video, material didactic existent în unitate, dar şi cel sugestiv confecţionat. Un material 

didactic atractiv şi prezentat la momentul potrivit trezeşte interesul elevilor şi-l provoacă la discuţii care, 
desfăşurate cu mult tact, contribuie la realizarea obiectivelor propuse. 
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Strategiile utilizate în activitate trebuie să conducă şi la formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu 
cei din jur, să le formeze copiilor capacitatea de cooperare în cadrul colectivului, de a oferi şi primi sprijin, de 

a le insufla sentimentul de utilitate în cadrul societăţii. 

        Nu trebuie uitat însă faptul că elevii cu dizabilităţi au multă nevoie de afectivitate. Participarea lor la lecţie 

este condiţionată permanent de o stare afectivă propice bunei desfăşurări a acesteia. Copilul cu dizabilităţi 
trebuie implicat în toate activităţile care au loc şi încurajat să exploreze împrejurimile.  

Prin activităţile specifice învăţării, cadrul didactic trebuie să preţuiască, să încurajeze şi să valorizeze mereu 

elevul, chiar dacă rezultatele obţinute sunt foarte mici. Se va urmări de asemenea diminuarea sentimentului de 
inferioritate, de respingere şi evitare resimţit la copiii cu dizabilităţi, prin realizarea unui climat socio-afectiv 

pozitiv, constructiv, favorabil în motivarea acestora pentru activităţile de învăţare. 

         În calitatea lui de responsabil al actului pedagogic, cadrul didactic, prin valorificarea experienţei 
dobândite, va urmări optimizarea procesului instructiv-educativ. 
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Școala incluzivă. Integrarea copiilor cu dizabilități 
 

Profesor, Duican Mihaela-Maria 

Școala Gimnazială „Ioan Didicescu”, Voicești, Jud. Vâlcea 
  

Mai mult decât un concept, „școala incluzivă” este astăzi o manieră de abordare, un mod de a fi și de a acționa în 

instituția școlară, având în centrul atenției persoana umană ca ființă originală, unică și irepetabilă, accentuând ideea 

că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite, motivații, rațiuni și puncte de vedere diferite. 

Adaptarea și integrarea școlară efectivă a copiilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale presupune: 

schimbări la nivel de școală; 

o atitudine pedagogică pozitivă a cadrelor didactice; 

un management al clasei care să faciliteze forme mai flexibile de instruire și de organizare a colectivului, cu accent 

pe activități în comun, pe grupe bazate pe interacțiune și comunicare; 

planuri de învățământ și programe școlare individualizate, adaptate la particularitățile fiecărui copil cu 

dizabilitate/cerințe speciale; 

adaptarea materialelor si mijloacelor didactice; 

intervenție specifică de recuperare ȋn echipă interdisciplinară. 

Ȋn acest sens, propunem un model de plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea 

integrării în școala de masă a copiilor cu CES, având în vedere desfășurarea unor activități cu părinții, elevii, 

cadrele didactice, comunitatea etc. 

I. Elevi 

Idei de activități: 

–  Jocuri de socializare: „Poștașul”, „Deschide urechea bine!” 

–  Jocuri de simulare senzorială: „Cursa broscuțelor”, „Modelaj din aluat” 

–  Jocuri de autonomie personală: „Astăzi ne ordonăm lucrurile!” 

–  Jocuri de rol 

–  Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi organizare temporală: „Mergi în ritmul dat!” 

–  Jocuri de dezvoltare cognitivă 

–  Jocuri didactice precum: jocuri cu elemente de abstractizare și generalizare, jocul omisiunilor (excluderea 

elementelor nepotrivite/sesizarea elementelor lipsă dintr-un ansamblu); jocuri asociative („Familia de animale“, 

„Salata de legume”, „La ce foloseşte …?”). 

Strategii de învățare: 

– strategii colaborative – strategiile de ȋnvăṭare prin colaborare contribuie la acceptarea cu uşurinṭă a diferenṭelor 

dintre elevi 

– strategii de ȋnvăṭare prin cooperare –  ȋnvăṭarea prin cooperare este o strategie activizantă de ȋnvăṭare care 

promovează interacṭiunea colegială şi colaborarea ȋn abordarea unor subiecte, elevii implicându-se ȋmpreună, 

uneori ȋn perechi, alteori ȋn grupuri mici, pentru a rezolva sarcinile şi activităṭile propuse 

–  strategii tutoriale – presupun organizarea ȋnvăṭării ȋn clasă, dar şi ȋn afara ei, prin constituirea de perechi 

compuse dintr-un copil cu CES și unul normal, perechi stabilite pe baza afinităṭilor interpersonale dintre cei doi 

(buni prieteni, legati unul de altul) 

– strategii de socializare – bazate pe cercetările psihologiei comportamentale privind condiṭionarea aparentă, ȋn 

plan atitudinal şi motivaṭional ȋn special, a copiilor cu deficienṭe comportamentale, ȋn general mai dificil de integrat 

educativ 

– strategii de perfecṭionare – reprezintă strategii coparticipative a două cadre didactice prezente activ şi colaborativ 

(simultan sau succesiv) ȋn clasă – co-teaching 

–  strategii de ȋnvăṭare individualizată – reprezintă cel mai bun mod de a reduce anxietatea elevilor, aceştia 

participând la luarea decizilor ce ȋi privesc, discuṭiile cu ei bazându-se pe cerinṭele lor intelectuale şi afective 
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Resurse: materiale (texte, imagini, fişe de lucru, jocuri, planşe tematice), audio, video (lecṭii, materiale PPT), RED 

(tutoriale, aplicaṭii şi platforme on-line) 

Evaluare: Este important să se evalueze produsul activităţii elevului cu CES, nu prin comparare cu rezultatele altor 

elevi din clasă, ci prin raportare la efortul depus de acesta. Se poate realiza această evaluare prin: 

– metoda proiectelor (și nu prin teste de evaluare clasice care de obicei au și limită de timp în rezolvarea lor); 

– observarea sistematică a comportamentului elevilor; 

– evaluări orale/scrise; 

– aprecieri verbale; 

– fișe de observare a progresului. 

II. Părinți 

Idei de activități: 

I. 

– „Floarea“ – se decupează elementele unei flori, apoi se lipesc pe o coală albă/colorată. Se prezintă celorlalţi 

părinţi ceea ce s-a completat, conform sarcinilor: 

frunză – o calitate personală şi o calitate a relaţiei părinte- copil 

altă frunză – o dată calendaristică importantă şi o calitate a copilului 

tulpina – un obiectiv şi o întâmplare fericită 

floarea – ultima reuşită şi o urare pentru copil 

– „Suișuri și coborâșuri” – se relatează un eveniment plăcut şi unul mai puţin plăcut. Se solicită părinṭilor să 

explice ce anume ȋi determină să caracterizeze astfel cele două evenimente. Se notează cuvintele cheie din 

expunerile participanților pe o coală de flipchart pe care sunt desenați munți și văi; 

– „Visul“- părinṭii desenează şi decupează figuri geometrice de aceeaşi formă, apoi realizează un colaj care să 

reprezinte visul dumnealor sau cum ar dori să le fie viaţa peste 10 ani. 

– „Plicul“ – participanṭii trebuie să scrie şi să semneze contractul personal de învăţare. 

De azi înainte… 

1. Voi înceta să… 

2. Voi începe să… 

3. Voi continua să… 

II. 

– Activități în colaborare cu invitați de specialitate 

– Activități comune părinți – elevi – profesori – cadre didactice de specialitate. Se pot utiliza, pe lângă metode 

tradiṭionale şi metode de lucru experienţiale interactive, creative, bazate pe cooperare şi valorificarea resurselor şi 

experienţelor: 

– Brainstorming – se solicită părinṭilor să ofere cât mai multe şi variate răspunsuri pentru ceea ce înseamnă a fi un 

părinte bun, ce este educația și care sunt roadele acesteia; cum se pot implica în activitățile educaționale; 

– Studiul de caz – pentru a nu determina la nivelul participanţilor „identificări prea puternice cu povestea”, se 

propun cazuri care nu se referă la părinţii cu care se lucrează direct (familiarizarea cu cazul se va realiza prin 

secvenţe din filme, testimoniale ale unor părinţi, citirea de către consilier a unor scurte texte din ziare/reviste etc.; 

– Problematizarea – care să fie succintă şi să reflecte realitatea cu care se confruntă părinţii; 

– Jocul de rol – „actorii/părinṭii“ vor conştientiza şi exprima propriile trăiri, gânduri, puncte tari, limite, obstacole, 

soluţii; 

– Hărţile/spaţiile de viaţă – presupun activităţi grafice plăcute de părinṭi şi uşor accesibile ce fac vizibile aspecte 

mai puţin conştientizate şi permit conturarea unei imagini clare a influenţelor şi modelelor care acţionează în 

spaţiul vieţii. Ele pun în evidenţă strategia de organizare interioară a individului, oferă posibilitatea de cooperare 

între participanţi şi au ca rezultat un produs concret (o hartă), ce identifică obstacolele, punctele tari, resursele 

personale, valorile şi credinţele şi permite reflecţii critice. 
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Strategii de învățare: 

– parteneriat şcoală – familie, esențial în promovarea şi ȋmbunătăţirea incluziunii şcolare (implicarea familiei în 

activităţile şcolare); 

– protocol de colaborare cu psihologul şcolii şi profesorul de sprijin; 

– şedinṭe de consiliere privind sprijinul ce trebuie acordat elevilor cu CES; 

– şedinṭe cu părinṭii/ lectorate; 

– dezbateri ȋn cadrul unor mese rotunde; 

– workshop-uri; 

– grupul de suport local pentru copil (forumul dedicat părinṭilor cu copii cu CES) 

Resurse: materiale  (pliante, reviste, afișe informative, ghiduri de specialitate etc.), audio, video, RED 

Evaluare: 

– ancheta pe bază de chestionar/interviu, portofoliul, proiectul, observarea sistematică a părinţilor, 

chestionarul de evaluare, autoevaluarea (scale de autoevaluare), jurnalul activităţilor cu părinţii, atitudini, 

interevaluarea, discutarea activităţilor desfăşurate la sesiunile de formare ȋn cadrul meselor rotunde, 

sumarizarea printr-un cuvânt/ desen a achiziţiilor dobândite în urma unei activităţi sau a întregului program.  

III. Cadre didactice 

Idei de activități: 

– participarea la cursuri de formare/workshop-uri/webinarii/conferințe/simpoziane a cadrelor didactice, 

vizând integrarea copiilor cu CES 

– proiecte de parteneriat cu profesorul itinerant, psihologul/consilierul școlar; 

– realizarea un curriculum flexibil, creativ şi adaptat nevoilor copiilor 

– realizarea unor planuri de intervenție personalizate în colaborare cu specialiştii; 

– predarea în echipă cu psihologul şcolar/profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

– întâlniri/mese rotunde în cadrul Comisiilor din şcoală, Comisiei învățătorilor, ateliere de lucru 

– activități comune părinți – profesori – elevi 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): 

– colaborative şi prin cooperare; 

– strategii tutoriale; 

– co – teaching; 

– dezbateri ȋn cadrul unor mese rotunde/workshop-uri; 

– asistenţe şi interasistențe; 

– lucru în echipă. 

Resurse: materiale (lucrări/materiale didactice de specialitate, studii, referate, pliante, reviste, afișe 

informative), digitale, RED, Cadru normativ 

Evaluare: 

– interviuri; 

– fişe de ȋnregistrare a rezultatelor elevilor cu CES; 

– raportări ale activităţilor desfăşurate; 

– chestionare online; 

– filmuleţe, imagini foto; 

– portofolii cu produsele activităților. 

IV. Comunitatea locală 

Idei de activități: 

– participarea la workshop-uri/webinarii/conferințe, ȋn vederea schimbării mentalităṭii şi acceptarea 

diversităţii copiilor, adică acceptarea incluziunii celor vulnerabili ȋn şcoala de masă 
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– proiecte de parteneriat cu şcoala, în colaborare cu specialiştii ȋn vederea recunoaşterii dreptului copiilor la o 

educaţie incluzivă ȋn propria lor comunitate şi ȋntreprinderea tuturor măsurilor pentru a face posibil acest 

lucru 

– întâlniri/mese rotunde în cadrul Comisiilor din şcoală, ateliere de lucru ȋn vederea tratării cu demnitate a 

părinţilor care au copii cu dizabilităţi ȋnscrişi ȋn şcolile de masă 

– participarea la diverite activități comune cu  părinții, profesorii şi elevii 

Strategii de învățare: 

– colaborative şi prin cooperare; 

– strategii tutoriale; 

– dezbateri ȋn cadrul unor mese rotunde/workshop-uri; 

– lucru în echipă. 

Resurse: materiale (lucrări/materiale didactice de specialitate, studii, referate, pliante, reviste, afișe 

informative), digitale, RED, Cadru normativ 

Evaluare: 

– interviuri/ chestionare online; 

– raportări ale activităţilor desfăşurate; 

– filmuleţe, imagini foto; 

– portofolii cu produsele activităților. 

Beneficii pentru elevii din clasele cu copii cu CES: 

-dezvoltarea abilităților sociale 

-oportunitatea de a-ți face prieteni 

-dezvoltarea toleranței și a răbdării 

-dezvoltarea abilităților de comunicare verbale/intervale 

-creșterea stimei de sine 

-dezvoltarea unor principii etice/morale puternice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 
Cadrul normativ – Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare; 

Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, 
precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES 
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CUM INTEGRĂM COPIII CU DIZABILITĂȚI 

Bistriceanu Jenica 

Liceul Teoretic ,, Independența’’ Calafat 

          Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil: 

a) Copii au dreptul să înveţe împreună indiferent de dificultăţi şi de diferenţe; 

b) Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi de dezvoltare; 

c) Şcoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii. 

          ,,Mai presus de neştiutori sunt cei care citesc; mai presus de cei care citesc sunt cei care reţin; mai 

presus de cei care reţin sunt cei care înţeleg; mai presus de cei care înţeleg sunt cei activi”(Bohtlingk)? 

           Având în vedere că existența copiilor cu CES este o realitate permanentă, școala trebuie să se adapteze 

și să ofere un mediu de învățare incluziv în care toți copiii să aibă posibilitatea să se dezvolte. Pentru aceasta 

este necesar ca școala să creeze parteneriate educaționale cu personal specializat, cu centrele de resurse și 

asistență educațională, ca profesorii din școli să devină ei înșiși agenți ai educației incluzive și nu în ultimul 

rând o colaborare mai strânsă cu părinții. 

          Strategiile didactice trebuie adaptate la particularitățile individuale, elevul trebuind să fie motivat prin 

utilizarea fișelor de lucru, a jocurilor didactice, exerciții de trasare a grafemelor, de ordonare a obiectelor, 

strategii de exersare și studiere a literelor și cuvintelor: asocierea unor litere cu culori, să decupeze litere, 

exerciții de copiere și dictare etc.  

Ca resurse se pot folosi obiecte, plastilina, litere, planșe, fișe de lucru, imagini, filme didactice, computer etc. 

Ca forme de evaluare se urmărește progresia prin dictări, teste, dar și evaluări ale componentei socio-

emoționale, fișe de observare etc. 

Elevi - Idei de activități 

 așezarea optimă a copilului în clasă: 

  să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie; 

 să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți; 

  materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui; 

 tabla este recomandat să fie albă; 

-  jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia (Pânza încrederii, Schimbă locul!, Ghici 

cine e? etc.) 

-  tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine sunt și eu, Bingo, 

Statuile etc.); 

-  vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate (Rățușca 

cea urâtă, Puiul, Frumoasa și Bestia etc.); 
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- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

-  formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil; 

-  alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare; 

-  organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare; 

-  formarea de rutine prin activităţi similare; 

Strategii de învățare 

-  învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare; 

-  tratarea diferențiată; 

-  metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul 

galeriei etc. - adaptate); 

-  învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; 

Resurse 

- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, jetoane 

etc.); 

- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.); 

Evaluare 

- observarea sistematică a comportamentului; 

- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații); 

- autoevaluarea, dacă e cazul; 

Părinți - Idei de activități 

- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a cunoașterii mai 

bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă)); 

- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari (Împreună vom 

reuși) 

- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite, serbări etc.); 

- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?); 

Strategii de învățare 

- lectorate 

- dezbateri 
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- mese rotunde 

- workshop-uri 

Resurse 

- ppt-uri tematice 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

Evaluare 

- observarea sistematică 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

Cadre didactice - Idei de activități 

- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz); 

- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; 

- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu CES); 

- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice 

Strategii de învățare 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- dezbateri 

Resurse 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- listă cu lucrări de specialitate 

- materiale didactice adecvate. 

Evaluare 

- chestionare 

- portofolii cu produsele activităților 

- caietul învățătorului 
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ABANDONUL ŞCOLAR 

 

 Prof. înv. primar, Nuțaș Cristina 

 Școala Gim. Nr.1 Abram 
 

Abandonul şcolar timpuriu este atât o problemă individuală, cât şi a întregii societăţi. Există multe 

motive de ce unii tineri renunţă la educaţie înaintea terminării studiilor: dificultăţi de învăţare, probleme sociale 

sau lipsă de motivaţie, de orientare sau de sprijin. Nivelurile scăzute de educaţie nu au consecinţe grave numai 

pentru tinerii în cauză, dar implică folosirea ineficientă a cheltuielilor de învăţământ, în plus, având în vedere 

schimbările demografice actuale, şi anume îmbătrânirea populaţiei, ţările europene nu îşi pot permite risipa de 

talente. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. 

În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte 

sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare. 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 

constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor de risc – 

individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării strategice în vederea identificării 

factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă 

instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor şi 

abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor 

legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

• Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, 

sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul 

învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc de 

abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă 

de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de 

vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele 

violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului şi 

trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au fost încurajaţi 

şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de 

muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie 
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sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De 

asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul 

colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-

părinte, intensificarea colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor 

adecvate pentru scoaterea lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi 

învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau 

profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) o fac pentru 

că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul 

şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau ămbrăcămintei necesare’’ 

. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor 

naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e 

percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 

ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de combatere a 

abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale 

sau religioase, psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi 

de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat 

în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective profesionale, prezintă 

absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine dintr-o familie ce 

experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat în nici-o activitate 

organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu educatoarea fiind 

extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la școală fiecare poate avea un loc, un 

rol şi o valoare. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 

indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 

integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţă necunoscută şi nebănuită a existenţei 

membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin opacitatea 

segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai 
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poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde 

comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea 

care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un 

sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare 

atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune 

atât din partea părinţilor, profesorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă 

în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – 

Bucureşti 2006 

  

 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1908 
 

REPERE CONCEPTUALE LEGATE DE FENOMENUL INTEGRĂRII COPIILOR CU 

DEFICIENŢĂ MINTALĂ ÎN ŞCOLILE DE MASĂ 

 

Prof. înv. primar JILAVU GABRIELA 

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”- Buzău 

 

Definirea termenilor integrare/ incluziune  

       Constantin Păunescu specifică în lucrarea sa „Psihoterapia educațională a persoanelor cu disfuncții 

intelective” că procesul integrării sociale reprezintă „o acţiune complexă” care generează o interconectare între 

elementele sistemului personalităţii şi elementele sistemului social, având ca rezultat evoluția reciprocă. Acest 

proces este bipolar, dinamica lui constând într-o comunicare activă dar și conflictuală între cei doi poli implicați, 

personalitate-societate . 

      Un element esențial al integrării sociale a copilului cu CES îl reprezintă integrarea lui şcolară. Traian 

Vrăsmas menționează că, dacă până în anii 1970 exista în general o concepţie segregaţionistă ce presupunea 

educarea copiilor cu CES în instituții separate şi specializate, după această perioadă a apărut un curent 

integraţionist. Acesta era determinat, pe de o parte, de creșterea numărului de copii cu dificultăți de învățare și, 

pe de altă parte, de promovarea principiului normalizării care prolifera ideea accesului persoanelor cu cerințe 

speciale la aceleaşi condiţii de viaţă cu ceilalți. Practic, implementarea de strategii integrate în educaţie a 

însemnat completarea structurilor unice a şcolilor speciale cu facilitarea accesului către școlile normale și 

diversificarea formelor de educare a copiilor cu deficiențe. Dacă la început procesul integrator era axat pe 

subiect (respectiv elevul cu CES), ulterior educaţia integrată a vizat şi mediul integrator, căpătând astfel 

valențele unei educaţii incluzivă. Şcoala incluzivă este acea şcoală care valorizează toţi participanții prin 

adaptarea sa la particularităţile de educaţie ale fiecărui elev în parte. 

     Acest proces complex uzitează și dezvoltă dimensiunile variate ale personalității școlarului, bazându-se pe 

aspectele concrete de realitate și ulterior pe cele abstracte care antrenează operațiile superioare ale gândirii și 

memoriei, învăţarea fiind o entitate procesuală care se perfecţionează continuu sub efectul acțiunilor de analiză 

şi sinteză.  

     Particularitățile deficientului mintal generează dimensiuni noi ale situației de învățare. Pe de o parte, 

profesorii pot manifesta relații empatice mai puternice dar și prejudecăți asimilitate din mediul social referitor 

la acești copii. Pe de altă parte, trebuie avută în vedere calitatea relațiilor stabilite între personalitățile implicate 

în actul de învățare, calitate care trebuie susținută prin intervenții terapeutice, recuperatorii.  

     A. Gherguţ menționează că, în lucrul cu elevul cu dizabilităţi, profesorul trebuie să cunoască și să ia în 

considerare specificul dizabilității, trăsăturile de temperament şi de personalitate. De asemenea, istoricul 

elevului cu deficiență mintală – posibile situații cu efect traumatizant, atitudini pedagogice greșite, mediu 

familial conflictogen- trebuie investigat, clarificat, fiind una din coordonatele spre elaborarea de măsuri 

educative şi programe terapeutice adecvate. Autorul menționat identifică câteva dintre particularităţile negative 

posibile ale copiilor privați de un model pozitiv al familiilor: incapacitatea de a lua decizii ca efect al 

dependenţei de adult; negativism nejustificat, respectiv respingere a ceea ce vine de la alte persoane; respingere 

a ajutorului; sugestibilitate, respectiv acceptarea oricărei îndrumări exterioare; ostilitate; accese de furie, asupra 

colegilor sau obiectelor din jur; apatie, dificultăţi de autocontrol . 

      Toate aceste aspecte cumulate determină un specific al învățării aparte, succesul şcolar al unui copil cu 

deficienţă mintală integrat în şcoala de masă fiind mai greu de perceput de către cei din jur. În legătură cu acest 

aspect, Constantin Păunescu folosește sintagma de „diferenţe de realizare”. Pe baza acestora, un copil cu un 
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parcurs școlar normal își dezvoltă motivații interioare generatoare de noi diferențe, care semnifică plus valoare, 

adică succes. În cazul copilului cu deficienţă mintală, diferenţele de realizare sunt mai reduse, mai lente şi astfel 

elevul nu se raportează doar la sine, ci şi la masa integrativă constatând diferenţe mari de realizare ceea ce îl va 

afecta mai ales sub aspect motivaţional. Percepţia că „el nu poate cât ar trebui să poată” îi va modifica sistemul 

de judecată şi de acţiune . 

      Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii cu CES definește termenul 

de „integrare școlară” ca fiind „procesul de adaptare a persoanei cu CES la normele şi cerinţele şcolii pe care o 

urmează, de stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii grupului şcolar (grupă/clasă) şi de desfăşurare 

cu succes a activităţilor şcolare”, iar termenul de „incluziune (şcolară)” este definit a fi drept „procesul 

permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile de învăţământ pentru a cuprinde în procesul de 

educaţie toţi membrii comunităţii, indiferent de caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile acestora” . 

     A. Gherguţ consideră şcoală incluzivă a fi o şcoală deschisă tuturor copiilor unei comunităţi, preocupată de 

adaptarea conţinuturilor la individualitatea copiilor, de calitatea demersului didactic, de evaluarea permanentă 

şi de construirea și menținerea unui parteneriat  educaţional eficient între factorii educaționali implicați: 

învăţători/profesori, profesorul de sprijin/itinerant, consilier şcolar, profesor logoped, părinţii copiilor şi 

asistentul social . 

       Integrarea copiilor cu deficienţe mintale în şcolile de masă se coordonează după principiile terapiei 

educaţionale recuperatorii integrate, constituind un ansamblu de modalităţi educaţionale şi terapeutice care are 

ca scop recuperarea şi dezvoltarea potenţialului oricărui copil cu deficienţă mintală în vederea adaptării 

ulterioare la mediul social.  

 

Profesorul itinerant- competențe și atribuții 

      

     Caracterul complex al procesului de integrare în școala de masă a elevului cu deficienţă mintală a necesitat 

existenţa unor elemente de suport, atât pentru profesor cât și pentru elev. A apărut un specialist numit profesor 

itinerant sau „de sprijin” al cărui rol este definit de T. Vrăsmas ca fiind o combinaţie între profesorul consultant 

şi tutore. Pe de o parte el consiliază cadrele didactice care predau la aceste clase, evaluează copiii cu CES şi 

participă direct la educarea lor. Atribuţiile profesorului itinerant şi de sprijin sunt reglementate prin articolul 19 

din „Ordinul Nr.5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de 

sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 

masă”, astfel:  

a). colaborează cu comisia internă de expertiză complexă din unitatea de învăţământ special în vederea preluării 

informaţiilor privind evaluarea şi planul de servicii individualizat al copilului/ elevului cu CES integrat în 

învăţământul de masă;  

b). colaborează cu toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ în care este înscris copilul/ elevul în 

vederea realizării unei integrări şcolare eficiente şi a punerii în aplicare în mod unitar a planului de servicii 

individualizat;  

c). elaborează şi pune în aplicare planul de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii 

individualizat, în parteneriat cu membrii echipei multidisciplinare;  

d). realizează adaptarea curriculară în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/ clasă; 

 e). monitorizează aplicarea programelor curriculare adaptate şi evaluează, în parteneriat cu cadrele didactice 

de la grupă/ clasă, rezultatele aplicării acestora; 

 f). realizează materiale didactice, instrumente de lucru şi de evaluare specifice în colaborare cu cadrele 

didactice de la grupa / clasa în care sunt elevi cu CES;  
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g). participă, în timpul orelor de predare-învăţare, la activităţile care se desfăşoară în clasă;  

h). participă la activităţile educative şcolare şi extraşcolare din grupă/ clasă în calitate de observator, consultant, 

coparticipant; 

i). desfăşoară activităţi de stimulare cognitivă individuală sau în grup;  

j). realizează evaluări periodice şi reproiectează programul de intervenţie personalizat în funcţie de rezultatele 

obţinute;  

k). consiliază părinţii/ tutorii copiilor/elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi colaborează cu aceştia; 

 l). la cererea părinţilor/ tutorilor şi/ sau a cadrelor didactice poate recomanda evaluarea şi orientarea şcolară de 

către comisia din cadrul CJRAE/CMBRAE a tuturor acelor copii/elevi care au dificultăţi de învăţare şi nu 

beneficiază de servicii educaţionale de sprijin.” (Art. 3 din Ordinul Nr. 5574, 2011, accesat 4.05.2020). 

             A. Gherguţ specifică și faptul că profesorul itinerant sau de sprijin desfășoară atât activități didactice, 

împreună cu profesorul școlii de masă, cât și activități în afara clasei cu elevii cu CES.  

            Luând în considerare obstacolele pe care un copil cu deficiență mintală le întâmpină în procesul de 

învățare  am înțeles că rolul profesorului itinerant sau de sprijin este unul vital în organizarea și desfășurarea 

procesului educațional. Pe lângă toate atribuțiile acestui profesor, am observat că determinantă este legătura 

afectiv-emoțională care se crează între copilul cu deficiență mintală și itinerant, o conexiune bazată pe empatie, 

încredere, înțelegere, cunoaștere, comunicare dezvoltată în timp. Această conexiune de ordin personal vine să 

întregească și să completeze sarcinile profesorului de sprijin, definind aportul său indiscutabil în progresul 

elevului cu CES.  

 

 Adaptarea curriculară - instrument de lucru în activitatea cu elevul cu deficiență mintală integrat 

individual în școala de masa 

 

        Folosirea curriculumului de tip adaptat şi diferenţiat a apărut ca o necesitate argumentată de A. Gherguț 

astfel: respectă dreptul la educaţie al copilului ţinând cont de potenţialul de care acesta dispune; pregătește 

elevul cu CES pentru integrarea socială, oferindu-i experienţa unei educaţii comune pentru a pune bazele unui 

comportament adecvat în societate; dezvoltă aptitudini de adaptare la situaţii concrete de viaţă, prin rezolvarea 

independentă a unor probleme personale şi autocontrol în situaţii dificile . 

        Din punct de vedere terminologic, conceptul de „adaptare curriculară” este definit ca reprezentând: 

„corelarea conţinuturilor componentelor curriculumului naţional cu posibilităţile elevului cu CES sau alte tipuri 

de cerinţe educaţionale din perspectiva finalităţilor procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a 

acestuia” (Art. 3, litera t). din Ordinul Nr.5574 , 2011). Un alt concept aflat în legătură cu cel de „adaptare 

curriculară” este cel de „program de intervenţie personalizat”, acesta fiind definit drept „instrumentul de 

proiectare şi implementare a activităţilor educaţional-terapeutice utilizat pentru eficientizarea activităţilor de 

intervenţie şi atingerea finalităţilor prevăzute în planul de servicii individualizat.” (Art. 3, litera k). din Ordinul 

Nr.5574, 2011).  

        A. Gherguţ elaborează o clasificare a principalelor tipuri de curriculum după criterii referitoare la modelul 

adoptat în programele de incluziune şcolară a elevilor cu CES şi tipul deficienţelor: „curriculum obişnuit” 

(valabil pentru toţi elevii şcolii de masă, inclusiv acelor cu deficiențe dar care trebuie însoțit de servicii de 

specialitate); „curriculum obişnuit parţial adaptat” (respectiv o adaptare anumitor arii curriculare/discipline la 

care elevul întâmpină dificultăţi şi completarea acestor adaptări cu activitatea profesorului itinerant/de sprijin 

şi alte intervenţii specializate); „curriculum obişnuit adaptat” (în care se realizează adaptări la toate disciplinele, 

inclusiv a metodologiei de predare, intervenţiile specializate fiind mai numeroase); „curriculum special” 
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(construit special pentru persoanele cu deficienţe mintale severe şi deficienţe asociate, în care intervenția se 

realizează doar asupra deficienţei respective).  

      Prin urmare, adaptarea curriculară trebuie să vizeze toate aspectele procesului instructiveducativ, predarea, 

învățarea și evaluarea diferențiată și se realizează prin: adaptarea conținuturilor din punct de vedere cantitativ 

și calitativ (programele și planurile școlare sunt adaptate la potențialul intelectual al elevului cu CES prin 

extensiune, selectare, accesibilizare și diversificare); adaptarea metodelor de predare (metode de învăţare prin 

cooperare, metode activ - participative, jocul didactic), a materialului didactic și timpului de lucru; adaptarea 

ambientului educațional fizic, psihologic și social; adaptarea instrumentelor de evaluare și a finalităților 

(Adaptarea curriculară pentru integrarea copiilor cu cerinţe educative CES, 2020). O instruire individualizată 

necesită abordări schimbate în ceea ce privește proiectarea și elaborarea curriculum-ului care trebuie să fie 

pertinent și eficace pentru fiecare subiect educațional, flexibil și echitabil pentru cadrul didactic. Realitatea, 

contextele sociale și educaționale noi, evoluția canalizează către o adaptare continuă care trebuie să se realizeze 

fără ca diversitatea să devină o sursă a inegalităților. Un exemplu de metodă care se pliază pe interesele și 

nevoile individuale ale elevilor cu deficiență mintală este cea bazată pe teoria inteligențelor multiple a lui 

Gardner. Fiind o metoda diferențiată, aceasta valorifică potențialul personal de gândire și acțiune și generează 

o implicare superioară în procesul didactic educativ. „Este un instrument care facilitează proiectarea activității 

educaționale, înțelegerea diversității elevilor, valorificarea corectă și optimizată a nivelurilor individuale în 

procesul de învățare, realizarea instruirii interactive”.  

      Procesul instructiv-educativ adresat copilului cu deficiențe mintale integrat în școala de masă implică 

accente specifice și respectă o anumită ordine de acțiune.  

      La începutul anului şcolar se identifică copiii cu cerințe educative speciale și apoi se realizează o evaluare 

inițială care are rol diagnostic dar şi potenţial prognostic. Rezultatele evaluării iniţiale sunt analizate şi corelate 

de către partenerii educaţionali care structurează demersul terapeutic educațional potrivit. După ce traseul 

curricular pe care îl va parcurge fiecare copil cu deficienţă mintală integrat este conturat, având finalități definite 

în manieră SMART (obiective concrete, operaţionalizabile şi tangibile în timpul avut la dispoziţie), urmează 

etapa efectivă de implementare a programului terapeutic. Indiferent cât sunt de semnificative progresele copiilor 

vor fi monitorizate și înregistrate prin intermediul evaluărilor formative (continue). Acțiunea terapeutic 

educațională se finalizează cu evaluarea sumativă care măsoară cunoştinţele însuşite de către copil în corelație 

cu finalităţile iniţiale stabilite prin planul de intervenţie personalizat. Pe baza concluziilor deduse, planurile de 

intervenţie personalizate/adaptările curriculare vor fi revizuite (se renunță la obiectivele atinse, se continuă cu 

cele îndeplinite parţial, se adaugă altele noi actualizate pentru noul program terapeutic). Astfel programele 

terapeutice se adaptează în timp util în funcție de raportul realizare-finalitate înregistrat de copilul cu deficiență 

mintală.  

      Așadar, desfășurarea unui proces instructiv-educativ individualizat nu se poate realiza în absența adaptării 

curriculum-ului și programelor școlare la particularitățile și posibilitățile reale ale elevului și fără un plan de 

intervenție personalizat.  

     În societatea românească conceptul integrării copiilor cu deficiență mintală în învățământul de masă este 

relativ la început. Procesul fiind unul anevoios din cauza mai multor factori dintre care prejudecățile reprezintă 

una din barierele cel mai greu de învins. De obicei prejudecățile oamenilor sunt mascate, mai puțin declarate și 

asumate: copiii cu deficiențe mintale nu sunt capabili să înregistreze progres indiferent de efortul depus, locul 

lor este în școli speciale, aceşti copii „trag păcatele părinţilor”, nu au posibilitatea de a deveni oameni de succes, 

li se acordă atenție specială nejustificată în detrimentul celorlalți etc. De aceea este necesar ca acțiunea de 

integrare a copiilor cu deficiență mintală să fie o colaborare responsabilă a tuturor participanţilor la actul 
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educaţional (specialişti, profesorii de la clasă, părinţii elevilor cu deficienţe mintale, părinţii celorlaţi elevi şi 

elevii cu CES integraţi). Schimbarea necesită timp și oameni! 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR 

 

Școala Gimnazială Iernut, Județ Mureș 

Structura Grădinița cu Program Prelungit 

Prof. înv. preșcolar. Bexa Andreea Larisa 

 

 Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este oportun 

să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Copiii obișnuiți să 

dăruiască de la o vârstă fragedă ,fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest 

o aduce.  

 Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul 

căreia trăim.  

 Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntar și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință.  

 Voluntariatul are extraordinare valențe educative, fiind o formă de învățare prin acțiune practică, care 

poate genera dobândirea de cunoștințe și abilități. Indiferent că vorbim despre o învățare inductivă, care 

pornește de la situații generale – sau de la cunoștințe teoretice – care sunt apoi translatate în activități practice 

specifice, fie că vorbim despre o învățare deductivă, care pornește de la exemple particulare pe care apoi le 

translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăța.  

 Nefiind un proces rigid și formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilității și al alegerii libere a 

voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activității sale, ceea ce îl face atractiv, învățarea fiind un 

efect al implicării, și nu un scop în sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul 

în care tinerii fac cunoștință în modul cel mai concret cu putință cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm 

sistemul formal de învățământ, trebuie să recunoaștem că de multe ori îi lipsește latura practică, aplicată a 

învățării, latură pe care mulți tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activități de voluntariat. 

 Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , 

în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru asigurarea 

unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

 Pentru ca forma de voluntariat să fie înțeleasă așa cum trebuie, încă de la o vârstă fragedă copiii trebuie 

canalizați spre această formă prin diverse activități desfășurate în școală și nu numai, și să înțeleagă ca fiind 

modul de a oferi fără a primi ceva în schimb. Unitatea de grup arată copiilor că sunt o familie și trebuie să 

acționeze ca atare, iar dacă sunt copii cu posibilități de dezvoltare, aceștia trebuie angrenați în activități care să-

i determine să se facă utili printr-o formă de voluntariat care-și ajută semenii. 
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 Copiii trebuie puși în diverse situații de viață, implicându-se activ în viața comunității din care fac parte. 

În acest fel, se vor simți utili dezvoltându-și încrederea și stima de sine. Vor învăța cât de importantă este munca 

în echipă, dar și sprijinul celor din jur.  

 Cei mici pot realiza lucruri impresionante, această acțiune reușind să-i responsabilizeze, încurajându-i 

să se implice voluntar, alături de părinții lor, de cadrele didactice și în alte proiecte umanitare în sânul 

comunității din care fac parte. De exemplu, voluntariatul – dovadă de responsabilitate”, ,,Sunt mic, dar am o 

inimă mare”, ,,De la inimă la inimă”, .”Din suflet pentru suflet” ,”O lecție de viață”, ,,Micii voluntari ai binelui”, 

,,Bucurii pentru copii”, ,,Nouă ne pasă”, ,,O lume a prieteniei”, ,,Copil ca tine sunt și eu!”, ,,Învățăm să fim mai 

buni”, ,,Împreună pentru copiii noștri”, Eco –Educație, Eco – acțiune”, ,,Schimb de jucării în scop umanitar” , 

Să fii și tu un Moș Crăciun!” etc. 

 Prin derularea acestor activități de voluntariat se urmăresc atingerea următoarelor obiective: 

 dezvoltarea spiritului de voluntariat și a toleranței în rândul elevilor și profesorilor, 

 valorificarea potențialelor individuale ale elevilor, 

 dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare inter și intra personală, 

 dezvoltarea motivației pentru participarea la acțiuni de voluntariat, 

 dezvoltarea spiritului de lucru în echipă și a spiritului creativ, 

 promovarea valorilor educației pentru sănătate, 

 educație pentru mediu, 

 educația pentru timpul liber, 

 educația pentru comunicare. 

 

 În concluzie , voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a 

fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai 

bune. Orice implicare în activități de voluntariat implică o formă de învățare socială, chiar dacă de multe ori 

aceasta nu este conștientizată. Implicarea în activități de voluntariat dezvoltă o serie de abilități și competente 

sociale, ca prima dimensiune a voluntariatului, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranța, încrederea, spiritul 

civic și responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană conștientă de mult mai multe 

aspecte ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă 

cu ele. 
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ÎN FORMAREA TINERILOR 

 

TĂMÎȘI MIRELA-MARIA 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, TÂRGU-JIU 

 

Beneficiile voluntariatului, atât pentru adulți, cât și pentru copii sunt multe. Este știut că a-i ajuta pe alții și a 

contribui la dezvoltarea propriei comunități prin acțiuni pozitive și de impact îi face pe oameni să se simtă bine. 

Pentru elevi, petrecerea timpului desfășurând activități de voluntariat poate fi deosebit de benefică. 

Prin acțiuni caritabile, tinerii intră în contact cu diverși oameni, , socializează, invață să adopte valori civice 

importante și sunt inspirati de ceilalti. Pe măsură ce fac noi conexiuni și învață abilități pentru a învăța mai 

multe și a avansa în cariera, elevii voluntari se simt mai fericiți și mai sănătoși. Ei întăresc legăturile cu 

comunitatea și își extind legăturile cu semenii lor. 

Îmbunătățirea sănătății mintale și a stării de bine este unul dintre motivele importante pentru care elevii ar trebui 

sa fie educați în spiritul voluntariatului. Viața majorității elevilor poate fi foarte ocupată, uneori chiar haotică. 

Temele și examenele pot deveni uneori copleșitoare și chiar stresante. Pe măsură ce elevii învață să-și gestioneze 

programul și să devină mai independenți, experiențele din afara clasei, cum ar fi voluntariatul, pot ajuta la 

îmbunătățirea abilităților de gestionare a timpului și a bunăstării emoționale. 

S-a demonstrat că voluntariatul ajută mult la reducerea și contracararea efectelor negative ale stresului, furiei și 

anxietății, care pot duce la depresie sau probleme legate de abuzul de substanțe. Unele oportunități cheie de 

stimulare a stării de spirit inerente serviciului comunitar includ implicarea în interacțiuni sociale, ajutarea 

celorlalți, acestea având un impact pozitiv asupra oricărei persoane. 

Un alt mare beneficiu al serviciului în folosul comunității este pur și simplu actul de satisfacție deplină și 

dezvoltare personală obținute prin ajutarea celorlalți. În consecință, unul dintre principalele motive pentru care 

elevii pot fi atrași în astfel de activități este acela de a ajuta oamenii și comunitățile cu diverse nevoi prin cauze 

valoroase. Voluntariatul oferă studenților posibilitatea de a-și oferi timpul și talentele pentru a susține o cauză 

care este importantă pentru ei. 

De asemenea, a oferi ceva cuiva, chiar și o vorbă bună sau să aloci altora din timpul tău o parte când au nevoie, 

îi ajută pe elevi să reflecteze asupra impactului propriilor fapte și asupra importanței lucrurilor mărunte. Într-

un climat care încurajează adesea o viață bazată pe consum și tehnologie, promovate masiv în mass-media, 

contribuțiile pe care le fac prin munca de voluntariat întăresc pozitiv o cheie importantă a succesului: chiar și 

cele mai mici sarcini fac o mare diferență în viața oamenilor și organizațiilor care au nevoie. Ei nu trăiesc aici, 

ei fac lumea un loc mai bun! 

Făcând voluntariat într-un grup, elevii sunt capabili să se întâlnească și să lucreze cu oameni care împărtășesc 

interese comune cu ei, extinzându-și cercul de prieteni sau cunoștințe. 

Noile lor legături- alți factori de schimbare, voluntari, angajați- îi pot motiva și inspira și chiar le pot deschide 

niște uși către viitoarea lor profesie. În timp, ei vor putea apela la grupurile de lucru pentru consiliere în carieră. 

Prin urmare, nu numai că fac bine pentru comunitate, ci și pentru perspectivele lor de carieră! 

Chiar și atunci când elevii au rezultate școlare bune, viitorii angajatori ar putea dori, de asemenea, să vadă 

experiența de lucru relevantă pe un CV, fie că vine din muncă plătită sau neremunerată. Învățarea prin activități 

de voluntariat oferă oportunități de consolidare a abilităților, îmbunătățind în același timp viața altora. Învățarea 
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practică inerentă muncii voluntare oferă tinerilor avantajul competitiv necesar pe măsură ce intră pe piața 

muncii. 

Prin intermediul serviciului în folosul comunității, elevii sunt capabili să aplice ce au învățat în clasă la scenarii 

din lumea reală, cu implicații reale. Ei vor dezvolta funcții cheie ale carierei în leadership, managementul 

timpului și rezolvarea problemelor, toate acestea conducând la o mai mare încredere în momentul căutării unui 

loc de muncă și al interviurilor. 

Voluntariatul este o modalitate eficientă de a explora diverse căi și oportunități de dezvoltare profesională. Când 

vine vorba de alegerea unui domeniu, munca de voluntariat poate ajuta tinerii să descopere dacă alegerea unei 

cariere este potrivită sau nu. În ciuda a ceea ce crezi că știi sau vrei să devii, până când nu încerci prin practică, 

este greu să fii sigur că o anumită carieră este ceva ce îți va plăcea sau ți se va potrivi. Prin voluntariat, ei vor 

putea să-și extindă cunoștințele, să-și dezvolte abilități transferabile și să demonstreze un interes hotărât pentru 

un anumit domeniu de activitate. Acest lucru dă putere tinerilor să aibă încredere în ei, știind că au ales calea 

potrivită în viață. 

Voluntariatul oferă elevilor posibilitatea de a exersa și de a dezvolta o serie de abilități sociale, relaționale și 

alte abilități benefice pentru viață și carieră, cum ar fi ingeniozitatea, colaborarea și spiritul de inițiativă. 

Voluntariatul oferă o oportunitate de a afla mai multe despre rezolvarea problemelor din lumea reală în mod 

creativ, gestionând în același timp timpul și resursele limitate în mod eficient. Totodată, când un tânăr are 

experiență în activități de voluntariat, demonstrează angajament, empatie și o înțelegere mai profundă a 

interacțiunilor interpersonale și a muncii în echipă, precum și abilități foarte căutate în comunicare, conducere 

și servicii pentru clienți. Voluntariatul, de asemenea, arată că un tânăr este motivat și are spirit de  inițiativă, 

chiar și fără  obținerea de câștig personal. Acest lucru reflectă un spirit antreprenorial și o abordare proactivă a 

muncii sale. 

Atunci când un tânăr participă la activități de voluntariat, va începe să lucreze cu multe persoane, grupuri, etnii, 

vârste și medii socio-economice diferite, toți având același scop sau aceeași cauză. A învăța să lucrezi cu diferite 

tipuri de oameni și populații și să personalizezi comunicarea cu aceștia are un impact extrem de pozitiv asupra 

viitoarei vieți profesionale a unui tânăr, deoarece devine mai empatic și mai atent la perspectivele care diferă 

de propria formare. 

Colaborarea implică trezirea culturală și împărtășirea amplă a ideilor mari. A lucra ca voluntar este o 

oportunitate de a practica spiritul deschis în afara sălii de clasă. 

Implicarea în activități de voluntariat îi ajută pe tineri să aibă un impact în lumea lor și să se lanseze mai ușor, 

mai pregătiți pe piața muncii. Noile lor abilități, entuziasmul și programul flexibil îi fac pe voluntari candidații 

ideali pentru orice meserie. Nu în ultimul rând, voluntariatul le oferă șansa de a prețui mai mult oamenii din 

viața lor, de a sprijini comunitatea din care fac parte și de a-și dezvolta abilitați esențiale pentru viață. 
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IMPACTUL EMOȚIONAL AL CĂRȚILOR ILUSTRATE DE LITERATURĂ PENTRU COPII LA 
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Copiii și cărțile. 

Iată o asociere care, în viziunea mea, surprinde chintesența copilăriei, farmecul și prospețimea unui 

timp al celor mici, marcat de nenumărate povești, descoperiri, imagini și joc. 

Când sunt mici, neștiind să citească, copiii chiar se uită în cărți, la desenele derulate, descoperind 

diverse culori, animale, locuri, obiecte, forme și nume. Ilustrațiile din cărțile pentru copii sunt sugestive, 

frumoase, permițându-le prichindeilor să-și lărgească cunoștințele, să pătrundă într-o lume aventuroasă, cu eroi 

și întâmplări care le modelează emoțiile, trăirile. Imaginile din cărți, fie că ilustrează un ursuleț, o cometă, o 

casă mică, o zână sau un zmeu, le rămân în minte copiilor, chiar și după ce au trecut de vârsta basmelor și 

poveștilor. Dincolo de cuvinte, suportul vizual din cărțile pentru cei mici le dezvoltă  imaginația și face ca 

absolut toate lucrurile să devină reale, palpabile și orice obstacol să fie trecut triumfător. 

Cărțile ilustrate reprezintă un izvor de cunoaștere și amuzament pentru copii și, de aceea, la vârsta 

preșcolară, în mod indubitabil, ele reprezintă creuzetul dezvoltării lingvistice și emoționale, capacității 

intelectuale, imaginative și motivaționale.  

Imaginea este un punct important al comunicării. La copii, prima comunicare e prin imagine pentru 

că, din punct de vedere funcțional, retina copilului e asaltată de forme şi culori pe care le înregistrează 

neraţional, în ansamblu, global, fără adâncime. Există un fel de relație de dragoste între cititorii foarte mici și 

cărțile lor ilustrate, mai ales înainte ca ei să învețe să citească. Cartea este un simbol al culturii, al cunoașterii, 

al legăturii dintre oameni, un minunat mediator care dezvoltă gândirea prin solicitările sale senzoriale, iar 

copilul va simți plăcerea de a pronunța cuvinte atunci când părintele îi citește dintr-o carte și se va lăsa purtat 

de imaginile sugerate de cuvinte.  

În lumea copiilor, cartea poate fi un obiect-jucărie (Marinopoulos, 2014) pentru că există cărți din 

materiale diferite și colorate în culori atractive. Unele conțin puzzle-uri, scot diverse sunete, dar, cel mai adesea, 

cărțile pentru copii sunt însoțite de imagini sugestive ale poveștilor, fragmentelor sau poeziilor scrise. Cartea 

ilustrată pentru copii pune bazele educației vizuale și deopotrivă, este menită să stârnească interesul pentru 

poveste, pentru eroi/eroine, să amuze, să mângâie, să stârnească emoții, să ațâțe curiozitatea, să le vorbească. 

Un copil care are încă de mic o carte de poveşti în mână va fi curios să cunoască acea carte, să îi vadă imaginile, 
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iar apoi, pe măsură ce creşte, să citească poveştile şi să evadeze în lumea lor. „Oricât de simple şi uşoare ar 

părea aceste poveşti, ele nasc în copii, fără îndoială, dorinţa de a fi asemănători cu cei buni care ajung fericiţi 

și, în acelaşi timp, se naşte în sufletul lor teama de nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei 

răi” (Perrault, f. d.).  

La vârsta preşcolară, efectele educative realizate prin creaţiile literare se opresc mai mult la însuşirea 

noţiunilor morale şi sensibilizarea vieţii afective a copilului. Referitor la afectivitate, s-a observat că succesul 

literaturii la preşcolari este asigurat prin puternica încărcătură afectivă a textului. Lectura basmelor şi poveştilor 

prezintă o deosebită importanţă educativă şi prin reliefarea calităţilor eroilor, care constituie pentru copii modele 

demne de urmat sau dimpotrivă, defecte care trebuie ocolite (Ockwell-Smith, 2015). 

 Mai mult decît atât, poveștile, prin personajele lor ilustrate, le vorbesc copiilor despre dorințele, fricile, 

fantasmele, aversiunile și rivalitățile pe care le trăiesc, sunt imaginea a ceea ce pune stăpânire pe ei și despre 

care nu se vorbește. Citind și privind de nenumărate ori, recitind copilului o poveste, el o încorporează ca pe 

ceva bun, hrănitor. Pasajele când îi este teamă sunt momentele cheie ale lecturii, când copilul se dezvoltă și 

chiar dacă provoacă teamă, povestea se ascultă cu plăcere, iar imaginile sunt privite cu atenție, ele transmițând 

conținuturi inexprimabile ale inconștientului. Povestea din carte exprimă, într-o formă simbolică adaptată, 

preocupările copilăriei și relațiile copilului cu părinții și cu lumea din jur. Lumea basmelor, a poveștilor, a 

cărților, prilejuiește copiilor trăirea unor sentimente complexe, ambivalente, pe care ei nu le pot verbaliza; 

iubirea este amestecată cu ura, teama, renunțarea. Imaginile și cuvintele poveștilor îndeplinesc rolul de sprijin 

pentru dezvoltarea psihică a copiilor pentru că reprezintă o oglindă spre universul lor interior (Marinopoulos, 

2014).  

De asemenea, comunicarea de afecte este una importantă în comunicarea stabilită de imaginile vizuale prezente 

în cărțile ilustrate pentru copii. Copiilor le plac poveștile bune, dar mulți dintre ei caută ceva în plus într-o carte 

ilustrată.  

În mod normal, mesajele afective transmise de creațiile literaturii pentru copii sunt în număr de șase: surpriza, 

bucuria, frica, dezgustul, tristețea, nervozitatea, integrate, codificate, iar copiii găsesc mereu cheia decriptării 

informațiilor cu originalitate.  

 Referitor la impactul negativ al ilustrațiilor din cărți asupra copiilor, toată lumea, de la mic la mare, se 

confruntă cu anumite temeri, frici sau stări de anxietate, într-o perioadă sau alta a vieții și ele nu sunt sentimente 

prea plăcute. Dacă ar fi să ne gândim la situațiile în care adulții experimentează teama, atunci  se poate 

recunoaște, cu mâna pe inimă, că nimeni nu se dă în vânt după o asemenea emoție. La copii, cu atât mai acută 

este senzația neplăcută, a căror imaginație amplifică orice amenințare și îi dă forme concrete. Pe la vârsta de 3 

ani, cei mici încep să își conștientizeze  fricile și sunt ușor de speriat, aflându-se în concretism din punct de 

vedere al psihologiei dezvoltării. În mintea lor, prind viață tot felul de monștri și de personaje fantastice și este 

vârsta perfectă pentru părinți să îi apere de astfel de monștri (Monstrule, ești foarte păros și nu te-ai spălat pe 

dinți! Dispari!) sau să le hrănească această frică (Vine Bau-Bau, deci mănâncă feliile de măr!).  

Doar în anumite limite teama este un sentiment normal, învățându-i pe copii să se protejeze de ceea ce ar putea 

să îi rănească, iar în doze echilibrate, frica, în doze limitate, îi poate învăța pe cei mici să își gestioneze emoțiile 

de acest tip pe care le vor experimenta ulterior, în viață.  

 Bruno Bettelheim este un psiholog focalizat pe înțelegerea  copiilor cu probleme emoționale. El 

consideră că „ pentru a îmbogăți viața copilului, trebuie să îi stimulezi imaginația, să îl ajuți să își dezvolte 

inteligența și să își clarifice emoțiile; să fie cât mai familiarizat cu fricile, anxietățile și aspirațiile sale, să iei în 
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serios dificultățile pe care le resimte și, în același timp, să promovezi încrederea copilului în sine și în viitorul 

său” (Bettelheim, 1976, p. 136). Cel mai adesea, părinții trăiesc cu impresia că un copil nu trebuie implicat în 

povești sau întâmplări care îl tulbură cel mai mult: fricile și anxietățile sale fără formă, fanteziile sale furioase, 

haotice sau chiar violente.  

 În mod conștient și evident, unii părinți evită să le citească copiilor basme sau povești care conțin 

personaje negative, malefice, distructive - zmei, vrăjitoare, mame vitrege - încercând să își protejeze copiii de 

lucrurile rele și înfricoșătoare, arătând copiilor doar partea frumoasă și idealizată a vieții. Procedând astfel, 

adulții le pot face acestora un mare deserviciu pentru că, pe de o parte, este foarte important să aleagă acele 

povești potrivite vârstei copiilor și să nu le fie teamă să îi lase să se confrunte și cu fricile lor cele mai adânci. 

Pe de cealaltă parte, există o categorie de părinți care modifică exact lucrurile frumoase, dulci din povești, cu 

precădere finalul apoteotic și fericit, considerând că nu sunt realiste, că sunt doar iluzii care nu se aplică în viața 

reală, ducând la confuzia celor mici. Basmele spun, prin evenimentele violente, că unele aspecte ale vieţii sunt  

urâte sau nedorite, evitând hiperprotejarea copiilor ce poate duce la anxietate, atitudini idealizante, ce le-ar 

submina de fapt dezvoltarea. Deşi sunt crude uneori, basmele ar întări rezistenţa emoţională a copiilor (Kiel & 

Maack, 2012). 

 Poveștile cu imagini sunt atât de importante, deoarece reprezintă expresia cea mai pură și mai simplă a 

conținuturilor psihice inconștiente și au o adevărată putere terapeutică în viața copiilor pentru că ele îi pot 

influența profund și pozitiv, adresându-se acestora într-un limbaj simbolic și ușor accesibil lor, vorbindu-le la 

nivelul imaginilor și sentimentelor. 

 

 Simplul fapt de a asculta o poveste este deja terapeutic pentru copii, deoarece, dacă sunt receptivi, 

imaginile poveștii străbat și fortifică ființa lor. Anumite motive îi pot atrage mai puternic decât altele, motive 

care exprimă ceea ce un copil simte într-o manieră în care nimic altceva nu o poate face. Poveștile ne vorbesc 

despre cine suntem, despre nevoile, speranțele și fricile noastre, ne pot ajuta să ne imaginam ce fel de persoane 

am dori să devenim. Mai mult, personajele din povești adesea întruchipează probleme și preocupări personale 

și încă de la o vârstă fragedă, facem din povești o parte a vieții noastre. Adesea, poveștile ne însoțesc prin viață 

și ne susțin în momente dificile, astfel că ele îi pot ajuta pe copii să vadă și cum pot învinge problemele și 

obstacolele lor. 

 Atunci când copiilor li se citesc povești, aceștia se identifică imediat și naiv cu personajele prezente. 

De exemplu, citind povestea Rățușca cea urâtă, toți copiii cu sentimente de inferioritate și care au fost respinși 
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speră că și ei, într-un final, vor deveni persoane deosebite, admirate de ceilalți. Eroul unei povești este o figură 

arhetipală ce prezintă un model al eului ce funcționează sănătos și vital, în acord cu sinele, iar conectarea la o 

poveste cu un erou preferat este, de aceea, o necesitate esențială pentru un copil care trăiește o situație de viață 

dificilă. Preșcolarii se identifică cu personajul sau eroul/eroina din poveste și ilustrațiile ei, iar acest lucru are 

ca efect psihologic pozitiv speranța că problemele au, într-adevăr, soluții dacă le abordăm în mod creativ. De 

cele mai multe ori, eroul, personajul poveștii este singur, pierdut și înspăimântat. Acestea sunt și sentimentele 

cu care un copil se poate identifica cu ușurință și este important că, de-a lungul călătoriei sale, eroul primește 

sprijin datorită perseverenței și curajului său. În acest fel, poveștile spuse copiilor sunt magice și terapeutice, 

pentru că citindu-le, copiii se simt înțeleși, validați și îmbogățiți, iar vraja poveștilor cu ilustrații are un impact 

profund asupra dezvoltării psihologice, emoționale armonioase a copiilor. Structura, culorile, tonurile, fontul 

imaginilor din povești îi încurajează pe copii să se abandoneze fluxului liber al fanteziei lor, responsabil de 

creșterea disponibilității energiei lor psihice. Poveștile ilustrate pot da, astfel, o cheie la problemele copiilor, o 

cheie într-o lume fantastică unde schimbările extraordinare sunt posibile.  

 Copiii învaţă descoperind. Felul în care oamenii, copiii transmit emoții, mesaje, senzații, toate acestea 

trec prin întreaga ființă. Mânuirea unei cărți implică bucurie: atingerea copertei, a filelor, a ilustraților, mirosul 

hârtiei, al cernelei, iar emoțiile fundamentale, cum ar fi descoperirea, identificarea, empatia, sunt vehiculate 

datorită cărții și rămân gravate în memorie. Poveștile îi încurajează pe cei mici să investigheze, să creeze, să 

descopere și îi motivează să cunoască treptat oameni, evenimente, lumea din jurul lor, dar și lumea emoțională 

interioară.  

 Cred cu convingere că un prim pas în dezvoltarea unei relații de iubire pentru cartea ilustrată îl 

reprezintă declanșarea unei emoții în întregul copilului. Cartea și imaginile ei trebuie să îi facă pe cei mici să 

rezoneze emoțional pentru că doar emoția este declicul pentru începutul unei relații speciale, copil – carte. O 

poveste ilustrată este bucurie, relaxare, dorința de a afla povestea până la capăt, de a cunoaşte personajele, de a 

râde la glume, de a trăi aventura, de a te emoţiona sau a te speria. Este setea de a cunoaşte  și  de aceea, copiilor 

le place să îşi aleagă singuri cărţile. Sunt părinți care îi însoțesc pe cei mici în librării și îi lasă să răsfoiască în 

tihnă cărțile, să le simtă, să se entuziasmeze, iar odată ajunși acasă, o vor citi și privi pe nerăsuflate.  

Mai există un aspect interesant al relației carte – copil: copiilor le place să li se citească poveşti, chiar şi după 

ce ei au învăţat să citească singuri. Nu există mod mai bun de a percepe lectura ca pe un moment de relaxare, 

de linişte, de iubire şi de calm.  

 Dragostea pentru cărţi ar trebui să-i însoțească pe copii toată viaţa, să îi ajute, să îi scoată din mulţime, 

să îi facă să strălucească.  
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STUDIU DE CAZ 

 

Prof. Înv. Preșc. Șoimoșan Ioana Andrada 

Grădinița PP „Palatul fermecat”, Arad 

Structura Grădinița P.S. Nr. 2, Arad 

 

Date de identificarea ale copilului 

Nume şi prenume: F. L. 

Sexul: masculin 

Data şi locul naşterii: 2018, Arad 

Vârsta: 5 ani 

Domiciliul stabil: Arad 

Naţionalitatea: română 

Tipul familiei: monoparentală (prin sentință judecătorească este încredințat tatălui, cu care copilul locuiește în 

timpul săptămânii; mama îl ia doar la sfârșit de săptâmână) 

 

Prezentarea familiei şi a mediului familial 

Mama: Numele şi prenumele: B.A. 

Domiciliul legal : Arad 

Studii: medii 

Meserie: confecționer 

Naţionalitatea: română 

Starea de sănătate: bună, nu suferă de nici o boală cronică sau transmisibilă 

Elemente personale semnificative: evoluţie normală în familia de origine, locuieşte singură şi cu unicul copil 

în weekend. 

 

Tatal: Numele şi prenumele: F.C. 

Domiciliul legal: Arad 

Studii: medii 

Meserie: gestionar  

Naţionalitatea: română 

Starea de sănătate: bună, nu suferă de nici o boală cronică sau transmisibilă 

Elemente personale semnificative: provine dintr-o familie normală, locuiește cu unicul copil 

 

Condiţiile materiale ale familiei sunt bune în ambele familii. 

 

Problema investigată: hiperactivitate, devieri comportamnetale și tulburări de vorbire 

 

Date medicale 

Evoluţie fizică normală, nu suferă de nici o boală cronică sau transmisibilă. 

 

Educaţia copilului 

L. frecventează grădiniţă de 3 ani şi este în grupa mare. La grădiniţă, activitatea lui preferată este jocul liber. 

Nu participă la activităţile de grup decât dacă este solicitat, nu este atent și își găsește alte preocupări, este într-
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o continuă mișcare. Prezintă și câteva tulburări de limbaj, specifice vârtsei. Nu respectă regulile grupei. Pe 

doamna educatoare o ascultă doar când este atenționat de mai multe ori. Rezulatatele la activitățile desfășurate 

sunt medii. 

 

Manifestări comportamentale 

L. nu are prieteni în grupa de copii din care face parte. Copii nu-l resping, se joacă cu el, însă doar până acesta 

devine violent sau le ia jucăriile. Câteodată copii râd de el, deoarece nu vorbește corect. L. reacționează violent 

bullying-ului la care este supus în această situație. Însă, el reacționează violent aproape în toate situațiile, și nu 

este vreun copil în grupă care să nu se plângă de comportamentul lui agresiv. În timpul activităților, dă impresia 

că nu ascultă, nu-și găsește locul pe scaun mișcându-și într-una mâinile și picioarele. Tot în timpul activităților 

ia instrumentele de scris și caietele colegilor și le ascunde. (acesta fiind un mod de a atrage atenția). Dacă nu îi 

convine ceva strigă și aruncă cu obiecte. Nu îți cere scuze niciodată. Nu este niciodată liniştit, îşi deranjează 

colegii şi întrerupe activitatea educatoarei prin comportamentul său. 

 

Măsuri educative 

Doamna educatoare încearcă să-i dezvolte anumite abilități socio-emoționale și să-l integreze 

în colectivul grupei prin antrenarea lui în diferite activităţi. 

Doamna educatoare se îngrijește ca L. să frecventeze şedintele de consiliere cu psihologul și sedințele de terapie 

logoipedică cu logopedul grădiniţei, și urmărește cu interes progresul realizat de acesta. 

 

Recomandări 

Se recomandă să participe la şedinţe de consiliere psihologică și de logopedie; li se recomandă părinţilor să 

petreacă mai mult timp cu copilul, să-i acorde mai multă atenție, să-i arate mai mult dragostea lor, și să-l facă 

să se simtă important și iubit, fiecare în perioada de timp petrecută cu el. Cu siguranță divorțul părinților are un 

impact emoțional negativ asupra copilului, iar comportamnetul acestuia se datorează în mare măsură acestui 

lucru.  Se recomandă integrarea copilului în activități extracurriculare, în special fizice care să fie și un consum 

de energie. Deasemenea se recomandă aplicarea unor metode corecte de lucru cu copilul. 

 

Concluzii 

Inadaptarea și devierile comportamnetale ale lui L. se datorează separării părinților. Prin comportamnetul 

înceargă să atragă atenția asupra lui, să tragă un semnal de alarmă că el este afectat și are nevoie de dragoste, 

afectivitate și întelegere.  

Hiperactivitatea este greu controlată, și are nevoie de mai multe activități fizice pentru a consuma din energia 

pe care o are. 

Tulburările de limbaj sunt specifice vârstei și se vor corecta prin trapie logopedică. 

E necesar să se lucreze și pe dezvoltarea abilităților socio-emoționale, pentru a regla comportamnetul, pentru a 

relaționa cu ceilalți copii, pentru a-și face prieteni și pentru a se integra cu succes în viața de școlar. 
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ACTIVITĂȚILE  DE VOLUNTARIAT ȘI IMPORTANȚA LOR ÎN EDUCAȚIE  

 

PAȘCA FLORICA   

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HIDIȘELU DE SUS 

 

 

 

          Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală.  

         Voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților. Acesta este definit printr-o Lege a 

Voluntariatului inițiată în 2006, astfel: ,,activitate de interes public, desfășurată din proprie inițitivă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială” ( Art .2. Lg. 195/2001). Voluntariatul 

se naște în inima fiecăruia, nu în vreun statut sau organizație sau în discuții mediatizate.  

          În România, activitatea de voluntariat a început să se dezvolte, după revoluție, când organizații 

internaționale de renume Peace Corps și Voluntary Service Overseas și-au extins activitatea și în țara noastră. 

Ulterior, organizații precum World Vision, Habitat for Humanity, și-au creat filiale în România. Dar 

voluntariatul a început să prindă cu adevărat contur atunci când organizațiile au început să dezvolte centre 

locale, implicând comunitatea în desfășurarea activităților de voluntariat.  

        Începând cu anul 2000, în România se aniversează Ziua Internaţională a Voluntarilor pe 5 Decembrie. 

Anul 2011 a fost declarat Anul European al Voluntariatului. 

        Activitățile de voluntariat se situează pe coordonata formării profesionale și dezvoltării educației . Prin 

activitățile de voluntariat suntem asigurați că lumea se îndreaptă în direcția dorită . 

        Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada 

copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale, 

dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne o 

activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în 

societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un 

om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

          Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

         Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul 

de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care 

se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 
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personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

       Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru.    

       În domeniul educației , voluntariatul are un rol extrem de important , vizând dezvoltarea personalității 

elevilor . Voluntariatul poate fi o activitate atractivă chiar și pentru cei mici , iar implicarea acestora încă de la 

fragede vârste este un exemplu de bună practică pe care societatea ar trebui să-l promoveze . 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

 Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

 Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

 Își setează obiective mai realiste în viață; 

 Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

 Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

 Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

 Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

 Își formează prieteni noi; 

 Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

 Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

          Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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STRATEGII DIDACTICE VARIATE ȘI INCLUZIVE PENTRU REALIZAREA 

COMPETENȚELOR SPECIFICE ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE, UTILIZÂND 

RESURSE SPAȚIALE NONFORMALE – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

                                                                                       Prof. Ioana Tripa 

                                                                                      Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara 

 

 

          Deoarece oamenii primesc influențe educative din multiple direcții, activitățile formale 

(instituționalizate) trebuie conjugate cu cele nonformale (extrașcolare) și cu cele informale (difuze) 

pentru a-și dovedi eficiența. Deși educația formală se situează pe primul loc, cea nonformală are o 

acțiune mai evidentă în momentul în care educabilii ajung la autoeducație. 

         Educația nonformală a primit de-a lungul timpului o serie de definiții, dintre care reținem că ea 

constituie „ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într-un cadru instituționalizat 

extradidactic sau/și extrașcolar” (S. Cristea, Dicționar de pedagogie) văzut ca „o punte între 

cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal” (G. Văideanu, Educația la frontiera 

dintre milenii). 

      Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se 

formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern 

de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă 

plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. Trebuie să precizăm că este utilă respectarea unor reguli și 

principii pentru a desfășura activități nonformale de calitate. Acestea au la bază competențele și 

conținuturile educației formale și oferă diverse posibilități de aplicare a cunoștințelor dobândite în 

cadrul educației oficiale. Nu exclud efortul elevilor și sunt atractive datorită formelor lor variate 

(cercuri de lectură, sportive, cultural-științifice, întâlniri cu scriitori, cluburi de știință, serbări școlare, 

drumeții, excursii, tabere, expediții, școala de weekend, concursuri, vizionări de spectacole, vizite la 

muzee, biblioteci etc.). De regulă, activitățile au loc în școală și sunt constituite din cercuri pe 

discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiții culturale/sportive, sesiuni de comunicări 

științifice, comemorări sau festivități, olimpiade etc. Au caracter formativ-educativ, sunt facultative 

sau opționale, cunosc modalități diferite de finanțare, nu presupun acordarea de note și evaluarea 

riguroasă, promovează munca în echipă, presupun un demers cross-/ trans-/interdisciplinar, sunt 

dirijate de personal specializat, aflat în strânsă legătură cu părinții, elevii, organizațiile socioculturale 

sau politice. Conținutul este organizat pe arii de interes, nu pe ani de studiu sau pe discipline 

academice. 

           Valențele educative ale activităților nonformale reliefează relația mai destinsă, mai apropiată 

dintre educator și educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot 

manifesta spontan și liber. Adultul nu își impune punctual de vedere, cel mult sugerează, cooperează 

și îi sprijină să devină buni organizatori ai propriei activități. ~n prim-plan se află educabilul, în plan 

secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul să își poată valorifica abilitățile 

organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității. Paleta de strategii didactice 

variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul nemijlocit cu oamenii, cu 
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fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, producător, lider de opinie, cu 

alte cuvinte, participant activ la propria învățare. 

           În vederea creșterii interesului școlarilor pentru cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri 

emoționale autentice, activitățile nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, 

preocupările, preferințele elevilor.Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și 

socială, activitățile nonformale, ca și cele formale, se adaptează cerințelor individuale ale elevilor, 

potențialului acestora. 

        Nu putem nega valențele psihologice ale educației nonformale: individul se adaptează mai ușor 

cerințelor ulterioare ale societății, observându-se schimbări la nivelul vieții de familie, a pieței forței 

de muncă, a comunității, a societății multiculturale și a globalizării. 

Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevi în cadrul acestor activități. 

Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice învățării 

continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și transferarea lui în 

diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experiențelor pozitive. 

            În ultimul timp, constatăm o tendință de apropiere între educația formală și cea nonformală: 

prima tinde să devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor și motivațiilor specifice educabililor, în 

vreme ce a doua se organizează din ce în ce mai riguros, urmărește o cât mai explicată recunoaștere 

publică, folosește metode deja probate și recunoscute de specialiști, urmărește asigurarea unei anumite 

calități.  

           Activitățile nonformale pe care le desfășurăm cu copiii  se desfășoară după o planificare 

riguroasă centralizată la nivelul școlii, semestrial sau anual. Urmărim să desfășurăm activități în 

concordanță cu particularitățile de vârstă, nivelul de pregătire al copiilor, sferele de interes ale acestora 

și, nu in ultimul rând ,căutăm să desfășurăm activități interesante și atractive. Una dintre aceste 

activități a fost organizată in colaborare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,, Paul Popescu 

Neveanu”, Timișoara. Am elaborat impreună cu mai mulți parteneri un proiect ce s -a derulat pe 

perioada unui an școlar. Prezint în continuare principalele aspecte din cadrul proiectului.  

Scop 

Promovarea principiilor educației incluzive, stimularea și dezvoltarea capacităților psiho – 

individuale de adaptare la mediu a copiilor cu cerințe educative speciale prin participarea la activități 

educative special elaborate in colaborare cu unitățile școlare partenere. 

Obiective 

1.Dezvoltarea sociabilității copiilor, prin participarea la activitățile organizate pe grupe de copii 

2.Echilibrarea întregii personalități a copiilor, prin cultivarea unor trasături de caracter pozitive 

3. Cultivarea imaginației si a creativității 

4. Consolidarea deprinderii de a compune în mod original și personal spațial plastic , folosind tehnici 

diferite 

5.Dezvoltarea interesului față de activități artistice 

6.Formarea și dezvoltarea deprinderilor ritmico- melodice 

7. Stimularea  interactivității și a cooperării 

Resurse umane 
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La activitățile desfășurate pe durata parteneriatului, participă  preșcolari, elevi și cadre 

didactice de la unitățile școlare implicate în proiect, din învățământul de masă , învățământul special 

și special integrat. 

 Echipa de proiect este formată din: 

1. C.S.E.I,, Paul Popescu Neveanu ” Timișoara 

Prof. Mioara Novac-director 

Prof.Ioana Dodoiu- director adjunct 

Prof. Diana Bumbacilă – insp. de specialitate ISJ Timiș 

Prof. Simona Raicov- coordonator proiect 

Prof. Alina Pirtea – coordonator proiect 

Prof. Daniela Versigan - coordonator proiect 

2. Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara 

Prof. Daniela Lobază – director 

Prof. Crina Pascuț - coordonator proiect 

Prof. Ioana Tripa -coordonator proiect 

Prof. Lucica Pleș- coordonator proiect 

3.Scoala Gimnazială Giarmata 

Prof. Darius Mirea – director 

Prof. Simona Catalina- coordonator proiect 

Gradinița cu program prelungit Nr.38, structura Gradinița PP Nr. 6 

Prof . Bianca Anton-– director 

     Prof. Emilia Turcu- coordonator proiect 

 

Resurse materiale: 

Ca resurse materiale se folosesc : hârtie glasată, acuarele, lipici, creioane colorate, foarfecă, 

hârtie creponată, materiale refolosibile, baloane, creta, colorată, CD-player, laptop, măști, 

marionette, etc. De  asemenea se   folosesc  materiale pentru copiator, hartie Zerox, cartuse 

imprimantă, plicuri, timbre, etc. 

Planificarea activităților: 

1.Zâmbet de copil-concurs, activități educative- distractive, jocuri muzicale, confecționare 

ornamente de Crăciun, colinde. 

2.Învățăm să dăruim- oferirea de cadouri 

3.Minunata lume a copilăriei- concurs, activități dedicate zilei de 1 Iunie 

Descrierea activității 

În fiecare unitate școlara parteneră se  organizează activități de realizare a unor lucrări 

specifice temei propuse . Cele mai bune lucrări  sunt  selecționate și  participa  la un  concurs 

organizat de C.S.E.I Paul Popescu Neveanu , unde sunt  prezentate într – o expoziție și premiate.  

 

Secțiunile concursului sunt: 
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1. Pentru școlile de masă 

a) Creații handmade din diverse materiale 

b) Concurs de desene, afișe, pictură, colaje 

Responsabili: 

Coordonatorii și organizatorii din unitățile partenere 

Beneficiari 

Elevii și cadrele didactice participante, organizatorii, mass-media, vizitatori, comunitatea 

locală 

Beneficiari direcți si indirecți: 

Elevii participanți la proiect, cadrele didactice coordonatoare și unitățile școlare implicate, pe 

de o parte , comunitatea locală și toate persoanele care asigură    buna desfășurare  a activităților 

incluse în proiect. 

Modaliăți de realizare: 

Elevii  participă  la activități instructive- educative , la acțiuni desfășurate în aer liber , sala 

de curs, sub forma de concursuri distractive, de creație plastică și muzicală , dăruiesc creații proprii, 

jucării, în urma  cărora  pot  achiziționa o serie de cunoștințe, deprinderi și abilități necesare 

dezvoltării unui comportament pozitiv în societate ,   dezvoltării stimei de sine, pot  achiziționa si  

noi tehnici de comunicare și de expresie artistică, pot  trăi bucuria oferirii și primirii de cadouri.  

 Evaluare: 

- Evaluarea gradului de implicare și a interesului copiilpr pentru activitățile propuse 

- Evaluarea cunoștințelor acumulate prin aplicații practice , fișe de  evaluare ,  

- Realizarea unor miniexpozitii cu lucrările realizate 

Mediatizare si diseminare 

- Realizarea de fotografii și publicarea unor materiale  în revista școlii 

- Popularizarea proiectului pe site-ul școlii, massmedia locală. 

Consider că astfel de activități au atât un rol  de cunoaștere și conștientizare a nevoilor persoanelor 

cu dizabilități, cât și de stimulare a implicării în acțiuni de voluntariat.  
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Noi tendințe în educația timpurie a copiilor cu CES 

Prof. înv. Preșcolar.Gorcea Valentina Cornelia 

Școala Gimnazială Iernut-Grădinița cu Program Normal Cipău 

 

Odată cu conturarea noilor direcții de dezvoltare în educația românească,devin tot mai evidente și mai 

strigente necesitățile reformării învățământului special, în sensul asigurării accesului la educație și instruire,al 

garantării unor drepturi și șanse egale pentru toți copiii,indiferent de gradul și tipul dizabilității. 

În aceste condiții, integrarea devine o realitate și se refera nu numai la deschiderea porților școlilor de 

masă pentru a-i primi pe copiii cu dizabilitîți ușoare, și mai ales, la integrarea și includerea copiilor cu 

dizabilități severe,profunde sau asociate într-o formă competentă,organizată și eficientă de educație.Copilul cu 

dizabilități severe,profunde sau asociate reprezintă doar o altă individualitate și trebuie abordat tocmai din 

această perspectivă. 

Dizabilitatea severă ,profundă sau asociată prezintă, la preșcolar, un tablou simptomatologic,foarte larg, 

incluzând atăt caracteristici generale pentru toți copiii cu acest tip,de dizabilitate, căt și aspecte particulare,ce 

decurg,pe de o parte din combinația deficiențelor prezente,iar pe altă parte din gradul/severitatea acestora. 

Referindu-ne la paleta manifestărilor comune tuturor copiilor cu deficiențe severe profunde sau 

asociate,putem preciza căteva dintre acestea: 

 -dificultăți ale mobilității fizice generale; 

 -incapacitatea de auto-îngrijire și dificultăți de autoservire; 

 -nivelul senzorial limitat,absența oricărui mijloc de învățare spontană; 

 -disconfortpsiho-afectiv și manifestări de automutilare, comportamente autostimulative persistente și 

rezistente la intervenție; 

Toate aceste caracteristici au puternice repercusiuni asupra tipurilor de servicii educaționale și de recuperare 

alocate copilului. Dacă până nu demult, copiii cu dizabilități severe, profunde și/sau asociate erau 

considerați irecuperabili și plasați în structuri educaționale rigide, de tipul căminelor-spital sau căminelor-

școală, în prezent se acordă o atenție sporită includerii acestora într-o formă de educație incluzivă, ca o 

consecință a recunoașterii drepturilor fundamentale ale acestora și a asumării premiselor de unicitate, 

diversitate și educabilitate în învățământul românesc. 

 În cazul acestui tip de dizabilitate, prioritățile de dezvoltare ale preșcolarului sunt limitate la formarea 

și dezvoltarea acelor abilități fundamentale pe care copilul, în mod normal, le depune spontan. Prin urmare, 

înainte de a-l învăța să-și lărgească sfera cunoașterii și să se exprime, copilul cu dizabilități severe, profunde 

și/sau asociate trebuie ajutat să-și formeze acele modalități elementare de asigurare a confortului fizic și 

afectiv și trebuie îndrumat către achiziționarea unor instrumente care-i permit pentru început să 

interacționeze, apoi să exploreze și în cele din urmă să cunoască mediul extern. Este important ca mai întâi 

să-și formeze o bază de cunoaștere pentru ca ulterior săă aibă ce experimenta. 
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 Programa școlară pentru acești copii se structurează pe următoarele domenii curriculare, realizate de 

către educatoare, respectiv: activități de autonomie personală și socială, activități de comunicare, activități 

de educație fizică și senzorial-cognitivă, activități de expresie psihomotrică, activități ludice. 

 Programul educativ are caracter progresiv și se va centra inițial pe stimulare și dezvoltare senzorială și 

motorie, pentru ca ulterior să fie extins pe cele cinci axe fundamentale ale dezvoltării psihice, respectiv: 

comunicare, cogniție, psihomotricitate, autonomie personală și socială. 

 Planificarea activității se face pe principiul „Plan de intervenție personalizat” coordonat de către 

profesorul psihopedagog și elaborat în colaborare cu educatorul, cu medicul, psihologul, kinetoterapeutul 

și familia copilului, cu identificarea unor puncte-cheie de dezvoltare pe termen lung, a unor obiective pe 

termen lung , fiecare domeniu fiind proiectat printr-un program de intervenție personalizată (PIP). 

 Durata unei activități frontale este de maximum o oră, pentru a se asigura stimularea tuturor copiilor pe 

durata desfășurării ei, durata unei activități individuale sau în grup mic este de maximum o jumătate de oră, 

dar respectă ritmul individual al fiecărui copil. 

 Un punct important al intervenției îl reprezintă colaborarea cu părinții și consiliera acestora, implicarea 

directă a lor în lucrul efectiv cu copiii, nu doar în calitate de observatori, ci de participanți activi. Numai 

astfel se poate asigura continuitatea programului și se pun bazele unei învățături autentice și eficiente. 
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    Familia şi comunitatea – 

parteneri ai şcolii incluzive 

 

Profesor, Timofte Mihai 

Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu”,, Iași 

 

            Orice sistem de educaţie, oricât ar fi de perfect, rămâne neputiincios, dacă se ciocneşte de opoziţia 

sau indiferenţa părinţilor.”  

                                                                                                                                             H. Stern 

 

             O şcoală prietenoasă copilului este, înainte de toate, o şcoală incluzivă, deschisă pentru toţi copiii din 

comunitate. Sensibilizarea şi informarea membrilor comunităţii, părinţilor privind incluziunea educaţională a 

copiilor cu CES rămâne a fi un obiectiv major şi reprezintă formarea/dezvoltarea unei atitudini 

nondiscriminatorii faţă de copiii cu CES în şcoală şi în comunitate. În acest sens, şcoala trebuie să interacţioneze 

în mod activ cu părinţii, inclusiv a copiilor cu CES, cu APL, ONG-uri, biblioteca din localitate, agenţii 

economici, centrul medical. 

 Familia şi comunitatea, parteneri ai şcolii inclusive. 

              Se afirmă, pe bună dreptate, că familia este prima şcoală a copilului. Datorită posibilităţilor pe care le 

are/ar putea să le aibă, familia reprezintă un mediu de socializare şi educare a copilului din cele mai complexe. 

„Amprentele pe care părinţii le lasă pe structura şi profilul spiritual-moral al personalităţii propriilor copii se 

menţin toată viaţa”, afirmă M. Golu. Prin urmare, climatul psihosocial existent în familie, modelele de conduită 

oferite de către membrii familiei, influenţele educative pe care familia le exercită asupra copilului au un impact 

hotărîtor asupra formării personalităţii acestuia. O înrâurire substanţială asupra copiiilor, atât în plan social, cât 

şi educaţional, o are şi comunitatea. Fiind parte a comunităţii, copilul identifică raporturile stabilite între 

membrii ei, observă valorile şi normele asumate teoretic şi exprimate comportamental de către aceştia. Din 

aceste considerente, şcoala are nevoie de ajutorul familiei şi al comunităţii pentru a sprijini şi a îndruma adecvat 

copilul în viaţă. Or, atunci când părinţii şi comunitatea devin partenerii şcolii în educaţie, în jurul elevilor se 

formează o colectivitate de suport, care poate funcţiona ca un mecanism bine pus la punct. Acest fapt este 

stipulat, în mod special, în documentul Standarde de calitate pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar 

general din perspectiva şcolii prietenoase copilului.  

           Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii incluzive, deoarece:  

 beneficiari ai colaborării sunt, în primul rând, elevii;  

 contribuie la dezvoltrea abilităţilor educaţionale şi sociale ale părinţilor şi ale altor actori comunitari;  

 se produce schimbul de idei între părţi şi are loc identificarea unor idei deosebite; 

 contribuie la soluţionarea anumitor probleme;  

 pot fi anticipate şi prevenite anumite situaţii dificile;  

 facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii;  

 oferă servicii şi suport familiilor; 

 oferă părinţilor şi altor membri ai comunităţii oportunităţi de a participa activ la experienţele educaţionale ale 

elevilor. 

 

Ce acţiuni trebuie să-şi asume şcoala pentru a dezvolta un parteneriat viabil  

cu familia şi cu comunitatea în vederea creării unui mediu incluziv? 
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 Creşterea iniţiativei şi a implicării managerilor instituţiilor de învăţămînt în sensibilizarea familiei şi a 

comunităţii privind incluziunea educaţională şi socială reprezintă un pas important în procesul de edificare a 

unui mediu incluziv. În acest sens, este recomandabilă elaborarea şi implementarea în şcoală a unor 

proiecte/activităţi ce ţin de domeniul educaţiei incluzive, centrate pe parteneriatul cu familia şi cu actorii 

comunitari. Astfel, părinţii şi actorii comunitari vor deveni beneficiari direcţi ai unor activităţi educaţionale, 

seminare de formare în domeniul incluziunii etc. 

 

 Un rol aparte în dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie îl au comitetele/asociaţiile de părinţi. Şcoala trebuie 

să redirecţioneze activitatea acestora, astfel încît să devină structuri active şi dinamice în asigurarea legăturii 

dintre familie şi şcoală.  

 Pentru sensibilizarea APL în vederea implicării active în crearea mediului incluziv este recomandabilă invitarea 

funcţionarilor de la Primărie la consiliile profesorale şi la Consiliile de administraţie, la adunările cu părinţii la 

care se discută subiecte ce ţin de incluziunea educaţională. La fel şi reprezentanţii şcolii pot participa la şedinţele 

consiliului local. 

 Agenţii economici din comunitate pot contribui la amenajarea mediului fizic şcolar, accesibil pentru toţi elevii, 

inclusiv pentru cei cu CES. Administraţia şcolii trebuie să-i informeze pe aceştia despre nevoile instituţiei şi să 

le prezinte convingător şi argumentat beneficiile reciproce ca urmare a colaborării. Pentru a-i apropia de şcoală 

şi a-i face să înţeleagă problemele şcolii din interior, agenţii economici pot fi invitaţi ca persoane-resurse la 

unele ore şi în cadrul activităţilor educaţionale. De asemenea, agenţii economici pot să participe la unele 

seminare de instruire organizate în şcoală.  

 Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă reprezintă nu doar un serviciu de sprijin pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale din şcoală şi din comunitate, ci şi locul care poate să asigure un mediu favorabil 

desfăşurării unor activităţi cu părinţii şi cu actorii comuntari. Din aceste considerente, ar fi în beneficiul tuturor 

dacă administraţia şcolii şi APL şi-ar uni eforturile întru crearea unui astfel de centru care, cu siguranţă, va 

contribui la edificarea mediului incluziv în şcoală şi în comunitate. 

               Educația incluzivă este o necesitate și în același timp o provocare. Incluziunea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în învățământul de masă este un proces complex. Toți copiii au dreptul la educație și 

fiecare copil este capabil să învețe în ritm propriu. Școala și politicile școlare trebuie să se schimbe în funcție 

de nevoile fiecărui copil. Tipul dizabilității, atitudinea cadrelor didactice, a copiilor, implicarea familiei sunt 

factori care influențează educația incluzivă. 

           O școală incluzivă pune accent pe progresul individual și nu pe diferențele dintre elevi; este promovată 

învățarea prin cooperare, în cadrul căreia copiii sunt încurajați să se ajute, învață unii de la alții și fiecare elev 

este valorificat. O școală și un profesor bun sunt aceia care obțin progres cu toți elevii.  

           Școala noastră se dorește a fi un loc unde fiecare copil, indiferent de capacitățile sale intelectuale și 

indiferent de mediul din care provine, să descopere bucuria de a învăța, având șanse egale la educație. Totodată, 

se dorește o «școală» și pentru profesorii ei, susținând și facilitând oportunități de dezvoltare profesională și 

personală. Școala noastră intenționează să asigure calitatea predării și învățării prin preluarea de bune practici 

din sisteme de învățământ europene, ca educația din școala noastră să țină pasul cu transformările generate de 

Uniunea Europeana. 
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SOS 112 

POMPIERII 

Prof. pt. înv. Preșcolar  Ilea Tecla  

Grădinița cu P.P.”Așchiuță”Cluj-Napoca 

 

      In activitatea mea la grupă, ca educatoare, aș putea afirma că imbin prin utilizare, cele trei teorii ale invățării: 

TEORIA BEHAVIORISTA ( COMPORTAMENTALISTĂ ) 

TEORIA COGNITIVISTĂ ( BAZATA PE CUNOASTERE, COGNITIV ) 

TEORIA CONSTRUCTIVISMULUI ( CONSTRUIESC PE BAZA CUNOSTINTELOR VECHI, 

CUNOSTINTE NOI- FARA BAZA, DEGEABA CONSTRUIM O CASA) 

            In cadrul testului efectuat in clasă, la cursurile de formare coordonate de doamna profesor Silvia 

Veronica Ținică ( ” Metodele didactice intre artă  si rigorile predarii”), am descoperit că toate aceste teorii se 

întrepătrund în activitatea mea zilnică la clasă, în cadrul activităților obligatorii și extrașcolare. 

                 Se intrepatrund și în activitatea mea zilnică, având în vedere domeniile de dezvoltare ale copilului: 

Dezvoltarea fizică, sănătate si igiena personala ( behaviorista, constructivism) 

Dezvoltarea socio-emoționala ( behaviorista, constructivistă) 

Capacitati si aptitudini in invatare ( cognitiva, constructivism) 

Dezvoltarea cognitivă si cunoasterea lumii ( cognitiva, constructivism ) 

Dezvoltarea limbajului si a comunicarii, premisele citirii si scrierii ( cognitivă, constructivism) 

Participarea la activitațile gradiniței- domenii experientiale, tipuri de activitati implicate, activitati de stimulare 

al aptitudinilor individuale, jocuri si activităti recreative, alese, culminand dupa-masa, cu deprinderi specifice 

plecării copiilor acasă. 

                       În decursul acestui an școlar, am desfășurat mai multe activități cu tema  ocrotirii  mediului, 

printre care, am povestit, discutat, despre pompieri și activitatea acestora.  

                     Multe provocări avem în jurul nostru în acest sens, copiii sunt preocupați, admiră activitatea 

pompierului, ca un erou desăvârșit, care salvează oameni, viețuitoare, din ”brațele”strânse ale focului. 

Vorbim despre necesitatea de a avea grijă de colegii noștri, de noi înșine, să ne ajutăm reciproc, să fim atenți la 

cel de lângă noi. 

În timp ce am realizat macheta despre pompieri și ”baza” acestora, am vorbit despre costumul lor, de ce au vrut 

să devină pompieri, modul de acțiune, cum sting focul, de ce trebuie să folosească casca, ochelari, mască, tuburi 

de oxigen, furtunul de apă. 

Am vizionat secvențe mai importante din filme despre intervenția pompierilor în diferite ocazii( salvare de 

animale, oameni, catastrofe naturale-cutremure, taifun, uragan, explozii, incendii, etc.) 

Copiii au văzut cât de organizați, trebuie să fie pompierii pentru a putea face față cerințelor. 

O activitate foarte interesantă pentru copiii din ”Grădinița cu P.P.”Așchiuță”Cluj-Napoca, a fost activitatea de 

simulare în caz de incendiu, o activitate deosebit de antrenantă, instructivă, educativă.  

Când a sunat alarma, copiii s-au așezat repede în rând și în mod organizat, am fugit afară, în rând, fiecare grupă. 

Cele 7 grupe, au reușit să iasă în 3 minute, la a treia repetare. 

Copiii doresc să mai repetăm această activitate, le-a plăcut foarte mult. 

Un joc foarte plăcut pentru copiii din grupa noastră, este jocul ”Vin pompierii”. Poate că alte grupe îl joacă 

sub diferite alte forme, noi îl jucăm în următorul mod: 

Desfășurarea jocului: 

Scăunelele sunt așezate în cerc cu puțin loc între ele, cu fața spre exterior, copiii se așează pe scăunele, cu fața 

spre exterior. 
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După câteva momente, educatoarea sau conducătorul jocului strigă ”FOC”, atunci copiii fug în toate direcțiile, 

și se așează, ghemuiesc, în mijlocul cercului, până când pompierii îi scot afară, îi salvează. 

După ce s-a stins focul, copiii revin din nou pe scăunele, cu fața spre exterior. 

Este un joc deosebit de antrenant pentru copiii din grupa noastră, îl jucăm cu plăcere.  

Alt joc la fel de interesant pe care îl jucăm în acest context, este jocul ”Am căzut în fântână”, 

 l-am prelucrat după cerința contextului. 

Copiii stau pe scăunele în cerc, în mijlocul cercului fiind un copil ghemuit, care strigă: 

”Am căzut în fântână!” 

Copiii întreabă 

”La câți metri?” 

Copilul numește un număr: 

”La 7 metrii!” 

Copiii întreabă: 

”Cine să te scoată?” 

Copilul răspunde: 

”Pompierul Alex!„ 

Vine Alex și îl scoate cu o numărătoare, împreună cu toată grupa. Acest copil ”pompierul”, va fi cel care va 

cădea  în ”fântână”, continuându-se astfel jocul, până când toți copiii au fost pompieri, dar și cei care au căzut 

în fântână. 

Foarte frumos, cum numără toată grupa, cât de mult le place, chiar și cel mic numără, împreună cu cei mari. 

Comportamentul copilului trebuie format consecvent, constructivist si cognitivist. 

Construim (pe priceperile si deprinderile cu care intra in gradinita), o “constructie”rezistentă dar în același timp 

totuși fină, perspicace, gata de muncă pe băncile școlii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

Chiș V., Chiș O., Tătar L., ”Piramida cunoașterii”, Pitești, jud. Argeș, 2014 

Ținică S.V., Șaitiș V., ”Suport de curs  Metodele didactice intre artă  si rigorile predarii”, CCD Cluj-Napoca, 

ianuarie 2017. 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

1937 
 

Incluziunea școlară a elevilor cu CES 

Profesor Macsim Daniela Cristina 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Galați 

 

Societatea, școala, oamenii sunt pregătiți pentru a integra copiii cu nevoi educaționale speciale ? 

La prima vedere putem răspunde cu ușurință DA, așa percepem noi integrarea ca pe un proces normal 

și firesc de adaptare a persoanei cu CES în mediul școlar . Dificultățile constatate de-a lungul timpului sunt cele 

legate de stabilirea unor relații afective pozitive cu grupul de elevi al clasei și de  obținere a  progreselor  școlare  

pe perioada școlarizării. 

Educația integrată a copiilor cu CES reprezintă o provocare menită să realizeze un echilibru între idealul 

educațional și idealul social, prin asigurarea unor resurse și modalități de intervenție și de sprijin.  

A. Gherguț subliniază că educația integrată a copiilor cu CES urmărește: implementarea  unor programe 

cu caracter corectiv-recuperator, crearea unui climat afectiv în vederea creșterii motivației pentru învățare , 

asigurarea unui progres continuu în domeniul comunicării și cogniției, formarea unor abilități de socializare și 

relaționare cu cei din jur, formarea de deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor activități 

cotidiene, dezvoltarea unor comportamente adaptative . 

Prin incluziune școlară înțelegem procesul permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile 

de învăţământ pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membrii comunităţii, indiferent de  gradul de 

deficiență al acestora.  

Nu putem realiza acest lucru în lipsa respectării unor principii de bază ale educației incluzive, și anume:  

 respectarea dreptului fiecărui copil la educație în raport cu potențialul și capacitățile sale, 

 respectarea nondiscriminării în mediul școlar și în societate, 

 egalitate de șanse și integrarea socială prin accesul la experiențe de învățare comune cu ceilalți copii de 

aceeași vârstă, 

 solidaritatea socială. 

 Caracteristicile școlii incluzive se bazează pe: disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate, 

adaptabilitate, flexibilitate. Școala incluzivă reprezintă o modalitate concretă de protecție și educare a copiilor 

cu cerințe educaționale speciale. 

 Pentru o integrarea reală  a unui  copilul cu deficiență,  există câteva măsuri de sprijin care pot fi aplicate 

în școală:  

 existența unor forme și modalități  flexibile de  lucru pe grupe de elevi;  

 existența unui curriculum individualizat  (planuri de învăţământ individualizate, metode şi mijloace de 

învăţământ adecvate, conţinuturi accesibile, libertate în proiectarea didactică în funcție de progresul 

copilului deficient);  

 adaptarea programelor școlare în concordanţă cu nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale;  

 existența unor modalități de evaluare  eficiente care monitorizează progresul individual și pe baza căruia 

se poate realiza planificarea optimă a activităţii şcolare pentru elevi; 

  atitudinea pozitivă, de încurajare și susținere a cadrelor didactice și a celorlalți copii faţă de elevii 

integraţi ; 

 acceptarea şi înţelegerea cerinţelor educaţionale specifice acestor copii. 

 Pentru ca includerea copiilor cu CES în școlile de masă să ajungă la eficiența scontată este nevoie de o 

intervenție specifică integrării.  

 Formele integrării: 
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 integrarea fizică constă în integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă, 

 integrarea funcțională constă în participarea elevilor cu CES la toate activitățile organizate în școală, în 

accesul la resursele și serviciile oferite de unitatea de învățământ, 

 integrarea socială constă în participarea elevilor cu CES la activitățile desfășurate în afara clasei și a 

școlii în vederea stabilirii și întăririi unor relații sociale de colaborare cu membrii comunității, 

 integrarea personală este legată de dezvoltarea relațiilor de interacțiune cu membrii familiei, rude, etc., 

 integrarea societală presupune asumarea unor responsabilități sociale, acceptarea de către ceilalți 

membri din societate în vederea dezvoltării sentimentului de încredere și sprijin pe tot parcursul vieții, 

 integrarea organizatorică presupune organizarea structurilor și serviciilor publice astfel încât acestea să 

răspundă nevoilor personale ale fiecărui elev cu deficiențe. 

 Planul de intervenție personalizată corespunde nevoii de abordare individualizată, reprezentând un 

instrument de proiectare și implementare a activităților de intervenție care să răspundă nevoilor de dezvoltare 

ale elevilor cu CES integrați în învățământul de masă. 

 Diferențierea și individualizarea instruirii presupun proiectarea și realizarea unui demers didactic 

diferențiat care atrage după sine o diversificare și o adaptare permanentă a strategiilor didactice conform 

particularităților psihologice, fizice, pedagogice și socio-culturale ale elevilor, ținând cont bineînțeles de tipul 

de deficiență în care sunt încadrați. 

 Diferențierea poate fi realizată la nivelul procesului instructiv-educativ, la nivelul conținuturilor 

instruirii, dar și la nivelul modurilor de organizare a instruirii. 

 Raportându-se strict la activitățile de învățare A. Gherguț vorbește de următoarele tipuri de diferențiere: 

 diferențierea resurselor de învățare prin utilizarea unor materiale didactice diverse, 

 diferențierea sarcinilor de lucru în raport cu competențele fiecărui elev, 

 diferențierea sprijinului acordat elevilor în învățare, în raport cu dificultățile pe care aceștia le 

întâmpină, 

 diferențierea răspunsurilor elevilor la o sarcină de învățare comună. 

 Individualizarea instruirii reprezintă adaptarea acțiunilor instructiv-educative la particularitățile de 

învățare specifice fiecărui elev, aceasta presupune stabilirea conținuturilor în raport cu ritmul individual de 

învățare concomitent cu crearea condițiilor psiho-sociale favorabile și cu utilizarea unui set adecvat de metode 

și mijloace de instruire eficientă. 

 Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat de recuperare, care să-i dezvolte la 

maxim potențialul fizic și psihic. Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcționarea unor parteneriate 

autentice între unitățile de învățământ și  diverse instituții guvernamentale sau asociații nonguvernamentale. 

Idealul învățământului românesc constă în realizarea unei educații pentru toți copiii, în scopul includerii într-o 

comunitate care pune pe prim plan nevoile tuturor educabililor. 

 Atunci când părinții, elevii, cadrele didactice, membrii ai comunității se consideră parteneri în educație, 

se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care le aduce stabilitate psihico-emoțională. 

 Asistența psihopedagogică specifică acordată elevilor cu CES este foarte importantă, ea se realizează 

de către: psihopedagog, profesor itinerant, consilier școlar sau de echipe de intervenție multidisciplinară. 

 Copiii cu cerințe educaționale speciale fac parte din societatea noastră , aceștia având nevoie de o 

permanentă socializare,  colaborare, susținere în vederea integrării lor sociale. Într-o abordare incluzivă toți 

elevii trebuie considerați la fel de importanți, fiecăruia fiindu-i valorificate calitățile pornind de la premisa că 

fiecare elev poate realiza ceva constructiv. 

 Fiecare copil are dreptul la educație și merită să i se acorde o șansă. 
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 Integrarea copiilor cu CES conferă oricărei instituții școlare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social , aptă să răspundă concret nevoilor societății viitoare și să rezolve o serie de probleme 

referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ și la capacitatea acestuia de a se adapta 

și integra într-o societate dinamică aflată într-o continuă transformare. Prin contactul direct cu elevii din 

unitățile de învățământ și prin participarea alături de ei la activități comune se realizează diminuarea 

marginalizării și izolării concomitent cu îmbunătățirea modului de viață. 

 În continuare vă prezint un model de chestionar ce poate fi aplicat în unitățile de învățământ unde sunt 

integrați elevi cu nevoi educaționale speciale. 

 

 

Chestionar elaborat în vederea obținerii satisfacției școlare a elevilor cu CES 

integrați în învățământul de masă 

 

Citește cu atenție următoarele întrebări și indică nivelul acordului, bifând în interiorul căsuței 

corespunzătoare: 

Afirmații Deloc Puțin Mult 
Foarte 

mult 

În această școală mă simt bine și sunt fericit/fericită.     

De multe ori mă simt trist/tristă și confuz/confuză.     

Cadrele didactice îmi apreciază eforturile.     

Sunt încrezător/încrezătoare în forțele proprii.     

Colegii mei de clasă sunt prietenoși.     

Părinții mă susțin întotdeauna.     

Înțeleg cerințele cadrelor didactice și primesc îndrumări pentru  

rezolvarea lor. 
    

Petrec foarte mult timp acasă pentru rezolvarea temelor.     

Cineva din școală m-a insultat sau m-a tratat necuviincios.     

Cadrele didactice sunt răbdătoare cu mine.     

Sarcinile de lucru sunt prea dificile pentru mine.     

Primesc o educație bună în această școală.     

De la psihologul școlii primesc sfaturi și îndrumări.     
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Sunt implicat/implicată în activități extrașcolare.     

Îmi place această școală pentru că aici sunt încurajat/încurajată și învăț 

lucruri noi. 
    

Am participat la ore atunci când  acestea s-au desfășurat în sistem online.     
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 DREPTUL LA EDUCAȚIE PENTRU COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE 

SPECIALE 

 
                                                                                                               Prof.înv. preșc Cîrstea Luiza 

                                                                                             Grădinița cu PP Nr 32, Municipiul Ploiești 
 

 

Toți copiii din lume sunt importanți, ei reprezentând darul cel mai de preț pentru noi, adulții. Drepturile 

copiilor au apărut din dorința de a proteja copiii și de a le oferi tuturor șanse egale în viață. Prin acestea se 

asigură un echilibru în dezvoltarea fizică, intelectuală și morală indiferent de origine, statut social, situație 

economică, etnică sau religioasă. 

Protecţia copiilor este responsabilitatea tuturor. Considerăm că avem o datorie fundamentală de a 

proteja toţi copiii implicaţi în activitatea noastră faţă de abuzurile de orice fel. De aceea Organizația Națiunilor 

Unite (ONU) a semnat convenția prin care se angajează să respecte aceste drepturi fundamentale. România a 

semnat această convenție în anul 1990. 

Unul din drepturile copilului îl reprezintă dreptul la educație, prin care acesta primește o educație care 

să îi asigure dezvoltarea în condiții nediscriminatorii a aptitudinilor și a personalității sale. Prin urmare, statul 

roman garantează accesul obligatoriu și gratuit la educație pentru toți copiii, iar părinții au obligativitatea de a 

înscrie copiii la școală și de a se asigura că aceștia frecventează cursurile. 

Dreptul la educație este enunțat în art. 28, 29, 30 și 31 din Convenție. Vizează obligația statelor părți 

privind crearea unor sisteme educaționale care să asigure exercitarea drepturilor copilului și accesul la educație, 

dar și drepturile individuale și subiective ale copilului la o educație de calitate.  

Copiii cu cerințe educaționale speciale, având posibilități limitate, au nevoie de sprijinul  tuturor pentru 

a avea acces la educație. Prin urmare școlile trebuie să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de 

gradul lui de participare și dezvoltare sau de posibilităţile sale de învăţare. În ceea ce privește educaţia copiilor 

cu CES, se pot enumera trei abordari: 

 segregarea, care implică gruparea copiilor în funcţie de dizabiltăţi şi repartizarea lor 

în şcoli special create pentru a răspunde acelor categorii de dizabilităţi ;  

 integrarea copiilor cu CES în şcolile obişnuite, în măsura în care ei pot face faţă 

cerinţelor şcolii de masă; 

 incluziunea, care presupune necesitatea transformării culturilor, politicilor şi 

practicilor  şcolilor pentru a se adapta la diferite nevoi ale anumitor elevi, precum şi obligaţia de a înlătura 

barierele care ar împiedica acea posibilitate . 

Educaţia integrată  presupune ca toţi copiii să înveţe împreună în medii cât mai aproape de contextul 

normal al vieţii şi respinge ideea ca actul educațional să se desfășoare în medii separate. Toți copiii trebuie 

integrați într-un program adecvat de educaţie. Prin urmare fiecare copil are dreptul să meargă la grădiniţa sau 

şcoala unde merg toţi copiii din vecinătatea sa, iar grădiniţa sau şcoala să răspundă nevoilor sale educative. 

Fiecare copil este o individualitate unică, are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la 

modul, stilul, ritmul şi specificul învăţării sale. Unii copii însă prezintă particularităţi ce implică un sprijin 

suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de  învăţare; este vorba de cerinţe speciale, diferite 

de ale majorităţii copiilor şi care presupun măsuri specifice. Cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de 

variată, complexă şi dinamică, de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi 

persoanei, până la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi specifică. 
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Să nu uităm că şi „copiii care au anumite dizabilităţi / handicapuri au trebuinţe de bază în creştere şi 

dezvoltare ca toţi copiii. Identificăm: nevoia de afecţiune şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de 

încredere în sine, de responsabilitate şi  independenţă”. (E. Vrăşmaş, 1998). „Școlile trebuie să primească toți 

copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie 

cuprinși și copiii cu dizabilități, și copiii talentați, și copii din zonele rurale izolate și cei din populațiile nomade, 

și copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și copiii din alte grupuri sau zone marginale”.  

Recunoștem că nu este o sarcină ușoară pentru cadrul didactic să lucreze cu copiii cu CES, reprezentând 

un efort permanent marcat deseori de frustrări și probleme care par la un moment dat copleșitoare. Cauza o 

reprezintă lipsa de pregătire didactică sau imposibilitatea profesorului de a atinge obiectivele în aceste condiții.  

     Prin urmare, atât cadrele didactice, cât și  părinții trebuie să asimileze ideea că acești copii pot învăța foarte 

bine și deseori depinde doar de capacitatea adultului de a identifica soluțiile potrivite pentru a converti 

simptomele supărătoare în avantaje pentru succesul școlar și instituirea comportamentului prosocial. 
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Educația remedială la matematică 

      

                                                                                        Profesor: Boroș Aurica Viuța 

                                                                           Școala Gimnazială ”DACIA” Oradea, Bihor 

 

Educația remedială la matematică are ca obiectiv stimularea finalizării învățământului obligatoriu, 

reducerea abandonului școlar şi creșterea ratei succesului școlar atât la clasă cât și la examenele naționale. 

Organizarea unui program de remediere are un impact semnificativ în viaţa şcolii, având ca obiectiv 

schimbarea atitudinii faţă de fiecare elev care poate avea la un moment dat dificultăţi de învăţare. În orele de 

educație remedială la matematică, elevii sunt sprijiniţi în efectuarea asistată a temelor, în activităţi de 

recuperare şcolară şi ameliorare a dificultăţilor în învăţare.  

Pentru ca aceste activități de educație remedială la matematică să fie eficace se urmăresc mai multe 

aspecte: diversitatea, accesibilitatea şi estetica materialului didactic prezentat; cadrul ambiental personalizat 

cu lucrările elevilor sau schimbarea locaţiei de lucru; aplicarea unor strategii de învăţare prin cooperare ca 

metode de promovare a armoniei sociale; percepţia şi feed-back-ul părinţilor pe parcursul desfăşurării 

activităţilor de remediere; implicarea profesorului diriginte/învățător și a psihologului școlar  în buna 

desfăşurare a activităţii de educaţie remedială. 

 Înainte de întocmirea unui plan remedial este necesar să se realizeze o evaluare iniţială şi stabilirea 

nivelului de achiziţii pentru fiecare domeniu de intervenţie vizat (evaluarea abilităţilor cognitive, delimitarea 

precisă a gradului de remediere etc.) urmând apoi proiectarea și realizarea programului periodic de educaţie 

remedială şi asistența educațională în funcție de particularităţile şi nevoile elevului. Întocmirea programului de 

remediere se va face pe grupe de remediere și se vor stabili prioritățile de acţiune în vederea obţinerii unui 

progres. Se va realiza un program de intervenţie personalizat pentru fiecare arie deficitară a beneficiarului și se 

vor alege cele mai adecvate metode şi strategii, dar și  materialele necesare Va urma monitorizarea evoluţiei 

școlare a beneficiarilor  adică evaluarea intervenției. Proiectarea programului de remediere se va face în funcţie 

de rezultatele furnizate de evaluare. 

   Etapele realizării unui test înainte de a stabili planul remedial sunt: 

 stabilirea noțiunilor ce trebuie să știe elevii și ce trebuie să fie capabili sa facă 

 oferirea unor  activități de învățare, inclusiv de exersare corectată, pentru a le dezvolta 

cunoștințele și competențele necesare rezolvării testului;  

 stabilirea unor teste scurte și dese (5 min o dată pe săptămână de exemplu), teste ce vor fi 

autocorectate sau corectate în perechi, după un barem precis realizat de profesor, deoarece 

testele se referă la cunoștințele de bază, mai simple, nota de trecere a testului e bine să fie una 

mare (cel putin 8). 

     O metodă utilă prin care elevii învață să se autoevalueze dar și descoperă puncte cheie ale unei sarcini de 

rezolvat este simularea evaluării. De exemplu se poate distribui o lucrare anterioară a unui elev, cu acordul 

acestuia și un barem de corectare. Dupa ce elevii corectează lucrarea, se discută evaluarea cu întrega clasăă. 

Autoevaluarea, interevaluarea și simularea evaluării pot dubla nivelul de realizare al elevilor deoarece ajută 

elevii să-și clarice scopurile, criteriile de evaluare, baremele; oferă informatii de tipul medalie-misiune; 

judecând propria activitate și pe cea a colegilor înțeleg mai bine materia; descoperă moduri diferite de a realiza 

sarcina de lucru; învață să atribuie succesul unei munci bine făcute și mai puțin talentului înnăscut; dezvoltă 

spiritul de responsabilitate și cel autocritic; oferă timp suplimentar profesorului. 

      Datorită faptului că suntem diferiți, modul în care învățăm este diferit. Elevii preferă experiențele de 

învățare în care sunt activ implicați, astfel ei vor obține rezultate mai bune și vor avea succes la școala. Ei învață 
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mai repede atunci când noile achiziții sunt utile și practicate în viața de zi cu zi, precum și în viitor. Elevii care 

își cunosc stilul de învățare sunt mai angajați în procesul de învățare, au încredere în ei, se simt mai 

independenți. Ultimele cercetări asupra creierului afirmă că atunci când modalitațile de învățare sunt adaptate 

rezultatelor obținute la analiza sau testarea stilurilor de învățare, elevii vor reține cu mai puțin efort și vor fi 

capabili să realizeze creșterea performanțelor școlare în mai puțin de două săptămâni. Elevii preferă să învețe 

în diferite moduri: unora le place sa studieze singuri, sa acționeze în grup, altora să stea liniștiti deoparte și să-

i observe pe alții. Multe persoane învață în moduri diferite față de ceilalți în funcție de clasa socială, educație, 

vârstă, naționalitate, rasă, cultură, religie. 

        Motivația pentru învăţare este foarte redusă. Imaginea de sine este slabă; copiii sunt nesiguri, şi chiar şi 

atunci cand au performanțe acceptabile într-un domeniu, nu sunt conștienți şi convinsi de reușita lor; au 

dificultati în a fi cinstiti şi corecti cu ceilalti şi de cele mai multe ori sunt agresivi cand relaționeaza cu alții. Au 

o experiență personală săracă datorită mediului din care provin. 

      O mare parte dintre elevii identificați cu mari lacune privind noțiunile de bază la matematică traiesc în 

familii dezorganizate şi sărace, nu sunt supravegheati şi ajutati în rezolvarea sarcinilor şcolare. Educația 

remedială la matematică trebuie să țina seama de nevoile educative ale fiecarui elev și anume, pe lângă 

asimilarea noțiunilor matematice de bază și calculul matematic, este necesară formarea la elevi a unei imagini 

de sine pozitive, implicarea eficientă în toate activitatile unde participă ceilalti elevi, realizarea unui sprijin 

personalizat. 

      Metodele şi strategiile aplicate trebuie să țină seama de vârsta lor, de   plăcerea  de a comunica şi de a se 

mișca, de aceea ele trebuie să fie bazate pe joc,  mișcare, interacțiune cu ceilalți colegi şi discuții care par libere, 

dar care să fie corect îndrumate de profesor pentru a-și atinge obiectivul în acea activitate. 

   Elevii care participă la astfel de programe de educație remedială pot fi învățați să-şi aprecieze succesele ca 

rezultat al efortului propriu sau al propriilor capacități şi să evite să pună succesele lor pe seama norocului, a 

întâmplării ori facilității situației. Ei trebuie să fie învățați să atribuie eșecul unor cauze externe şi stabile 

(dificultatea sarcinii) sau a unor cauze interne şi instabile (efort insuficient).Copii trebuie să fie învățați să 

gândească pozitiv atunci când se află în fața unei activități dificile (“Este greu, dar sunt capabil să reusesc!”) și 

să nu se judece prea sever şi să nu se culpabilizeze atunci când greșesc. 

Profesorul care realizează un plan remedial trebuie să aibă mentalitatea unui medic care identifică 

simptomele și oferă cu dragoste și grijă un tratament specific elevului său. 

În vederea identificării aspectelor care trebuie remediate la matematică se vor parcurge următoarele 

etape:Evaluarea;Diagnoza; Stabilirea cauzelor; Stabilirea posibilelor remedieri  (la nivel de clasă și/sau elev) 

 EVALUAREA  

- Se realizează un test la matematică plecând de la matricea de specificații pentru fiecare clasă, în funcție 

de programa școlară  

- Se administrează testul de matematică la clasa pentru care a fost propus 

- Se corectează după barem și se realizează un borderou de notare 

DIAGNOZA  

- Se rearanjează itemii în borderou pe niveluri cognitive 

- Se înlocuiește punctajul cu  ”+” dacă se consideră că elevul a rezolvat suficient și cu ”_” în caz contrar 

     STABILIREA CAUZELOR  

- Se va încerca pentru fiecare grupă/clasă/elev în parte să se identifice cauzele care au dus la acumularea 

lacunelor la matematică 

De exemplu, în momentul de față pandemia de Coronavirus a dus la rămânerea în urmă cu materia la 

anumite clase, unii elevi nu au participat la orele online din lipsă de dispozitive ( laptop, calculator, tabletă, 
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telefon etc) sau uneori lipsa conexiunii la internet. 

 STABILIREA POSIBILELOR REMEDIERI   

Stabilirea posibilelor remedieri  se pot face - pe linii - la nivel de lelev și/sau grup 

                                                                   - pe coloane-la nivel de clasă 

Pe baza rezultatelor elevilor, organizate pe itemi pe niveluri cognitive, se pot stabili noi activități de învățare 

acolo unde este cazul.  

Pentru realizarea unui plan remedial se urmărește schema următoare: 

Pentru 

cine ? 

 Ce ?  Care sunt 

urgențele? 

 Ce trebuie 

făcut 

concret? 

 Până 

când? 

 De 

către 

cine? 

 De ce 

avem 

nevoie? 

• Elev 

• Grup 

de elevi 

• Toată 

clasa 

•Identific  

decalajele 

•Identific 

prioritățile  

•Activități 

de învățare 

•Intervaul 

de timp 

Per-

soana 

res-

ponsab

ilă 

Resurse  

 

Activitățile de remediere la matematică pot fi realizate: 

- ca modalitate de intervenție pe termen lung, pentru recuperarea unor lipsuri și îmbunătățirea eficienței 

activității de predare-învățare-evaluare, cu impact asupra îmbunătățirii competențelor elevilor la matematică, 

în special dacă intervenția începe la clasele a V-a sau a VI-a . 

- ca modalitate de intervenție pe termen scurt, în vederea pregătirii la matematică și participării la examenul 

de Evaluare Națională,  având ca rezultat creșterea șanselor elevilor de a promova acest examen, dacă 

intervenția se realizează la elevii claselor a VIII -a. În acest caz, intervenția presupune antrenarea elevilor pe 

baza programelor de Evaluare Națională la matematică și familiarizarea acestora cu subiectele specifice de 

Evaluare Națională. 

Pentru elevii care au nevoie de un suport minimal la matematică, activitatea remedială poate fi realizată 

în timpul orelor de curs, prin metode didactice variate, prin sprijin acordat de profesorul-tutore sau de tutorele-

coleg, prin organizarea învățării în grupe mici. 

Pentru cei care au decalaje mari la matematică, între ceea ce știu și ceea ce se așteaptă să știe, activitățile 

remediale se pot desfășura în grupe mici, prin programe organizate special, continuând învățarea/suplimentând 

timpul alocat activităților de învățare prin sprijin acordat de profesorul-tutore și tutori din rândul colegilor. 

Grupul poate fi format din elevii aceleiași clase sau poate fi format din elevi proveniți din diferite clase, 

constituit special pentru activitățile de remediere. Ceea ce este necesar să fie evident, pentru toți elevii, nu numai 

pentru cei care necesită remediere, este faptul că aceste grupe au un caracter deschis, dinamic; elevii pot să intre 

în grup, în momentul în care consideră sau li se recomandă activitățile remediale și pot să părăsească grupul, în 

momentul în care remedierea s-a realizat. 

    Remedierea în învățare se poate organiza și prin instruire unu-la-unu, cu un tutore-coleg sau cu profesorul-

tutore, în anumite secvențe din lecție sau în activități suplimentare. 

    Atunci când elevii nu reușesc să învețe, nu au nevoie de „mai mult”, ci de altceva. Este, așadar, de dorit ca 

profesorii să fie pregătiți să acționeze pentru ca elevii care au nevoie de remediere să simtă că aparțin unei 

comunități școlare, să fie convinși că pot avea succes, să înțeleagă scopul pentru care învață și, nu în ultimul 

rând, să creadă în capacitatea lor de a reuși împreună cu colegii și profesorii lor.Este important ca elevii să fie 

ajutați să perceapă activitatea remedială ca oportunitate, ca șansă, nu ca o stigmatizare sau etichetare sau ca pe 

o încărcare suplimentară a programului. 
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Este benefic ca remedierea să fie realizată ca o activitate în parteneriat între elevii care necesită program 

remedial, colegii-tutori, profesorii-tutori, consilierii școlari, întreaga echipă managerială și părinți. Acționând 

în echipă, activitățile remediale ar putea spori calitatea învățării, cu impact asupra rezultatelor școlare și a 

rezultatelor la examenul de bacalaureat. 

Pentru realizarea învățării remediale, este necesar ca profesorii să depășească aspectul formal și să 

personalizeze proiectarea, organizarea și evaluarea învățării. 

      Evaluarea în contextul educației remediale la matematică pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională 

necesită următoarele măsuri: 

  a) Reluarea unor noțiuni predate anterior (baza necesară în parcurgerea cu succes a programelor școlare) pentru 

asigurarea unui nivel minim prin care profesorii să reușească atingerea competențelor propuse în programa de examen 

 b) Aplicarea de fișe de lucru sau rezervarea unor ore de predare/recapitulare pentru acoperirea lacunelor descoperite 

în matricea specifică, legate atât de competențe cât și de conținuturi 

c) Conceperea unor programe de recuperare prin: 

         i. teme diferențiate la clasă 

         ii. învățarea prin pași mici 

         iii. legătura cu familia 

d) Implementarea unor metode de predare/învățare centrate pe elev, metode care să le stimuleze gândirea și efortul 

susținut, astfel încât, în timp, elevii să poată fi solicitați și la un nivel de competență mai ridicat. 

e) Asigurarea unui grad de comunicare profesor-elev (științific dar și compatibil cu capacitatea de 

asimilare/analiza/prelucrare a elevilor) mai accentuat, prin care profesorul să poată identifica cât mai concret lacunele 

în logica și modul de lucru al elevilor, pentru a le putea corecta, modela și perfecționa. 

f) Personalizarea instruirii prin valorificarea deplină a tuturor capacităților și experienței individuale a fiecărui 

elev; folosirea diferitelor modalități de lucru cu elevii:tradițional, activitate pe proiect, lucru în grupe sau pe perechi, 

activități practice. 

g) Organizarea cu elevii a unor activități diferențiate orientate pe specificul clasei, cât și pe competențele elevilor, 

astfel încât să se asigure atât creșterea nivelului de cunoaștere și pregătire a elevilor dotați, cât si aducerea la un nivel 

minim de intelegere a elevilor cu lacune in bagajul de cunostinte. 

h) Realizarea unor evaluari intermediare, făcute într-o notă de obiectivitate, corectitudine, rigurozitate și de 

încredere în posibilitățile de progres ale elevilor. 

i) Aplicarea unui sistem de evaluare stimulativ prin încurajarea oricăror performanțe sau realizări individuale ale 

elevilor. 

j) Respectarea ritmului individual al învățării, comunicarea eficientă în funcție de nevoile elevilor; ierarhizarea 

sarcinilor. 

k) Prevenirea neatenției prin utilizarea materialului didactic intuitiv, folosirea resurselor materiale din școală, 

repartizarea unor sarcini cognitive precise și optime pentru fiecare elev. 

l) Necesitatea procurării de materiale școlare și culegeri de probleme de către elevi la recomandarea profesorilor 

clasei. 

m) Implementarea activităților deschise (concursuri școlare, lecții deschise cu elevii, jocuri matematico- aplicative 

) care să-i motiveze. 

n) Rezolvarea unor cât mai multe teste de antrenament dupa un program prestabilit. 

o) Conștientizarea elevilor din clasa a VIII-a cu privire la importanța însușirii temeinice a materiei la disciplina “ 

Matematică” având în vedere dificultatea și exigențele examenului de Evaluare Națională. 

p) Tema de casă să fie individualizată, în funcție de deficiențele elevului și de progresul / regresul său 

r) Monitorizarea privind participarea elevilor la programul de pregătire suplimentară pentru Evaluare Națională cu 
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profesor de matematică, program desfășurat în cadrul școlii. 

s) Întocmirea unor fișe de monitorizare a progresului școlar al elevilor și prezentarea generală/individuală a 

acestora în cadrul ședințelor cu părinții 
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Rolul voluntariatului în școală 

Trănișan Mirel – Școala Gimnazială nr. 1  

Hereclean, Sălaj 

 

Educația în spiritul voluntariatului începută în familie și continuată în școală contribuie la formarea unei 

conștiințe la nivel comunitar, de apartenență la valorile comune care produc schimbare la nivel personal și în 

societate. 

În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. Educația 

prin voluntariat contribuie la sensibilizarea membrilor comunității, la implicarea instituțiilor din societate în 

eradicarea sau diminuarea obstacolelor care îngreunează dezvoltarea.  

Iată câteva motive pentru care elevii ar putea face voluntariat: 

- Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

- Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață;  

- Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de cele mai mărunte; 

- Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie;  

- Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii;  

- Își formează prieteni noi;  

- Îi crește încrederea în sine și se simte util societății;  

- Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

- Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională. 

Voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, 

deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Născut dintr-un spirit civic și din dragostea și compasiune față de aproapele nostru, voluntariatul devine 

tot mai atractiv pentru tineri. În urma desfășurării unor activități la nivelul școlii, elevii au început să 

conștientizeze faptul că ei pot fi utili societății, să vadă viața dintr-o altă perspectivă și să realizeze că marea 

schimbare începe cu ,,micile” fapte bune pe care ei le pot realiza benevol. Prin intermediul unor activităţi de 

voluntariat, jocuri de rol sau dezbateri, elevii ajung să cunoască viaţa grea și plină de provocări a altor copii 

care nu au posibilităţi financiare, reuşind să își schimbe percepția față de colegii lor, empatizând cu aceștia. 

Rezultatul așteptat în urma acestor acțiuni este creșterea motivaţiei învăţării, descoperirea capacităţilor si a 

competenţelor proprii, dar si implicarea activă în propria devenire. 

Elevii trebuie încurajați să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate si să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate,. 

Participarea într-un cadru formal  la activităţi de voluntariat oferă elevilor sentimentul de apartenenţă, ba mai 

mult de atât, aceștia se simt valorificați, își formează prieteni noi și realizează rolul lor în societate, participând 

alături de copiii defavorizaţi la diferite activităţi ce pot oferi bucurie . 

 În cadrul şcolii, elevii de vârstă mică sunt implicaţi în diverse acțiuni de caritate. Elevii învaţă să fie 

solidari cu persoanele aflate în situaţii de criză, să empatizeze cu cel aflat la necaz, care se află într-o situaţie 

materială precară. Îşi apleacă privirea asupra acestor probleme şi face ceva util în acest sens. Apreciază bunurile, 
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bucuriile pe care le-au făcut celor din jur, îşi setează obiective mai realiste în viaţă. De asemenea, îşi formează 

abilităţi de comunicare şi relaţionare socială, pot descoperi prieteni noi cu scopuri comune. 

Activitățile de voluntariat realizate la nivelul școlii (învățământ primar) au numeroase beneficii: crearea 

unor atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru respectarea a tot ce este etic, moral 

si frumos pentru om, dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, ataşament faţă de celelalte persoane din 

comunitatea locală, creșterea stimei de sine, responsabilizarea elevilor și a cadrelor didactice prin implicarea în 

acțiuni comunitare, promovarea imaginii școlii în comunitate, întărirea parteneriatului cu alte instituții din 

comunitate.  

    
 

Participând cu mic, cu mare la activităţile de voluntariat demonstrăm că ne pasă de cei de lângă noi. 

Elevii de vârstă şcolară mică învaţă din modelul oferit de adulţi, profesori, părinţi, membrii comunităţii, să dea 

dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim, 

învaţă că pot fi utili, indiferent de vârstă, că pot fi demni de încredere. De asemenea învaţă că „fiecare copil are 

drepturi, este unic şi frumos în felul său”. 
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Nevoile copiilor cu CES 

 

Prof. Trănișan Maria Iuliana 

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău, Sălaj 

 

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială 

nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie 

de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o 

concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic 

al eredităţii lor şi al mediului. 

   Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, 

cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la 

exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, 

dizabilităţi mintale, paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, 

hiperactivitate cu deficit de atenţie - ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, 

atacul de panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia 

nervoasă, bulimia nervoasă, supraalimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul 

Down, dislexia, discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,  

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile 

şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a 

acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

Școala contribuie, prin strategiile și metodele abordate, la o cunoaștere detaliată a elevilor, la evitarea 

eșecului școlar prin ieșirea din sistem, la crearea unei oferte pedagogice diferențiate, „adaptând procesul 

didactic, printr-un plan de intervenție specializat sau plan educațional/personalizat, elaborat pentru elevul cu 

dificultăți”. 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie lingvistică, 

de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate 

abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. De asemenea vor 

beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Profesorul „găsește locul fiecărui copil în programul didactic, adaptează programul școlar la nevoile 

elevilor, în colaborare cu profesioniștii care acționează specific,elaborând împreună un program specializat.” 

Sunt insuflate valori, comportamente şi aspiraţii specifice copiilor normali, finalitatea unui astfel de demers 

fiind aceea de a permite o cât mai buna inserţie socio-profesionala după încheierea perioadei de școlarizare. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de 

informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de 

învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce 

https://alexandra-ababi.blogspot.com/2017/09/copiii-cu-ces-vazuti-dincolo-de.html
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și cum este necesar să fie învăţat. Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de 

psihoterapie individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să 

primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, 

el oferind consilierea elevului şi a familiei.  

     Profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, evaluare, diverse strategii şi intervenţii utile: 

 Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

  Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

  Încurajarea eforturilor; 

  Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie 

încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

 Centrarea învăţării pe activitatea practică; 

 Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

 Folosirea învăţării afective; 

 Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

 Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

 Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală (jocuri, 

excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

 Sprijin emoţional; 

 Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

 Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

 Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătăţirea calităţii iluminării, adecvarea 

materialelor didactice; 

 Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor-elev profesorul 

să vorbească numai stând numai cu faţa spre elevi; 

 Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor constantă; 

 Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele bănci, astfel încât să nu le distragă 

atenţia restul colectivului şi să fie aşezați în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de colectiv ca modele 

pozitive; 

 Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

 Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere a 

manifestării agresive a elevului; 

 Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

 Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

 Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze braţele şi să 

nu încrunte privirea); 

 Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

 Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de prietenie 

si înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii sa se accepte așa 
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cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să 

colaboreze în vederea realizării obiectivelor de interes comun. 

Abordarea incluzivă susţine că școlile au responsabilitatea 

de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele din calea învăţării şi 

că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare 

pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească acest lucru. Pentru aceasta, 

şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a aborda 

măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care 

se confruntă elevii în calea participării lor la educaţie.  

Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autorităţile locale, părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre dificultăţile pe care 

le pot întâlni şi să aibă curaj să ceară ajutor. 

Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie valorificate 

calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 

Acceptarea şi integrarea copilului cu CES în şcoala de masă, alături de copii cu dezvoltare tipică, 

duce la eliminarea segregării şi a excluderii sociale. Copiii cu nevoi educaţionale speciale trebuie să facă 

parte din comunitate, să fie integraţi si sprijiniţi în adaptarea lor la mediul şcolar. Aceştia au nevoie să fie 

valorizaţi, să beneficieze de practici educaţionale deschise şi flexibile astfel încât să le fie recunoscute 

aptitudinile şi capacităţile de învăţare şi de adaptare. 
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STUDIU DE CAZ  

 PLAN DE INTERVENȚIE PENTRU AMELIORAREA EŞECULUI ŞCOLAR 

 

Solomon Carmen Marioara 

 Colegiul Economic “Emanuil Gojdu”Hunedoara 

 

 

 

A. Date personale 

Nume şi prenume: F.M. 

Vârsta : 15 ani şi 3 luni 

Diagnostic: manifestări comportamentale de tip opoziţional, agresiv cât şi de hiperactivitate   

B. Date familiale 

Tata – 42 ani, pensionat de boală 

Mama – 37 ani, muncitoare 

Natura familiei: elevul provine dintr-o familie organizată, cu resurse financiare medii şi cu un grad mediu de 

culturalizare în cadrul careia nu există permanent o atmosferă de calm şi linişte.  

Bugetul familiei: insuficient 

Numărul fraţilor: o soră din partea mamei dintr-o altă căsătorie care nu locuieşte cu ei 

Eventuale antecedente familiare deficitare: nu există 

Relaţii familiale: Relaţiile dintre părinţi sunt deficitare, tensionate iar comunicarea este precară 

Atitudinea familiei faţă de copil: copilul îşi petrece majoritatea timpului cu tatăl său, căruia îi recunoaşte 

autoritatea şi sprijinul, pe când mama, introvertită lipseşte din educaţia lui pe motiv că lucrează mult. 

Colaborarea cu şcoala: părinţii nu se implică activ în demersul educativ al copilului, plasând şcolii această 

responsabilitate în totalitate. 

C. Antecedente personale 

Naştere: la termen 

Greutate la naştere : 1.820 gr; 0,47 cm 

Alimentaţie: naturală 

Boli ale copilăriei: manifestări de hiperactivitate 

Starea de sănătate actuală: normal, corespunzător vârstei. 

D. Date psihologice semnificative 

Limbaj şi comunicare: 

- înţelegerea mesajului: greu de controlat, vorbește deseori excesiv, se repede cu răspunsurile înainte ca 

întrebările să fie complet formulate, are dificultăți în a-și aștepta rândul, deseori întrerupe sau se bagă între alții 

(ex: intervine brusc în conversațiile colegilor sau jocurile altora).                 

- volumul vocabularului: sărac, concret - situativ, blocaje verbale 

- exprimare: deficitară. 

- tulburări de limbaj: dislalie polimorfă, balbism clonico - tonic. 

- vârsta de apariţie a limbajului oral – 4 ani 

- controlul şi coordonarea mişcărilor: normală 

- lateralitate: dreaptă 

- schema corporală: formată în totalitate, corespunzător dezvoltată vârstei 

- orientare spaţială: fără dificultăți prezente 
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- orientare temporală: fără lacune 

Cognitiv : 

-  percepţie: fără modificări calitative sau cantitative ale percepției 

- atenţie: urmează îndrumările doar după o intervenție decisivă a cadrului didactic sau a profesorului consilier 

scolar 

-  memorie: predominant mecanică, și de scurtă durată, viteză de memorare variată 

-  gândire: nivel cognitiv sub nivelul vârstei cronologice, de tip egocentric 

-  imaginaţie: se remarcă prezența imaginației 

Trăsături de personalitate: 

-  temperament: predominant coleric 

- emotivitate: instabil, imatur emoțional,  

- dispoziţie afectivă predominantă: vesel, uneori negativist; 

- trăsături de caracter: - atitudinea faţă de sine: timiditate, nehotărâre, nesiguranță 

                                   -  atitudinea faţă de ceilalţi: negativă 

Nivel socio-afectiv şi adaptarea în mediul şcolar: 

- stabilitatea conduitei: reacție exagerată la frustrare, crize de furie intense, enervarea intenționată a altor 

persoane, opoziție față de regulile și indicațiile adulților, învinovățirea altor persoane pentru propriile greșeli; 

- conduita în grup: frecvent răutăcios cu gânduri de răzbunare, certuri frecvente atât cu adulții (cadre didactice) 

cât și cu colegii 

- rezistenţa la solicitări: scăzută 

- capacitate de adaptare: scăzută 

E. Date pedagogice semnificative 

- stilul de muncă intelectuală: neglijent, cu rămâneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi; 

- conduita la lecţii: intervenții nepotrivite, deranjează orele 

- discipline la care întâmpină dificultăţi: majoritatea 

- rezultate şcolare: eşec şcolar 

F. Servicii terapeutice de care beneficiază copilul: 

- Activități logopedice 

- Copilul este luat in evidenţa cabinetului psihopedagogic încă din clasa a I-a 

G. Propuneri şi strategii de ameliorare a eşecului şcolar : 

- Discuţii cu părinţii elevului  în care se clarifică importanţa implicării şi a sprijinului afectiv oferit elevului în 

familie, părinţii să înţeleagă constelaţia de relaţii şi acţiuni care constituie factori vulnerabili şi precipitatori 

pentru condiţia copilului; 

- Includerea familiei într-un Program de educare a părinţilor pentru a ajuta familia în dobândirea unor tehnici 

comportamentale de extincţie a comportamentelor nedorite; 

- Continuarea activităţilor de consiliere educațională pe baza unui program de intervenţie personalizat;  

- Menţinerea orientării şcolare a elevului către învăţământul de masă cu tratare diferenţiată; 

- Tratarea diferenţiată a elevului la  disciplinele  de studiu problematice pentru acesta; 

- Atitudine suportivă din partea profesorilor, încurajarea acestora şi întărirea comportamentelor aşteptate prin 

recompense de tip şcolar, determinând astfel ca motivaţia extrinsecă a elevului să devină una intrisecă; 

- Includerea elevului în diverse activităţi extraşcolare care presupun colaborare şi muncă în echipă, pentru a fi 

intărite comportamentele adaptative, în cadrul cărora acesta are iniţiative, îşi manifestă creativitatea; 

- Monitorizarea permanentă a evoluţiei şcolare şi personale a acestuia; 
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- Menţinerea unei colaborări permanente între familie, colectivul profesoral, şi consilierul școlar, în vederea 

aflării celei mai bune modalităţi de progres şcolar şi de ameliorare a comportamentului de tip opozițional și de 

hiperactivitate. 
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Voluntariatul printre cadrele didactice 

 

 Mirea Mirela, prof. înv. primar  

Școala Gimnazială Viceamiral I. MurgescuValu lui Traian, Constanta  

 

Originea termenului de “voluntar” provine din limba latină din cuvântul “voluntarius”,  ce semnifică, 

ceva care acţionează dedin dorința lui, din proprie iniţiativă, nesilit de nimeni în mod deliberat, (despre acţiuni) 

care se face de bunăvoie, fără vreun fel de obligație. În vederea priceperii mai bine a semnificației cuvăntului,am 

mai descoperit o semnificație și în franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” 

înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de 

nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Cel care este voluntar înseamnă că a venit în ajutorul celorlalți, să vrei să acorzi sprijin, să dai dovadă 

de dragoste şi de compasiune faţă de semeni. Persoana voluntară semnifică a rezona, a descoperii personae din 

diferite arii de activitate, de-a lega legături noi de prietenie şi de colaborare. În țara noastră, voluntariatul s-a 

dezvoltat într-un mod alert, în diverse domenii de activitate care se regăsesc în Legea 78/2014 despre acticarea 

acțiunii de voluntariat în ţara noastră. 

Voluntariatul este un act deosebit în evoluția educaţiei şi a dezvoltării profesionale. Voluntariatul 

presupune legături, spirit social, lucrul în echipă, dorință, dezvoltare, colaborare, responsabilitate şi activare. 

Semnifică să fii mai dinamic şi necesar să te activezi la ceilalți, poţi capta calităţi şi calități noi, să interacționezi 

mai mult, să fii present într-un mod plăcut. Voluntariatul în unităţile școlare care reprezință o activitate în sens 

pozitiv și util din care elevii au în mod real de învăţat, de dobândit noi calități, voluntariatul este o activitate de 

conştientizare a tinerilor că sunt utili societăţii, au importanţă ca şi individ, pentru că societatea are nevoie de 

astfel de indivizi. Voluntariatul înseamnă potenţarea învăţării din lumea care ne înconjoară, poziția cadrului 

didactic este acel om de legătură al educației non formale/formale, discipolii sunt impulsionați să se fie mai 

aproape de acțiunile comunităţii locale, realizând importanța rolul lor social, fiind o soluţie pentru dezvoltarea 

complexă a adolescenţilor. 

Voluntariatul este o activitate în sprijinul celui de lângă noi. Elevii care doresc să se implice în activităţi 

de voluntariat au nevoie să îndeplidească o serie de însușiri ţi cum ar fi: capacitate de comunicare, să aibă 

suficient a timp pentru desfăşurarea activităţilor, să fie un bun conducăror şi să fie în asentimentul cu necesitățile 

celor cu nevoi în special, în situația în care sunt cazuri cu dizabilităţi, percep actul de voluntariat o valoare 

personală, are capacitatea de-a gestiona mai multe activități concentrate pe o  perioadă scurtă de timp sau în 

acelaşi timp. Voluntariatul este o activitate fără reminerație în folosul celor de lângă noi şi care garantează 

insușirea unei experienţe care în timp este un lucru, care să ducă la succes. Voluntariatul semnifică a ajuta 

necondiţionat, dobândirea unor valori positive prin muncă. Prin deciziile pe care le iei deadopți dezvoltarea 

considerației pe care o ai față propria persoană, dar în același timp și față de aproapele tău. Voluntariatul este 

cel care duce la dezvoltarea abilitatății de-a interacționa cu grupul, este o modalitate de a traversa timiditatea 

unor personae sau  a unei  idei, interacțiunea teprezintă un vector al voluntariatului.  Astfel înveți noi modalități 

de comunicare şi depășește teama sau alte impedimente. Așadar prin comunicare, asumare și interacțiune se 

însușesc calităţi de leadership, investiţia în propria persoană. Depățirea situaţiilor care intervin în acțiunile de 

voluntariat sunt promotori la formarea social a elevilor voluntari, dezvoltă capacitatea adaptare.  

De asemenea, dezvoltarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o problemă de care s-a dezvoltat mai 

mult în ultima perioadă și ține în gardă celor care concept şi aplică politicile educaţionale. Pe linia formării 

profesionale continue stă la latitudinea și implicarea profesorilor de diferite discipline în implementarea 

proiectelor europene, care le absolb şi programe de mobilităţi profesionale, în programe de voluntariat precum 
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şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, axate pe subiecte conform  strategiilor de legătură dintre cele 

trei direcții ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 

Prin voluntariat ca activitate reușim să ne demonstrăm nouă, personal că lumea se merge în direcția 

dorită de noi. Cu toate că o mare parte dintre oameni numesc voluntariatul mai puțin important, argumentând 

că acesta  este un serviciu fără remunerație, de către oameni, voluntariatul reprezintă un lucru foarte important, 

care produce emoție. Pe glob sunt milioane de oameni neajutorați, din mai multe puncte de vedere, oricare 

dintre noi poate deveni la un moment dat voluntar, și să dăruim cât de puțin sau de mult putem și aici nu facem 

referire doar la partea material. Ne putem oferii să oferim o parte din lucrurile noastre  materiale, dar deopotrivă, 

putem dărui din timpul nostru, în situația în care ne  propunem să petrecem timp cu persoane care nu au pe 

nimeni sau să împărtășim din cunoștințe accumulate anterior de noi. 

Voluntariatul reprezintă să interacționăm mai mult , să le oferim semenilor noștri mai multă 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin ceea ce presupune  voluntariatul putem dezvolta abilități și cunoștințe 

noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul este o acțiune capabilă de a fi desfășurată și condusă în școală. 

 Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, 

până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel 

mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar 

înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei 

pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste 

calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai 

complexa modalitate de a învăța, de a te dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Cu fiecare generație de elevi pe care am avut-o, am încercat și de cele mai multe ori chiar am reușit să-

i fac să să devină persoane responsabile cu adevărat simț civic. Am urmărit în primul rând de fiecare dată să le 

dezolt empatia și să le formez abilități de adevărați voluntari. Pornind de la baza teoretică, am inserat de 

bunăvoie, într-un cadru organizat, în activitatea școlară și extrașcolară voluntariatul, încă de la intrarea în școală, 
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organizând diverse activități în beneficiul comunității din care facem parte (școală, oraș, județ, chiar și la nivel 

național).  

  În acest sens am contribuit ca donatori (de diverse produse), în postura de vânzători și cumpărători în 

cadrul divesselor activiților  desfășurate cu scop caritabil în cadrul școlii noastre de instituția noastră sau în 

colaborare cu alte asociații. Am desfășurat diverse activități de voluntariat:  

• Ajutoarele lui Moș Crăciun (pachete de Crăciun)  

• Târg de mărțișoare  

• Târg de podoabe și felicitări de Crăciun  

• Târg cu felicitări și decorațiuni de Paște  

În urma activităților desfășurate  împreună cu elevii ca voluntari s-au tras concluzii de tipul:  

Cu ce am contribuit?  

Ce aș fi putut să fac altfel?  

De ce am participat?  

Cum m-am simțit?  

Ce îmi propun pentru viitor pentru o mai bună conștientizare a rolului fiecăruia dintre elevi în acțiunea 

organizată? 

 Cu siguranță cei mai mulți dintre ei au devenit mai sensibili și darnici, mai înțelegători mai implicați, 

mai comunicativi, acestea fiind calitățele unui adevărat voluntar. Atât eu ca și professor, dar și elevii  ne-am 

implicat în acțiuni de voluntariat deoarece ne place să facem ceva bun pentru aproapele nostru, iar fiecare faptă 

bună ne aduce o mulțumire și împlinire sufletească atât nouă cât șicelor pe care i-am ajutat.  
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII COPIILOR CU CES 
 

Borca Marius-Laurențiu 

 Liceul Tehnologic ”Nicoluas Olahus” Orăștie 

 

 

Copiii cu cerințe educative speciale (CES) sunt copiii cu probleme speciale în educație, pornind de la 

deficiențe grave, profunde, până la dificultăți și tulburări ușoare de învățare. 

O modalitate de clasificare a  elevilor cu nevoi educaţionale speciale include: 

 elevii cu tulburări de comunicare – autism, vorbire şi limbaj 

 elevii cu deficienţe senzoriale – auditive şi vizuale 

 elevii cu deficienţe medicale – deficienţe fizice şi epilepsie 

 elevii cu probleme de sănătate mintală 

 elevii cu dificultăţi severe şi multiple de învăţare (denumite în unele cazuri dificultăţi complexe) cu sau fără 

tulburări de comportament 

 elevii cu dificultăţi generale de învăţare 

 elevii cu dificultăţi severe de învăţare 

 elevii cu dificultăţi specifice de învăţare – dislexie, dispraxie şi discalculie 

Valorizarea posibilitatilor de învățare  din cadrul procesului instructiv-educativ, ale elevilor cu CES 

devine o componentă definitorie care poate asigura succesul învățării și integrării. 

Creativitatea reprezintă o componentă esenţială a  personalităţii care se află în strânsă legătură cu 

procesele cognitive. 

Creativitatea este un proces mental și social care implică generarea unor idei sau concepte noi, sau noi 

asocieri ale minții creative între idei sau concepte existente. 

Dezvoltarea creativităţii copiilor cu dizabilităţi trebuie să reprezinte o  preocupare permanentă pentru 

cadrele didactice înzestrate cu un autentic simţ al valorilor. 

La copiii cu nevoi speciale din cauză că se simt izolaţi, este prezent factorul inferiorităţii, se tem de 

eşec şi respectiv au mai puţine şanse să fie creativi, spune Carol Dweck, autor al cărţii „Mentalitatea 

învingătorului – o nouă psihologie a succesului”,  

Implicarea părinţilor are efecte primare indirecte asupra imaginii de sine a copilului, stimulează, 

anumite atitudini, valori, aspiraţii. 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Prin joc copilul cu CES primește 

informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi 

învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

Jocul ȋn procesul educativ al elevilor cu CES, face  mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai 

sunt  văzute ca  un efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn sensul acesta. 

Jocul poate stimula copilul pe mai multe planuri: senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al conştiinţei de 

sine şi chiar terapeutic. 

Jocul asigură socializarea, datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup. Jocurile sociale oferă 

copiilor cu handicap şansa de a juca cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se 

desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de 

comportament trebuie să fie permanent sub observație, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate. 
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Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor de a acţiona 

creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, 

inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 

Pentru a stimula creativitatea copiilor cu CES trebuie să menținem/creștem încrederea acestora în 

propriile forțe și să valorizăm aspectele pozitive prin:  

 implicarea elevilor în activităti (aceștia se vor simți utili, valorizați, apreciați); 

 dezvoltarea încrederii în sine (prin împărțirea sarcinilor complexe în pași mai mici); 

 oferirea posibilității elevilor de a obține succese (prin acordarea de asistență/ajutor astfel încât să poată realiza 

sarcinile propuse). 

Pregătirea corespunzătoare a profesorilor și a altor categorii de specialiști este o condiție fundamentală 

pentru valorificarea diversității culturale în câmpul relațiilor sociale și comunitare.  

Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în obținerea reușitei 

școlare. 

Ambianța și sprijinul familiei și a societății în general , capacitatea de învățare a elevilor cu CES, 

influențeză foarte mult obținerea unui progres școlar real. 
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ȘCOALA INCLUZIVĂ-BENEFICIU AL UNEI EDUCAȚII DE CALITATE 

Borca-Balaban Adela-Cristina 

 Liceul Tehnologic ”Transilvania” Deva 

 

Școala incluzivă reprezintă o provocare pentru școlile obișnuite, însă ea nu trebuie privită ca o 

amenințare pentru performanta acestor școli. Multe dintre aceste instituții găsesc ca fiind dificil să integreze 

elevii cu nevoi speciale în cadrul claselor obișnuite, însă incluziunea este un drept moral și social ce nu poate 

fi negat nimănui. 

În cadrul instituțiilor în care îmi desfășor activitatea, atât la nivel liceal, cât și primar și gimnazial sunt 

elevi care provin din familii dezorganizate, elevi cu situație materială precară, elevi cu CES, a căror dorință de 

a învăța și de a se pregăti este din păcate influențată de condițiile din familie. 

Când constatăm că acești elevi prezintă dezinteres față de școală, rămâneri în urmă vizavi de 

parcurgerea materiei, imposibilitatea de a se concentra pe subiectele dezbătute în cadrul orelor etc., noi 

profesorii trebuie să intervenim cu o mult mai mare aplecare la nevoile acestuia, în  recuperarea decalajelor 

într-o manieră care să îi avantajeze. 

Unul dintre avantajele școlii incluzive se referă la faptul că elevii cu CES sunt văzuți ca parte integrantă 

a societății.  

Diversificarea metodelor de predare-învățare pe care profesorii le adoptă și  de care beneficiază toți 

elevii, nu numai cei cu CES, dezvoltarea prieteniilor între colegi  și socializarea între elevi reprezintă un factor 

important în dezvoltarea procesului de învățare, datorită schimbului de informații permanent. 

Tendințele moderne de abordare individualizată a copilului cu CES diferă de cele tradiționale.  

Acestea vizează incluziunea copilului în medii comune de învățare, crearea structurilor și serviciilor de 

suport educațional, asigurarea accesului la programe școlare prin diversificarea formelor de incluziune, 

flexibilizarea curriculumului, adaptarea tehnologiilor didactice. 

În școala incluzivă toți elevii învață să asculte activ , să fie toleranți , să ia decizii și să-și asume 

responsabilități în cadrul grupului, prin utilizarea  strategiilor cooperative. 

Lucrându-se în grupuri mici, învățarea este activă și colabora tiva astfel că elevii sunt într-o reală 

interacțiune și intercomunicare, au un simt al disponibilității  de a participa la sarcini și de ajutorarea mult sporit.  

Noul tip de școală, cea incluzivă, trebuie să recunoască diferite cerințe educaționale ale copiilor, să 

reacționeze adecvat la acestea, să asigure o educație de calitate pentru toți. 

Folosind lecții bazate pe învățarea prin cooperare, se constată o influență  pozitivă în  formarea 

răspunderii individuale ( elevii trebuie să comunice rezultate în nume personal sau în numele grupului ) , 

interacțiunea directă și formarea deprinderilor interpersonale și de grup mic .  

Totodată acest tip de lecții, produce între elevi o interdependență pozitivă ( aceștia realizează că au 

nevoie unii de alții pentru a realiza obiectivele și sarcinile grupului , că au resurse pe care trebuie să le 

administreze în comun , că recompensele vor fi comune ). 

Elevii înregistrează succese în procesul de învățare. Dificultățile în învățare sunt considerate ca prilejuri 

de dezvoltare a unor practici mai bune.  

Toți profesorii din școală participă la planificarea activităților organizate în cadrul instituției școlare. 

Acest nou tip de școală, numită incluzivă, trebuie să asigure o educație de calitate pentru toți elevii,  

identificând diferite cerințe educaționale ale acestora și aplicând în mod adecvat soluțiile ca se impun.  
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Incluziunea școlară a elevilor cu CES 

Profesor Macsim Daniela Cristina 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Galați 

 

Societatea, școala, oamenii sunt pregătiți pentru a integra copiii cu nevoi educaționale speciale ? 

La prima vedere putem răspunde cu ușurință DA, așa percepem noi integrarea ca pe un proces normal 

și firesc de adaptare a persoanei cu CES în mediul școlar . Dificultățile constatate de-a lungul timpului sunt cele 

legate de stabilirea unor relații afective pozitive cu grupul de elevi al clasei și de  obținere a  progreselor  școlare  

pe perioada școlarizării. 

Educația integrată a copiilor cu CES reprezintă o provocare menită să realizeze un echilibru între idealul 

educațional și idealul social, prin asigurarea unor resurse și modalități de intervenție și de sprijin.  

A. Gherguț subliniază că educația integrată a copiilor cu CES urmărește: implementarea  unor programe 

cu caracter corectiv-recuperator, crearea unui climat afectiv în vederea creșterii motivației pentru învățare , 

asigurarea unui progres continuu în domeniul comunicării și cogniției, formarea unor abilități de socializare și 

relaționare cu cei din jur, formarea de deprinderi cu caracter profesional și de exercitare a unor activități 

cotidiene, dezvoltarea unor comportamente adaptative . 

Prin incluziune școlară înțelegem procesul permanent de îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile 

de învăţământ pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi membrii comunităţii, indiferent de  gradul de 

deficiență al acestora.  

Nu putem realiza acest lucru în lipsa respectării unor principii de bază ale educației incluzive, și anume:  

 respectarea dreptului fiecărui copil la educație în raport cu potențialul și capacitățile sale, 

 respectarea nondiscriminării în mediul școlar și în societate, 

 egalitate de șanse și integrarea socială prin accesul la experiențe de învățare comune cu ceilalți copii de 

aceeași vârstă, 

 solidaritatea socială. 

 Caracteristicile școlii incluzive se bazează pe: disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate, 

adaptabilitate, flexibilitate. Școala incluzivă reprezintă o modalitate concretă de protecție și educare a copiilor 

cu cerințe educaționale speciale. 

 Pentru o integrarea reală  a unui  copilul cu deficiență,  există câteva măsuri de sprijin care pot fi aplicate 

în școală:  

 existența unor forme și modalități  flexibile de  lucru pe grupe de elevi;  

 existența unui curriculum individualizat  (planuri de învăţământ individualizate, metode şi mijloace de 

învăţământ adecvate, conţinuturi accesibile, libertate în proiectarea didactică în funcție de progresul 

copilului deficient);  

 adaptarea programelor școlare în concordanţă cu nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale;  

 existența unor modalități de evaluare  eficiente care monitorizează progresul individual și pe baza căruia 

se poate realiza planificarea optimă a activităţii şcolare pentru elevi; 

  atitudinea pozitivă, de încurajare și susținere a cadrelor didactice și a celorlalți copii faţă de elevii 

integraţi ; 

 acceptarea şi înţelegerea cerinţelor educaţionale specifice acestor copii. 

 Pentru ca includerea copiilor cu CES în școlile de masă să ajungă la eficiența scontată este nevoie de o 

intervenție specifică integrării.  

 Formele integrării: 
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 integrarea fizică constă în integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă, 

 integrarea funcțională constă în participarea elevilor cu CES la toate activitățile organizate în școală, în 

accesul la resursele și serviciile oferite de unitatea de învățământ, 

 integrarea socială constă în participarea elevilor cu CES la activitățile desfășurate în afara clasei și a 

școlii în vederea stabilirii și întăririi unor relații sociale de colaborare cu membrii comunității, 

 integrarea personală este legată de dezvoltarea relațiilor de interacțiune cu membrii familiei, rude, etc., 

 integrarea societală presupune asumarea unor responsabilități sociale, acceptarea de către ceilalți 

membri din societate în vederea dezvoltării sentimentului de încredere și sprijin pe tot parcursul vieții, 

 integrarea organizatorică presupune organizarea structurilor și serviciilor publice astfel încât acestea să 

răspundă nevoilor personale ale fiecărui elev cu deficiențe. 

 Planul de intervenție personalizată corespunde nevoii de abordare individualizată, reprezentând un 

instrument de proiectare și implementare a activităților de intervenție care să răspundă nevoilor de dezvoltare 

ale elevilor cu CES integrați în învățământul de masă. 

 Diferențierea și individualizarea instruirii presupun proiectarea și realizarea unui demers didactic 

diferențiat care atrage după sine o diversificare și o adaptare permanentă a strategiilor didactice conform 

particularităților psihologice, fizice, pedagogice și socio-culturale ale elevilor, ținând cont bineînțeles de tipul 

de deficiență în care sunt încadrați. 

 Diferențierea poate fi realizată la nivelul procesului instructiv-educativ, la nivelul conținuturilor 

instruirii, dar și la nivelul modurilor de organizare a instruirii. 

 Raportându-se strict la activitățile de învățare A. Gherguț vorbește de următoarele tipuri de diferențiere: 

 diferențierea resurselor de învățare prin utilizarea unor materiale didactice diverse, 

 diferențierea sarcinilor de lucru în raport cu competențele fiecărui elev, 

 diferențierea sprijinului acordat elevilor în învățare, în raport cu dificultățile pe care aceștia le 

întâmpină, 

 diferențierea răspunsurilor elevilor la o sarcină de învățare comună. 

 Individualizarea instruirii reprezintă adaptarea acțiunilor instructiv-educative la particularitățile de 

învățare specifice fiecărui elev, aceasta presupune stabilirea conținuturilor în raport cu ritmul individual de 

învățare concomitent cu crearea condițiilor psiho-sociale favorabile și cu utilizarea unui set adecvat de metode 

și mijloace de instruire eficientă. 

 Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat de recuperare, care să-i dezvolte la 

maxim potențialul fizic și psihic. Succesul integrării poate fi realizat numai prin funcționarea unor parteneriate 

autentice între unitățile de învățământ și  diverse instituții guvernamentale sau asociații nonguvernamentale. 

Idealul învățământului românesc constă în realizarea unei educații pentru toți copiii, în scopul includerii într-o 

comunitate care pune pe prim plan nevoile tuturor educabililor. 

 Atunci când părinții, elevii, cadrele didactice, membrii ai comunității se consideră parteneri în educație, 

se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care le aduce stabilitate psihico-emoțională. 

 Asistența psihopedagogică specifică acordată elevilor cu CES este foarte importantă, ea se realizează 

de către: psihopedagog, profesor itinerant, consilier școlar sau de echipe de intervenție multidisciplinară. 

 Copiii cu cerințe educaționale speciale fac parte din societatea noastră , aceștia având nevoie de o 

permanentă socializare,  colaborare, susținere în vederea integrării lor sociale. Într-o abordare incluzivă toți 

elevii trebuie considerați la fel de importanți, fiecăruia fiindu-i valorificate calitățile pornind de la premisa că 

fiecare elev poate realiza ceva constructiv. 

 Fiecare copil are dreptul la educație și merită să i se acorde o șansă. 
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 Integrarea copiilor cu CES conferă oricărei instituții școlare rolul de componentă fundamentală a 

sistemului social , aptă să răspundă concret nevoilor societății viitoare și să rezolve o serie de probleme 

referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ și la capacitatea acestuia de a se adapta 

și integra într-o societate dinamică aflată într-o continuă transformare. Prin contactul direct cu elevii din 

unitățile de învățământ și prin participarea alături de ei la activități comune se realizează diminuarea 

marginalizării și izolării concomitent cu îmbunătățirea modului de viață. 

 În continuare vă prezint un model de chestionar ce poate fi aplicat în unitățile de învățământ unde sunt 

integrați elevi cu nevoi educaționale speciale. 

 

 

Chestionar elaborat în vederea obținerii satisfacției școlare a elevilor cu CES 

integrați în învățământul de masă 

 

Citește cu atenție următoarele întrebări și indică nivelul acordului, bifând în interiorul căsuței 

corespunzătoare: 

Afirmații Deloc Puțin Mult 
Foarte 

mult 

În această școală mă simt bine și sunt fericit/fericită.     

De multe ori mă simt trist/tristă și confuz/confuză.     

Cadrele didactice îmi apreciază eforturile.     

Sunt încrezător/încrezătoare în forțele proprii.     

Colegii mei de clasă sunt prietenoși.     

Părinții mă susțin întotdeauna.     

Înțeleg cerințele cadrelor didactice și primesc îndrumări pentru  

rezolvarea lor. 
    

Petrec foarte mult timp acasă pentru rezolvarea temelor.     

Cineva din școală m-a insultat sau m-a tratat necuviincios.     

Cadrele didactice sunt răbdătoare cu mine.     

Sarcinile de lucru sunt prea dificile pentru mine.     

Primesc o educație bună în această școală.     

De la psihologul școlii primesc sfaturi și îndrumări.     
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Sunt implicat/implicată în activități extrașcolare.     

Îmi place această școală pentru că aici sunt încurajat/încurajată și învăț 

lucruri noi. 
    

Am participat la ore atunci când  acestea s-au desfășurat în sistem online.     
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Rolul istoriei și al religiei în formarea concepțiilor despre om și univers în lucrarea „Jurnal” a lui 

Mircea Eliade 

  Prof. Istudor Alina Florentina 

  Școala Gimnazială Teremia Mare, județ Timiș 

 

             Mircea Eliade (n. 9 martie 1907, București- d. 22 aprilie 1986, Chicago) a fost un scriitor de ficțiune, 

un istoric al religiilor, filosof și distins profesor român la celebra Universitate din Chicago din 1957. A fost 

încadrat  titular al catedrei de istorie a religiilor Sewell L. Avery din anul 1962, naturalizat cetățean american în 

1966 și mai apoi onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. Activitatea sa literară ni-l descoperă pe 

Eliade ca autor a 30 de volume științifice, de asemenea a unor opere literare și eseuri filozofice care au fost 

traduse în 18 limbi, pe lângă acestea a scris aproape 1200 de articole și recenzii care au avut o tematică diversă. 

În ceea ce privește opera completă a lui Mircea Eliade, aceasta  ar ocupa peste 80 de volume, neluând  în calcul 

jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Scriitorul este declarat membru, post-mortem, al Academiei 

Române, începând cu anul 1990. 

     Ca să putem vorbi și discuta astăzi despre Jurnalul scriitorului, și anume despre paginile regăsite 

din manuscrise, vizând perioada anilor 1959-1962, nu putem să nu relevăm cum au fost regăsite acele pagini 

de jurnal atât de prețioase. În cele ce urmează avem cateva dintre afirmațiile editorului Cristian Bădiliță, care 

relatează cum a intrat efectiv în posesia acestor manuscrise atât de valoroase pentru posteritate. Fără aceste 

mărturii, nu am putea vorbi de o opera completă, de o viziune totală, clară, mai precisă în ceea ce îl privește pe 

Eliade-omul, dar în același timp, și pe Eliade-scriitorul. Am selectat din mărturia editorului care a prefațat, a 

adnotat și a îngrijit această ediție, trei paragrafe care mi s-au părut mai relevante pentru a putea vedea cum a 

decurs procesul aflării despre aceste pagini de jurnal, care, mai târziu, au ajuns a fi puse la dispoziția publicului 

larg, spre bucuria specialiștilor în literatură, dar și a celor mai puțin avizați, care sunt interesați de opera 

scriitorului. 

      În anul 1996, fiind hotărâtă să își vândă apartamentul pe care îl avea în Paris, soția lui Mircea Eliade, 

Christinel Eliade, se adresează, pentru a-și elibera spațiul, unui anumit domn Bordeianu, care se ocupa de 

apartament, și lui Paul Barbăneagră. Acesta îl invită pe Cristian Bădiliță să viziteze apartamentul și în același 

timp să-și aleagă lucrurile de care consideră că ar avea nevoie. Intrând în apartamentul cu pricina, se împiedică 

la intrare de doi saci cu hârtii, care se dovedesc, așa cum editorul însuși mărturisește, a fi ale savantului și printre 

care el va găsi și acest caiet ce conține însemnările din perioada 9 oct.1959 și 3 mai 1962. ,,Două nume trebuie 

menționate: al dnei Christinel Eliade și al dlui Paul Barbăneagră. În toamna anului 1996, dna Christinel 

Eliade, imobilizată la Chicago, a hotărât să vândă apartamentul de la Paris, achiziționat chiar la începutul 

anilor 1970 (Piața Charles Dullin, nr. 4) [...]”18.  

 „Primul pas făcut în apartament a fost o ... împiedicare. Pe hol se aflau doi saci cu hârtii, de care m-

am poticnit, la propriu, dl Bordeianu scuzându-se că, „din cauza slăbiciunii sale ” nu i-a „putut arunca”. Am 

întrebat ce conțin sacii respectivi și mi s-a răspuns: “Hârtii fără importanță. A trecut Alain Paruit pe aici luând 

ce merita luat din manuscrise.” I-am răspuns, la rândul meu, dlui Bordeianu că nu pot arunca nimic din casa 

                                                             
18 Cristian Bădiliță –O mărturie: Mircea Eliade, Parisul și Jurnalul salvat, in memoriam Christinel și Mircea Eliade, 

București, Edit. Tracus Arte, 2017, pag. 6 
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lui MIRCEA ELIADE până când nu verific.”19  ,,După nesfârșite, românești peripeții, conținutul celor doi saci 

a ajuns la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, prin implicarea directorului Lucian 

Dindirică”20.  

    Atunci când vorbim despre memorialistica lui Eliade, nu o putem privi ca o parte separată a operei 

sale, aceasta trebuie însă privită în strînsă legătură cu contextul general, de ansamblu, al operei sale. De 

asemenea, pentru a putea înțelege, în mod corect, locul lui Eliade între marii gânditori ai secolului XX, e necesar 

să plecăm de la faptul că cele trei dimensiuni ale operei, istoria sau filozofia religiilor, memorialistica și proza 

tratează, de fapt, aceleași idei, sunt amprentate de aceleași viziuni și întrebări, făcând, totodată, schimb de 

răspunsuri și forțe, energii intelectuale. Pentru o bună înțelegere a operei sale, Eliade trebuie a fi citit integral, 

nu parțial, căci aceasta ar spulbera orice percepere adecvată și totală a acesteia. Privind asupra jurnalului său, 

am putea spune că acesta se dovedește a fi, înainte de toate, o modalitate de eliberare interioară, de extrovertire, 

pentru că, așa cum se poate observa din paginile manuscrisului, el de multe ori se arată nemulțumit de rigorile 

lumii academice și de constrângerile metodologice. Fiind un deschizător de drumuri, el se simțea adeseori 

făcând parte dintr-un spațiu intelectual care i se părea prea limitat pentru a se putea manifesta în deplinătatea 

acțiunilor pe care ar fi dorit să le întreprindă sau a ideilor pe care ar fi vrut să le expună. Foarte multe dintre 

ideile puternice ale operei sale filozofice, pe care le-a dezvoltat în tratatele sale științifice, le vedem scrise în 

Jurnalul său, într-o manieră îndrăzneață, ele primind, astfel, o putere de impresionare mult mai elocventă.  

       Cât despre temele însemnărilor și notelor eliadești din aceste pagini din jurnal se pot remarca: 

istoria religiilor, fixarea concepției și a viziunii sale despre religie, despre om în raport/în legătură cu sacrul, 

divinul/transcendentul, perceperea multicuralismului, locul autorului în lumea intelectuală mondială, întâlnirile 

sale cu diverși oameni de cultură, dar și cu oameni simpli. Scopul tuturor întâlnirilor, cercetărilor, studiilor este, 

de fapt, unul singur: el încearcă să descifreze și să înțeleagă universul prin definirea lui „homo religiosus”.  

       Eliade se dovedește a fi un permanent căutător al „pietrei filozofale”, al descoperirii legilor absolute 

care guvernează cosmosul, al cifrei misterioase, originare, a lumii. Drept urmare, scriitorul aduce în discuție, 

psihanaliza sau marxismul care duce omul în religia istoriei. «Religia e rezultatul „căderii”, „uitării”, pierderii 

stării de perfecțiune primordială. În Paradis, Adam nu cunoștea nicio „experiență religioasă”, nici teologia, 

adică doctrina despre Dumnezeu. Înainte de „păcat” nu exista religie…»21. « S-ar putea ca marxismul și 

interpretarea materialistă a istoriei și a culturii să fie ultima mare încercare a omului. Încercare – adică risc 

de a se pierde. Așa cum a riscat să  se piardă, de atâtea ori, în preistorie. Așa cum riscă să dispară, fizic, astăzi, 

prin armele thermo-nucleare.”22. 

         Ceea ce este interesant și extrem de relevant în acest context este vizionarismul lui Eliade; 

observând că a surprins marele mecanism al istoriei, el face deseori proiecții de viitor. «Hermeneutica necesară 

pentru a ne revela sensurile și mesajele ascunse în mituri, rituri, simboluri – ne va  ajuta să înțelegem și 

psihologia de adâncime și epoca istorică în care intrăm  și în care vom fi nu numai înconjurați și dominați de 

                                                             
19 Cristian Bădiliță –O mărturie: Mircea Eliade, Parisul și Jurnalul salvat, in memoriam Christinel și Mircea Eliade, 

București, Edit. Tracus Arte, 2017, pag. 7 
20 idem, ibidem, pag. 10 
21 Mircea Eliade, Jurnal: pagini regăsite 1959-1962, București, Editura Tracus Arte, 2017, pag. 20 
22 Idem, ibidem, pag.53 
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„străini”, de non-occidentali. „Inconștientul”, ca și „Lumea extraoccidentală”, se vor lăsa descifrate prin 

hermeneutica Istoriei Religiilor» 23. 

       În lumea sa contemporană care părea a se confrunta cu numeroase contradicții și îndoieli, observăm 

că Eliade are o viziune proprie unitară și armonioasă despre cosmos, despre univers, fiind concentrat asupra 

dimensiunii sufletești, aspirând cu ardoare la redescoperirea sacrului, a marii întâlniri cu ceea ce ne poate mântui 

și elibera, dând un sens cu adevărat existenței omului. Citind diaristica scriitorului, se poate observa că Eliade 

este preocupat de descoperirea și înțelegerea miturilor și conceptelor originale, cum ar fi: labirintul privit ca un 

model existențial, coincidența contrariilor, drumul spre centru, teroarea istoriei, coborârea în Infern, 

hierofaniile.  Eliade consider că Istoria Religiilor adună, păstrează tradițiile mitico-religioase, are o funcție 

regală. Scoaterea în evidență a semnifcației faptelor religioase trebuie demonstrată prin exegeză și comparație. 

De asemenea, moartea este înțeleasă, așa cum se deduce din mărturisirile sale, ca o ultimă experiență inițiatică, 

ea este o etapă a unui ritual de trecere dintr-un plan profan, pământesc, într-unul sacru, divin, omul dobîndind 

astfel o nouă existență care nu are nimic de a face cu materialul, ea fiind una pur spirituală.   

       La Eliade există o strânsă legătură între viața spiritual, libertate și cultură, istoria religiei este 

redescoperirea spiritualității arhaice, fiind importantă pentru omul modern ca o regăsire a proprilor sale origini, 

a identității sale. Diaristul vorbește despre experiența duratei vieții, despre timpul indian și timpul portughez, 

despre viața umană, istorică, despre sensul și semnificațiile acestora. Prezintă, de asemenea, interes pentru 

filozofia și asceza indiană. India este sinonimă cu obsesia de libertate, de autonomie; scriitorul privește yoga ca 

pe un experiment al condiționării omului, iar libertatea în cosmos (jivanmukta) este concepută ca un  mod de a 

exista liber. Istoria și perceperea multiculturalismului, a concepțiilor filozofice despre om și univers este o 

preocupare permanentă in jurnalul său. În memorialistica lui Eliade, evenimentele istorice își pun ampreunta 

asupra omului contemporan, care este rezultatul evenimentelor istorice cu sute sau mii de ani în urmă.  

       Punându-și multe întrebări despre lume, despre viață, Eliade e interesat de concepțiile lui Goethe, 

Nietzsche, pe care încearcă să le înțeleagă și astfel ajunge la păreri proprii despre aceste teme. Scriitorul vorbește 

despre concepțiile acestora legate de existența umană, viața istorică, dinamica inconștientului, astfel 

considerând, în final, că biologia este singura dimensiune reală a existenței umane. Potrivit afirmației sale din 

28 ianuarie 1960, Eliade consideră că „suntem rezultatul unor evenimente care nu mai pot fi abolite. Suntem 

ceea ce suntem pentru că, înainte de noi, cu sute, mii de ani înaintea noastră, s-a întâmplat cutare și cutare 

lucru. ” 24.  În ceea ce privește atitudinea istoriciștilor, marxiștilor, freudienilor, o consideră o atitudine 

neurotică, pentru că nu poți înțelege cultura decât dacă o reduci la altceva, inferior. Pentru el, neuroticul ajunge 

să  demistifice viața, cultura, viața spirituală. Nevroza înseamnă să nu mai poți prinde sensul profund al 

lucrurilor și, deci, nu mai poți crede în realitatea lor. „Explicația pe care o dă Freud motivelor ultime ale 

dinamicii inconștientului e raționalistă, adică e „conștientă”. […] dacă ceva rămâne ireductibil în inconștient 

– înseamnă că explicația raționalistă e parțială. ” 25 

     Într-o altă consemnare din 2 decembrie a aceluiași an, afirmă că puterea de a înțelege a unui om 

dintr-o  altă cultură sau un dialog responsabil cu acel om se realizează doar dacă încerci să înțelegi cultura, 

mitologia din care provine: : „Am repetat aceste lucruri de câte ori am avut ocazia: nici un dialog responsabil 

                                                             
23 Idem, ibidem, pag.25 
24 Mircea Eliade, Jurnal: pagini regăsite 1959-1962, București, Editura Tracus Arte, 2017, pag. 58 
25 Mircea Eliade, Jurnal: pagini regăsite 1959-1962, București, Editura Tracus Arte, 2017, pag 65 
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nu va fi posibil atâta timp interlocutorul alb nu va înțelege mitologia (camuflată sau nu) a „autohtonului” pe 

care vrea astăzi să-l ajute (după ce, secole de-a râdul, l-a oprimat și l-a exploatat).26” 

      Mircea Eliade nu este un singuratic, izolat în carapacea exilului, asta se poate deduce din lista de 

oameni cu care se întâlnește și de autori pe care-i citește, care se dovedește a fi impresionantă. Observăm că 

nu-i place Joyce deloc și îi amintește cu admirație pe Huxley, Henri Michaux,  Saint – John Perse,  Gabriel 

Marcel, Monteherlant, Ortega y Gasset, este  mirat deopotrivă de succesul lui Camus în America. Are 

numeroase întâlniri cu colegii de specialitate în calitatea sa din activitatea lui universitară și de conferențiar, pot 

fi menționate, de asemenea, întâlnirile Eranos.  

     Ceea ce persistă deasupra tuturor lucrurilor este că, în orice raportare la evenimente, ăntotdeauna, 

Eliade încearcă și dorește să lumineze „planul din spate”, acela al semnificațiilor anti-entropice. Este preocupat 

de necesitatea înregistrării de către cei din generația lui, în publicații științifice, a fenomenelor religioase, 

considerând că ar putea fi, poate, prea tâziu a mai fi consemnate de generațiile viitoare.  

       Aruncând o privire de ansamblu asupra Jurnalului, putem aprecia că Eliade a apărat iubirea de 

spiritualitate și de cultură. Aflându-se în exil, în orice ipostază l-am vedea, fie de oaspete al Franței, fie de 

professor universitar în Statele Unite ale Americii, observăm că întotdeauna a propovăduit, în locul minciunii 

care a fost  propovăduită ani de-a rândul  de comunism, „drumul către izvoare”, către origini,   ca fiind singura 

modalitate care ar putea reda omului veritabila ei strălucire. Mircea Eliade rămâne un scriitor de excepție, care 

a îmbogățit patrimoniul literaturii române, oferind prin diaristica sa o înțelegere deplină, profundă a operei sale. 
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Copiii cu CES-metode de abordare la clasă 

 
 Prof. înv.preșc. Stoica Viorica 

 Gradinița ,,Step by Step,,  

 

         Multe persoane se întreabă ce înseamnă CES – cerințele educaționale speciale.  

         Cerințele educaționale speciale sunt acele cerințe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, 

generate de existența unor disfuncții la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, cultural 

(MECTS – Ordinul 5574/ 2011). 

           Astfel, putem considera că se încadrează în categoria CES: copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, 

dificultăţi de vorbire, tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei 

care trec, pur şi simplu, printr-o perioadă mai grea (abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-emoționale care 

dizabilitează formarea normală a personalității copilului). 

            Şcoala incluzivă trebuie să răspundă nevoilor comunității și să asigure o participare egală a tuturor 

elevilor. Incluziunea presupune că fiecare individ contează și cu toții avem nevoie de mai multă răbdare și 

toleranță față de cei care sunt diferiți. Într-o astfel de unitate de învățământ, se asigură o educație pentru toți 

copiii si se caută mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unități 

de învățământ beneficiază de toate drepturile si serviciile sociale și educaționale conform principiului „resursa 

urmează copilul”. 

             Conceptul de CES presupune o abordare care consideră că fiecare copil este unic, poate învăţa dacă 

este identificat tipul de învățare specific particularităţilor individuale ale sale. Curriculum-ul școlar trebuie 

considerat un instrument necesar care trebuie să fie flexibil, adaptabil la cerințele elevilor. 

            Copilul cu CES are nevoie de condiţii de învăţare care să stimuleze şi să sprijine dezvoltarea sa, un 

curriculum adaptat şi individualizat. Adaptarea curriculumului la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea 

diferenţiată se poate realiza prin: 

*adaptarea conţinuturilor cantitativ şi calitativ, la potenţialul de învăţare al elevului; 

*adaptarea proceselor didactice (metode utilizate, material didactic, timp de lucru alocat)  

*nivelul de sprijin acordat elevului; 

*adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

*adaptarea procesului de evaluare (diverse proiecte şi produse scrise, orale, vizuale ale muncii elevilor). 

          Toate cadrele didactice care au în colectivitatea elevilor  copii cu CES, vor avea în vedere acţiuni ce 

presupun colaborarea cu părinții și consilierea acestora, implicarea directă în lucrul efectiv cu copiii. Părinţii şi 

copii vor fi consiliaţi să fie realişti în aşteptări, vor fi ghidaţi să evite izolarea şi să comunice cu alţi părinţi şi 

copii aflaţi în situaţii similare. Se va promova o abordare pozitivă a educării şi disciplinării copiilor; copiii vor 
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fi implicaţi, atât cât se poate, în luarea deciziilor, în alegerea activităţilor la care vor participa. Este de dorit ca 

părinţii, cadrele didactice şi şcoala să facă un front comun pentru a ajuta la integrarea copiilor cu CES. 

          O astfel de abordare poate genera egalitatea de șanse, participarea și integrarea școlară și socială. 

A. Strategii de modificare comportamentală de PREVENIRE ale comportamentelor dezadaptative 

 1. Stabilirea regulilor: asigură premisele mediului de învățare, predictibilitate, structură.  

! Regulile să fie în relație directă cu problemele cele mai frecvente care apar în clasă  

 Criterii de stabilire a regulilor eficiente: 

 *să fie formulate încă de la început – al anului școlar, al lecției. 

*să aibă o formulare POZITIVĂ – ce trebuie făcut, NU (doar) ce nu trebuie făcut.  

*numărul de reguli să fie unul adaptat nivelului copiilor;  

*să fie vizibile;  

*să fie discutate și explicate;  

*să fie precizate consecințele – esențială, în acest sens, este CONSECVENȚA = atunci când regulile sunt 

încălcate, consecințele să fie aplicate.  

Pentru copiii de nivel preșcolar, un număr de 3-4 reguli este optim, fiind adecvat capacității lor de a le 

memora și reactualiza. 

AȘA DA AȘA NU 

 

* Vorbesc încet. 

* Merg încet. 

* Ascult când ceilalți vorbesc. 

* Adun jucăriile după ce mă joc. 

* Cer voie. 

* Îmi aștept rândul. 

 

*Nu strigați! 

*Nu alergați! 

*Fiți cuminți! 

 

 

La nivel preșcolar și primar, regulile pot fi introduse și prin jocuri de rol sau povești.   

 Este importantă repetarea regulilor prin asociere sau în diferite contexte.  

 Este important să se discute atât regulile, cât și consecințele împreună cu copiii.  

2. Monitorizarea și scanarea comportamentului elevilor: uneori, se întâmplă ca anumite comportamente să 

apară din cauza faptului că elevii au impresia că nu sunt observați; astfel, cadrul didactic poate să:  

*scaneze comportamentul, menținând contactul vizual cu elevii, evitând să se focalizeze excesiv doar pe câțiva 

elevi sau doar pe aceia care par a fi implicați în activitate; 
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 *monitorizeze spațiul clasei, deplasându-se printre elevi; proximitatea fizică blochează adesea apariția 

anumitor comportamente neadecvate ale copiilor.  

3. Personalizarea spațiului clasei: se referă la următoarele aspecte:  

*decorarea cu lucrări, proiecte sau alte produse personale ale elevilor (de exemplu, postere, poze, machete), 

contribuind la crearea unui climat educațional în care elevii se simt apreciați și valorizați; *organizarea spațiului 

astfel încât să corespundă nevoilor de instruire, precum aranjarea băncilor în semicerc ori clasic, pe rânduri, în 

funcție de activități, sau aranjarea copiilor în bănci prin rotație, conform diferitelor criterii.  

4. Asigurarea de oportunități pentru elevi de a răspunde și de a se implica în activități: evitarea de către 

profesor să ceară preponderent ori chiar exclusiv răspunsuri doar de la anumiți elevi (care au un comportament 

indezirabil sau, dimpotrivă, conștiincios); astfel, prin această atitudine este transmis un mesaj de tipul acceptare 

/ neacceptare, afectând disponibilitatea elevilor de a participa, depune efort, investi resurse, fiind de fapt 

încurajate comportamentele incompatibile cu învățarea (de exemplu, elevii pot învăța să tragă de timp, să se 

eschiveze, să amâne etc.). 

 

B. Strategii de modificare comportamentală de INTERVENȚIE ale comportamentelor dezadaptative  

B.1. aplicate în timpul manifestării comportamentelor dezadaptative 

1. Contactul vizual: mobilizează resursele atenționale ale elevului, premisa fiind al transmiterii unui semnal de 

încetare a comportamentului neadecvat, astfel nefiind nici întreruptă activitatea didactică (așa cum s eîntâmplă 

în cazul verbalizării). 

 2. Controlul proxemic: apropierea fizică de către elev acționează în aceeași manieră precum contactul vizual, 

descurajând comportamentele ocazionale de evadare din sarcina de învățare.  

3. Ignorarea comportamentului: referindu-se în principal la retragerea atenției, această metodă pornește d ela 

premisa că atenția este sursa de motivare principală a comportamentelor, acționând asemenea unei recompense 

indiferent de natura sa.  

          Totuși, trebuie să includă și următoarele dimensiuni:  

*asigurarea că aceeași strategie (de non-validare a comportamentului neadecvat prin retragerea atenției) va fi 

aplicată și de ceilalți colegi; 

*redirecționarea elevilor către alternative comportamentale dezirabile, productive.  

4. Focalizarea pe comportamentele pozitive, dezirabile, productive: este importantă întărirea comportamentelor 

care se doresc a fi repetate, astfel că atragerea atenției asupra comportamentelor pozitive este o modalitate mult 

mai eficientă de abilitare a elevului – fiind, în același timp, și o bună măsură de prevenției a comportamentelor 

neadecvate! 
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B.2. aplicate în scopul modificării consecințelor comportamentelor dezadaptative 

1. Întărirea: este stimulul care apare după manifestarea unui comportament și care crește frecvența de 

manifestare a acestuia, putând fi de mai multe feluri: 

*obiectuale: mâncare, jucării, premii, cadouri, bani.  

*simbolice: obiecte cu semnificație, precum buline, fețe zâmbitoare, steluțe.  

*activități: dans, desen, cântece, lectură, timp liber.  

*sociale: încurajări, laude, aplauze, zâmbete, aprecieri.  

Întăririle eficiente țin cont de următoarele criterii:  

 Sunt aplicate imediat după producerea comportamentului așteptat.   

 Este precizat motivul pentru care întărirea este acordată.   

 Sunt specifice fiecărui copil (personalizate).  

*Recompensele simbolice sunt mai eficiente dacă sunt transformate în activități.  

*Activitățile sunt de preferat laudelor ori întăririlor sociale. 

* Puteți oferi un bonus potrivit (întărire pozitivă suplimentară) în cazul în care sunt depășite condițiile minime 

stabilite prin reguli sau alte metode (fără a face din aceasta un nou standard de atins sau respectat!).  

 2. Pedeapsa: referindu-se la acel stimul ce apare după un comportament, reducând frecvența apariției acestuia, 

pedepsele sunt în fapt consecințe (negative) ale comportamentului neadecvat.  

În ceea ce privește pedepsele, trebuie avută mare atenție, întrucât acestea trebuie să se refere mai degrabă la 

responsabilizarea elevului față de propria conduită, ci nu la constrângerea sa. De asemenea, este important ca 

pedepsele (retragerile, mai ales) să fie însoțite și de alternative de corecţie comportamentală, anume elevul să 

fie cu ce trebuie să înlocuiască comportamentul neadecvat!  

Pedepse (sancțiuni) pot fi: 

 *consecințele naturale: spre exemplu, o temă nefăcută va rămâne fără notă ori va primi o notă mică. 

*consecințele logice: spre exemplu, refuzul de a împărți (o jucărie, un obiect) va atrage renunțarea la acea 

jucărie.  

*retragerea privilegiilor: spre exemplu, dacă nu își termină activitatea la timp, elevul va renunța la 5 minute din 

pauză pentru a-și termina sarcina.  

Sancțiunile eficiente trebuie să țină cont de următoarele criterii: 

 * Sunt aplicate imediat. 

 * Sunt aplicate în particular.   

*Sunt aplicate cu calm și fermitate. 

* NU presupun crită sau atac la persoană. 

*Sunt însoțite de alternative comportamentale dezirabile.  

 *Sunt precedate de un avertisment. 
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             Controlul distractorilor poate reprezenta o strategie de management al mediului clasei, vizând 

identificarea și eliminarea surselor de distragere a atenției și care pot genera sau întreține diferitele 

comportamente neadecvate. 

 *distractori externi: dezordinea din spațiul fizic, prezența anumitor obiecte sau persoane, întreruperile. 

*distractori interni: stări emoționale ale copiilor (îngrijorări), aspecte somatice (oboseală, dureri, foame), 

gânduri irelevante. 

           În cazul unui copil care manifestă impulsivitate cel mai indicat este:   

*să se ignore comportamentele necorespunzătoare de importanță minoră; 

*să fie recompensat sau pedepsit imediat ce comportamentul s-a produs; 

*să fie, pe cât de mult posibil, supravegheat în pauze. 

 Copilul trebuie instruit și ajutat să-şi controleze propriul comportament. Astfel:  

* i se spune că nu va fi numit să răspundă la lecție decât dacă ridică mâna; 

* sub nici o formă nu se vor lua în considerație răspunsurile date de acesta într-o manieră dezordonată.  

             Fiecare comportament pozitiv, indiferent dacă este de importanță minoră, trebuie imediat evidențiat şi 

subliniat. Ca tehnică, se recomandă chiar încheierea unui contract comportamental între cadrul didactic și copil, 

câştigându-i astfel încrederea.  

             În cazul în care copilul are dificultăți în susținerea atenției la sarcină, este indicat:  

* să fie aşezat într-o zonă liniştită a clasei, departe de fereastră. 

              Este bine ca unui astfel de copil să i se acorde mai mult timp pentru realizarea sarcinilor. De regulă, 

sarcinile lungi se fragmentează în secvențe mai scurte. 

             Un astfel de copil trebuie recompensat frecvent, pentru a-i creşte stima în clasă. I se pot da chiar 

responsabilități sociale, pentru a fi privit într-o lumină pozitivă de către colegi.  

               Toate aceste măsuri au şi rolul de a susține un demers psihoterapeutic atunci când copilul beneficiază 

de un astfel de serviciu. În acest caz, programul implementat în clasă se stabileşte împreună cu psihoterapeutul 

şi cu părinții copilului. 

                Un rol extrem de important îl are relația care se stabileşte între părinții unui copil cu comportament 

deviant şi învățătorul acestuia. Printr-o bună colaborare și prin monitorizarea activă a comportamentului 

copilului, rezultatele nu vor întârzia să apară. 
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Schimbarea începe cu tine! – Voluntariatul și importanța acestuia 

“Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veșnic prin ceea ce dăruim.” 

                                                 Douglas M. Lawson 

prof. Fedorovici Petruța 

Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului, jud. Suceava 

Conform DEX, voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Activitatea se desfășoară în domenii 

cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, sistem medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învățământ, științific, religios, sportiv, de protecție a mediului, activismul civic, situații de urgență, 

ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială. 

Motivele pentru care oamenii se decid să se implice în activităţi de voluntariat sunt foarte diversificate. 

Uneori, oamenii se alătură programelor de voluntariat pentru că doresc să fie de folos celor din jur. Alteori mai 

motivant este faptul că voluntariatul reprezintă o cale pentru atingerea anumitor obiective personale. 

Alte persoane se pot implica pentru că au fost încurajate şi susţinute să facă acest lucru. Voluntariatul poate 

ajuta la satisfacerea anumitor nevoi. Uneori imboldul este dat de faptul că voluntariatul se dovedeşte a fi cea 

mai bună modalitate prin care pot fi influenţate lucrurile în sensul dorit.  

Alteori, voluntariatul ajută la dobândirea sentimentului de excelenţă într-un anumit domeniu sau oferă 

oportunităţi de integrare în grupuri sociale care corespund valorilor personale. 

Am încercat o sistematizare a avantajelor pe care le oferă practicarea voluntariatului: 

 

1. Îţi faci noi prieteni 

Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie durabilă este 

prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care au aceleaşi 

interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, voluntariatul te poate ajuta să-ţi 

depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

2. Voluntariatul te ajută în carieră 

Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar trebuie 

să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să 

comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un 

anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi 

eficient sarcinile care îţi revin. Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta 

chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

3. Voluntariatul te face să te simţi împlinit 

Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai ajutat nişte 

persoane mai puţin norocoase. Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit 

pentru că reduce stresul şi te face mai sănătos. Atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta pe altcineva eşti 

mai puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele proprii. De asemenea, 

voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul imunitar. Munca unui voluntar 

este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte comunitatea în care trăieşti.  

4. Descoperi realitatea din jurul tău 
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Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu tot 

ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la sine, 

trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim şi putem 

ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă nu te afectează pe 

tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să o găsim soluţie 

5. Ajuţi la corectarea nedreptăţilor 

De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, dar 

simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient ca să te ajute 

să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat unor 

persoane care au mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea unor probleme 

ale societăţii care afectează multe persoane.  

6. Eşti chiar tu schimbarea pe care o vrei în lume 

Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente 

încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru 

cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei adormi cu gândul 

că ai contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oameni. Sunt sute de cauze sociale care 

merită timpul nostru, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale violenţei domestice sau 

persoane care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a acestor 

nedreptăţi. 

 

 

Educația stă la baza oricărei nații și toți copiii au acest drept, indiferent de mediul în care s-au născut. Cu 

toate acestea, în România, numai o treime dintre copiii defavorizați termină școala gimnazială. În viziunea 

United Way, abandonul școlar nu este doar o problemă a copilului, ci una a întregii comunități. Tocmai de 

aceea, programele de voluntariat trebuie să implice factorii decisivi în dezvoltarea copilului (părinți, profesori, 

lideri din comunitate și voluntari) să lucreze împreună pentru a preveni abandonul școlar și a asigura accesul la 

educație de calitate pentru copiii vulnerabili. 

Există copii din medii vulnerabile care au primit în fiecare zi o masă caldă, sprijin material, 

îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă, produse alimentare, ghiozdane echipate la început de an școlar 

și au participat la activități educative non formale, de tutorat, activități cu voluntari, vizite la muzee, spectacole 

de teatru sau excursii. 

Părinții pot beneficia de consiliere socială, au fost ajutați să își găsească un loc de muncă, să își continue 

studiile sau să aibă acces la servicii medicale, iar profesorii au urmat cursuri și au învățat cum să lucreze cu 

copiii vulnerabili.  

Pentru familiile afectate de sărăcie, lipsa posibilităților de a face față cheltuielilor necesare participării 

școlare expune copiii riscului de abandon școlar. Deși legea prevede gratuitatea învățământului public, realitatea 

ne arată că părinții trebuie să facă față unor cheltuieli strâns legate de școlarizarea copiilor lor. Fie că este vorba 

de uniformă, manuale alternative, rechizite, fondul clasei și cel al școlii, transportul spre și dinspre școală sau 

meditații, costurile „ascunse” ale învățământului reprezintă obstacole greu de depășit în calea dreptului la 

educație al tuturor copiilor, dar mai ales al celor din familii sărace. De asemenea, riscul părăsirii școlii crește și 

în cazul copiilor ai căror părinți, cu un nivel redus de educație, nu pot să îi sprijine pe copii în efectuarea temelor. 

O povară în plus pentru copiii din comunități defavorizate este dată de educația online în contextul 

pandemiei Covid-19. Familiile nu își pot permite achiziționarea unei tablete pentru fiecare copil și, în situația 

derulării școlii online, acești copiii nu mai au acces la educație. 
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Potrivit unui studiu realizat de Asociația Salvați Copiii România, aproape jumătate dintre copiii din România 

nu au acces la o tabletă sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reală la lecțiile 

online. 

Închiderea școlilor și organizarea cursurilor online fără dispozitivele necesare și instrumente de 

evaluare a calității procesului de educație sunt factori de risc major de abandon școlar. 

Problemele financiare determină mulți părinți din România să ia calea străinătății în încercarea de a 

oferi copiilor lor un viitor mai bun. De cele mai multe ori, cei mici rămân în grija bunicilor sau altor rude, care, 

oricât de mult ar încerca, nu pot suplini absența părinților. 

Lipsa figurii materne sau paterne din viața unui copil poate afecta negativ dezvoltarea acestuia. 

Consecințele lipsei părinților, deopotrivă psiho-emoționale și sociale, sunt agravate pe fondul crizei pandemice 

pe care o traversăm.  

Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte important 

să ne gestionăm timpul cu atenţie şi să dedicăm o parte din el unei cauze care ni se potriveşte. Voluntarii trebuie 

să ajute copiii din medii defavorizate să nu abandoneze școala și să aibă o șansă la un viitor mai bun.  
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 “DĂRUIND VOM DOBÂNDI” 

Proiect educaţional 

Prof. Imv primar Comănescu Viorica Simona 

 Școala Gimnazială „Iom Agârbiceanu Bucium” 

Argument 

 La poalele Muntilor Apuseni, zonă binecuvântată de Dumnezeu dar intr- un loc oarecum „uitat 

de lume” doar sărbătorile religioase, pline de semnificaţii, încărcate de credinţă şi tradiţie, mai au un 

farmec aparte, mai cu seamă in două dintre cele patru anotimpuri ale anului  

Crăciunul,  în anotimpul de iarnă,  când cerul este tăcut şi mohorât.  cand razele soarelui rotund şi 

palid se chinuie să răzbată printre norii groşi şi albi iar din înaltul cerului fulgi mici şi deşi de zăpadă se 

rostogolesc fără încetare spre pământul deja acoperit de o mantie albă şi strălucitoare, unde poate fi mai 

frumos un Crăciun decât acolo unde s-au născut tradițiile? 

 Paștele , în  anotimpul renaşterii, al înnoirii şi al schimbării, ce aduce an de an în viaţa noastră, verdele 

dătător de viaţă şi de speranţă, parfum de floare, cânt de păsărele, culoare, zâmbet, dar mai cu seamă, 

lumina sfântă a Învierii Domnului,  

La moți sărbătorile sunt  aşteptate și păstrate  cu sfinţenie de toți  creştinii şi în mod special de copii.  

Pentru fiecare creştin, timpul Postului Craciunului si al  Postului Mare este prilej de meditaţie  şi 

înnoire, de curăţire a sufletului, prin Spovedanie şi Împărtăşanie, de primenire a casei, cu dorinţa de a 

primi în case şi în inimi vestea Nașterii Domnului si lumina Învierii.dar și de a dărui din puținul sau 

“mai multul” nostru după cum ne îndeamnă sufletul. 

Dacă în acest timp de post, rugăciune şi priveghere, am reuşit să ne înnoim sufletul, ne facem parcă 

mai mult timp să ne gândim şi la semenul  nostru şi la suferinţa acestuia, conştienţi fiind că mântuirea 

noastră depinde în mare măsură de cât de mult L-am iubit pe Dumnezeu şi pe aproapele, de împlinirea 

poruncii,, Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău şu din tot sufletul 

tău, iar pe aproapele rău, ca pe tine însuţi”. 

 Este timpul jertfei, al dăruirii, al iubirii şi milosteniei, şi, ne străduim să aducem o bucurie, cât de 

mică, pentru cel aflat în necaz pentru ca să ne bucurăm deplin de darul iertării şi al Învierii.  

Observăm cu părere de rău, cum uneori, alergarea noastră este spre a avea o masă cât mai încărcată, 

că iepuraşul de Paşti ia locul mielului, care - L simbolizează pe  Hristos,, Iată, mielul, lui Dumnezeu, 

Cel ce ridică păcatele lumi”, că tinerii petrec în cluburi în săptămâna Mare şi că unii creştini, spun că de 

Paşti sărbătorim Naşterea Domului, sau că,, …e ceva legat de ouăle roşii, parcă, sau că se taie mielul,…”.  

Ca buni creştini, suntem datori să explicăm, să cunoaştem, să trăim şi să promovăm, credinţa autentică, 

păstrată încă nealterată în satele noastre.  

Pentru a trăi și simți pe deplin vestea Nașterii Domnului și  bogăţia Învierii, am antrenat elevii şcolii 

în activităţi deosebite, cu convingerea că în formarea acestora ca mici creştini, grija noastră este să 

atragem har în viaţa lor, prin rugăciune, exemplu şi implicare, pentru ca ei să cunoască valorile credinţei 

străbune, să valorifice tezaurul lăsat de înaintaşii noştri, să fie mărturisitorii dreptei credinţe într-o lume 

care din nefericire se îndepărtează tot mai mult de aceste valori, din comoditate, indiferenţă, ignoranţă. 

file://///postului
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În rândurile de mai jos voi încerca să  exemplific pe scurt activitățile derulate prin Proiectul educaţional 

de voluntariat, cu caracter filandtopic:,,Dăruind, vom  dobândi”, derulat cu elevii școlii noastre în 

perioada noiembrie  - aprilie a fiecarui an, din 2017 si pana in prezent.   

Proiectul,  a pornit de la faptul că în orașul Abrud cu care ne învecinăm, sunt mai multe case de tip 

familial unde sunt îngrijiti atât copii căt si vârstnici și, mai ales datorită faptului că din anul 2017, chiar 

în satul nostru, în vecinătatea școlii  s-a înfiinţat o Casă de tip familial pentru persoane cu handicap( 

pentru persoanele vârstnice singure), unde sunt instituţionalizate aproximativ 10  persoane bolnave, 

unele imobilizate, îngrijite de un personal specializat. 

Pentru a aduce bucurie în sufletul celor pe care i-am numit prietenii și colegii noștrii., în cazul copiilor 

instituționalizași, sau “bunicii noştri” în cazul persoanelor vârstnice, împreună cu elevii claselor pe care 

le conduc ( Cls I-IV , clase simultane) m-am gândit ca în perioadele premergătoare Sfintelor sărbători 

să pregătim câte o vizită, un mic dar, un program de colinzi  ( de Crăciun), cântece pascale și să  aducem 

un zâmbet, şi  de ce nu, să  alungăm  singurătatea acestor copiii și oameni minunaţi, care pentru un motiv 

sau altul sunt într-o situaţie dificilă, sau se simt singuri, ştiut fiind faptul că, de sărbători, ne dorim să 

fim împreună cu cei dragi. 

Proiectul,, Dăruind ,vom dobândi!”, are ca scop: 

 - cunoaşterea, promovarea şi  transmiterea credinţei străbune prin, obiceiuri, specifice celor două mari 

sărbători strmoșești, Sărbătoarea Crăciunului și Îinvierea Domnului şi de a  aduce bucurie în sufletul 

persoanelor instituţionalizate atât intr-una din casele de tip familial pentru copii cât și a celei pentru 

persoane vârstnice cdin satul nostru. 

 În realizarea activităţilor am avut în atenţie următoarele obiective: 

- aplicarea cunoştinţelor dobândite în practica vieţii creştine; 

- înţelegereași pătrunderea semnificaţiei celor două mari Sărbători religioase; 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi a spiritului de colaborare, cooperare şi într-ajutorare prin 

activităţi filantropice; 

- cunoaşterea tradiţiilor şi datinilor păstrate de-a lungul timpului; 

- stimularea  unui comportament care să reflecte cunoaşterea normelor morale şi să reliefeze împlinirea 

poruncilor divine şi a învăţăturilor Mântuitorului Iisus Hristos. 

Activităţile proiectului: 

1 Crăciunul și .Învierea Domnului, tradiţii şi semnificaţii. (Prezentări ppt. Discuţii, despre 

semnificaţia sărbătorilor, tradiţii şi false tradiţii). 

2. Realizarea felicitărilor  şi a unor obicte artizanale  specifice fiecărei sărbători  precum şi învăţarea 

versurilor colindelor  şi a cântecelor de Paşti. 

3.Un dar pentru colegii și bunicii noştri ( Două activităţi misionar - filantropice: în saptamâna 

premergătoare Crăciunului și în Săptămâna luminată, Pregătirea darurilor,  Vizite la case: oferirea 

darurilor, versuri, colinde, cântece de Înviere). 

4.  Iată ce am realizat!- activitate de diseminare.  

Elevii au realizat felicitări şi desene specifice sărbătorii Crăciunului și Sărbătorii Pascale  şi am pregătit 

câte un mic dar, dulciuri şi fructe pentru fiecare copilo și bunic. O mare cotribuție la realizarea acestui 
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proiect o au an de an și familiile copiilor care ne au sprijinit finaciar pentru a pregăti pachetele iar unii 

dintre ei ne –au îisoțit și ăn deplasările pe care le am făcut la aceste case. 

De fiecare dată, am fost primiţi cu deschidere, şi am înţeles că personalul care îşi desfăşoară activitatea 

aici, se străduieşte să facă din aceste locuri,, acasă”, pentru cei ce locuiesc aici, chiar şi pentru o vreme. 

Am trăit bucuria pe care ţi-o dă zâmbetul și îmbrășițarea oferit unei persoane, alinarea şi mulţumirea 

pe care o simţi în chipul aproapelui, aflat în vreme de cumpănă, atunci când eşti alături de el, şi devii 

astfel,,om pentru om”, cu convingerea că ,, dar din dar se face rai!”. 

Evaluare 

- prezentarea produselor „Turul galeriei” – expoziţie; 

- realizarea unui album foto; 

- mediatizarea pe pagina de facebook a școlii; 

Proiectul a avut un impact puternic atât în rândul beneficiarilor: elevi, părinţi, profesori,/personal  copii 

instituționalizați persoanele vârstnice, fapt ce reiese din interesul faţă de activităţile desfăşurate, din 

implicare şi din impresiile  acestora. 

An de an proiectul s-a bucurat de interes din partea copiilor implicaţi, motiv pentru care îl derulăm în 

fiecare an, chiar și în vreme de pandemie respectând normele igienico-sanitare. 

Prin derularea unor astfel de activități noi toți, dar mai ales copii, am simțit și au simţit bucuria de a 

lucra împre ună, de a-şi dezvolta,, talanţii”, de a comunica, de a se simţi utili  și comuniunea cu semenii.  
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TULBURĂRILE SPECIFICE ȘI DIFICULTĂȚILE DE ÎNVĂȚARE 

- CAUZE ALE EȘECULUI ȘCOLAR - 

 

prof. Tinc Luminița, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare, Maramureș 

prof Mândru Voichița, Liceul Teoretic „Emil Racovi/ă”, Baia Mare, Maramureș 

 

Evoluția științelor psihologice și pedagogice care au determinat cunoașterea mai amănunțită a copilului, a 

persoanei cu nevoi speciale, au determinat și dezvoltarea psihopedagogiei speciale. Totodată schimbarea 

condițiilor sociale și economice au dus la promovarea de politici sociale, servicii de asistență și intervenție care 

au la bază ideea de „educație pentru toți” coroborat cu „educația pentru fiecare”.   

„Câmpul de acțiune al Psihopedagogiei speciale se situează între studierea stării de normalitate și a stării 

patologice...și include prevenirea, depistarea, diagnoza, terapia, recuperarea, educarea, orientarea școlară și 

profesională, integrarea socioprofesională și monitorizarea evoluției ulterioare a persoanei cu dizabilități sau 

aflate în dificultate.”(Gherguț, A., 2013, p. 16) 

În funcţie de modul de abordare a problematicii persoanelor cu cerinţe speciale, în literatura 

psihopedagogică se folosesc mai mulţi termeni care, pot clarifica o serie de delimitări semantice utile în 

înţelegerea corectă și nuanţată a fenomenelor avute în vedere:  

 aspectul medical – deficienţa, 

 aspectul funcţional – incapacitatea sau dizabilitatea, 

 aspectul social – handicapul. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus utilizarea a trei concepte distincte, utilizate și până atunci însă 

nu într-un mod unitar: 

 infirmitatea sau deficienţa (,,impairment”),  

 incapacitatea sau dizabilitatea („disability”),  

 handicapul („handicap”).  

Conceptul de cerințe educative speciale - CES (SEN- special educational needs) a fost utilizat și în 

România din anul 1995, prin Legea învățământului, dar a fost introdus ca sintagmă în anul 1978 în Marea 

Britanie, apoi a fost preluat în anii 90 de către UNESCO. Noțiunea de CES acceptată în țara noastră desemnează 

necesitățile educaționale complementare obiectivelor generale ale educației școlare, necesități care solicită o 

școlarizare adaptată particularităților individuale și/sau caracteristice unei dizabilități ori tulburări de învățare, 

precum și o intervenție specifică, prin reabilitare / recuperare corespunzătoare. Copiii cu CES sunt copiii ale 

căror nevoi (cerințe) speciale sunt educaționale și derivă, în principal, din deficiențe mintale, fizice, senzoriale, 

de limbaj, socioafective și de comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora, de asemenea unii 
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copii ocrotiți în instituții rezidențiale, copii/elevi din învățământul obișnuit care prezintă tulburări/dificultăți de 

învățare și/sau adaptare școlară.  

Deoarece problematica persoanelor cu cerinţe speciale se află într-o continuă schimbare se recomandă o 

atenţie sporită modului în care sunt folosiţi termenii, deoarece nu întotdeauna reprezintă realitatea și pot aduce 

prejudicii demnităţii umane. 

 Una din categoriile studiate de psihopedagogia specială este și cea a copiilor cu dificultăți de învățare. 

Deși au existat preocupări mai vechi pentru dificultățile în achiziția abilităților școlare, perioada de 

fundamentare a studiilor referitoare la aceste dizabilități, în Europa a fost 1800-1920, perioada de emergență a 

fost 1920-1960, iar perioada de turbulență 1960-1975. În America din anul 1977 elevii cu dificultăți de învățare 

trebuiau prin lege deserviți de școală. Deoarece existau carențe în diagnosticul acestor copii s-a ajuns la un 

moment dat ca sistemul incluziv să aibă costuri considerabile.  

Spre deosebire de dificultățile de învățare, termenul de „tulburare de învățare” este relativ nou, a fost 

utilizat în 1962, iar odată cu intensificarea cercetărilor privind tulburările de învățare, s-au putut face oarecum 

distincții între dificultate și tulburare de învățare. Nici prin anii 2000nu erau proceduri clare și sistematice de 

prevenție și screening, dar putem spune că situația din România nu era singulară, la fel era și la nivel 

internațional. În lipsa unor documentații specifice multe țări chiar în 2007, utilizau definiții vechi ale tulburărilor 

de învățare sau existau situații în care dificultățile de învățare nu erau considerate o categorie de dizabilitate.  

În 1962 Samuel Kirk a avut un rol foarte important în conturarea și definirea domeniului dificultăților de 

învățare, aducând în discuție faptul că aceste dizabilități nu sunt rezultatul unor deficiențe mentale ci a unor 

procese psihologice deficitare. Puțin mai târziu în 1965 Bateman propune o altă definiție în care este introdus 

conceptul de discrepanță ce apare între potențialul intelectual al copilului și nivelul actual de performanță.  

Ulterior aceste definiții au fost modificate parțial, iar ceea ce am reținut este că „dificultățile de învățare 

fac referire la un grup eterogen de tulburări ce se manifestă prin dificultăți semnificative în achiziția și 

utilizarea abilităților de ascultare, vorbire, citire, scriere sau matematice” (Roșan, A., 2015, p.246) rămânând 

în continuare ideea de discrepanță între performanță și coeficientul de inteligență, discrepanță care se poate 

asocia cu tulburări bazice în procesul de învățare , dar care nu sunt consecința directă a deficiențelor mintale, a 

deficiențelor senzoriale sau a unor tulburări emoționale severe. Ele apar în activitarea de rezolvare a sarcinilor 

de învățare, desemnează un comportament inadecvat, ineficient, inoperant, cu randament scăzut. Aceste 

probleme pot degenera în ușor retard școlar.  

Este foarte important ca diagnosticul să fie diferențial deoarece acești copii pot fi recuperați în totalitate 

prin: 

- înlăturarea condițiilor care au condus la instalarea retardului/eșecului 

- tratament psihopedagogic și medical adecvat. 
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Concluzionând putem spune că dificultățile de învățare apar în special în cadrul capacităților 

instrumentale: vorbit, scris, citit, calculat. Referitor la originea lor aceasta poate fi plasată în: 

 Deficite de atenție și motivație 

 Lentoarea proceselor intelectuale 

 Întârziere în dezvoltarea limbajului 

 Disfuncții ușoare la nivel perceptiv și psihomotor 

 Suprasolicitare școlară, schimbarea unității școlare, neprofesionalismul cadrelor didactice 

 Indiferență și dezinteres, sărăcie, delicvență, dificultăți de integrare 

 Nivel cultural scăzut al familiei, familii dezorganizate 

 Organizarea deficitară a activităților de învățare, suprasolicitare a elevului pt gospodărie 

 Lipsa unui regim de activitate intelectuală 

 Prezența unor boli care impun absența de la școală sau indispoziții, etc 

De remarcat faptul că apariția acestor dificultăți de învățare este pusă și pe seama: unei nașteri premature(70% 

din copii nascuti prematur prezintă simptome specifice), problemelor hormonale, carențe de vitamine, lipsa de 

calciu, magneziu, etc 

Profilaxia dificultăților de învățare este și ea la fel de controversată ca și definirea acestor termeni, dar 

știind că putem interveni măcar în cazul originilor ce țin de mediu, ar fi păcat să nu acționăm în sprijinul 

copilului la care apar astfel de simptomatologii. 

Revenind la tulburările de învățare, acestea au beneficiat de definiții ample ale Asociației Americane de 

Psihiatrie atât în DSM-4, ICD-10 cât și în mai recenta DSM-5(APA-2013). În acest manual de diagnoză 

tulburările de învățare sunt introduse în categoria celor neurodevelopmentale, acest lucru înseamnă că au origine 

biologică și cu debut în perioada de dezvoltare. Deoarece se manifestă prin deficite specifice în abilitatea de a 

percepe sau procesa coret informația, denumirea lor a devenit „tulburări de învățare specifice”, astfel înțelegem 

că în acest caz lipsesc alte condiții ce ar putea determina, secundar tulburări de învățare dar și persistența 

temporală-cel puțin 6 luni. Un alt element nou și important pentru diagnostic, comparativ cu dificultățile care 

sunt tranzitorii și pot fi remediate, este rezistența tulburării la intervenție și persistența lor, acest lucru fiind 

definit ca progres limitat de învățare. Pentru a putea fi diagnosticată, tulburarea specifică de învățare trebuie să 

întrunească 4 criterii:  

1. Simptomatologie(citire incorectă, lentă, scrire difilă, neînțelegerea lecturii, nu chiziționează 

raționamente matematice,etc)  

2. Persistență-min 6 luni 

3. Criteriul funcțional(interferență cu performanța școlara sau ocupațională) 

4. Repere de operationalizare a performanței foarte scăzute.  
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Este necesară de asemenea precizarea domeniului școlar și abilităților afectate, gradul de severitate 

comparat cu intensitatea sprijinului. În descrierea tulburărilor specifice de învățare autorii DSM-5 au ales 3 

niveluri: biologic, cognitiv și comportamental. Cele 3 manifestări importante ale tulburărilor specifice de 

învățare sunt:  

 Dislexia-  mecanismele citirii sunt perturbate cu consecința deformării, lacunelor sau erorilor, astfel copilul 

nu poate identifica bine literele, deci nu le va înțelege. 

 Disgrafia- copilul omite litere, le inversează, le substitue, astfel apar tulburări de lizibilitate a scrisului, nu 

poate scrie după dictare, nu poate realiza compuneri, scris cititul nu se produc liniar ci în oglindă, neglijență în 

scriere, dificultăți de trecere la rândul următor. 

 Discalculia- imposibilitatea achiziției de abilități matematice, copii nu înțeleg concepte numerice simple, 

nu pot rezolva după algoritmi, dificultăți în a reprezenta axa numerică mental. S-a observat statistic că 

discalculia se asociază în mare măsură cu celelalte tulburări de învățare. 

O mare diferență se observă și la etiologia acestor tulburări comparativ cu cele prezentate la dificultățile 

de învățare. Acestea sunt: 

 Ereditatea 

 Factori teratogeni(Pb, alcool) 

 Factori medicali-greutate mică la naștere 

 Alți factori care pot afecta dezvoltarea sistemului nervos(deficit de substanță nervoasă albă, circuite 

multiple disfuncționale) 

Ca și deosebiri între cele două tipuri de dizabilități putem adăuga următoarele aspecte:  

 tulburările de învățare au un debut timpuriu în învățare, sunt persistente iar dificultățile pot să apară în 

diferite momente ale învățării, sunt trecătoare, se pot rezolva prin mediere psihopedagogică adecvată; 

 tulburările de învățare au cauze biologice pe când dificultățile de învățare depind mult de factori extrinseci 

care de multe ori intervin ca și piesele de domino;  

 tulburările determină eșec școlar marcant, iar dificultățile determină un retard școlar mai puțin important   

  În încheiere, precizăm încă o dată că între cele două tipuri de dizabilitate care determină eșec școlar, 

dificultățile de învățare și tulburările specifice de învățare există mici asemănări dar deosebirile ne fac să 

înțelegem și mai mult importanța intervenției timpurii în diagnostic și remediere, chiar dacă în unele cazuri, și 

mă refer la tulburările specifice de învățare, progresele vor fi minime. 
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              Şcoala de azi trebuie să îşi proiecteze cu claritate scopurile şi formele de sprijin adecvate 

pentru a primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor lor educaţionale şi a oferi astfel posibilitatea 

germenilor unei societăţi bazată pe accesibilitate, participare social responsabilă şi colaborare. 

Sistemul educaţional din România –deşi se schimbă şi evoluează–mai prezintă încă elemente de 

discriminare, în sensul că nu toţi copiii ajung la şcoală sau, atunci când ajung, nu se bucură de toate 

oportunităţile posibile de dezvoltare maximal a potenţialului lor. În mod deosebit vorbim aici de copii 

şi tineri cu CES (dizabilităţi, dificultăţi şi/sau tulburări). În situaţii de dezavantaj se pot afla şi copii 

romi sau din familii foarte sărace, din localităţi izolate şi alţii. Deşi au fost iniţiate programe şi proiecte 

pentru a deschide mai mult uşa şcolilor pentru copiii cu cerinţe speciale iar rezultatele sunt, de cele 

mai multe ori, îmbucurătoare, diseminarea rezultatelor şi a bunelor practici nu constituie un exerciţiu 

permanent.  

Prin urmare, se impune o acţiune comună a tuturor celor care cred într-o şcoală modern şi democratic 

a României europene, în dreptul fiecărui copil la educaţie, indiferent de particularităţile sale de 

dezvoltare şi învăţare, în prevenirea şi/sau eliminarea marginalizării, excluderii şi segregării şcolare 

pentru copiii şi tinerii cu CES, precum şi în posibilitatea unei schimbări reale a relaţiilor dintre familie, 

şcoală şi comunitate. Este necesară colaborarea dintre profesionişti pentru nobilul scop al schimbării 

de orientare incluzivă în cadrul sistemului educaţional din România, ca ţară europeană. În acest 

context, lucrarea de faţă răspunde la două preocupări majore ale cadrelor didactice din şcolile care 

dezvoltă practici incluzive: 

· Dezvoltarea practicilor: 

Cum să realizeze o educaţie de calitate, orientată prin practici incluzive în şcoală? 

· Încurajarea schimburilor de experienţă şi argumentarea necesităţii schimbărilor: 

Care este punctul de vedere al specialiştilor privind educaţia incluzivă la nivelul Europei? Vom include 

aici informaţii şi bune practici din Franţa, Germania, Irlanda, Belgia, Finlanda, Turcia, Lituania, Cehia, 

Polonia şi Slovacia. Rezidă ca o provocare însemnată, lansată de incluziunea în educaţie, necesitatea 

dezvoltării şcolii, pregătirea şi schimbarea de ansamblu a acesteia, pentru a primi şi satisface 

corespunzător participarea tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerinţe speciale, cu dizabilităţi (ca şi a 

altor grupuri marginalizate şi/sau excluse) în medii şcolare obişnuite, ca elemente componente ale 

diversităţii umane –cu diferenţele ei specifice. Există mai multe dimensiuni şi provocări 

contemporane, legate de introducerea şi aplicarea acestui concept, de largă rezonanţă asupra modului 

în care este organizată şi funcţionează şcoala: 

· centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia; 
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· răspunsul la situaţii educaţionale diverse (o pedagogie respondentă, de luare în considerare şi de 

valorizare a diversităţii umane, sub diversele ei aspecte); 

· comprehensivitate; 

· înţelegere, acceptare a diferenţelor între copii (o pedagogie a alterităţii); 

· democraţie şi solidaritate umană 

· şcoală mai echitabilă, mai naturală; 

· şcoală deschisă, prietenoasă; 

· şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă(ea însăşi) şi se schimbă. 

Dacă prin abordarea de tip educaţie integrată se aveau în vedere mai ales obiective legate de 

şcolarizarea „normalizată” a copiilor cu CES, cât mai aproape de instituţiile şcolare şi clasele obişnuite 

deci accentul se pune pe copii şi formele de suport pentru aceştia, incluzivitatea educaţiei are ca sens 

şi obiectiv principal adaptarea şcolii la cerinţele (speciale ori adiţionale) de învăţare ale copiilor, iar 

prin extensie, adaptarea şcolii în general la diversitatea copiilor dintr-o comunitate –ceea ce presupune 

reforma şi dezvoltarea de ansamblu a şcolii (din comunitate). Este nevoie aşadar de o abordare la nivel 

de sistem educaţional, în totalitatea acestuia, cu provocări însemnate pentru toate sectoarele –inclusiv 

pentru cel de învăţământ special. Legea Educaţiei Naţionale (nr.1/2011) a cuprins şi principiul 

incluziunii sociale, este necesar însă ca operaţionalizarea acestei legi, prin diversele metodologii şi 

regulamente şi modul de aplicarea acestora sa aibă în vedere, cu prioritate, încorporarea principiului 

incluziunii, în litera şi spiritul acestuia, aşa cum se impune într-o ţară europeană. Educaţia incluzivă şi 

copiii cu cerinţe educative special. Atunci când vorbim de educaţie incluzivă, ne referim la programe 

de educaţie cât mai adecvate şi adaptate, adică programe care să asigure accesul şi participarea tuturor, 

valorizând diversitatea şi acordând importanţă fiecărui copil în parte. Nu este suficientă includerea 

unui copil într-un grup educativ sau în cadrul unui program. Este nevoie ca programul să se schimbe 

în aşa fel încât fiecare copil să fie bine primit. De aceea nu putem vorbi despre o clasă de copii că este 

„incluzivă”. Este o clasă cu practici educative incluzive, adică primeşte toţi copiii şi acordă valoare şi 

atenţie fiecăruia, dar educaţia nu poate fi incluzivă decât dacă cuprinde tot programul, practicile, 

managementul şi acţiunile permanente cu copiii. Adică toate componentele actului de educaţie în 

ansamblul lui. Practic, este nevoie ca toată şcoala să lucreze în aceea şi manieră şi toţi profesorii să 

colaboreze pentru a realiza un program eficient în favoarea tuturor copiilor. Educaţia incluzivă 

presupune abordare, politici şi practici în acela şi sens. Dacă într-o clasă este integrat un copil sau mai 

mulţi copii cu CES, nu putem spune că şcoala este „incluzivă”, chiar dacă la clasa respectivă se 

lucrează foarte bine şi cu rezultate bune. Toată şcoala trebuie să lucreze în acela şi sens şi să 

urmărească demersul integrării tuturor copiilor. Devin importante nu numai activitatea direct cu copiii, 

ci şi celelalte componente ale actului integrării, care privesc toţi actorii educaţionali: colaborarea, 

împărtăşirea experienţelor între cadrele didactice, parteneriatul cu familia şi managementul şcolii. O 

idee de bază în asigurarea educaţiei incluzive este prevederea conform căreia toţi copiii trebuie să 

înveţe împreună. De aici, educaţia incluzivă, pentru toţi, de multe ori pare să fie aceeaşi cu integrarea 

copiilor cu cerinţe educative speciale. Cele două procese nu sunt identice şi nici nu este cazul să le 

comparăm pentru că este vorba de abordări diferite. Când un copil cu CES intră într-o şcoală obişnuită, 

el este integrat fizic şi poate să fie chiar integrat social şi societal, adică să participe real şi implicat la 
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toate activităţile acesteia. Dar pentru ca o şcoală să dezvolte practici incluzive este nevoie ca toată 

instituţia să se pregătească, prin factorii educaţionali şi resursele de care dispune pentru a primi nu 

numai copilul cu CES, ci pe toţi copiii. Educaţia incluzivă înseamnă sprijin şi educaţie pentru toţi, 

grijă şi atenţie pentru fiecare. O şcoală incluzivă se adaptează nevoilor şi particularităţilor copiilor. 

Centrul preocupărilor este în a oferi ocazii de învăţare şi dezvoltare fiecăruia în parte, pentru că fiecare 

este important. Curriculumul este flexibil, deschis şi permite adaptări succesive. Nu copilul se 

conformează curriculumului, ci acesta este un instrument pentru a sprijini dezvoltarea copilului. 

Devine mai important să stabilim procesul prin care se dezvoltă competenţele, capacităţile, 

cunoştinţele, comportamentele şi atitudinile, decât conţinutul prin care o facem. Desigur, când vorbim 

despre educaţia incluzivă în şcoală ne gândim în primul rând la copiii cu CES. Nu este însă suficient 

să ne referim numai la această categorie de copii, cu atât mai mult cu cât educaţia incluzivă evită orice 

formă de ierarhizare şi de etichetare a copiilor. Unii copii au nevoie să fie sprijiniţi pentru că au 

caracteristici, particularităţi, stiluri de învăţare şi ritmuri de dezvoltare diferite de ale celorlalţi. Dar, 

fiecare copil poate avea la un moment dat anumite cerinţe speciale faţă de educaţie. Există de asemenea 

şi anumite situaţii de risc în care profesorul trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele copilului 

pentru a-l sprijini. Riscurile pot apărea din modul de dezvoltare a copilului, din mediul socio-cultural 

din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi determină existenţa zilnică, din modelele 

formale educaţionale ce pot exercita un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde 

„normalităţii”cu care ne-am obişnuit.Mediatorul școlar contribuie, printre altele, la identificarea şi 

prevenţia dificultăţilor emoţionale, sociale şi comportamentale ale elevilor. De asemenea, el are rolul 

de a sprijini acţiunile de prevenire şi înlăturare a barierelor în învăţare pe care le au elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale. Deşi sunt multe situaţii în care mediatorul şcolar nu poate interveni personal 

pentru rezolvarea profundă a acestor probleme, faptul că le poate identifica şi poate trimite elevii cu 

astfel de probleme la un specialist (psiholog, consilier, psihoterapeut etc) este un pas deosebit de 

important în rezolvarea acestei probleme. 

1.2. Oportunități şi provocări 

După cum am precizat, educaţia incluzivă nu se preocupă numai de copiii cu dizabilităţi sau de găsirea 

alternativelor la un sistem şcolar segregat şi special. Ea încearcă soluţii şi recomandări şi pentru alte 

grupuri de copii: copii săraci, copii din zone izolate geografic, din grupuri etnice şi lingvistice 

minoritare, discriminaţi prin sex (fetele în anumite zone culturale) etc. Şi aceştia pot găsi un curriculum 

inadecvat sau predarea demotivantă, pot să se simtă străini faţă de cultura şcolii respective, sau nu pot 

înţelege indicaţiile şi materiile de predare din şcoală, sau pot întâmpina multe alte bariere. Paşii 

abordării unei educaţii incluzive la nivelul unei şcoli. În continuare se prezintă o strategie de dezvoltare 

a programelor şcolii pe dimensiunile educaţiei incluzive. Această strategie se constituie din următorii 

paşi ce trebuie respectaţi şi parcurşi: 

· Elaborarea unui plan de dezvoltare a şcolii în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi 

comunitatea. 

· Pregătirea profesorilor, a întregului personal pentru a primi toţi copiii. 
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· Pregătirea copiilor pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra împreună 

Asigurarea unui climat primitor şi deschis în şcoală, prin organizarea mediului educaţional cât mai 

eficient şi stimulator. 

· Asigurarea unui curriculum flexibil şi deschis, la care să aibă acces şi părinţii.  

· Evaluarea fiecărui copil prin observaţie directă şi indirectă, pentru a asigura participarea lui adecvată 

la activităţile curriculare. 

· Asigurarea accesului tuturor copiilor în programul şcolii, dar şi la modificările şi adaptările acestuia. 

· Asigurarea participării tuturor copiilor la întregul program. 

· Asigurarea participării familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor 

· Asigurarea unei evaluări permanente şi periodice a progreselor pe care le fac toţi copiii, nu numai 

din punctul de vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, 

al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii. 

· Elaborarea unor planuri individualizate, personalizate la copiii care au nevoie de sprijin în anume 

componente ale dezvoltării şi la anumite momente. 

· Ajustări permanente ale curriculumului pentru a se adapta la nevoile educative ale copiilor.  

· Schimb permanent de idei, experienţe şi soluţii, între profesori, între aceştia 

şi directorul şcolii, precum şi cu familiile copiilor. Educaţia incluzivă ca reper al unei educaţii pentru 

toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi 

implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. Zece motive 

pentru incluziune 

· Drepturile omului 

· Toţi copiii au dreptul de a învăţa împreună. 

· Copiii nu trebuie devalorizaţi şi nici să suporte vreo discriminare, să fie excluşi sau respinşi pentru 

că au o dizabilitate sau au dificultăţi de învăţare. 

· Nu există nici o explicaţie legitimă pentru a separa copiii în educaţie. Copiii trebuie să existe 

împreună cu avantaje şi profit pentru fiecare. Ei nu au nevoie să fie protejaţi unii de alţii. 

· Educaţia bună 

Cercetarea ne demonstrează că elevii se simt mai bine atât din punct de vedere social cât şi din 

perspectiva învăţării teoretice, în mediile integrate. Nu există nici o formă de învăţământ în şcoli 

segregate care să nu poate fi organizată într-o şcoală obişnuită. Cu acelaşi angajament şi cu acelaşi 

sprijin, educaţia integrată reprezintă o folosire mult mai eficace a resurselor educative. 

· Bunul sens social 

Segregarea îi învăţa pe copii teama, ignoranţa şi hrăneşte prejudecăţile. Toţi copiii au nevoie de o 

educaţie care să îi ajute să dezvolte relaţii şi care îi pregăteşte să trăiască în mijlocul celorlalţi. Doar 

incluziunea are potenţialul necesar pentru a diminua teama şi a construi prietenia, respectul şi 

înţelegerea. Şcoala de tip incluziv–deziderat şi parte a stării de normalitate Şcoala de tip incluziv este 

şcoala de bază accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, de 

a-i transforma în elevi şi de a-i deprinde şi abilita cu tainele lumii. Să le ofere bazele culturii şi 

civilizaţiei umane, pe înţelesul lor şi în aşa fel încât toţi să beneficieze de acestea şi să le dezvolte mai 

departe după puterile lor. De aceea, strategiile predării-învăţării trebuie astfel adaptate încât să 
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corespundă diversităţii şi nenumăratelor stiluri de învăţare şi dezvoltare, fireşti, ale copiilor. Să nu 

uităm că scopul educaţiei este de a asigura socializarea şi dezvoltarea individual în aceeaşi măsură. 

Educaţia incluzivă se realizează de preferinţă în şcolile şi clasele obişnuite, dar nu numai. Elementul 

cel mai semnificativ pentru o şcoală incluzivă este situarea ei în comunitatea de viaţă a copiilor pe 

care îi educă. De aceea educaţia incluzivă nu înseamnă desfiinţarea şcolilor special (deşi anumite 

viziuni, orientări exclusiviste declară aceasta) ci asigurarea unor şcoli cât mai adecvate şi apropiate de 

mediul de dezvoltare al copiilor cu care lucrează. Şi o şcoală special aspiră să devină mai puţin 

segregativă dacă dezvoltă o politică de acces pentru toţi copiii, este flexibilă, oferă servicii comunităţii 

şi creează copiilor un mediu şi situaţii de viaţă cât mai normale, nu speciale. Educaţia incluzivă 

recunoaşte şi răspunde la diversitatea nevoilor şi abilităţilor copiilor. Diferenţele individuale de 

dezvoltare, particularităţile personale, stilurile de învăţare, devin resurse şi nu piedici în adaptare şi 

integrare. Conceptul de sprijin este central în înţelegerea educaţiei incluzive. Sprijin pentru copii,  

pentru profesori, pentru managerii şcolari şi pentru procesul de predare-învăţare. O şcoală care se 

dezvoltă incluziv este o şcoală care lucrează în echipă. Practic, construcţia educaţiei incluzive nu poate 

fi decât o responsabilitate împărtăşită de întreaga şcoală. Rolul profesorului obişnuit este potenţat şi 

valorizat. Primele servicii de sprijin pot fi realizate cu ajutorul său. Serviciile de sprijin pot lua diferite 

forme: 

· un profesor itinerant/resursă/mobil pregătit anume, a cărui sarcină este să aprobe şi să sprijine 

profesorul clasei; 

· suplimentarea materialelor şi formelor de sprijin; 

· asistenţa părinţilor, alţi voluntari şi elevi; 

· modificări ale mediului fizic, curriculum, orar şi procedee de evaluare; 

· resurse de formare continuă pentru creşterea cunoştinţelor şi deprinderilor profesorilor; 

· un climat şcolar pozitiv, cu manageri activi şi suportivi; 

· asigurarea accesului la personal de sprijin care asistă identificarea şi evaluarea; 

· servicii socio-educaţionale (psihologice, de sănătate, psihopedagogice de asistenţă etc.); 

· conducere şi asistenţă adecvată. Citând din experienţa unor şcoli din lume, putem descrie cum se 

poate începe dezvoltarea unei şcoli în sens incluziv, considerând că şcolile obişnuite trebuie astfel 

organizate şi sprijinite încât să răspundă nevoilor speciale prin crearea unor elemente de sprijin şi prin 

păstrarea copiilor cu cerinţe/nevoi speciale. 

Vom analiza în continuare etapele necesare dezvoltării unei şcoli incluzive, adaptate la posibilităţile 

şcolii actuale: 

· Identificarea şi evaluarea 

identificarea copiilor cu cerinţe educative speciale cu ajutorul unor grile cât mai simple/instrumente 

de înregistrare care pot fi aplicate de profesorii oricăror şcoli primare identificarea copiilor din afara 

şcolii care necesită sprijin, în cooperare cu serviciile de sănătate şi cu cele sociale, precum şi cu alţi 

factori responsabili;copiii identificaţi cu CES pot fi apoi evaluaţi de o echipă pregătită de profesori de 

educaţie special şi de personal medical. Atenţie la acest nivel pe nevoia de a nu stigmatiza copiii! 

evaluarea trebuie să se concretizeze în propunerea unui plan de acţiune pentru fiecare copil în parte; 

părinţii trebuie întotdeauna implicaţi;crearea unui climat pozitiv pentru informarea cu grijă a tuturor 
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în şcoală şi a părinţilor înainte de a se începe dezvoltarea orientată incluziv;trebuie avută multă grijă 

pentru că atitudinile negative şi neînţelegerile pot avea consecinţe devastatoare. 

· Resursele/proviziile educaţiei incluzive punctul de plecare trebuie să fie întotdeauna crearea unor 

resurse de educaţie care să se potrivească cu nevoile individuale din clasa obişnuită;copiii cu cerinţe 

educative speciale, care primesc sprijin în clasa obişnuită, trebuie aşezaţi în apropierea profesorului 

(tablei şi dacă e nevoie lângă sursa de lumină); în acoperirea nevoilor speciale ale copiilor prima 

cerinţă este analiza cu bun simţ a resurselor existente şi a celor posibile;identificarea unei clase de 

elevi sau a unui spaţiu care poate deveni un punct de resurse, camera de resurse sau o unitate de 

educaţie specială în şcoala obişnuită. Acesta poate fi folosită pentru momente de instruire separată sau 

ca referinţă pentru sprijinirea elevilor care au nevoie de sprijin suplimentar, în general pentru a aborda 

problemele copiilor care prezintă dificultăţi de învăţare moderate sau chiar severe în anumite domenii; 

o unitate specială nu poate avea mai mult de 10-15 copiii în atenţie. 

· Trebuie avut grijă de „sprijinirea” copiilor nu de „depozitarea” lor în spaţii speciale; unităţile speciale 

de sprijinire a copiilor trebuie să fie construite în şcoala de cartier sau într-o şcoală apropiată pentru 

că este mai bine să călătorească un profesor decât 10 copii; 

· spaţiile alocate trebuie organizate în aşa fel încât să răspundă problemelor copiilor; dacă copiii au 

probleme vizuale, trebuie să se asigure lumină bună şi condiţii de sonorizare; 

· dacă copiii au dizabilităţi auditive, pereţii trebuie căptuşiţi cu materiale textile, saltele speciale, 

condiţii de lumină pentru a facilita vederea buzelor şi semnelor folosite în comunicarea prin limbaj 

mimico-gestual; 

· trebuie folosite locuri liniştite ale şcolii pentru copiii cu dificultăţi de învăţare, căci este nevoie de 

linişte şi eliminarea stimulilor care pot distrage atenţia; nevoile copiilor cu dizabilităţi trebuie luate în 

considerare când se construiesc noi clădiri şcolare. În şcolile existente, adaptările necesare pentru 

copiii cu dificultăţi în mişcare trebuie asigurate prin rampe de acces, facilităţi la toaletă, bare de 

susţinere etc. în organizarea serviciilor de tip incluziv pentru copiii cu dizabilităţi, trebuie avute în 

vedere vârstele de la care se încep programele. Este de preferat săse înceapă cu copiii preşcolari. Pentru 

a se construi încrederea personalului care lucrează, se recomandă şi abordarea problemelor uşoare şi 

medii pentru început. Copiii cu dizabilităţi trebuie să aibă vârste apropiate de copiii din clasa lor şi să 

nu fie mai mult de 2-3 într-o clasă. directorul şi personalul şcolii trebuie să înţeleagă şi să aprecieze 

faptul că acei copii care au cerinţe/nevoi speciale trebuie să aibă prioritate în organizarea şi distribuirea 

resurselor de predare-învăţare; 
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DRAMATERAPIA -METODĂ  DE CONȘTIENTIZARE A CAZURILOR SOCIALE 

                                                                                                                    Prof. Irina Bârzu 

                                                                                               Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 
 

 
De-a lungul timpului s-au încercat diferite moduri de a emite definiții ale învățării, definiția cea mai 

larg răspândită și acceptată este aceea, că învățarea este realizarea de asociații între stimuli sau între aceștia și 

răspunsurile lor. Printre cei care au elaborat teorii ale învățării amintim pe Pavlov, Skinner și alții. 

Sunt binecunoscute experimentele lui Pavlov pe câine, când acesta învață să răspundă prin refexul 

salivar atât la hrană cât și la sonerie, lucrul fiind posibil prin asocierea repetată a stimulilor și consolidarea 

conexiunii răspuns-stimul. Watson și-a elaborat teoria pornind de la condiționarea clasică, arătând că învățarea 

se poate produce prin asocierea stărilor emotive cu stimuli anteriori neutri. 

Însă cea mai populară definire a învățării este cea umanistă, care mizează pe dezvoltarea personală a 

individului, pe libertatea lui de a-și alege destinul, pe capacitatea fiecăruia de a realiza ceea ce își dorește. Practic 

de-a lungul vieții noastre învățăm doar lucrurile care prezintă interes și sunt importante pentru noi. 

Putem observa din cele menționate anterior că învățarea a reprezentat întotdeauna un domeniu de 

interes, de aceea devin interesante de studiat și descoperit și metodele prin care putem realiza învățarea.  

Metodele de învățare se aseamănă într-o oarecare măsură cu metodele de cercetare științifică, ambele 

având ca scop descrierea, interpretarea, conturarea anumitor fapte, diferența fiind doar că metodele de cercetare 

elaborează cunoștințe, în timp ce metodele de învățare prezintă cunoștințele sedimentate la un moment dat. 

Foarte important în descoperirea metodelor de învățare este și adaptarea lor la noile cerințe ale societății și ale 

elevilor. 

În cadrul învățării pe lângă metodele clasice se observă nevoia de a aplica metode și tehnici diferite de 

cele tradiționale, care să mențină motivația la cote ridicate, dar și să aprofundeze procesul de învățare. 

O metodă nouă de învățare presupune învățarea experiențială  prin dramaterapie, învățare ce presupune 

antrenarea elevilor în plan practic, învățare care să aibă la bază  o serie de expierențe personale de-ale acestora, 

facilitind astfel procesul de învățare. 

Definind dramaterapia putem spune că aceasta reprezintă utilizarea sistematică și intenționată a 

procesului teatral, pentru a atinge obiective de natură terapeutică, cum ar fi integrarea emoțională și fizică sau 

creșterea personală. Dramaterapia, în învățarea experiențială, folosește printre altele, povești tradiționale menite 

a capta atenția, acest lucru fiind incitant, aventuros și încurajator pentru elevii aflați în fața unui proces ce 

solicită asimilarea de informații noi. Prezentarea unor cazuri sociale în fața elevilor și nu numai trezește cel mai 

adesea în mijlocul grupului de dezbatere întrebarea : ”Cum putem ajuta?” 

În acest proces de învățare, profesorul și elevul experimentează roluri specifice, ca actor elevul trăiește, 

simte, experimentează, ca spectator el observă, învață să privească un fenomen, gândește creator și evaluator. 

Profesorul este actor când evalează continuu evoluția elevului în procesul dezvoltării, oferind feed-back 

adecvat, matur, sănătos.În același timp profesorul poate canaliza discuția pentru găsirea unor soluții practice 

pentru problemele expuse, având obiectiv fundamental ajutarea semenilor. 
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Dramaterapia include, în general trei etape (introducere, cuprins și încheiere) ceea ce le oferă elevilor 

posibilitatea de a-și structura mental schema procesului și de a capăta încredere în metodă. În aplicarea tehnicii 

dramaterapiei în învățare, moderatorul este responsabil să își folosească fața, vocea, mișcările, în așa fel încât 

să-i stimuleze pe cei care îi ghidează și să le capteze atenția (Crimmens,2006). 

Dramaterapia folosește sarcini interactive în cadrul cărora elevii pot performa în fața clasei, cu 

posibilitatea primirii unui feed-back din partea celorlalți participanți. Mai mult, o atmosferă de încurajare 

reciprocă și empatie este necesară pentru ca succesul unei astfel de tehnici de învățare să fie garantat. Elevii 

care iau parte la aplicarea metodei doar în calitatea de spectator se vor simți în siguranță, ceea ce îi va face să 

se pună mai ușor în situația pe care o observă și să descopere soluții. Pe parcurs, încrederea lor va crește, aceștia 

dorind la rândul lor să ia parte în mod activ, ceea ce va contribui și în mai mare măsură la asimilarea de 

cunoștințe. 

Convențiile dramatice utilizate în dramaterapie pentru creșterea atenției sunt: repetițiile, definirea 

scenei și a spațiului de lucru, delimitarea actorilor de spectator, formarea de echipe, feed-back-ul final. 

Aplicarea metodei dramaterapeutice  are loc în sala de clasă a elevilor, de aceea, improvizația este extrem de 

importantă pentru a crea în spațiul dorit.  (Crimmens,2006). 

Metodele dramaterapeutice aplicate în timpul procesului de învățare experiențială diferă în funcție de 

domeniul de aplicabilitate. 

Cercetările făcute de Valush Constantin și expuse în cartea ”Învățarea experiențială prin dramaterapie” 

au demonstrat eficiența metodei, autorul recomandând chiar perfecționarea și implementarea programului în 

școli în mod organizat, în vederea creșterii progresului și a succesului școlar în învățare. 

Nici o metodă nu apare în stare pură, ci sub forma unor variante și aspecte diferite, încât, în cadrul unei 

metode caracterizată printr-o succesiune la început – de pildă- se poate naște treptat tendința spre euristicitate. 

O metodă nu este bună sau rea în sine, ci prin raportarea ei la situația didactică respectivă, criteriul 

oportunității sau adecvării la o anumită realitate fiind  cel care o poate face mai mult sau mai puțin eficienă, de 

aceea utilizarea și eficiența  dramaterapiei în actul didactic depinde doar de cadrul didactic. 

Pornind de la ceastă metodă pot fi aduse în discuție cazuri particulare, expierențe de viață ale semenilor 

noștri și chiar expierențele lor personale. Fiecare dintre elevii clasei poate constitui subiectul unui studiu de caz 

sau în cazul unor elevi mai sensibili , în fața clasei se va dezbate un subiect ipotetic. 

Se va promova importanța conștientizării faptului că fiecare din noi și fiecare dintre semenii noștri 

putem fi sau deveni un caz social. Dezbaterea, implicarea, aducerea acestor cazuri în fața clasei(de cele mai 

multe ori ipotetic) vor stimula în cazul elevilor dorința de într-ajutorare, conștientizarea suportului moral, uneori 

doar cu o vorbă bună. 

Din expierența proprie elevii au rezonat întotdeauna pozitiv la prezentarea cazurilor sociale , dorind nu 

numai să susțină moral, dar și material(cu ajutorul părinților) cazurile prezentate. 
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Predarea limbilor moderne elevilor cu cerințe educative speciale 

 

prof. Rusu Eugenia 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

 

Documentele internaţionale privind respectarea drepturilor copilului cu deficienţe susțin ideea că toţi 

copiii pot şi trebuie să fie educaţi, indiferent de posibilităţile lor fizice sau psihice. Dreptul la educaţie trebuie 

respectat, apărat şi valorizat într-o ţară care face parte din Uniunea Europeană. De aceea, unul din principiile 

de bază ale politicii educaţionale în România este o ,,şcoală pentru toţi”. 

Noul Plan-cadru pentru clasele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu 

deficienţe uşoare sau moderate,  prevede studiul limbilor moderne pentru a oferi o şansă copiilor/tinerilor pentru 

integrarea acestora în şcolile de masă, pentru o mai bună inserţie socială a acestora, precum şi în vederea 

perspectivei lărgite de comunicare într-un spaţiu european.  

Identificarea elevilor cu nevoi educaționale speciale (CES) în școală, în sala de clasă și includerea 

acestora în procesul de evaluare este un proces cu dificultate ridicată. Sunt câteva aspecte de care se ține cont 

în evaluarea elevilor cu CES. Noi, în calitate de  profesori, nu avem competența de a diagnostica nevoile 

speciale. Ținând cont de certificatele emise de specialiști, datoria noastră este să  îi susținem și să-i ajutăm să 

își însușească cunoștințele necesare. În calitate de profesor, putem observa dacă un elev prezintă dificultăți în a 

învăța în cadrul unei clase și să ne ocupăm de ei pentru a nu se simți marginalizați. 

Un elev cu CES este un elev care întâmpină dificultăți de învățare în comparație cu ceilalți, nereușind 

să rezolve cerințele. Sintagma cerințe/nevoi educative speciale - CES – face referire la cerințele în plan educativ 

ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală, 

senzorială, psihomotrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socioeconomice sau de alta 

natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilați din jur, stare care 

nu-i permite o existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de care 

acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale.  

Altfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional ținând cont de capacitatea 

elevului aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul învățarii, și nu de pe poziția profesorului sau 

educatorului care desfășoară activitatea instructiv-educativă în condițiile unei clase omogene sau pseudo-

omogene de elevi.  

În zilele noastre o atenție deosebită se acordă elevilor cu dificultăți de învățare. Aceștia se deosebesc 

de toți ceilalți elevi prin caracterul unic al deficienței. Dacă ar fi să-i grupăm pe acești elevi, ținând cont de 

anumite cerințe educative speciale, putem menționa faptul că fiecare elev nu poate fi încadrat perfect într-un 

anumit grup sau categorie. 

De aceea fiecare dascăl trebuie să țină cont de individualitatea elevilor/elevului cu care lucrează, ceea 

ce duce la individualizarea demersurilor didactice, la o tratare deferențiată a elevilor în funcție de posibilitățile 

lor intelectuale. Ei trebuie observați continuu pentru a ajunge să-i cunoaștem foarte bine, să indentificăm 

problemele lor și să-i ajutăm pe cât de mult posibil. Profesorul de limbi strâine este pus în fața unei dileme 

majore, poate mai mult decât alte cadre didactice este foarte greu ca un elev să poată asimila în altă limbă decât 

cea maternă, elevii având dificultăți majore în a înțelege și a-și însuși noțiuni de bază în limba maternă. De cele 

mai multe ori se consideră că învățarea limbilor străine pentru un copil cu nevoi educaționale speciale poate 

irosi timp prețios care ar putea fi valorificat în  altă direcție. 

Copiii cu CES pot prezenta dificultăți fizice și conceptuale, dificultăți ușoare și moderate de învățare, 

dificultăți de învățare grave și dificultăți emoționale și comportamentale și, de obicei, vor avea nevoie de o 
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modalitate de sprijin suplimentar pentru a le aborda, cum ar fi o perioadă de atenție scurtă și o lipsă de 

concentrare, probleme de memorie,  atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, abilități de generalizare slabă, 

probleme de discriminare auditivă, probleme de discriminare vizuală, ale gândirii imaginative și ale coordonării 

diminuate a ochilor. Nevoile lor sunt diverse și, atunci când se decide ce să predăm și cum să fixăm, programele 

de limbi străine trebuie să fie concepute ținând cont de nevoile fiecărui copil individual, pentru a-i valorifica 

punctele forte. Strategiile și tehnicile de predare eficiente includ planificarea și stabilirea unor secvențe de 

învățare foarte bine echilibrate și variate, cu obiective clare. Acestea vor include, de asemenea, utilizarea limbii 

materne, după caz, pentru contextualizarea și susținerea învățării, astfel încât copiii să poată relaționa ceva nou 

cu ceva familiar și astfel să dezvolte un sentiment de siguranță; furnizarea unor contexte concrete, clare și 

semnificative în care să prezinte limbajul, oferind o multitudine de repetiții, fixări  și   recapitulări, folosind o 

mulțime de mime, semne, gesturi, expresii pentru a transmite și susține sensul; implicarea copiilor activi în 

procesul de învățare cât mai mult posibil prin utilizarea acțiunilor rimate și cântece, povești, colorarea, 

realizarea de lucruri, dansul, desenul, activități de răspuns fizic total și jocuri; stimularea simțurilor copiilor cât 

mai mult posibil prin ajutoare multi-senzoriale. 

Vygotsky consideră că un copil cu CES care este integrat într-o clasă obișnuită ar putea, prin cooperare 

și interacțiune cu colegii lui, să-și dezvolte cunoștințele, limbajul și gândirea. În ceea ce privește predarea limbii 

engleze la clasele primare accentul se pune pe comunicarea orală, în special în etapele inițiale. Astfel, se evită 

una din principalele deficiențe ale copilului cu nevoi suplimentare, scrierea. Acest lucru poate fi benefic prin 

faptul că aceștia iau startul de pe o poziție egală cu ceilalți din punct de vedere școlar. Multe dintre răspunsurile 

necesare sunt cele de la clasa întreagă, astfel încât un copil este rar desemnat individual și poate învăța să 

comunice într-o limbă străină fără teama de eșec. 

De asemenea, integrarea poate necesita prezența unui profesor de sprijin pentru a se ocupa de un 

comportament imprevizibil care ar putea perturba colegii de clasă, generând un comportament general neplăcut; 

pentru a explica colegilor de clasă cerințele particulare ale unui copil, astfel încât aceștia să poată înțelege și 

respecta aceste diferențe și efortul suplimentar pe care un astfel de copil îl poate avea în procesul de învățare, 

să prevină orice potențial de ridiculizare din partea grupului, pentru a explica metodologia profesorului  și 

pentru a consolida codul de conduită al clasei și a lua legătura cu părinții, dacă este necesar. 

Materialele trebuie să fie variate, accesibile și clare și să ofere o mulțime de stimuli și sprijin vizual sub 

formă de imagini, obiecte, păpuși, realia, povestiri, clipuri video, TIC etc. Sarcinile trebuie să ofere un grad 

rezonabil de efort sau provocare în cadrul abilităților lingvistice și cognitive ale fiecărui copil și să aibă obiective 

pe termen scurt și pași clar stabiliți care să ducă la finalizarea cu succes, precum și rezultate obiective care să 

permită feedback imediat și o fixare pozitivă. 

Planșele, pentru a asocia cuvântul cu imaginea,  desenele animate și a cântecele sunt de mare ajutor în 

cazul copiilor cu CES. 

În cazul unui  copilul  care nu urmărește sau nu înțelege instrucțiunile, chiar dacă ceilalți știu ce să facă, 

consideră că este dificil să se concentreze pe munca lui pentru perioade mai lungi de timp, totul a trebuit să fie 

luat ca o joacă pentru ca el să nu se simtă stresat/frustrat că nu înțelege.  Mai mult decât atât, flexibilitatea este 

esențială, astfel încât să i se permită copilului să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile 

sale de învăţare. 

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive, (povestirea, 

expunerea, explicaţia, descrierea) dar trebuie respectate anumite cerinţe: 

 să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; 

 prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 

 ideile să fie sistematizate; 
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 să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; 

 să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia 

şi pentru a interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

O altă provocare pentru profesori este evaluarea și evaluarea progresului elevilor cu CES, care pot 

considera metodele normale de testare ca fiind dificile și demotivante. Aceștia ar putea să întâmpine dificultăți  

în a scrie răspunsurile în timpul necesar, iar unii ar putea să nu fie capabili să înțeleagă cerințele.  

Predarea limbilor străine copiilor cu cerințe educaționale speciale este complexă și fiecare școală 

trebuie să decidă asupra unei politici care să fie potrivită pentru ei. Principiile incluziunii reafirmă din punct de 

vedere etic dreptul copiilor cu CES, ca și al celorlalți copii, să experimenteze și să se bucure de învățarea 

limbilor străine și convingerea că aceștia au potențialul de a beneficia și de a progresa lingvistic, psihologic, 

cognitiv, social și cultural.  
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Predarea istoriei și educației sociale elevilor cu cerințe educaționale speciale 

Prof. Căulea Elena 

 Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului, Jud. Suceava 

 

        Poate fiecare  profesor de istorie și de educație socială a  încercat  să răspundă la un moment dat la întrebări 

de genul: De ce nu toţi elevii mei progresează în acelaşi fel? Cum pot să-i ajut pe toţi să înţeleagă? Cum pot să-

i ajut pe cei care învaţă mai greu?  

        Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul ar trebui să accepte, în 

primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are propriile sale capacităţi intelectuale, diferite de 

cele ale altor colegi, că fiecare are stilul său propriu de a învăţa şi fiecare are nevoile sale în privinţa asimilării 

de informaţii. 

        Aşadar, unul dintre cele mai importante aspecte a le învăţământului actual este nevoia sa de adaptare la 

necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţi şi oricare ar fi copiii – fie că sunt copiii cu CES, fie că pur şi 

simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de învăţare. 

       Predarea în cadrul diversităţii implică predarea pentru fiecare individ în parte. Ţinând cont de interesele 

fiecărui elev, de experienţele şi ţelurile sale facem, de fapt, un pas important în educaţia elevilor şi integrarea 

lor în societate, după terminarea studiilor. Mai mult, putem spune că diferenţele dintre indivizi sunt mult mai 

pregnante decât cele dintre grupuri. Din acest punct de vedere, poate una dintre cele mai mari provocări căreia 

trebuie să-i facă faţă un profesor de istorie și de educație socială este adaptarea stilului de predare astfel încât 

să corespundă necesităţilor fiecărui elev în parte. 

      Copiii cu CES fac parte din societatea noastră, aceștia mai mult decât ceilalți copii au nevoie de o 

permanentă  socializare și colaborare cu alți copii pentru asigurarea integrării sociale a lor. Prin contactul direct 

cu elevii din alte instituții  școlare și prin participarea alături de ei la diverse activități se realizeaza diminuarea 

izolarii și înlăturarea, în mare măsură, a tendințelor de agresivitate, contribuind la îmbunătățirea modului lor de 

viață. Crearea unor parteneriate între scoală, familie si comunitate dar și între diverse instituții școlare, 

presupune succesul elevilor la școală și mai târziu în viață. Atunci când părinții, elevii și ceilalți membrii ai 

comunității se consider unii pe alții parteneri în educație, se crează în jurul elevilor o comunitate de suport care 

începe sa functioneze. 

     Activități diferențiate cu elevii care au lipsuri sau lacune în cunoștințele istorice sau de educatie socială pot 

fi: 

 învățarea în grupuri mici ( în cate elevii mai puțin dotați pot fi ajutați în învățare prin modul de 

organizare a grupului, natura proiectelor date, fișele de recuperare la fișele de exerciții commune etc.);  
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 solicitarea mai deasă la răspunsuri ( pe parcursul desfășurării activității din lecție profesorul trebuie sa 

se adreseze cu întrebările ce au răspunsurile cele mai simple, acestor elevi); 

 îmbunătățirea climatului psihologic ( în care este situate un astfel de elev, prin încredințarea unor sarcini 

școlare cum ar fi: aducerea hărții istorice, împărțirea atlaselor istorice, strângerea lucrărilor, ‘’ 

exagerarea” aprecierilor verbale positive etc.; 

 tema pentru acasă să fie dată diferențiat  ( pentru acesti elevi ea trebuie sa conțină mai ales exerciții 

care sa se resolve pe baza notițelor predate în caietul de istorie , sa fie aplicații imediate la teoria predată 

( în cazul orelor de educație social); 

 activități suplimentare în afara orelor de curs ( în lecții special organizate sub forma de consultații 

individuale-timp de 20-30 minute, înainte sau dupa ore-sau meditații collective-o oră de curs- în scopul 

facilitării însușirii materiei curente și remedierii unor deficiențe mai vechi. 

În ultimii 4 ani, am lucrat cu elevi cu CES și am avut 8 elevi cu dificultăți de învățare în clasa la care am fost 

dirigintă. Acest lucru m-a determinat să găsecsc metodele și resursele necesare pentru a-i determina sa fie active 

în cadrul orelor de predare-învațare la disciplinele istorie și educație social., pornind de la realizarea 

planificarilor adaptate, a testelor de evaluare inițială sau progresivă , a tezelor semestriale la istorie cu subiecte 

create special pentru aceștia, pqnă la activități, fișe de lucru, jocuri didactice adaptate pentru nivelul lor de 

înțelegere și asimilare. 

      De asemenea, i-am implicat  pe elevii cu CES în diverse proiecte cu conținut istoric : ,, Holocaustul-o lecție 

despre trecut pentru present”; ,, Alexandru Ioan Cuza-Făuritor al Unirii Principatelor Române”; ,, Centenarul 

Marii Uniri în spirit bucovinean’’ ; ,, Copil și cetățean al Europei Unite” , dar și pentru o educație în spirit 

democratic cu impact civic : ,, Proiectul Cetățeanul”; ,, Educația juridică  a elevilor-o educație pentru cetățenie  

democratică” sau cultural-artistică: ,, Tradiții și interculturalitate în An Centenar”. Mai mult decât atât, am 

încercat sa implic elevii în toate activitațile extracurriculare și extrascolare ( Zilele Școlii, Zero Waste, Let’ s 

do it Romania!) în proiectul cu finanțare internațională ,, Educatia combate discriminarea!” din  partea  

Institutului Olga Lengyel New York TOLI, care au menirea de a-I ajuta să-și dezvolte creativitatea, autonomia, 

comunicarea cu ceilalți, încredrea în forțele proprii. 

       Dacă persoanele cu cerințe special de învățare se straduiesc să țină pasul cu societatea, oare cea din urmă 

la rândul ei , nu ar trebui să le ofere șansa de a evolua cât mai aproape de normal sub aspect fizic, psihic, 

personal, profesional și social? 
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 Şanse pentru elevii ce provin din medii defavorizate 

prof.Arnăutu Mariana 

 Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului 

 

,,Educaţia este cea mai puternică armă pe care voi o puteţi folosi pentru a schimba lumea.” 

 Nelson Mandela 

 

Toţi cetăţenii români au drept egal la educaţie, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de gen, 

rasă, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social sau economic. Acest drept este 

prevăzut în Legea învăţământului nr. 84/1995. În instituţiile de învăţământ publice educaţia este gratuită şi statul 

garantează dreptul la educaţie în interesul individului şi al societăţii. 

İn România, condiţiile de viaţă ale copiilor au fost puţin studiate, deşi în mai mult de jumătate din 

gospodăriile de la noi trăieşte cel puţin un copil şi aproximativ un sfert dintre aceştia trăiesc în sărăcie 

Şcoala este pentru majoritatea acestor copii speranƫa la un viitor mai bun, este o șansă spre noi orizonturi. Toate 

speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, conştientizează diversitatea şi 

complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu. 

 În ultimul timp, şcoala românească se confruntă cu şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau a celor cu 

cerinţe educative speciale. În categoria copiilor defavorizaţi sunt incluși cei proveniţi din familii monoparentale 

sau orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri sau sunt plecaƫi în strāinatate fiind lāsaƫi în grija 

bunicilor sau a rudelor, copii care au grave probleme de sănătate, copiii care locuiesc în zone izolate sau 

îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport, copiii de etnie rromă care se 

integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi, copiii fără un domiciliu stabil sau copii ai străzii etc. 

Accesul copiilor la școala de masă, alături și împreună cu elevii „normali” reprezintă o permanentă 

provocare pentru toate categoriile de cadre didactice, manageri de școală dar cu toate acestea educatia incluzivă 

este cea mai bunā soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor acestor elevi, caracterizată prin 

următoarele principii: dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus 

din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; Școala 

are menirea de a se adapta nevoilor elevilor, de a gāsi soluƫiile potrivite integrāii acestora. 

Educaƫia incluzivă are la bază un curriculum adaptat în funcƫie cu nevoile copiilor, folosirea unor 

metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea 

conţinuturilor predate la clasă, reprezintă poate ,,cheia” reusitei adaptārii acestor copii. İncadrarea unui copil 

într-un curs normal de viaţă presupune eliminarea situaţiilor de marginalizare şi excludere. Copiii de etnie 

rromă, cei orfani sau cu o situaƫie materială precarā sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, dar cadrele 

didactice trebuie să realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, deoarece 

prejudecăţile unor profesori sau elevi pot genera un comportament discriminatoriu. 

Spre exemplu, copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie 

de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Considerām cā toƫi ne naștem egali însā sărăcia şi lipsurile 
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familiilor rrome, prejudecăţile, contribuie la marginalizarea acestora, la limitarea accesului la şansele egale la 

care au dreptul toţi copiii. Mulţi dintre elevii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi abandon şcolar. 

Discriminarea elevilor rromi în cadrul sistemului de învăţământ, sărăcia, tradiţiile etniei se transformă 

în cauze principale ale abandonului şcolar. Cadrele didactice trebuie sa conştientizeze propriile prejudecăţi, să 

fie corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor, iar şcoala trebuie să ia măsuri 

potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în interiorul lor. Copiii trebuie pregătiţi să 

înveţe să trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. Activităţile extracurriculare sunt un bun 

prilej de comunicare, cooperare între toƫi elevii, activitāti recomandate de majoritatea dascalilor din România. 

Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familiile elevilor pentru a discuta problemele 

acestora fie de naturā comportamentală sau materială pentru a se găsi soluţii care să ducă la rezolvarea acestor 

probleme, cu orfelinatele, în cazul copiilor orfani etc. Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate 

de unitatea de învăţământ, şcoala împreunā cu primăria trebuie să gaseascā soluƫii pentru asigurarea 

transportului zilnic, sa gāsească soluƫii pentru accesul la educatie . 

Chiar și privați de condiții, modele comportamentale și un mediu de viață sănătos, copiii sunt tot 

copii! Își doresc să priceapă, să se exprime, să aibă parte de satisfacția cunoașterii, chiar dacă nu reușesc 

mereu să explice aceste imbolduri de integrare. Aflați la o vârstă fără discernământ și lipsiți de conștiința 

priorităților, își organizează viața școlară mai mult bazându-se pe instinct: „lucruri ușoare, pe care le pot 

face”, „lucruri dificile, pe care nu le înțeleg” și, ocazional, „lucruri plăcute, pe care vreau să le fac”. Astfel, 

momentele în care ei manifestă interes pentru activități educaționale sunt, în general, destul de rare. 

Această situație a elevilor defavorizați ar trebui să ridice un semn de întrebare în rândul celor care 

își doresc să contribuie la dezvoltarea lor. Sunt metodele aplicate la momentul actual eficiente? Este acesta 

maximul pe care îl putem face pentru ei cele mai urâte. Astfel de cazuri nu necesită doar ajutoare materiale, 

financiare, întrucât nu sunt în stare să le gestioneze; cu mult mai benefic ar fi un program extrașcolar de 

facilitare a proceselor de învățare și integrare, care să-și propună și completarea lacunelor educaționale pe 

care le prezintă elevii și pe care cadrul didactic nu le poate remedia din lipsă de timp. 

Cercetările arată că participarea elevilor la diverse programe educaţionale realizate în şcoală este mai 

facilă şi influențează pozitiv starea de bine şi stima de sine. In acest proces al cărui succes depinde de 

colaborarea dintre cele două părţi implicate ( psihologul şcolar şi profesorul de religie) precum şi colaborarea 

părinţilor cu şcoala, stima de sine crește determinând o adaptabilitate crescută a acestora la cerinţele mediului 

educaţional. 

Stima de sine este o însușire a ființei umane, care se construiește în timp, prin acumulări progresive de 

cunoaștere şi înțelegerea sinelui, prin acceptarea statutului şi găsirea celor mai potrivite metode si mijloace 

acceptate de morala creștină, pentru construirea personalității. 

             Elevii proveniţi din medii defavorizate prezintă o stimă de sine scăzută faţă de cei proveniţi din medii 

socio-educaţionale favorabile. Stima de sine a elevilor proveniţi din medii sociale defavorizate este diminuată 

în comparaţie cu cea a elevilor proveniţi din medii sociale favorabile, aspect ce creează prejudicii de ordin 

comportamental adaptativ şi emoţional. 

Elevii proveniţi din medii defavorizate prezintă un deficit din punct de vedere al valorilor moral 

religioase dobândite în familie faţă de cei proveniţi din medii socio-educaţionale favorabile. 
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 Consilierea elevilor proveniţi din medii defavorizate prin aplicarea unor programe de educaţie, 

intervenţie personalizată precum şi investigarea posibilităţilor de dezvoltare personală în vederea creşterii stimei 

de sine are ca obiective: identificarea rolului activităților de consiliere psihopedagogică şi educație moral 

religioasă în dezvoltarea stării de bine și a stimei de sine la elevii proveniți din medii defavorizate;  

implementarea unor programe de intervenţie personalizate asupra elevilor proveniţi din medii defavorizate, în 

cadrul orelor de religie și consiliere psihopedagogică, prin care se realizează creșterea stimei se sine, a stării de 

bine și în consecință reducerea fenomenului de abandon şcolar şi deligvența juvenilă. Ipotezele cercetării  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Dr. Diana Dămean Julia Todea. Raport de cercetare Incluziunea şcolară în rândul elevilor din grupurile şcolare 

clujene, Cluj-Napoca, România – 2011. 

Mara D. – Strategii didactice în educaţia incluzivă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004. 

Verza E., Păun E. – Educaţia integrată a copiilor cu handicap, UNICEF şi RENINCO, Bucureşti, 2008. 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

2005 
 

Dezvoltarea inteligenței emoționale 

 

Prof. înv. primar Gut Mirela 

C. N. „O. Goga” Marghita 

 

Inteligența emoțională este abilitatea de a înțelege atât propriile sentimente cât și sentimentele celor din 

jur pentru a putea avea relații sănătoase și pozitive cu cei din jur. 

Dacă dorim un copil cu un nivel ridicat al inteligenței emoționale trebuie să îl învățăm să își recunoască 

și să își accepte sentimentele. Copiii cu o inteligență emoțională dezvoltată sunt mult mai sociabili, cooperanți, 

optimiști și au o capacitate mult mai bună de a rezolva problemele cu care se confruntă. Acești copii au un 

comportament dezirabil, mai puțin impulsiv și o performanță academică ridicată. De aceea, în calitate de cadre 

didactice este foarte important să alegem să cultivăm inteligența emoțională a copiilor noștri. 

Studiile de psihologie din ultimul deceniu afirmă în mod hotărât că inteligența emoțională și  

abilitatea de a stabili relații cu cei din jur reprezintă principalul factor de predicție privind reușita în  

viață. 

Pentru părinți, notele foarte bune și premiile școlare sunt probabil principala garanție pentru succesul în 

viață al copilului. E drept, performanța școlară este binevenită dar nici pe de parte suficientă. Ba mai mult, 

statisticile ne arată că mulți dintre foștii elevi, nici pe departe străluciți, sunt  

astăzi adulți realizați atât în plan profesional cât și personal. 

Pentru o dezvoltare cât mai armonioasă, este bine să ai grijă deopotrivă de mintea și emoțiile  

copilului tău. Dacă notele și performanța academică ne dau măsura minții, cum ne putem da seama  

că avem copii inteligenți emoțional? 

Cum arată un copil inteligent emoțional? 

Copilul inteligent din punct de vedere emoțional: 

• este conștient de emoțiile sale și vorbește liber despre ele; 

• recunoaște emoțiile celor din jurul său; 

• comunică ușor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă; 

• știe să spună NU fără să îi rănească pe ceilalți; 

• are un bun management al emoțiilor negative (de pildă, nu face crize de furie atunci când e casa plină 

de musafiri); 

• are comportamente rezonabile chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum și-ar dori și nu 

abandonează o activitate, nici atunci când devine dificilă; 

• are bine dezvoltat sistemul motivațional – de pildă, nu face unele activități doar pentru că i-a cerut 

cineva să le facă sau doar cât este supravegheat, ci le face pentru că a înțeles că sunt utile pentru propria 

dezvoltare și îi oferă beneficii; 

• este sigur pe el în majoritatea situațiilor, iar atunci când simte că nu se descurcă, cere ajutorul; 

• se adaptează rapid la situații/ persoane noi; 

• nu îi este teamă să pună întrebări sau să își afirme preferințele; 

• are prieteni cu care se relaxează dar de la care deopotrivă învață modele noi de comportament. 

Cum îi putem ajuta pe copii să își dezvolte inteligența emoțională? 

1. Acceptă emoțiile copilului și răspunsurile emoționale ale acestuia. De exemplu, atunci când copilul 

este în mod clar supărat, trist, furios putem să îi spunem: „Mă bucur că îmi arați cât de furios te simți”, „Înțeleg 

cât de dezamăgit te simți”, „Pari foarte supărat....ceva s-a întâmplat”. 
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2. Ajută-l să își identifice emoțiile. Dacă copilul nu poate să își identifice emoțiile nu va  putea nici să 

le monitorizeze și nici să recunoască emoțiile celor din jur. Mulți adulți au dificultăți atunci când vine vorba de 

identificarea emoțiilor deoarece au crescut învățând să își ascundă și să își nege propriile emoții. Putem lăsa 

copilul să experimenteze emoțiile pe care le simte și să îl ajutăm să le recunoască, folosind expresii precum 

„Înțeleg că te simți frustrat pentru că ai dificultăți în a-ți lega șireturile, îmi amintesc și eu cum este, uneori 

poate să fie dificil, dar dacă perseverezi vei reuși. Pot să îți arăt cum am învățat eu...”. După ce îl înveți să își 

identifice emoțiile, copilul va învăța că există situații când trebuie să acționeze în ciuda sentimentelor sale 

pentru interesul său. 

3. Încurajează copilul să vorbească despre emoțiile și sentimentele sale. „Pari supărat, vrei să îmi 

povestești și mie ce s-a întâmplat?” Nu este necesar să insistăm dacă copilul preferă să nu vorbească, putem să 

îi transmitem faptul că suntem acolo pentru el indiferent de problema pe care o are și atunci când va fi pregătit 

poate să vină să spună cum se simte. O abordare în care îi spunem copilului să treacă peste sau minimalizăm 

sentimentele și emoțiile lui nu este benefică. Un copil care este nevoit să își îngroape emoțiile la un moment 

dat va izbucni într-un mod violent. 

4. Ajută-l să recunoască emoțiile celor din jur. După ce va învăța să își identifice propriile emoții va 

fi mult mai ușor să își dea seama de emoțiile celor din jur. Putem să îl ajutăm și să îl îndrumăm în acest proces 

prin întrebări de genul: „ Cum crezi că acest lucru îl face să se simtă?”, „Ce crezi că se întâmplă cu ea?” sau 

„Tu cum te-ai simți în locul ei?”. Atunci când copilul este empatic și le oferă celor din jur ceea ce au nevoie 

este important să îi recompensăm  comportamentul, spunându-i că suntem mândri de el și că a făcut un lucru 

bun. 

5. Ajută copilul să fie conștient de tensiunea care se acumulează și care îi cauzează stres și învață-

l cum să se detensioneze. Atunci când copilul se află într-o situație tensionată îi putem spune că ne dăm seama 

după postura și mimica feței că se simte furios sau supărat și că probabil este mai bine să ia o pauză de la ceea 

ce face. Totodată, îi putem aminti că toată lumea face greșeli sau că a fost un accident. Îi putem sugera să discute 

despre ceea ce s-a întâmplat după ce se calmează. 

6. Învață copilul metode alternative de exprimare a frustrării și emoțiilor negative și cum să rezolve 

și să facă față unei probleme. Atunci când este furios este bine să încurajăm exprimarea furiei prin cuvinte, 

prin discuții, mai degrabă decât prin lovituri sau alte gesturi violente și să îi oferim la rândul nostru exemple 

constructive de exprimare a emoțiilor negative. În ceea ce privește rezolvarea problemelor, trebuie să îi 

explicăm cu atenție ceea ce a greșit și să evidențiem lucrurile bune pe care le-a făcut. Este important să nu 

ridicăm tonul vocii, să purtăm o conversație cu el fără să îl mustrăm. Putem chiar să îi oferim un exemplu despre 

ceea ce putea să facă mai bine și să îl încurajăm și pe el să se gândească la opțiunile pe care le avea. 

7. Învață copilul să se încurajeze și să își spună lucruri pozitive. Ceea ce credem noi despre noi înșine 

transmitem și celor din jur; de aceea este important să ne autoîncurajăm atunci când avem de-a face cu o situație 

dificilă și să ne auto-lăudăm atunci când depășim momentele grele. Putem utiliza expresii precum: „Pot să 

rezolv această situație”, „Pe zi ce trece devin din ce în ce mai bun”, „Merit să fiu fericit”. 
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Să înțelegem autismul 

Secretar Balogh Monica 

C. N. „O. Goga” Marghita 

  

  Autism…un cuvânt care ne dă adesea fiori, ținând cont că evocă o tulburare gravă și incurabilă. 

Autismul – una dintre ,,enigmele” care de ceva timp au devenit fie marea provocare, fie marea necunoscută, 

dar în același timp și o mare problemă a numeroși părinți, educatori sau chiar a unor specialiști în domeniul 

serviciilor psihopedagogice. Potrivit estimărilor internaționale, incidența tulburărilor din spectrul autismului 

este ridicată, în lume existând aproximativ 67 de milioane de oameni cu autism, 4 din 5 copii cu autism fiind 

băieți. Autismul poate apărea în orice familie, indiferent de rasă, etnie sau mediu social. 

  Până în prezent nu s-a descoperit o cauză specifică a autismului. Există însă suficiente dovezi științifice 

care atestă faptul că simptomele autismului au multiple cauze de natură neurobiologică. 

Autismul este o boală caracterizată de scăderea capacității de a interacționa pe plan social și de a 

comunica, de comportament stereotip si repetitiv cu simptome ce se manifesta de obicei înaintea vârstei de 3 

ani. Tabloul clinic se caracterizează prin trei simptome principale:  

1. În primul rând se semnalează perturbarea comunicării interumane (singurătatea autistă). Aceasta se 

manifestă printr-o totală indiferență față de persoanele din jur. Copilul privește în depărtare, parcă dincolo de 

oameni, aruncându-și doar fugitiv privirea asupra examinatorului, fără a avea acea privire sclipitoare, fără a 

avea contactul din privire (ochi în ochi). Față de persoane, copilul autist manifestă dezinteres cvasitotal, 

nereacționând la prezența sau absența părinților, ca și când el ar fi singur. Deși, în general, autistul nu comunica 

verbal cu persoanele din jur, el își exprimă câte o dorință și nevoile, prin gesturi, dând dovadă în acest sens de 

o deosebită abilitate. În contrast cu incapacitatea de a stabili relații sociale, copilul este mai îndemânatic în 

manipularea mediului neînsuflețit. Poate manifesta un interes deosebit pentru anumite obiecte, fără însă a le 

utiliza în sensul lor simbolic ci numai pentru a le agita, învârti, etc. Are o memorie bună pentru diferite 

aranjamente spațiale și preferință pentru ordonarea unor obiecte, deoarece el manifestă o „nevoie obsedantă” 

pentru identic. 

  2. Altă trăsătură importantă și constantă a autismului infantil este tulburarea limbajului vorbit. Acesta 

poate lipsi uneori, copilul emițând sunete ciudate, fără semnificație. Dacă limbajul este dezvoltat, se observă o 

discrepanță între posedarea vocabularului și abilitatea de a-l folosi ca mijloc de comunicare socială. 

 3. Stereotipiile sunt alte elemente des întâlnite la copiii cu autism. Ele pot fi gestuale ca: repetiții ale 

mișcării mâinilor, degetelor, brațelor, rotirea corpului în jurul axei proprii, mersul pe vârful picioarelor. Uneori 

copilul cu autism preferă activități repetitive ca: deschiderea și închiderea ușilor, stingerea sau aprinderea 

becului, lovirea sau zgârierea unei jucării, ritualizarea activităților alimentare, activități de îmbrăcat sau de joc. 

Jocul colectiv este evitat și lipsit de caracterul său creativ și imaginativ. 
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Simptomele autismului sunt, de obicei, observate mai întâi de către părinți sau de alte persoane în primii 

3 ani de viață ai copilului. Deși autismul este prezent de la naștere, semnele acestei tulburări pot fi dificil de 

identificat sau de diagnosticat în timpul copilăriei timpurii. Adesea părinții devin îngrijorați atunci când copilul 

lor nu vrea să fie ținut în brațe, când nu pare să fie interesat de anumite jocuri și când nu începe să vorbească. 

De asemenea, părinții sunt nedumeriți în legătură cu capacitatea copilului de a auzi. Adeseori, pare că un copil 

cu autism nu aude; totuși în alte momente el sau ea pare că aude zgomote de fond aflate la distanță, cum ar fi 

șuierul unui tren. Cu ajutorul unui tratament administrat precoce și intensiv, majoritatea copiilor își 

îmbunătățesc capacitatea de a relaționa cu alții, de a comunica și de a se autoîngriji pe măsură ce cresc. In 

contrast cu credințele populare legate de copiii cu autism, foarte puțini sunt complet izolați din punct de vedere 

social sau trăiesc într-o lume a lor, proprie.  

In perioada adolescenței, comportamentul se modifică. Mulți adolescenți câștigă abilități, dar rămân 

totuși cu un deficit în capacitatea de a relaționa și de a-i înțelege pe ceilalți. Pubertatea și sexualizarea se pot 

face cu mai multă dificultate la adolescenții cu autism decât la copiii de aceeași vârstă. Adolescenții au un risc 

ușor crescut de a dezvolta tulburări depresive, anxietate sau epilepsie. 

Unii adulți cu autism pot fi capabili să aibă o profesie și o viață independentă. Gradul în care un adult 

cu autism poate duce o viață autonomă depinde de inteligența și de abilitatea de a comunica. Aproximativ 33% 

sunt capabili să aibă cel puțin o independență parțială. Unii adulți cu autism au o mare nevoie de a fi ajutați, în 

special cei cu inteligența scăzută care nu pot vorbi. Supervizarea parțială (part-time) sau totală (full-time) poate 

fi asigurată prin programe terapeutice la domiciliu. La celălalt capăt al spectrului tulburării autiste, adulții cu 

autism înalt funcțional au adeseori succes în profesia lor și pot trăi independent, deşi în mod tipic ei continuă 

să aibă unele dificultăți în relaționarea cu ceilalți oameni. Aceste persoane au, de obicei, o inteligență medie 

sau peste medie. Aproximativ 10% din persoanele cu autism au anumite forme de abilități savante, talente 

deosebite, speciale, dar limitate, cum ar fi memorizarea unor liste, calcularea datelor calendaristice, desenul sau 

talent muzical. 

Multe persoane cu autism au percepții senzoriale neobișnuite. De exemplu, ei pot descrie o atingere 

ușoară ca fiind dureroasă sau apăsarea profundă o pot percepe ca fiind o senzație liniștitoare. Alții pot să nu 

simtă deloc durerea. Unii pot avea preferințe sau din contra repulsii puternice față de unele alimente și 

preocupări nefirești.  

Autismul este unul din cele câteva tipuri de tulburări pervazive de dezvoltare , denumite și tulburări de 

spectru autist. Nu este un fapt neobișnuit ca autismul să fie confundat cu alte tulburări pervazive de dezvoltare, 

cum ar fi tulburarea sau sindromul Asperger sau să aibă simptome din celelalte tulburări. Aceasta se 

diagnostichează în cazul în care copiii au comportamente asemănătoare, dar nu îndeplinesc criteriile pentru 

autism. In plus, alte afecțiuni cu simptome similare pot să se asocieze cu autismul.  
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Copiii cu autism trăiesc în lumea noastră, o lume pe care nu o înțeleg în totalitate, sunt diferiți și de 

aceea trebuie să-i abordăm diferit. Pentru a-i ajuta trebuie să facem din punctele lor slabe punctele lor forte și 

să încercăm să adaptăm mediul pentru ei în loc să așteptăm să se adapteze ei la mediul nostru. Este esențial să-

i ajutăm să comunice, chiar dacă nu vorbesc, fiindcă ei își doresc nespus să o facă, dar nu știu cum. 

Deocamdată nu există un tratament biomedical al Autismului. Dintre toate terapiile existente, ABA 

(Applied Behavior Analysis - Analiza aplicată a comportamentului) a atras cea mai multă atenție. Sistemul 

încercat pentru prima dată de Dr. Ivar Lovaas de la UCLA în anii ’60 este un program de învățare care lucrează 

sistematic la înlăturarea „trăsăturilor” Autismului până când copilul nu mai îndeplinește condițiile necesare 

pentru a se considera că are această afecțiune.  

Sistemul este foarte intensiv, dar s-a dovedit a avea extrem de mult succes în aproape toate cazurile de 

Autism. Sistemul de învățare ABA divide orice sarcină în sarcini mai mici și pune un accent foarte mare pe 

răsplătirea copilului atunci când lucrează bine. Nu există nici o pedeapsă fizică în tot sistemul. Terapia începe 

într-o structura foarte rigidă, dar în mod gradat ia forma unui mediu tipic de școală. Cei care cunosc puțin sau 

nimic despre ABA pot spune că este prea rigidă sau că transformă copilul într-un robot prin învățarea rutinieră. 

Acest lucru ar părea să fie adevărat la început, dar pe măsură ce copilul învață să învețe, progresează până la un 

punct în care își poate însoți colegii normali în stilul de învățare  

A educa copii suferinzi de autism e diferit de a lucra cu copii ce nu suferă de acest simptom. Iată zece 

recomandări, pentru a educa, a exersa și a conviețui cu copii ce suferă de autism. 

1. Nu încetați să sperați. Nu porniți de la premiza că persoana nu poate întreprinde un lucru doar pentru 

că este suferindă de autism. Nu vă lăsați influențați de indicele de performanță a inteligenței persoanei 

respective. Este dificil de măsurat obiectiv IQ-ul unui copil cu autism. 

2. Încercați să vă apropiați de el în mod benefic lui. Trebuie să aveți o atitudine pozitivă tot timpul. 

Acordați multă atenție, comentați asupra lor și încurajați-i verbal. 

3. Solicitați o reacție. Nu cereți niciodată unui autist să facă ceva! Întotdeauna spuneți-i ce să facă, dați-

i un timp să reacționeze (10 sec.), apoi dacă nu răspunde îi sugerați răspunsul. 

4. Ignorați vorbirea nerelevantă, vocalizele, chicotitul, râsul și acțiunile. Asigurați-vă că încurajați și 

diferențiați comunicarea relevantă de cea irelevantă. 

5. Vorbiți rar, clar și răspicat. Amintiți-vă că persoanele autiste pot avea dificultăți în procesarea 

mesajului. 

6. Folosiți un program și alte metode de anticipare a incidentelor și schimbărilor survenite în 

comportamentul unui copil autist. Majoritatea copiilor autiști nu reacționează la schimbare și preferă rutina. 

7. Nu ridicați vocea, bruscați sau amenințați copilul cu probleme de comportament. 
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8. Nu permiteți problemelor de comportament să-și găsească refugiul în dorința de a „dezerta”. Dacă 

adresați o instrucțiune și copilul devine isteric, vă ignoră, se închide într-un comportament auto-stimulativ, 

pleacă sau refuză să se supună instrucțiunii, trebuie să insistați ca instrucțiunea să fie dusă la îndeplinire. 

9. Nu cedați rutinei sau fixațiilor. Copiii autiști au adesea ritualuri sau rutine pe care se simt atrași să le 

execute. Atenție însă, a-l opri pe copil de la executarea rutinei poate rezulta într-o criză de isterie foarte dură, a 

ceda rutinei după aceasta, încurajează rutina și automat crizele. 

10. Stabilește, încurajează. Persoanele autiste au dificultăți în a participa la ceea ce este important, ei 

acordând în mod frecvent atenție lucrurilor lipsite de importanță. Pentru a-i educa pe autiști trebuie mai întâi să 

le captăm atenția. 

Dacă am lucra la o clasă cu copii care prezintă tulburări de spectru autist, am reuși să-i înțelegem mai 

bine și ne-am simții mai bogați sufletește știind că, deși pare uneori lipsit de ,,inimă” în relația cu cei din jurul 

său, aceasta nu este o chestiune de egoism, că atunci când face ceva care mă supără nu vrea să o facă intenționat, 

că de multe ori este la fel ca noi, în sensul că și noi avem nevoie de siguranță, previzibilitate, reguli, stabilitate, 

așa cum el le cere. 

Entuziasm, dragoste pentru copii, înțelegere plină de sensibilitate, curaj și încredere în forțele  

proprii sunt numai câteva din calitățile ce se cer dezvoltate pentru a lucra ca profesor la o astfel de clasă, calități 

pe care le-am transformat în realitate.  
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Consilierea familiei copilului cu ADHD 
 

Prof. Oșan Mirela    
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„Să devii dintr-un părinte frustrat, un părinte antrenor!”  

Dr. Honos-Webb 

 

ADHD - Attention-Deficit Hyperactivity Disorder este în prezent o tulburare de tip neuro-

comportamental cea mai des diagnosticată în întreaga lume. Estimările arată că în general 3-5% dintre copiii de 

vârstă preșcolară și școlară sunt afectați de acest sindrom.  

ADHD este o tulburare care apare în copilărie, înaintea vârstei de 7 ani, este o afecțiune neurobilogică 

(există o afectare a funcției unor neurotransmițători). Persoanele care suferă de această tulburare nu reușesc să 

își inhibe răspunsurile spontane – reacții care pot să implice totul de la mișcare, la vorbire, la atenție. Semnele 

și simptomele tulburării de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD ) pe care le întâlnim la copii diferă în 

funcție de caracteristica ce primează și putem aminti: deficitul de atenție, impulsivitatea și hiperactivitatea. 

Acestea pot afecta abilitatea copiilor de a învăța și de a relaționa cu ceilalți.  

Această tulburare debutează în copilărie și persisă și la vârsta adultă la anumite persoane. Persoanele 

hiperactive se caracterizează prin reacții emoționale puternice, impulsivitate, agresivitate, dificultăți de 

concentrare și susținere a atenției, agitație psihomotorie, vorbire în exces, dificultăți în a desfășura activități 

individuale. Există și persoane care manifestă aceste trăsături în mod natural, fără ca activismul lor crescut să 

fie dezadaptativ sau disfuncțional.  

Diagnosticarea ADHD este complicată, complexă, și deseori afectată de subiectivitate. De aceea este 

necesară corelarea surselor de informații disponibile asupra stării copilului, pornind de la comportamentul 

observabil al copilului și diferiți factori cum ar fi rezultatele școlare sau gradul de integrare socială.  

Există trei subtipuri ale acestei tulburări:  

 tipul combinat (cel mai des întâlnit, unde apar simptome atât din sfera hiperactivității-impulsivității, cât 

și din sfera inatenției)  

 tipul predominant inatent (predomină simptomele de inatenție - ADD)  

 tipul predominant hiperactiv-impulsiv (predomină simptomele de hiperactivitate-impulsivitate)  

Prin urmare, cele trei caracteristici primare ale ADHD sunt inatenția, hiperactivitatea și impulsivitatea. 

Semnele și simptomele care apar la fiecare copil, diferă în funcție de caracteritica ce primează. 

Copiii diagnosticați cu ADHD au probleme la școală, acasă, cu prietenii și colegii, probleme care 

cauzează frustrări și dificultăți care conduc spre o stimă de sine scăzută precum și tensiuni în cadrul familiei. 

Membrii familiei în care există un copil cu ADHD trebuie să înțeleagă că acesta nu este bolnav, el are o 

dizabilitate sau o disfuncţie care se poate ameliora. Dacă copilul are un suport adecvat, el poate reveni la normal 

și poate obține succese pe toate planurile. Este nevoie de o mare doză de energie și răbdare pentru a face un 

copil cu ADHD să asculte, să termine o sarcină sau să stea nemișcat. Părintele va monitoriza constant. Acest 

lucru poate fi frustrant și extenuant, însă există metode și tehnici care se pot implementa acasă pentru a recâștiga 

controlul și, în același timp, pentru a ajuta copilul să aibă performanțe care sunt conforme potențialului său; 

inteligența copilului este deseori peste medie și performanțele sale sunt mediocre sau sub medie. Implicarea 

întreagii familii în educarea copilului cu multă răbdare și colaborare va avea rezultate vizibile. Mediul familial 
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trebuie să fie ordonat, copilul să aibă un orar adecvat, constant. Trebuie luat în considerare că surplusul de 

energie al copilului valorificat în mod corespunzător se poate transforma într-o calitate (poate deveni un bun 

sportiv). 

Părinții trebuie să rămână pozitivi și sănătoși ei înșiși. Ei sunt un model și un sprijin pentru copil; sunt 

responsabili de sănătatea emoțională și fizică a copilului și pot controla acei factori care influențează 

simptomatologia copilului. Dacă părintele are o atitudine pozitivă, este calm și concentrat, la fel va fi și copilul: 

mai calm și mai focusat. Părinții trebuie să fie conștienți că comportamentul copilului este datorat unei tulburări, 

cel mai des nu se comportă așa cum se comportă cu rea intenție. De aceea trebuie să aibă răbdare, să-și păstreze 

simțul umorului, să nu aibă așteptări exagerate de la copil. 

Este important pentru copiii cu ADHD să se stabilească reguli precise, formulate clar, pe care ei le pot 

înțelege și urma. Cercetările arată că copiii cu ADHD răspund foarte bine la sisteme de recompense și pedepse. 

Se va urmări și valoriza fiecare comportament pozitiv care apare, chiar dacă este un lucru mic și pare lipsit de 

importanță. Lauda este deosebit de importantă pentru acești copii. Părinții pot institui și respecta unele reguli 

de administrare a recompenselor: 

- să fie consecvenți, să răsplătească fiecare comportament pozitiv, de fiecare dată când acesta apare. Se va folosi 

drept recompensă lauda, un zâmbet, o mângâiere, sau anumite privilegii mai degrabă decât dulciurile, jucăriile 

sau banii;  

- să schimbe recompensele - copiii cu ADHD se pot plictisi dacă apare aceași recompensă; 

- să folosească recompense imediate, funcționează mai bine decât promisiunea unei recompense în viitor. (ex. 

este mai bine să-l ducă la locul de joacă după ce și-a terminat temele de casă decât să-i promitem o excursie la 

zoo în week-end).  

Analog cu regulile de administrare a recompenselor părinții pot institui și respecta reguli de 

administrare a pedepselor:  

- pedepsele trebuie stabilite înainte, ca și consecințe ale unui comportament. Copilul va ști la ce să se aștepte 

dacă va  încălca o regulă; 

- să fie consecvenți, să pedepsească fiecare comportament indezirabil, imediat după ce acesta apare;  

- pot încerca pedepse ca time-out-ul sau retragerea unor privilegii existente;  

- nu vor critica copilul, vor critica comportamentul;  

- când apare un comportament indezirabil, vor întreba copilul ce ar fi putut să facă, cum ar fi putut să se 

comporte altfel; vor stabili împreună care era comportamentul adecvat în acea situație.  

Copiii hiperactivi sunt foarte energici. Orientarea resurselor energetice în direcții constructive și 

creative este esențială în educația oricărui copil. Nu se va încerca limitarea sau inhibarea manifestărilor spontane 

și naturale de explorare a mediului de viață. 

Prin urmare, părinții vor găsi un sport care să-i placă copilului și care să se potrivească cu punctele sale 

forte. Eliminarea surplusului de energie în mod sănătos se va face prin practicarea sporturilor organizate sau 

alte activități fizice; astfel el își va concentra atenția pe anumite mișcări și tehnici. Beneficiile sportului și 

activității fizice sunt nenumărate: ajută la problemele de concentrare, la diminuarea depresiei și anxietății, la 

oxigenarea mai bună a creierului.  

Copilul cu ADHD se plictisește repede, iar mintea lui caută în permanență stimuli noi și atractivi. Dacă 

aceștia lipsesc, el tinde să revină la vechile obiceiuri. Imaginația dirijată poate scoate la iveală din copil povești 

nebănuite, surprinzătoare și seducătoare. Se poate alege un loc confortabil din casă și plecând de la jocul cu 

câteva jucării sau de la lectura unei povești dintr-o carte cu poze sau de la răsfoirea unui album de poze sau 

picturi copilul va depăna o poveste, o călătorie imaginară, etc. 
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Între părinte și școală trebuie să existe o permanentă comunicare constructivă. Părinţii şi profesorii au 

cea mai mare influenţă în viaţa oricărui copil. Colaborarea foarte strânsă va promova dezvoltarea copilului. Un 

element foarte important al relaţiei şcoală–familie este comunicarea. Traiectoria educaţională se construiește 

pe practicarea relaţiei constructive şi deschise între familie şi şcoală. Vor fi interesați de învățarea online, orare, 

etc. Vor colabora cu profesorii pentru a integra tehnologia în educația specială, astfel încât să poată obține o 

imagine mai clară despre învățământul la distanță. Acest lucru ar putea transforma educația pe care o primește 

copilul într-o învățare mai adaptată.  

Copilul hiperactiv se dovedește a fi greu de disciplinat, prin urmare este utilă adaptarea lui la un 

program fix, bine structurat, rutinier în care vor alterna activitățile plăcute lui cu cele mai puțin plăcute sau 

agreate (de exemplu, pregătirea temelor).  

Atât timp cât familia este cooperantă și copilul este abordat cu respect, responsabilitate şi empatie 

rezultatele pot fi de-a dreptul spectaculoase. 

Părinții trebuie să fie atenți privind alimentația. Vor ocoli mâncarea de fast food şi băuturile gazoase. 

Copiii cu ADHD sunt afectaţi de impulsivitate şi neatenţie; sar uşor peste mese, mănâncă dezordonat sau prea 

mult şi pot deveni obezi.   

Nu s-a demonstrat științific că ar exista anumite mâncăruri care să provoace ADHD, dar unii cercetători 

spun că există o legătură între chimicalele din multe alimente, inclusiv coloranţii artificiali şi alţi aditivi, şi 

gravitatea simptomelor de ADHD.  

Pentru diminuarea simptomelor ADHD pot fi utilizate unele medicamente. Astfel se va apela la medicul 

psihiatru care poate prescrie un tratament corespunzător. Este important de înţeles 

că medicamentele nu vindecă ADHD. Simptomele se pot atenua în timpul 

tratamentului, dar de îndată ce tratamentul se opreşte, simptomele revin. Și 

medicaţia dă rezultate diferite: mai bune în cazul unora şi mai slabe în cazul altora;  

pentru unii produce o îmbunătăţire radicală, în timp ce alţii prezintă doar mici 

ameliorări. 
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Importanța  educației nonformale în predarea Limbii și a  literaturii române 

 

  Școala Gimnazială ,,Elena Doamna “-Tulcea 

 Prof. Afteni Margareta            

 

                Educația nonformală o completează pe cea formală, la toate disciplinele,nu doar la Limba și 

literatura română.Profesorul de română poate colabora cu diverse instituții de cultură,de exemplu cu 

Biblioteca Județeană ,unde se pot ține anumite lecții interactive de predare a textelor literare. De 

asemenea,el poate organiza o întâlnire cu un scriitor ,cu care elevii săi să interacționeze. În anul școlar 

2015-2016,am însoțit lotul de elevi calificați , la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață,la Bistrița-

Năsăud ,unde am participat la o serată literară ,cu scriitorul Horia Corcheș ,care a discutat cu 

elevii,cartea sa  Istoria lui Răzvan, elevii adresându-i întrebări interasante despre discursul 

narativ,despre construcția personajelor sale,despre intențiile sale,când a scris această carte.    

      Tot de educația nonformală ține și înființarea unui club de lectură ,în cadrul căruia elevii să 

citească,să discute și apoi,să promoveze  în revista școlii sau în mediul online ,de exemplu creând un 

blog,anumite texte narative. Încă din 2015 și până în prezent,  coordonez la Școala Gimnazială ,,Elena 

Doamna “ din Tulcea ,unde predau,  clubul de lectură Aripi de carte, creat în parteneriat cu Editura 

Arthur și cu Ministerul Educației, elevii având jurnale de lectură și carnete de cititori. Cu codurile 

primite,ei se conectează pe un site ,unde discută anumite texte narative citite. Și la nivelul școlii 

noastre,noi ne-am întâlnit ,fie fizic,fie în mediul online și am discutat operele literare citite. 

   Educația nonformală reprezintă un imbold ,care îi motivează pe elevi,în procesul învățării și are un 

rol esențial în promovarea textelor narative. Ea presupune activități fără note, diversificate,adaptate 

profilului elevilor ,prin care aceștia învață să gândească liber, conștientizează rolul  în societate,nevoile 

lor, dezvoltându-și personalitatea. Un exemplu de educație nonformală este următorul : în anul școlar 

2019-2020, în cadrul Săptămânii Altfel, am desfășurat,împreună cu elevii mei, activitatea ,,Peretele –

vedetă “, în care elevii au avut de împodobit un perete din camera lor,cu citate din textele narative 

preferate, această activitate derulându-se în luna martie 2020,când elevii au intrat în online,învățând  

acasă ,din cauza pandemiei.  
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         Conținuturile , metodele de lucru  și instrumentele folosite în activitățile specifice educației 

nonformale  sunt diferite  în funcție de profilul ,de preocupările,de aptitudinile ,de cunoștințele  și de 

gustul estetic al elevilor. Toate aceste activități sunt   diversificate, flexibile și  centrate  pe învățare, 

nu pe  predare, solicitând în mod diferențiat , participanții. 

           Astfel, educația nonformală dispune de un curriculum la alegere,  variat, bazat pe  activități 

educative  și distractive, care realizează o actualizare rapidă a informațiilor din domenii  diferite 

,punându-se  accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu pe memorarea lor.  De asemenea, 

sunt  antrenate  noile tehnologii de comunicare, având în vedere atât progresul lumii înconjurătoare,cât 

și pandemia , prin care trecem.    

             Utilizând educația nonformală, în receptarea ,în studierea și în promovarea textelor literare,la 

gimnaziu, se poate dezvolta creativitatea elevilor,toate aceste activități fiind centrate pe elevi și ținând 

cont de nevoile acestora de învățare, susținând dezvoltarea lor personală.Astfel,textile narative pot fi 

promovate prin metode interactive de învățare ,creative,având un caracter experimențial, copiii 

învățând prin experiențe noi, în contexte nonformale,acumuluând cunoștințe,competențe și dezvoltând 

atitudini ,îmbinând literatura cu celelate arte: picture,desenul,grafica,muzica etc… 

           În concluzie,oamenii învață toată viața,în contexte formale ,nonformale și informale, 

nonformalul reprezentând puntea între educația formală și cea informală. Educaţia nonformală 

contribuie ,, la dezvoltarea educației formale, fiind determinată de actele educaţionale realizate în afara 

formelor educative oficiale din untăţile de învăţământ Educația nonformală oferă tinerilor posibilitatea 

de a dezvolta valorile lor, abilitățile și competențele, altele decât cele dezvoltate în cadrul educației 

formale. Aceste competențe (numite “soft skills") includ o gamă largă de competențe interpersonale, 

cum ar fi: spirit/ lucrul de echipă (parteneriat fete/ băieți), de leadership sensibil la gen, de gestionare 

a conflictelor și situațiilor discriminatorii multiple, planificarea, organizarea, coordonarea și 
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rezolvarea problemelor practice, încrederea în sine, disciplina și responsabilitatea.”  Toți participanții 

( elevi,profesori și părinți ) sunt actori implicați activ, la  procesul instructiv-educativ.   
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Cultivarea spiritului civic, social, filantropic  şi caritabil în rândul elevilor 

 

 
Prof. Călin Aneta 

Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova, jud Dolj 

 

Educaţia civică reprezintă o prioritate în încercarea de modelare a personalităţii elevului în spiritul 

valorilor şi principiilor democratice care guvernează demersul societăţii, având o contribuţie majoră în procesul 

de înţelegere şi însuşire a practicilor care fundamentează comunitatea şi întregul sistem în care trăim. 

Educaţia civică ajută la implementarea  cunoştiinţelor necesare unui viitor cetăţean ce trebuie să-şi 

cunoască deopotrivă drepturile şi îndatoririle, cultivă elevului o conduită conformă cu normele şi etica socială, 

în vederea aplicării şi respectării acestora, dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă de sine şi comunitate, 

ataşamentul, dragostea sau spiritul de sacrificiu faţă de semeni şi patrie. În plus, procesul de educare civică 

aduce la cunoştinţa tânărului o serie de reguli: de circulaţie, norme de prevenire a incendiilor, norme de 

comportament în cadrul instituţiilor publice etc. şi probleme cu care se confruntă societatea, pentru a-l 

determina să înţeleagă realitatea în care îşi duce existenţa şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi 

valorile vieţii cetăţeneşti. 

Procesul educaţiei moral-civice vizează şi dobândirea de către elev a unor deprinderi şi atitudini la baza 

cărora se află importante valori morale, precum: respectul, politeţea, corectitudinea, decenţa etc. Este deosebit 

de important ca elevul să înţeleagă că este o parte integratoare a societăţii, fapt pentru care trebuie să se supună 

normelor acesteia şi, mai mult, să le promoveze în rândul celorlaţi membri. 

 În mod evident această disciplină este în măsură a consolida în conştiinţa elevului o cunoaştere 

temeinică a paremetrilor de acţiune în activitatea şcolară, în mediul înconjurător, în familie sau în oricare alt 

mediu socio-cultural. Este necesar să-şi creeze o atitudine de dezaprobare faţă de orice abatere de la normele 

disciplinei sociale şi faţă de orice tendinţă de manifestare a unor comportamente negative, izvorâte din laşitate, 

egoism, răutate, minciună, ignoranţă etc. El trebuie să dovedească demnitate, curaj, toleranţă, responsabilitate 

şi asumare a faptelor săvârşite. 

    Filantropia se referă la contribuţia unei persoane sau a unui grup la alte organizaţii care lucrează pentru 

cauze cum sunt: sărăcia sau problemele sociale, îmbunătăţind calitatea vieţii tuturor cetăţenilor. Donaţiile 

filantropice sprijină o varietate de activităţi, inclusiv cercetarea, sănătatea, artele, cultura şi combaterea sărăciei.  

            Cuvântul “filantropie” este de origine greacă şi înseamnă iubire pentru omenire. Conceptul include de 

donaţie voluntară, de către o persoană sau un grup, în scopul promovării binelui comun. Filantropia se referă în 

mod obişnuit la sponsorizările în bani acordate de către fundaţii, organizaţiilor non-profit. 

          Definiția general acceptată a filantropiei este formulată prin indicarea problemelor sociale. Orice acțiuni 

care vizează rezolvarea acestora sunt recunoscute drept caritate. Fiecare problemă implică de obicei o 

identificare a categoriilor de populație care se confruntă cu această problemă. Aceștia sunt beneficiari în 

implementarea activităților de caritate. În acest caz, tipurile de activitate nu sunt de obicei stabilite rigid, adică. 

sunt permise orice acțiuni care contribuie la rezolvarea problemei. 

               Caritatea este o valoare umană universală, unul dintre cele mai importante atribute ale societății 

civile. Ea  permite societății să-și servească interesele în mod direct, fără medierea statului, ea asigură 
redistribuirea veniturilor de la cetățenii cei mai posesivi la cei mai puțin posesori pe calea cea mai scurtă și 

în cât mai repede posibil. Caritatea devine din ce în ce mai mult un instrument prin care societatea își satisface 

nevoile sociale și umane de bază.  
               În general, caritatea este asistența acordată altora în detrimentul propriei bunăstări sau a timpului liber 

și cu condiția ca acordarea acestei asistențe să nu dăuneze altora și să fie efectuată în cadrul legii. De asemenea, 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/de-nevoie-elevii-cursuri-educatie-civica-1_50acd4677c42d5a6638a61d8/index.html
http://www.edusoft.ro/temele-pentru-acasa-o-povara-pentru-elevi/
https://prowines.ru/ro/business-ideas/partner-po-biznesu-obyavlenie-poisk-partnerov-po-biznesu-gde-i-kak-naiti.html
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se înțelege că, într-o măsură sau alta, caritatea ar trebui să beneficieze nu doar beneficiarul imediat, ci și 
societatea în ansamblu. 

          Altruismul și compasiunea sunt condiții necesare pentru implementarea carității. Ele sunt, într-o măsură 

sau alta, inerente fiecărei persoane. Într-o oarecare măsură, a face caritate este satisfacerea nevoii de altruism 

sau eliberarea emoțiilor corespunzătoare. Implementarea carității este o afacere privată și voluntară a unei 
anumite persoane, deoarece este asociată cu dispunerea de resurse private, materiale, financiare sau de muncă. 

Dăruind ceea ce este al lui, binefăcătorul „plătește” astfel pentru acest serviciu sau „obține satisfacție” nevoii 

sale de altruism. 
                Voluntariatul şi spiritul civic nu pot fi predate într-o sală de curs. Pentru a-şi dezvolta competenţele 

sociale elevii au nevoie să fie puși în situaţia de a analiza, de a găsi soluții, de a le pune în practică, de a evalua 

rezultatele și de a învăța din experiența trăită. De aceea, e nevoie ca școala să încurajeze elevii să se implice în 
acțiuni de voluntariat. Astfel, pot fi încurajaţi să participe activ la identificarea şi la rezolvarea problemelor din 

clasă, școală sau din comunitate, prin idei, mini-proiecte, acțiuni civice, participare la activitățile comunității. 

               Activitățile care urmăresc dezvoltarea gândirii critice, respectarea dreptului la participare și 

încurajarea implicării în acțiuni de voluntariat și implicare în viața comunității, oferă un cadru unde elevii ar 
putea să se simtă mai motivați să vină la școală, în primul rând, iar în al doilea rând dezvoltă abilitățile sus-

menționate formând un caracter armonios, şi astfel să devină autonomi, să se exprime, să fie implicați în procese 

de consultare şi luare a deciziilor, să își dezvolte capacități de orientare și de planificare profesională, să devină 
adulți responsabili și cu spirit civic. 

             O activitate de mini-proiect lansează în rândul adolescenților provocarea de a le concepe pentru 

rezolvarea unor probleme din comunitatea în care trăiesc, de a găsi soluții și de a le pune în aplicare. Motivarea 
tinerilor ţine şi de promovarea implicării lor, de acordarea de diplome, certificare într-un mediu public, de 

organizarea întâlnirii de evaluare într-un mediu diferit: o ieșire în oraș, la picnic etc, aprecieri verbale, încurajări 
etc. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES 

 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ  

 

Prof. Gliga Eugenia Mariana 

Școala Gimnazială Răstolița, jud.Mureș 

 

Educația cerințelor speciale se referă la adaptarea, completarea și flexibilizarea educației pentru anumiți 

copii, în vederea egalizării șanselor de participare și integrare. Aceste cerințe speciale pot fi satisfăcute în medii 

de învățare obișnuite, incluzive, nu numai în anumite școli speciale.Orice susținător al ideii integrării copiilor 

cu CES în învățământul de masă atrage atenția asupra nevoii dezvoltării unei culturi incluzive  la nivelul școlii 

sau al grupei. 

Astfel, școlile sunt în prezent deschise în a școlariza copii cu CES. În practica școlara se regăsete destul 

de des o componentă esențiala a personalizării învățării ce presupune utilizarea unor strategii variate de predare-

învățare,care să  valorizeze la maxim potențialul fiecărui copil. Orice cadru didactic trebuie să adapteze situațiile 

de învățare în raport cu copilul ce prezintă anumite nevoi speciale. 

În calitate de cadre didactice, ne confruntam cu o mare diversitate care constă în faptul că suntem puse 

în situația de a căuta mereu soluții la problemele ridicate de copiii care trec pragul grupei din instituția de 

învățământ. 

Declanșarea emoțiilor în rândul copiilor este cheia succesului pentru părintele sau educatorul implicat în 

procesul educației lor. Un mediu stresant sau amenințător reduce semnificativ capacitatea de concentrare a 

atenției din cauza reacțiilor fiziologice și emoționale declanșate de teamă. De aici, necesitatea stabilirii unui 

climat propice, plăcut și motivant pentru învățare, astfel încât copilul să aibă satisfacția că învață pentru propriul 

său interes. 

Grupa în care va fi integrat copilul cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră 

corectă și pozitivă despre acesta. 

Este foarte importantă sensibilizarea și pregătirea copiilor pentru a primi în rândurilor lor un coleg cu 

dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări, cum ar fi: crearea și aplicarea unor jocuri care permit 

cunoașterea unor deficiențe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce-i determină pe copii să înțeleagă mai bine 

situația celor cu dizabilități, prin povestiri, texte literare, prin discuții sau vizitarea unei persoane cu deficiențe. 

Atitudinea față de acea persoană trebuie să păstreze o aparență de normalitate, copilul trebuie să fie tratat la fel 

ca și ceilalți copii, să i se acorde aceeași valoare ca și celorlalți.  

Părinții sunt parteneri la educație pentru că dețin cele mai multe informații despre copiii lor. Relația de 

parteneriat între părinți și grădiniță presupune informarea părinților cu privire la programul grupei, la 

conținuturile și metodele didactice, dar presupune și ședințe cu aceștia și participarea lor la activitățile școlare 

și extrașcolare: drumeții, excursii, serbări etc.  

Această relație a grădiniței cu părinții copiilor cu cerințe educative speciale este necesară și benefică, ea 

furnizând informațional specificul dizabilității preșcolarului, precum și date despre contextul de dezvoltare a 

acestora. 

Părinții informează și despre factorii de influență negativă care ar trebui evitați (fobii, neplăceri, stimuli 

negativi, atitudini, care determină izolarea copiilor). La orice copil, în mod particular, la copiii cu dizabilități, 

gradul de interes și de colaborare al părinților cu grădinița este cel mai adesea direct proporțional cu rezultatele 

obținute de copii.  

Pentru a obține rezultate mult mai eficiente, ca și cadru didactic, am încercat o implicare activă a familiei. 

Astfel, părinții au participat alături de copii la orele de curs sau alte activități organizate. Prin aceste acțiuni am 
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reușit să asigur o colaborare mai eficientă între grădiniță și familie, întrucât, în educația acestor copii sunt 

necesare comunicarea și continuitatea. Pe lângă educația formală desfășurată în grupă, am desfășurat în acest 

an școlar diverse activități plăcute și motivante prin care copiiiși-au însușit cunoștințe, ce le vor fi utile în viața 

zilnică.  

Acest tip de instruire elimină stresul, consolidează relații de prietenie, înseamnă plăcerea de a cunoaște 

și de a te dezvolta. În acest scop, am desfășurat cu copiii proiecte de ecologie, precum: „Ecogrădinița”, activități 

ce au avut drept scop educația ecologică și durabilă despre mediul înconjurător, protejarea naturii și a 

ecosistemului, importanța păstrării unui mediu curat, incluzând, totodată, și formarea unui stil de viață sănătos. 

De asemenea, am organizat excursii tematice, unde copiii au admirat exemplare din diferite medii de 

viață, au luat cunoștință cu habitatul unde ele trăiesc, cu modul de supraviețuire în condiții special amenajate 

de către personalul locației. Teatrul este o altă activitate extrașcolară atractivă întreprinsă împreună cu 

preșcolarii și părinții, aceștia fiind entuziasmați de prestația actorilor însoțiți pe scenă de proprii 

copii.Activitățile de voluntariat au atras și au implicat  copiii și părinții. 

Pe lângă activitățile extrașcolare benefice există mai mulți factori care determină integrarea facilă a 

copiilor la grupă, precum colaborarea cu persoane specializate, formarea continuă a personalului didactic, 

programe educaționale individualizate; sunt necesare condițiile materiale care să permită un învățământ cât mai 

diversificat și adaptat diferitelor condiții speciale: posibilități de modelare a programului zilnic, tehnici speciale 

de predare, adaptare curriculară individualizată. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE (CES) 

 ÎN ȘCOLILE DE MASĂ 

 

Prof. Farcaș Lucica 

 Școala Gimnazială Răstolița, Jud. Mureș 

 

Școlile trebuie să primească toți copiii indiferent de starea lor fizică, intelectuală, socială, emoțională, 

lingvistică sau oricare alta. Aici trebuie cuprinși și copiii cu dizabilități, și copiii talentați, și copiii din zonele 

rurale izolate și cei din populațiile nomade, și copiii minorităților lingvistice, etnice sau culturale, precum și 

copiii din alte grupuri sau zone marginale” (Cadrul de acțiune privind cerințele educative speciale, UNESCO/ 

Conferința de la Salamanca, 1994, p.6). 

Cerinţele educative speciale (CES) sunt acele cerinţe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, 

generate de existenţa unor disfuncţii la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, 

cultural.Conform  MECTS - Ordinul 5574/ 2011 (Ordinul care reglementează organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru elevii cu CES): 

·        Cerinţele educative speciale (CES) desemnează „necesităţile educaţionale suplimentare, complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor caracteristice unei anumite 

deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă 

(medicală, socială, educaţională etc.).” 

·        Deficiență – absența, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei funcții (anatomice, fizice sau psihice) 

a individului rezultând în urma unei maladii, accident sau perturbare, care îi impiedică participarea normală la 

activitate în societate; 

·        Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor relații complexe existente / stabilite între starea de sănătate a 

individului, factorii personali și factorii externi care reprezintă circumstanțele de viață ale acestui individ. Ca 

urmare a acestei relații, impactul diverselor medii asupra aceluiași individ, având o anumită stare de sănătate, 

poate fi extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce desemnează afectări, limitări ale activității 

și restricții de participare. 

·        Educatie incluzivă – proces permanent de îmbunătățire a instituției școlare, având ca scop exploatarea 

resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susține participarea în procesul de învățământ a 

tuturor persoanelor din cadrul unei comunități. 

·        Școala incluzivă – unitate de învățământ în care se asigură o educație pentru toți copiii si reprezintă 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unități de învățământ 

beneficiază de toate drepturile si serviciile sociale și educaționale conform principiului „resursa urmează 

copilul”. 

·        Integrarea școlară - proces de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de stabilire a unor 

raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar (clasă), de desfășurare cu succes a prestațiilor școlare. 

Asimilarea de către copil a statusului de elev este rezultatul unor modificări interne în echilibrul dintre anumite 

dominante de personalitate cu consecințe în planul acțiunii sale. 

·        Educația școlară a copiilor cu CES – trebuie sa corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, presupune 

evaluarea adecvată a potențialului lor de învatare/ dezvoltare și implică asigurarea reabilitării – recuperării – 

compensării deficiențelor / tulburărilor, dificultăților de învățare. 

·        Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă/clase obișnuite la activitățile educative 

formale și nonformale, a copiilor considerați ca având cerințe educative speciale. Educatia integrată are rolul 

de a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase și cât mai echilibrate a copiilor cu CES. 
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·        Educatia specială este o forma de educație adoptată și destinată copiilor cu CES care nu reușesc singuri 

să atingă, în cadrul învățământului obișnuit, în mod temporar sau pe toată durata școlarității, un nivel de educație 

corespunzător vârstei și cerințelor societății pentru un om activ, autonom și independent. 

Conceptul de CES corespunde unei abordări care: 

§  postulează ideea că fiecare copil este unic; 

§  admite / demonstrează faptul că orice copil poate învăța; 

§  valorizează unicitatea tipului de învățare determinată de particularitățile individuale; 

§  cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învățare care sprijină și întărește învățarea dacă este folosită 

adecvat; 

§  consideră curriculum-ul școlar ca un instrument necesar de a fi flexibil, adaptabil la nevoile / cerințele 

elevilor; 

Numai plecând de la acest tip de abordare putem vorbi despre egalitatea de șanse/ de acces; participarea și 

integrarea școlară și socială. 

Condițiile de care are nevoie copilul cu CES: 

 condiții de stimulare și sprijin al dezvoltării din cele mai timpurii perioade; 

 flexibilitate didactică; 

 adaptarea curriculum-ului la posibilitatile individuale; 

  individualizarea educației; 

  protecție socială; 

  programe individualizate de intervenție; 

  integrare școlară și socială. 

Forme de integrare a copiilor cu CES: 

a.     integrare totală - elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, cu exceptia programelor terapeutice 

care se pot desfășura in spații speciale, destinate acestui scop; 

b.     integrare parțială - elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala obisnuită, sau la anumite discipline 

scolare unde pot face față; 

c.      integrare ocazională – participare ocazională în comun la diferite excursii, serbări, intreceri sportive, 

spectacole etc. 

          Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu CES, va iniția acțiuni care 

presupun: colaborarea cu parinții și consilierea acestora; implicarea directă (participant activ) în lucrul efectiv 

cu copiii, și nu în calitate de observator. 

          Relați dintre părinți, cadre didactice și copiii cu CES trebuie privită pozitiv, iar pentru acest lucru este 

nevoie de respectarea următorelor reguli: 

        - parintii si copiii să fie realiști în așteptări; copilul trebuie implicat în luarea deciziilor și trebuie alese 

situațiile la care poate să participe; trebuie oferite copilului o alegere de două opțiuni, pe care cei mai mari le 

acceptă; problemele trebuie discutate până cand se ajunge la o concluzie acceptabilă, chiar dacă nu se ia o 

decizie; 

        - să existe un parteneriat cât mai strans între părințiuu copiilor cu CES și cadrele didactice bine pregatite 

și informate în legatură cu modul in care  pot interveni pentru consilierea acestora; trebuie redusă izolarea 

părinților, punându-i în legatură cu alți parinți aflați în situații similare, promovând o abordare pozitivă a 

creșterii și disciplinării copiilor; 

         -trebuie susținut faptul că nu există un model unic de părinte, și numai prin unirea forțelor părinților, a 

cadrelor didactice și a școlii se poate ajunge la o mai bună integrare a copiilor cu CES. 
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                                                                EDUCATIA INCLUZIVA IN ROMANIA 

 

                                                                                                                          COTOS ADRIANA-ELENA 

                                                               SCOALA GIMNAZIALA NR 2,VICOVU DE SUS ,JUD.SUCEAVA   

 

     Educatia Incluziva se refera la un sistem de educatie care ar trebui sa fie deschis tuturor copiilor,indiferent 

din ce mediu provin. 

     Incluziunea se masoara prin cresterea gradului de participare si reducerea gradului de incluziune,sub orice 

forma s-ar manifesta. 

     Printre cele mai frecvente atitudini ale adultilor fata de copiii cu dizabilitati sunt mila si lipsa increderii in 

posibilitatile acestor copii de a progresa.Toate acestea nu fac altceva decat sa determine reactii de 

evitare,inchidere in sine sau chiar atac din partea acestor copii. 

    Copiii cu CES,au nevoie de sprijnul nostru,al tuturor,pentru a avea acces la educatie si pentru a avea sanse 
egale la o viata normala.                         
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Clasa mea – locul unde mă simt apreciat 

Prof. Mandici Alexandra Maria 

 Școala Gimnazială Nr.2 Vicovu de Sus, județul Suceava 

Toate aspectele legate de managementul clasei de elevi pot pune probleme chiar și cadrelor didactice cu 

exeriență îndelungată, mai ales când numărul elevilor din clasă este mare. Strategiile de gestionare a situaților 

de criză și metodele abordate sunt potrivite și au succes în momentul în care se iau în considerare toți factorii 

caracteristici grupului de elevi dar și individualitatea fiecăruia dintre aceștia. 

Chiar din primul an de activitate la Școala Gimnazială Nr.2 unde sunt profesor de limba și literatura 

română, am avut parte de colective numeroase, niciodată sub 25 de elevi, mereu fiind pusă în situația de a 

închega cât mai bine colectivul, astfel încât să nu apară stări conflictuale între elevi. Nu pot spune că am 

descoperit o strategie standard care să fie eficientă de fiecare dată. Permanent a fost nevoie de adaptare la 

specificlu colectivului de elevi. 

Generația pe care o am acum, elevi de clasa a VII-a, este omogenă din punct de vedere al numărului de 

fete/ băieți și din perspectiva vârstei. Încă de la început, dinamica grupuilui a fost influențată major din cauza 

unor situații problematice ale unor elevi care provin din familii dezorganizate, în care raporturile familiale s-au 

destrămat ori au fost martori la acte de violență fizică sau emoțională. Încurajarea toleranței, a spiritului de 

colegialitate și evitarea situațiilor de bullying au reprezentat obiectivele majore în activitățile desfășurate la 

clasă.  

Încă de la început am dorit să stimulez în rândul elevilor dorința de a evidenția aspectele pozitive și de a 

găsi o modalitate eficentă dprin care aspectele negative să nu se transforme în reproșuri ci mai degrabă în ținte 

la care trebui să mai lucră. În acest sens am stabilit o sarcină de lucru sub forma unui joc de inter-cunoaștere. 

Fiecare elev a fost invitat să formuleze următorul enunț cu privire la fiecare coleg din clasă: „Îl apreciez pe 

colega/ul meu..... pentru că este (un aspect pe care îl admiră) și il sfătuiesc să .... (un aspect/ o situație la care 

elevul în cauză ar mai avea de lucrat).”  



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

2027 
 

 

La început am crezut că elevii vor considera sarcina de lucru prea grea, ținând cont că trebuie să formuleze 

27 de enunțuri diferite. Surprinzător, întregul colectiv s-a mobilizat iar rezultatul obținut a fost deosebit. Nu 

doar că am crescut stima de sine a fiecărui participand, dar am învățat să evităm reproșurile prin înlocuirea 

acestora cu formulări tolerante sub formă de sfaturi sau încurajări. 

În urma acestui exercițiu am stabilit, împreună cu elevii, să realizăm un panou prin care să ne prezentăm 

atuurile și aspectele pozitive pentru care suntem apreciați în colectiv. Fiecărui elev i-a revenit câte o fișă de 

prezentare în care sunt enumerate toate lucrurile pentru care este apreciat. 

În urma acestui exercițiu am descoperit că elevii sunt niște observatori foarte abili ai calităților și 

defectelor, recunosc aspectele pozitive ale colegilor și, la rândul lor, doresc să fie apreciați de cei din jur. Cea 

mai îmbucurătoare situație s-a remarcat în rândul elevilor considerați problemă. Aceștia se așteptau ca doar 

aspectele negative să le fie evidențiate. În schimb, au descoperit că sunt apreciați de colegii de clasă pentru 

momentele în care îi ajută atunci când este nevoie, că se implică în activitățile de grup sau că fac gesturi, aparent 

nesemnificative, precum să ajute la ordonarea băncilor. Am semnalat o scădere a conflictelor ce apăreau în 

clasă și o creștere a gradului de implicare din partea elevilor care de obicei se eschivau sau erau marginalizați 

din cauza comportamentului. 
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STRATEGII DE INTEGRARE A COPIILOR 

CU C.E.S. 

Prof. Damian Andreea 

Centrul Scolar Pentru Educatie Incluziva- Tg. Neamt 

 
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi,fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi.Toţi copii au 

dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. 

  Educaţia incluzivă are ca principiul fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi care constituie o 

realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe şi bune practice de integrare/incluziune şi este o 

educaţie de calitate accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor fără discriminare.În 

acest sens,integrarea educativă vizează formarea persoanelor cu nevoi special,aflate în dificultate 

psihomotorie,de intelect,de limbaj,psihocomportamentală,senzorială printr-o serie de măsuri de natură 

juridică,politică,socială,pedagogică. 

  În jurul nostru întâlnim oameni cu deficienţe.Ei sunt percepuţi diferit,perceperea lor social nefiind întotdeauna 

constantă şi variază de la societate la societate furnizând semnificaţii diferite în funcţie de cultură şi de valorile 

promovate.Cadrul didactic trebuie să cunoască deficienţele copiilor pe care ii va primi în clasă în scopul 

înţelegerii acestor şi pentru a-şi putea modela activităţile în funcţie de necesităţile lor.Clasa în care va fi integrat 

copilul cu cerinţe special va trebui să primeasca informaţii într-o manieră corectă şi pozitivă despre acesta.Este 

foarte importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în rândul lor un coleg cu 

dizabilităţi.Sensibilizarea se face prin stimulare:crearea şi aplicarea unor jocuri care permit stimularea unor 

deficienţe(motorize,vizuală,auditivă),ceea ce determină copii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au 

dizabilităţi prin povestiri,texte literare,prin discuţii,vizitarea/vizita unor personae cu deficienţe.  

  Copii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi căpătând informaţii despre lumea în care 

trăieşte,intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător învăţând să se orienteze în timp şi în 

spaţiu.Datorită fptului că se desfăşoară în grup,jocul asigură socializarea.Jocurile sociale sunt necesare pentru 

persoanele cu handicap,întruncât le oferă şansa de a juca cu alţi copii,orice joc,având nevoie de minim două 

personae pentru a se desfăşura;ele fiind adaptate în funcţie de deficienţa copilului. 

Copii cu C.E.S. au nevoie de curriculum planificat,diferenţiat,de programe de terapie lingvistică,de tratament 

logopedic specializat,de programe special,de predare,învăţare şi evaluare,specializate,adaptate abilităţilor lor 

de citire,scriere,calcul de programe terapeutice pentru tulburări motorii. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai aproape de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii 

să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp.Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al 

copilului,dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul dar şi ce este necesar 

să fie învăţat.De asemenea,copii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor fiind nevoie 

să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate.Cadrul didactic crează un climat afectiv 

pozitiv,stimulează încrederea în sine şi motivaţia de învăţare,încurajează sprijinul şi cooperarea din partea 

colegilor,încurajează creşterea autonomiei personale,foloseşte frecvent sistemul de 

recompense,laude,încurajări,astfel încât de fiecare dată să fie evidenţiat cel mai mic progres. 

  Relaţia şcolii cu părinţii copiilor cu cerinţe educative special este necesară şi benefică,ea furnizând 

informaţional specificul dizabilităţii copilului precum şi date despre contextual de dezvoltare al acestuia.Părinţii 

informează şcoala despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi,(fobii,neplăceri,atitudini care 

determină inhibarea/izolarea).Angajarea şi responsabilizarea amiliei în educaţia copiilor este fundamental 

pentru reuşita participării la programul instructiv-educativ al şcolii. La orice copil,în special la copii cu 

dizabilităţi,gradul de interes şi de colaborare al părinţilor cu şcoala este cel mai adesea,proporţional obţinut de 

aceştia. De aceea,putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare. 

Şcoala are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii,să facă faţă greutăţilor cu care aceştia 

se confruntă.Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor cu C.E.S. 

Abordarea incluzivă susţine că şcolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depăşească barierele în calea 
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învăţării,şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reuşească 

acest lucru. 

Într-o abordare incluzivă toţi copii trebuie consideraţi la fel de importanţi,fiecăruia să-i fie valorificate 

calităţile,pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun.Copii cu cerinţe educative nu 

sunt speciali în sine,ei având nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care le 

întreprindem în educaţia lor;educaţia incluzivă fiind un mod de educaţie adaptat şi individualizat în funcţie de 

nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor echivalente ca vârstă în care se regăsesc copii cu 

nevoi,capacităţi şi nivele de competenţă foarte diferite. 

      Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor special de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de 

educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 
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COPIII CU C.E.S., REALITATEA ZILELOR NOASTRE 

PROF. DĂNILĂ ELENA LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN SĂVULESCU-IZVOARELE-PRAHOVA 

 

Problematica educației copiilor cu C.E. S. a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul 

specialiștilor. Apariția cenceptelor de educație integrată și școală incluzivă a determinat modificări 

fundamentale în percepția actului educativ. Analizând particularitățile specifice procesului de învățare a copiilor 

cu diferite tipuri de deficiență, se ajunge la concluzia că una dintre calitățile esențiale ale curriculumului școlar 

vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său și 

să fie tratat în funcție de capacitățile sale de învățare, Pentru acesta este nevoie ca formularea obiectivelor, 

stabilirea conținuturilor instruirii să se realizeze corect, științific, în conformitate cu ultimele cercetări și studii 

asupra subiectului dat. Educația integrată îi va permite copilului cu C. E. S. să trăiască alături de ceilalți copii, 

să desfășoare activități comune dobândind abilități indispensabile pentru o viață cât mai aproape de cea a 

valizilor, pentru o adecvată inserție socială. Activitatea de icluziune și de integrare a copiilor cu deficiențe în 

școală publică, trebuie făcută cu mult simț de răspundere de către specialiștii care acționează la diferite nivele 

structurale. Activitatea de integrare, desfășurată de către profesorul itinerant, se dovedește eficientă, dacă pe 

parcursul școlarizării, în școala de masă, elevul are o frecvență regulată, participă, în mod activ, la acțiunile 

clasei din care face parte, având astfel posibilitatea ca treptat să devină independent de serviciile educaționale 

de sprijin. 

Integrarea școlară a copiilor cu C.E.S. se poate realiza, prin includerea elevului, în colectivele 

învățământului de masă sau prin integrarea unui grup de 2-3 copii cu deficiențe în clase obișnuite. Practica 

psihopedagogică a relevat principiul conform căruia, este bine să greșești prin supraaprecierea copilului orientat 

inițial spre învățământul de masă, decât să subapreciezi calitățile și posibilitățile reale, orietându-l cu ușurință 

spre  învățământul special. Pentru a favoriza integrarea copiilor cu deficiențe mintală în structurile 

învâțământului de masă și ulterior în comunitățile din care fac parte, este nevoie de aplicarea unor măsuri  cu 

caracter profilactic, ameliorativ sau de sprijin. Jocul, atât în procesul de învățare, cât și în cel de evaluare, este 

o activitate prin care sunt corelate, asamblate și interpretate informații despre starea, funcționarea sau evoluția 

viitoare a copillui cu C.E.S. Acordarea calificativelor la sfârșitul unui joc, fie în echipă sau individual, reprezintă 

clasarea elevului cu C. E. S. pe o anumită scară a valorilor.  Calificativele acordate fac din elevul cu C. E. S. un 

analizator, realizând singur treapta pe care o ocupă, la nivelul clasei. Jocul ca modalitate de evaluare nu 

urmărește, în principal, evidențierea deficienței și a blocajului copilului. O asemenea abordare, exclude definitiv 

teza caracterului irecuperabil al copilului cu C.E. S. Elementele de joc, incluse în procesul de evaluare, pot 

motiva și stimula puternic acest proces în toate formele lui. Cu certitudine, elevii cu dificultăți de învățare, au 

nevoie de ajutor în vederea adaptării, integrării și devenirii lor ca și ceilalți elevi, cu succese și insuccese, cu 

realizări și ratări, dar și cu rezultate încurajatoare. Este foarte necesar ca modalitățile de trasmitere a  

informațiilor în clasă și evaluarea elevilor să se facă diferențiat. 

Din experiența parsonală, pot afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare-învățare-

evaluare, diverse strategii și intervenții utile  cum ar fi: 

 Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 Stimularea încrederii în sine și a motivației pentru învățare; 

 Încurajarea sprijinului și cooperării din partea colegilor, formarea unei atiudini pozitive a colegilor; 

 Egalizarea șanselor la educație pentru copii cu C. E. S.; 

 Încurajarea independenței, creșterii autonomiei personale; 

 Încurajarea eforturilor; 

 Sprijin, încurajare și apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor școlare, fără a crea dependență; 
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 Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie încurajat 

și evidențiat cel mai mic progres; 

 Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

 Centrarea învățării pe activitatea practică; 

 Sarcinile să fie împărțite în etape mai mici, realizabile; 

 Folosirea învățării affective; 

 Adaptarea metodelor și mijloacelor de învățare-evaluare; 

 Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

 Organizarea unor activități de grup care să stimuleze comunicarea și relaționarea interpersonal: jocuri, excursii, 

activități extrașcolare, activități sportive; 

 Utilizarea unui limbaj simplu, accesibil elevului și nivelului său de înțelegere; 

 Instrucțiuni clare privind sarcinile și elaborarea unor programme individuale de lucru; 

 Profesorul să stea în fața elevului, ceea ce facilitează înțelegere unor mesaje; 

 Stabilirea unor reguli clare; 

 Așezarea copiilor cu hiperactivitate și deficit de atenție, în primele bănci, astfel încât să nu le distragă atenția 

restul colectivului clasei; 

 Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

 Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înțelegerea și calmul ca modalitate de stingere a manifestării 

aggressive a elevului; 

 Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului, să nu-l jignească sau umilescă; 

 Profesorul să folosească o mimică binevoitoare și o atitudine deschisă; 

 Orice activitate să fie bine planificată, organizată și strucurată; 

 Profesorul să dea dovadă de consecvență și corectitudine în evaluare. 

Abordarea incluzivă susține că școllie au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depășească barierele din calea 

învățării și că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilitățile necesare pentru a-i ajuta pe elevi să reușească 

acest lucru. Pentru acesta școala trebuie să dispună de trstegii funcționale pentru a aborda  măsuri practice  care 

să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea participării lor la educație. Putem stabili 

de asemenea relații de colaborare cu autoritățile locale , părinții și reărezentanții comunității. Poate fi dezvoltat 

un mediu afectiv,  pozitiv în care elevii să poată discuta cu lejeritate despre dificultățile pe care le pot întâmpina 

și să aibă curaj să măturisească  care sunt cu adevărat problemele. Într-o abordare incluzivă, toți elevii trebuie 

considerați la fel de imporatanți, fiecăruia să-i fie valorificate calitățile, pornind de la premise că fiecare elev 

este capabil  să realizeze ceva bun. 
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Educație fără frontiere 

 

                                                                Prof.inv. primarUngureanu Ionela 

Scoala Gimnaziala Puiesti, judetul Buzau 

 

           Copilăria reprezintă cea mai importantă perioadă din viaţa unui individ prin consecinţele 

durabile pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a acestuia. Fiecare copil este unic iar unicitatea lui 

reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în privinţa lui, cu scopul primordial de a-l ajuta să 

se dezvolte deplin. Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom 

învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul 

întregului potenţial de care dispune. Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului 

educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. Construirea unui parteneriat educativ în 

comunitatea în care creşte, se dezvoltă şi este educat copilul constituie o cerinţă a educaţiei de azi. Se 

recunoaşte faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în 

comunitatea de opţiune dintre mediile responsabile: familie-grădiniţă-şcoală-societate. Din experienţă 

se trage concluzia următoare: colaborarea familie-grădiniţă-şcoală-societate este benefică şi cu 

rezultate deosebite atât pentru implicarea părinţilor dar şi pentru membrii comunităţii care îşi dau 

silinţa să se integreze în atmosfera grădiniţei şi să se împrietenească cu copii. 

         Grădiniţa este a doua familie,  un loc unde se poate practica educaţia, spaţiul unde se asigură  nu 

numai un volum  important de cunoştinţe, dar se formează şi mentalităţi moderne, deschise. 

          Educaţia însumează acţiunile – delibereate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice 

sau nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la 

reperele socio-economicoistorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară. Se poate afirma că 

educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi educabil (a căror rol este 

şanjabil) în vederea formării şi autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei 

mentalităţi pozitiv-contructiviste. Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie 

formală, activităţile educative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile 

elevilor etc., drept educaţie nonformală, iar influenţele spontane sau neorganizate din mediu, familie, 

grup de prieteni, mass media etc., educaţie informal 

        Şi şcoala - ca instituţie - a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi iniţierea 

unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta 

deoarece învăţarea „nu este legată” numai de şcoală sau de alte contexte organizate.  

       Educaţia formală şi cea nonformală au drept notă comună faptul că ambele sunt special organizate 

de societate, cu scopul de a uşura, de a grăbi, de a eficientiza procesul formării unor comportamente 

propice învăţării continue, inclusiv prin mijloace proprii, precum şi de a asigura achiziţionarea unor 

informaţii cu largi resurse de integrare în sisteme, de transferare a lor în diverse domenii ale 

cunoaşterii. De asemenea, ambele sunt instituţionalizate, deosebindu-se doar prin cadrul şi 

modalităţile lor specifice de a acţiona. În zilele noastre se constată atât o extindere, cât şi o intercorelare 

strânsă a tuturor acestor forme, ceea ce face să le crească potenţialul educativ. Astfel, educaţia formală 

trebuie să cunoască valorile şi influenţele exercitate prin intermediul educaţiei ocazionale, nonformale 

şi informale, să exercite o funcţie de sinteză, de integrare a acestora în procesul unitar de formare şi 

cultivare a personalităţii copiilor, a tinerilor. Pe de altă parte, trebuie spus că experienţa acumulată în 

cadrul educaţiei şcolare contribuie la creşterea randamentului celorlalte forme ale educaţiei, în 

condiţiile în care tinerii sunt înarmaţi cu capacitatea de a discerne, de a selecta, de a sintetiza, din 

multitudinea de experienţe acumulate, pe cele care au în mod cert, valoare educaţională şi pot influenţa 

comportamentele lor pozitive Cei trei termeni fundamentali pe care se bazeaza semnificatia 

conceptului sunt „viata―, "permanent―, "educatie―. Educaţia nu se termină la sfârsitul instrucţiei 

şcolare, ci constituie un proces permanent. Educaţia permanentă îmbracă un caracter universal , 

democratic şi trebuie să răspundă schimbărilor care se produc în societate, în ştiinţă, tehnică, cultură.  
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Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de acţiuni 

organizate ar putea înlocui familia, care de multe ori nu are aspiraţiile sau resursele culturale pentru 

ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoala 

dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de 

activităţi de susţinere în afara clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau 

de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor didactice 

            Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin procesele de instrucţie şi educaţie,concentrate în procesul de învăţământ, simte tot mai 

mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă copilul.  

Relaţia dintre părinţi şi profesori implică ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă 

abordare a profesiei didactice. În pedagogia tradiţională această temă era tratată sub denumirea de 

„colaborarea dintre şcoală şi familie”. Actualmente, dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai 

cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare şi, mai 

nou, prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate şi, în plus, exprimă şi o anumită abordare 

pozitivă şi democratică a relaţiilor educative. 

             O categorie aparte şi relativ recent apărută de specialişti o reprezintă specialiştii în intervenţia 

socio-educativă. Aceasta cuprinde un ansamblu de acţiuni finanţate, organizate şi desfăşurate de 

societate în direcţia susţinerii, orientării, corectării sau suplinirii activităţii educative a părinţilor. Toate 

tipurile de specialişti cu care familia intră în contact prin copil (cadre didactice, pediatrii, medici, 

psihologi, jurişti etc.) exercită un rol explicit sau implicit pe lângă părinţi. Educaţia copiilor  a devenit, 

în societăţile moderne, o problemă de interes naţional . 

  Colaborarea dintre grădiniţă -şcoală–familie-societate  presupune  o comunicare efectivă şi eficientă, 

o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului.. 
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Voluntariatul în școala mea 

Prof. Iovan Florica 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Oradea 

 

 Voluntariatul este o activitate neplătită a unor oameni. Aceasta e o definiție seacă; Eu aș zice că 

voluntariatul e mult mai mult decât atât, este o activitate care ne ajută să ne implicăm și să ne asigurăm că 

lucrurile se îndreaptă spre o direcție bună, dorită de noi. 

 În lume sunt atâția oameni care au nevoie de ajutor, iar noi putem deveni voluntari oferind atât sprijin 

material, cât și moral. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, atunci când 

de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. 

“Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie 

inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței 

și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de voință, de posibilitățile și de 

disponibilitatea fiecăruia. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, benefică 

pentru aceștia și care poate fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun, creativ și participi într-un mod activ la asigurarea unei 

lumi mai bune. 

Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, 

până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de 

Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Este clar că această activitate, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

comunitate, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți 

necondiționat în timpul liber. 

Din experiență, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim.  

           Activitatea de voluntariat despre care vreau să amintesc aici este o activitate pe care o desfășurăm în 

școală de ani buni. Mai exact este vorba despre ajutorul oferit elevilor cu posibilități materiale limitate. Astfel 

pentru a echipa ghiozdanele acestor copii, toamna sau în preajma sărbătorilor de Crăciun sau de Paști ori cu alte 

ocazii, în școală se organizează târguri de podoabe de Crăciun, de mărțișoare, de jucării, de Paști etc, iar banii 

obținuți sunt oferiți fie sub formă de rechizite, fie sub formă de vouchere pentru haine și alimente, fie sub formă 

de pachete surpriză cu diferite ocazii...  



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

2035 
 

Ceea ce am observat de-a lungul timpului a fost faptul că bucuria voluntarilor este foarte mare: pe de o 

parte se bucură că pot dărui, că au din ce, iar pe de altă parte se bucură de bucuria celor care primesc. Nu 

degeaba se spune că este mai fericit cel ce dă, decât cel ce primește. Cu siguranță așa este! 

Pe perioada pandemiei a fost imposibil să desfășurăm aceste târguri la nivelul întregii școli și atunci le-

am desfășurat la nivelul claselor. Diriginții s-au implicat și după ce au creat obiecte de handmade, felicitări, 

coliere, brățări, broșe, mărțișoare ș.a. Am licitat pentru obiectele create de elevi, iar  dacă la început elevii au 

fost reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au fost încurajați de colegi prin gesturi 

adecvate și cuvinte de laudă. Elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe colegii 

lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece prin voluntariat nu facem altceva decât să îndeplinim dezideratul creștin, de a-L iubi pe 

dumnezeu și pe semenii noștri. 
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EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. 

 TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR 

Cumpănașu Delia Adina, prof. înv. primar 

Școala Gimnazială ”Ion Popescu” Bărbătești, jud. Gorj 

 

Un învăţământ de calitate este acela în  care toţi elevii, indiferent de mediul de provenienţă şi de nivelul 

dezvoltării intelectuale, sunt sprijiniţi şi încurajaţi în dezvoltarea lor. Cunoaşterea individuală a elevului, cât şi 

tratarea diferenţiată este nu numai o modalitate a prevenirii eşecului şcolar, ci şi garanţia unor satisfacţii 

deosebite în munca dascălului. 

Școala incluzivă presupune, în primul rând, recunoasterea dreptului fiecarui copil la educatie, si apoi 

întelegerea diferentelor de adaptare si învatare, specifice fiecarui copil în parte, ca fiind naturale. 

Principiul fundamental al educației incluzive este acela că toţi copiii 

trebuie să înveţe împreună, oriunde este posibil acest lucru, iar diferenţele care pot exista între ei sau 

dificultăţile în care se pot afla să nu mai aibă nici o importanţă (de asemenea, cu ajutorul unui curriculum 

adecvat, al unei bune organizări, al unor tehnici de predare, al folosirii 

resurselor şi al unor parteneriate cu comunităţile lor se va crea un sistem de învăţământ de calitate(trebuie să 

existe o susținere continua și servicii de calitate necesare satisfacerii nevoilor speciale existente în orice școală).  

O educaţie diferenţiată se fundamentează pe construirea unor demersuri educative care să fie elaborate 

numai după ce:  

- au fost stabilite cauzele şi motivele nereuşitelor;  

- au fost stabilite modalităţile de organizare ale elevilor, în diverse momente ale lecţiei, pe grupe de 

nivel, grupe de interes şi grupe de metode şi stiluri de învăţare; 

 - au fost stabilite sarcini de lucru diferenţiate ca grad de dificultate şi ca volum; 

 - a fost stabilit sprijinul ce urmează a fi acordat elevilor în funcţie de categoria din care fac parte; 

 - au fost alese acele metode de învăţare care să uşureze participarea fiecăruia, să reducă inhibiţia, să 

permită valorizarea elevilor, reducând ponderea timpului alocat învăţării frontale în favoarea învăţării prin 

cooperare sau colaborare;  

- au fost organizate conţinuturile în jurul scopurilor formulate. 

 Astfel, procesul de diferenţiere trebuie să cuprindă:  

 - diferenţierea obiectivelor de învăţare;  

 - diferenţierea activităţilor de învăţare;  

 - diferenţierea evaluării. 

Diferenţierea impune crearea unui mediu de învăţare care să asigure condiţii ca elevii să lucreze 

împreună, să înveţe cum să înveţe, să-şi acorde sprijin, să-şi dezvolte respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi. În 

caz contrar, la elevii care necesită o tratare diferenţiată şi nu o primesc, poate să apară indiferenţa sau chiar o 

atitudine negativă faţă de activitatea la lecţii, faţă de învăţătură, colegi, cadre didactice, faţă de şcoală în general, 

care să afecteze capacitatea de autoapreciere şi să deterioreze profund starea lor psihică. 

Teoria Inteligențelor Multiple, elaborată de Howard Gardner în 1983 reprezintă o sursă relevantă pentru 

metodele de instruire diferențiată. Profesorii pot privi elevii din perspectiva celor opt inteligențe distincte: 

lingvistică, logico-matematică, muzicală, kinestezică, spațială, interpersonală, intra personală, naturalistă. De 

asemenea, această teorie ajută profesorul să construiască o evaluare extinsă, cu un caracter variat, adaptabilă 

elevului. Ca principiu, este important ca profesorul să accepte toate formele prin care elevul alege să ducă la 

bun sfârșit o sarcină educațională, în baza inteligenței deținute. 

O altă perspectivă asupra modului în care ne raportăm la învățământul diferențiat este aceea care 

definește procesul ca fiind cel prin care se asigură că ceea ce elevul învață, cum învață și cum aplică cunoștințele 
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asimilate sunt potrivite pentru propriul nivel academic, interese și stil de învățare. Definiția este construită pe 

realitatea care se află în clasă, pornind de la premisa că oamenii de toate vârstele sunt diferiți, au preferințe 

diferite, interese și nevoi, stiluri și ritmuri proprii de învățare (Carol Ann Tomlinson, 2001). 

În același context, autoarea oferă la dispoziția profesorilor patru posibilități prin care aceștia pot 

diferenția actul instruirii: prin conținut, proces, produs și mediu de învățare adaptat fiecărui elev. De aici reiese 

faptul că învățământul diferențiat este organizat și totuși flexibil în ceea ce privește ajustarea actului de instruire, 

învățare și evaluare pentru atingerea maximului în învățare al elevului. 

Când profesorii aleg să diferențieze prin conținut, aceștia pot adapta ceea ce elevii vor învăța sau felul 

în care aceștia vor experimenta sarcina educațională și accesul la cunoștințe. În acest caz, profesorii nu vor 

schimba obiectivele operaționale notate în planul de lecție și nici nu vor coborî standardele de performanță 

setate; vor opta pentru o mai mare varietate de texte de lucru potrivite nivelului fiecărui elev. Profesorii vor 

folosi metoda grupurilor de lucru dirijată de flexibilitate, elevii vor avea libertatea să lucreze conform stilului 

propriu, însă toți lucrează și se raportează la aceleași standarde și obiective operaționale generale. 

Diferențierea prin proces face referire la modul în care profesorul alege să structureze materia/lecția și 

să o adapteze la particularitatea elevului. În aceste situații, profesorul va ține cont de stilurile de învățare diferite 

și existente la nivelul clasei, nivelul de pregătire academică al fiecăruia sau interese. Etapa este o oportunitate 

în care elevul alege ce fel de metodă i se potrivește cel mai bine pentru acumularea de cunoștințe sau pentru 

stârnirea interesului pentru lecție. Majoritatea profesorilor folosesc metode fundamentate în Teoria 

Inteligențelor Multiple și creează astfel oportunități diverse de învățare. 

Modalitatea de diferențiere prin produs se raportează la ceea ce elevul este capabil să facă la sfârșitul 

unei lecții/semestru, pentru a demonstra nivelul de pregătire atins. Exprimarea acestei finalități se poate produce 

prin rapoarte, discuții, eseu, desen, jurnal reflexiv etc. O provocare poate fi construirea acelor instrumente sau 

itemi de evaluare pentru fiecare obiectiv sau competență și modul în care se face legătura dintre obiectiv și item 

de evaluare. Produsul învățării este o componentă integrală a modelului diferențierii, întrucât evaluarea va 

demonstra ceea ce a învățat și modul în care și-a atins obiectivul de învățare. De asemenea, este în strânsă 

legătură definirea felului în care instruirea a fost făcută. 

Modalitatea de diferențiere prin mediul de învățare este în strânsă legătură cu managementul clasei și 

utilitatea creării unui spațiu în care să existe zone de liniște și zone de interacțiune. Așa cum grupurile flexibile 

sunt un mod de lucru destul de prezent în clasa neomogenă cu predare diferențiată, organizarea spațiului trebuie 

făcut în așa fel încât acesta să susțină principiile enumerate până acum. Spațiul de învățare este definit ca fiind 

elementul care sprijină sau îndepărtează elevul de dorința lui de cunoaștere, afirmare, contribuție, scop și 

atingerea provocărilor în clasă. Felul în care profesorul folosește spațiul, aranjarea acestuia și atmosfera creată 

sunt importante în transformarea clasei într-o zonă pozitivă, prietenoasă și care exprimă siguranță pentru fiecare 

elev. 

Prin diferenţierea activitătii se înţelege cunoaşterea şi folosirea particularităţilor individuale cu scopul 

de a-l ajuta pe elev să se dezvolte la nivelul la care îi permit posibilităţile sale prin eforturi progresive.  

Problematica instruirii şi educǎrii diferenţiate în vederea creşterii eficienţei în procesul de învǎţǎmânt 

trebuie înţeleasǎ prin mecanismele educaţiei, succesul care vizeazǎ realizarea unor şanse pentru toţi elevii, în 

ceea ce priveşte construcţia edificiului personalitǎţii lor şi ale analizǎrii în vederea creşterii eficienţei prin lecţiile 

din clasǎ şi pregǎtirea suplimentarǎ în condiţiile muncii suplimentare. 

  Stabilirea unor valori de incluziune: 

1. Să existe asșeptari mari fata de toți elevii. 

2. Personalul didactic, directori, elevii si părinții să împărtășească filosofia integrarii. 

3. Elevii sa fie apreciați in mod egal. 

4. Elevii și personalul didactic să se trateze reciproc ca ființe umane, dar și ca ocupanți ai unui “rol”. 

5. Personalul didactic să caute să elimine barierele din calea invățării și participării în privința tuturor 

aspectelor școlii. 

6. Școala să se străduiască să reducă pe cat posibil toate formele de discriminare. 
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INTRODUCERE

Pedagogia contemporană a încercat să facă lumină în problema
dificultăţilor de învăţare, pentru că au existat dintotdeauna copii cu
astfel de probleme. Multe dintre propunerile şi soluţiile educative
noi au rămas în stadiul de proiect, dar altele au fost aplicate,
observându-se şi efectele produse. „Până la mijlocul secolului nostru
nu s-a vorbit despre un asemenea fenomen, ca cel al deficienţelor de
învăţare, ca fiind simptomatic, generalizat şi reprezentativ în sine,aceasta
poate şi pentru că învăţarea şcolară nu intrase încă în etapa de complicare
şi accelerare pe care avea să o cunoască ulterior” (D. Ungureanu, 1998,
pag. 11).
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Copiii cu dificultăţi de învăţare au fost şi sunt o realitate a tuturor
ţărilor din lume şi, în acest scop, oamenii de ştiinţă au căutat
numeroase metode pentru a veni în sprijinul acestor copii, ca ei să
poată ieşi din impasul în care se găseau. Dintre aceste metode putem
enumera: ajutorul suplimentar, sarcinile simplificate, implicarea celor
mai buni şi celor mai slabi, evaluările repetate şi sporite sau
activităţile recuperatorii, terapeutice, de orientare, de instruire
intensiva, de aprofundare, de sensibilizare. „Niciun domeniu al
educaţiei speciale sau al educaţiei în general nu a înregistrato creştere mai
rapidă, un interes extrem şi activităţi susţinute, ca cel al dizabilităţilor
deînvăţare” (Heward şi Orlansky, 1980, pag. 75)
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ISTORIA CES IN ROMÂNIA
• In raportul privind analiza nevoilor de pregatire a unor specialisti

prin “Programe de masterat pentru educatie integrata” - raport
intocmit in cadrul actiunii “TEMPUS II S.JEP-09125/95”, a fost
subliniat, cu argumente temeinice, faptul ca, “o prioritate a
sistemului de educatie speciala pentru copiii cu deficiente din
Romania, o constituie dezvoltarea formelor de educatie integrata,
fara discriminari preconcepute, in raport cu educatia obisnuita a
copiilor fara deficiente”. Dezideratul mentionat, care ramane valabil
si pe mai departe, a pus in evidenta si este argumentat in continuare,
printr-o serie de cercetari, desfasurate, mai ales, dupa anul 1989, in
domeniul educatiei speciale a persoanelor cu nevoi speciale sau cu
alte intarzieri si abateri de la traseul normal al dezvoltarii si
adaptarii, inclusiv scolare.
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• A fi diferit însemna a nu fi în conformitate cu majoritatea, cu norma, cu
regula, ceea ce a condus implicit la un tip sau altul de sancţiune
simbolică la nivel social. Începând cu anii ’80, diferenţa a devenit o temă
centrală în domeniul educaţiei. În anii ’90, Consiliul Europei a lansat
sloganul “Toţi diferiţi, toţi egali!” în cadrul unei campanii cu obiective
centrate pe lupta împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi
intoleranţei. În societatea modernă “de egali şi diverţi”, aflată sub
semnul dialogului, al comunicării, al acceptării şi al căutării alterităţii,
acceptarea diferenţei devine un obiectiv important al educaţiei. Tot mai
frecvent se vorbeşte astăzi despre personalizarea educaţiei, ca demers de
valorificare a diferenţei, a caracteristicilor individuale prin sprijin
specific şi promovare a individualităţii în contextul comunităţii.
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• Adaptarea modelului de analiza propus, la situatia Romaniei, releva cateva
aspecte esentiale, care au determinat introducerea unor etape suplimentare
fata de modelul initial.

• 1. Etapa clarificarilor conceptuale si teoretizarile s-a declansat in tara
noastra in 1990 si a durat , aproximativ, pana in 1992.

• In acesta etapa s-au desfasurat numeroase simpozioane si sesiuni
stiintifice cu participare internationala, in care au fost dezbatute, de catre
specialisti, numeroase aspecte teoretice si practice privind educatia integrata
si posibilitatile adaptarii acestuia la specificul educatiei speciale din
Romania. De asemenea, au fost desfasurate o serie de cercetari. Astfel
mentionez cercetarile desfasurate de prof.dr.Emil Verza (Univ. Bucuresti), in
legatura cu fenomenele prezente in invatamantul romanesc, care constituie
argumente “pro” si “contra” sistemului educatiei integrate. De asemenea,
cercetarile desfasurate de prof. dr. Vasile Preda (Univ. Babes-Bolyai, Cluj), in
legatura cu opiniile cadrelor didactice din scoli, privind aplicarea conceptiei
integrationiste in scolarizarea copiilor cu cerinte educationale speciale (CES).
Subliniez si cercetarile referitoare la contradictiile sistemului de invatamant
din tara noastra, care fac necesare prefaceri profunde, inclusiv in sensul
promovarii educatiei speciale integrate pentru persoane cu nevoi speciale si
cu alte cerinte educative (conf.dr.Gh.Radu., Univ.Bucuresti), precum si
studiile comparative, prin care se aduce la cunostinta cititorilor din Romania,
experientapozitiva a tarilor cu rezultate demne de aprecierea educatiei
integrate (lect.drd.Doru Popovici, Univ.Bucuresti), etc.
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• Acest proces de studiu si dezbatere a problemelor integrarii, continua si in
prezent, cand se poate afirma ca, pe baza acumularii unei experiente
teoretice si practice, s-au conturat o conceptie si o strategie mai clara, cu
specific romanesc, in domeniu, gratie elaborarii de catre MEN, cu asistenta
internationala, a PROGRAMULUI NATIONAL DE PROMOVARE A
INTEGRARII SCOLARE SI SOCIALE IN COMUNITATE, PENTRU COPII
CU CERINTE SPECIALE.

• 2. O alta etapa, cea a colaborarilor de ordin legislativ, s-a desfasurat
mai ales intre anii 1991-1995.

• Odata cu aparitia noii Constitutii, democratice, a Romaniei, (1991), s-
a afirmat pentru prima oara in legislatia tarii noastre, necesitatea acordarii
unei atentii speciale persoanelor cu nevoi speciale si integrarii acestora in
societate. Articolul 46 din Constitutie, arata ca” Persoanele handicapate se
bucura de protectie speciala. Statul asigura realizarea unei politici nationale
de prevenire, de tratament, de readaptare, de instruire si integrare sociala a
handicapatilor, respectand drepturile si indatoririle ce revin pacientilor si
tutorilor.”
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• Ulterior, in anul scolar 1995-96, au aparut in intreaga tara, o serie de initiative
de educatie integrata, ceea ce a contribuit la infiintarea asa-numitelor zone de
integrare (ZEDEI), in cadrul carora urmeaza sa se aplice experienta
proiectelor pilot de la Cluj si Timisoara.

• In cadrul colaborarii fructuoase intre MEN si UNICEF a luat fiinta o
retea nationala de integrare si normalizare RENINCO, cuprinzand specialisti
din diverse zone ale tarii.

• 4. In anul 1995 s-a declansat pregatirea aprofundata a specialistilor in
domeniul educatiei integrate, la nivel de masterat, in principalele centre
universitare din tara, Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara. Pentru pregatirea
cadrelor, care deja lucreaza in domeniul educatiei speciale, s-a realizat o serie
de actiuni concrete, intre anii 1995-96, prin intermediul unui program
TEMPUS de masuri complementare.

Acest program a dost de prea scurta durata, intrucat numarul de
specialisti din invatamantul obisnuit, care trebuie pregatiti in domeniul
educatiei integrate, este deosebit de mare, el depasind posibilitatile actuale ale
facultatilor noastre.

• De aceea, este util ca, pe viitor, pregatirea specialistilor sa se faca atat la
nivel universitar, inca de pe bancile facultatii, cat si prin cursuri de scurta
durata, de pregatire continua, pentru profesori din promotiile mai vechi,
inclusiv pentru cei cu specializari, altele decat psihopedagogia handicapatilor
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• In prezent, tara noastra se afla la inceputurile aplicarii modelului integrarii
educationale si sociale pe scara larga.

• Intr-o perioada de timp relativ scurta, de 8 ani, ea a strabatut o serie de
etape importante, legate de clarificari teoretice, schimbari legislative, alocare de
resurse, realizarea de proiecte pilot, pregatirea unui numar de specialisti si
inceperea procesului ZEDEI, in diferite regiuni ale tarii, cu sprijinul prezumtiv
al MEN si asigurarea colaborarii unui ONG, constituit pe scheletul initial al
RENINCO.

• In concluzie, apreciem ca, succesul procesului integrarii depinde, in mare
masura, de mentinerea acumularilor anterioare si de aplicarea unei strategii
coerente, finantata de la nivelul autoritatilor din invatamant, in colaborare cu
organizatiile neguvernamentale locale si internationale.

• Rolul specialistilor straini ramane, in continuare, important, mai ales in
domeniul consultantei si finantarii unor programe de integrare regionale, la
nivel educational si comunitar, in cooperare cu autoritatile nationale de
invatamant, de la nivel central si local.

 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

2048 
 

DECLARAŢIA DE LA SALAMANCA

• Obiectivul conferintei a fost educatia pentru toti, si in baza
acestuia, au fost examinate Intre 7 si 10 iunie 1994, a avut loc in Spania,
la Salamanca, Conferinta Mondiala asupra Educatiei Speciale,
organizata de guvernul spaniol in colaborare cu UNESCO, conferinta la
care au fost prezenti peste 300 de paticipanti, reprezentand 92 de
guverne si 25 de organizatii internationale, reunind personalitati cu
inalte responsabilitati in domeniul educatiei, conducatori politici,
reprezentanti ai ONU si ai organizatiilor sale specializate, si altor
organizatii internationale si ai unor organizatii de
binefacere.schimbarile politice fundamentale, necesare promovarii unei
abordari integratoare a educatiei, adica, pentru a permite scolilor de a
se pune in slujba tuturor copiilor, si in particular a celor cu cerinte
educationale speciale (CES).
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• Conferinta de la Salamanca s-a finalizat cu Declaratia de la Salamanca si, de
asemenea cu un Cadru General de Actiune.

• Aceste doua documente sunt inspirate de principiile integrarii si a
recunosterii necesitatii de a lucra pentru crearea “Scolilor pentru toti”, acestea
insemnand institutii pentru scolarizarea tuturor copiilor, care respecta
diferentele dintre acestia, sprijina elevii in activitatea de invatare si care
raspund cerintelor individuale ale fiecaruia.

• Declaratia de la Salamanca se bazeaza, in primul rand, pe reafirmarea
dreptului la educatie al fiecarei persoane, asa cum a fost constituit in 1948, prin
Declaratia Universala a Drepturilor Omului; de asemenea, reaminteste
numeroasele declaratii ale ONU, culminand cu Regulile Standard asupra
Egalizarii Sanselor pentru Persoanele cu Handicap, din 1993, care indeamna
statele sa asigure conditii necesare transformarii educatiei persoanelor cu
handicap, intr-o parte integranta a sistemului educational general.
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• Delegatii la Conferinta Mondiala asupra Educatiei pentru Toti, prin
Declaratia de la Salamanca, isi afirma atasamentul la principiile Educatiei
pentru Toti, recunoscand necesitatea de a asigura educatia copiilor, tinerilor
si adultilor cu cerinte educationale speciale (CES), in cadrul sistemului
obisnuit de educatie. In acest sens s-a concluzionat:

• - fiecare copil are dreptul fundamental la educatie si fiecarui copil trebuie sa
i se ofere sansa de a ajunge si de a se pastra la un nivel acceptabil de
invatare,

• - fiecare copil poseda caracteristici, interese, aptitudini si necesitati de
invatare proprii,

• - sistemele educationale ar trebui proiectate astfel incat sa tina seama de
diversitatea acestor caracteristici si necesitati,

• - persoanele cu cerinte speciale trebuie sa aiba acces in scolile obisnuite, care
trebuie sa se adapteze unei pedagogii “centrata asupra copilului”, capabila
de a iesi in intampinarea acestor necesitati,

• - scolile obisnuite, care au adoptat aceasta orientare, sunt cele mai utile
mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, creand comunitati
primitoare, construind o societate inclusiva si oferind educatie pentru toti
elevii.
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DECLARAŢIA DE LA JOMTIEM

• Conferinţa mondială a miniştrilor educaţiei de la Jomtiem, (organizată de
agenţiile ONU în 1990), desfăşurată sub genericul EDUCAŢIE PENTRU
TOŢI a pus pe agenda de lucru a comunităţii internaţionale “Cadrul general
de acţiune pentru a satisface necesităţile de bază ale învăţării”. Acesta a reluat şi
întărit ideea că fiecare copil trebuie să aibă acces la educaţia de bază, aşa cum
s-a precizat în Convenţia cu privire la drepturile copilului.

• Articolul 3, paragraful 5 abordează explicit educaţia persoanelor cu
dizabilităţi:

• “Necesităţile de învăţare ale persoanelor cu dizabilitati (handicap) solicită atenţie
specială. Sunt necesare măsuri pentru a se asigura accesul la educaţie a fiecărei
categorii de persoane handicapate, ca o parte integrantă a sistemului de
învăţământ”.
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CONVENŢIA CU PRIVIRE LA
DREPTURILE COPILULUI

• Recunoaşterea efectivă şi plenară, a tuturor drepturilor, pentru toţi copiii, a fost
realizată în 1989, odată cu adoptarea de către Adunarea Generală a Naţiunilor
Unite a Convenţiei cu privire la drepturile copilului (1989).

• Convenţia este foarte importantă şi semnificativă, deoarece
exprimă o viziune asupra copilului, reflectând câteva valori de bază cu privire
la tratamentul copiilor, la protecţia şi la participarea lor în societate. Aceste
valori, denumite principii de bază se regăsesc la articolele 2, 3, 6 şi 12 ale
Convenţiei. Principiile alese de Comitetul ONU pentru fundamentarea
drepturilor copilului sunt:

• nondiscriminarea

• interesul superior al copilului

• asigurarea supravieţuirii şi dezvoltării

• exprimarea opiniei copilului (participarea la deciziile legate de propria soartă)

• Foarte important este şi principiul indivizibilităţii drepturilor, complementar

• nondiscriminării.
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• La articolul 2, care se referă la nondiscriminare şi la indivizibilitatea
drepturilor,

• se afirma clar că, toate drepturile se aplică tuturor copiilor, fără nici un fel de
discriminare, inclusiv pe criteriul incapacităţii (dizabilităţii). Altfel spus, toţi
copiii beneficiază de toate drepturile enumerate în Conventie, “indiferent de
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie a copilului ori a
părinţilor sau a reprezentanţilor săi legali, de originea lor naţională, etnică sau
socială, de situaţia lor materială, de incapacitate, de naşterea lor sau de altă
situaţie”. Prin prisma acestor prevederi de bază ale Convenţiei, dreptul la
educaţie (articolele 28 şi 29), la fel ca şi celelalte drepturi fundamentale ale copilului,
nu poate fi diminuat sau minimalizat.

• Articolul 23 al Convenţiei se referă expres la protecţia copiilor cu
dizabilităţi, declarând dreptul acestora de a se bucura de o viaţă plină şi decentă,
în condiţii care să le garanteze demnitatea şi autonomia şi să le faciliteze participarea
activă la viaţa comunităţii. Toate drepturile trebuiesc realizate într-o manieră care
să conducă la o “integrare socială şi o dezvoltare individuală cât se poate de complete,
incluzând dezvoltarea lor culturală şi spirituală”.
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STUDIU DE CAZ

NUME SI PRENUME: A.I.

CLASA: a II-a

AN SCOLAR:2018-2019

REZULTATELE EVALUARII COMPLEXE:

Puncte tari(potential) ale elevului:

-capacitati relativ bune de invatarecomportamentala prin imitatie;

-manifesta o relativa disponibilitate pentrurezolvarea sarcinilor
didactice personalizate;

-manifesta o usoara instabilitate psihomotrica si emotionala,
dependenta fata de adulti protectori;

-deprinderile de calcul matematic insuficient consolidate.
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Dificultati cu care se confrunta elevul:

-dificultati majore de concentrare si mentinere  a atentiei;

-deprinderi lexico-grafiece insuficient consolidate,ceea ce determina 
un ritm foarte lent de lucru si un nivel de achizitii inferior varstei 
cronologice;

-dislexo-disgrafie consecutiva;

-dificultati majore in rezolvarea independenta a sarcinilor ,din cauza 
deficitului cognitiv.
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MATEMATICA

O1-Sa ordoneze crescator numerele naturale din concentrul 0-30;

O2-Sa efectueze operatii de adunare si scadere, fara trecere peste
ordin, in concentrul 0-30;

O3-Sa efectueze operatii de adunare,cu trecere peste ordin, in
concentrul 0-20;

O4-Sa recunoasca si sa deseneze formele geometrice invatate.
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SARCINI DE LUCRU/ACTIVITATI/STRATEGII DIDACTICE :

a)PERSONALIZATE:

-exercitii de scriere in ordine crescatoare a numerelor de la 0-30;

-efectuare de adunari si scaderi fara trecere peste ordin, in concentrul 
0-30;

-exercitii de adunare si scadere cu trecere peste ordin, in concentrul 0-
20.

b) REALIZATE IN COMUN: operatii de adunare si scadere.
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EVALUARE

SUMATIVA, semestrul I, ianuarie

REZULTATELE EVALUARII:

LIMBA SI COMUNICARE:

O1-realizat;

O2-realizat partial, se continua in semestrul II;

O3-realiza partial, se continua in semestrul II;

O4-realizat;

O5-realizat
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MATEMATICA

O1-realizat;

O2-realizat partial, se continua in semestrul II;

O3-nerealizat, se reia in semestrul II;

O4-realizat partial, se continua in semestrul II.
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EVALUARE SUMATIVA, IUNIE
RECOMANDARI

Elevul si-a insusit la nivel satisfacator deprinderile de citit-scris si de
calcul matematic.

Deficitul atentional nu mai este la fel de pronuntat , mai persista
comportamentul infantil.

MODALITATI DE IMPLICARE A PARINTILOR:

Familia monoparentala nu manifesta disponibilitate pentru sustinerea
procesului instructiv-educativ.
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Dezvoltarea personalităţii elevului 

prin acţiuni de voluntariat 

 

Prof. Arsenie Adela Mădălina 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Tg-Jiu 

 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie bun 

fără a aştepta vre-o recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt şansa 

descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase. 

voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism. 

Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. Există o tendinţă crescândă din partea 

tinerilor de a se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. Altruismul 

este şi trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, de a se implica în 

problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără recompense materiale.  

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se 

raportează la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să 

construiască împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie. 

Prin această activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să dobândească altele. 

Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi de 

timiditate şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii copilului, 

întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste abilităţi, 

încrederea în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară se creionează. 

În acest sens, a voluntaria înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi comunităţi, în aşa 

fel încât oferă copilului posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilităţile sociale. 

Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, divorţul 

părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. Înconjurat în 

permanenţă de oameni, tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să depăşească mai uşor 

eventualele impedimente de ordin moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de 

munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de 

a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii 

promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul 

fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de 

fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi să 

aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea altor 

colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. 
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Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor 

importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul 

individului asupra mediului înconjurător. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu şi 

rolul lor, şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va creşte gradul de educaţie 

ecologică în rândul tinerei generaţii. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i 

sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii 

creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi 

de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor 

individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le 

câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi 

originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui 

la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie în 

spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrece timpul liber. Copilul va 

fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna 

această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor 

profesionale. Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai târziu 

un loc de muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent. 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce 

reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul 

în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au 

experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor 

existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze 

întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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SINDROMUL TOURETTE LA ȘCOLARUL MIC 

- STUDIU DE CAZ     - 

 

Prof.înv. primar Miron Cornelia, Şcoala Gimnazială Nr.82, București 

 Prof.înv.primar Ilinca Eugenia, Şcoala Gimnazială Nr.88, Bucureşti 

 

1. Motivarea temei  

O funcție vitală a societății o reprezintă astăzi educaţia. Şcoala este la rândul ei principala instituție prin 

care societatea își perpetuează existența. Aceasta se conduce după principii și metode științifice în formarea și 

dezvoltarea copilului.  

 Ca dascăli am fost învestiți cu nobila sarcină de educare, de aceea trebuie să cunoaștem specificul fiecărui 

stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilitățile lui intelectuale, precum și particularitățile temperamentale și 

caracteriale. Ne preocupă în mod deosebit socializarea copilului prin integrarea lui în mediul școlar, dar îi 

oferim  prilejul să cunoască și mediul înconjurător. În acest timp observăm cum se comportă copilul nu numai 

în școală, dar și în afara școlii. 

2. Documentarea  

Un copil sănătos se simte întotdeauna bine: se joacă, e mereu vesel, face ghiduşii etc. 

El devine copil- problemă când  își însușește obiecte ale colegilor săi, încearcă să-i domine brutal pe alții, 

când deranjează orele cu ticurile lui, pare indiferent față de învățătură şi față de școală în general.  

 Comportamentul deviant e definit de Dicţionarul de psihologie ca fiind ”comportamentul care se abate de 

la normele creditate în cadrul unui sistem social mergând până la conflict cu valorile culturale”. Cauzele de 

ordin social, cauzele de ordin psihologic cât și cele de ordin medical stau la baza acestor comportamente.  

Un astfel de comportament este și cel al copilului cu sindromul Tourette.Acest sindrom reprezintă o 

afecţiune neurologică care îl face pe copilul bolnav să scoată sunete sau să facă mişcări neobişnuite asupra 

cărora nu are nici un control (poate să clipească în mod repetat, să ridice din umeri sau să dea din cap fără să 

vrea. Uneori strigă cuvinte obscene). 

       Simptomele pot varia de la uşoare la foarte grave şi cel mai cunoscut dintre ele este ticul. De obicei primul 

semn al bolii este un tic facial, cum ar fi clipitul, dar în timp pot să aparăşi altele. Gama de ticuri posibile este 

foarte variată şi nu există cazuri identice. Ticurile pot fi verbale simple şi complexe(clipitul, smucitul din cap, 

atingerea altor persone, ridicarea din umeri, mişcarea ochilor, scosul limbii,  gesturile obsecene,atingerea 

nasului,  mirosirea obiectelor, săritul) şi motorii simple şi complexe (sughiţul, strigatul, imitatul lătratului unui 

câine, rostirea unor cuvinte obscene ,folosirea intonaţiilor diferite). 

3. Prezentarea cazului  

Nume: P. I 

Sex: masculin 

Vârsta: 9 ani 

Problema: Sindromul Tourette 

4. Obiective  

O1: identificarea cauzelor care au determinat problema; 

O2: elaborarea unui proiect de intervenţie de rezolvare a problemei; 

O3: aplicarea măsurilor din cadrul proiectului şi urmărirea evoluţiei în plan comportamental.  

5. Etapele demersului practic-aplicativ 

 Simptomatologie/ manifestare  
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Lipsa atenției: 

- nu reușește să fie atent la detalii sau face greșeli din neglijență şi din pricina ticurilor  la teme, la lucru pe 

echipe sau în alte activități; 

- are dificultăți în concentrarea atenției în sarcinile de lucru sau de joacă; 

- nu ascultă, nu este atent când i se vorbește; 

- nu urmează instrucțiunile și nu reușește să termine temele școlare; 

- are dificultăți în organizarea sarcinilor și activităților,permanent fiind distras de clipitul ochilor; 

-ezită sau manifestă neplăcere în angajarea unor sarcini de lucru care presupun un efort mental susținut (cum ar 

fi realizarea temelor în clasă sau temele pentru acasă); 

- pierde lucruri necesare îndeplinirii sarcinilor ( ex:caiete, instrumente de scris, temele pentru acasă, manualele); 

- este  distras de stimuli externi marginali; 

- uită des în activitățile cotidiene (pentru anumite anunțuri pentru părinți scrie pe carnețel). 

Manifestări:  

- se joacă  cu mâinile, mișcă din umeri,clipeşte în bancă; 

- părăsește banca în sala de clasă (sau în alte situații – la teatru, în autocar, în excursie) chiar atunci când regulile 

impun să rămână așezat la locul lui); 

- se cațără sau aleargă atunci când acest lucru nu este permis (la ora de educație fizică aleargă când copiii se 

aliniază, urcă pe spaliere când colegii lucrează la saltea); 

- are deseori probleme în a se angaja în liniște în petrecerea timpului liber (în pauză aleargă singur prin clasă 

făcând mult zgomot, la fel şi acasă şi pe stradă); 

- pare a fi permanent ”pe picior de plecare”; 

-  întrerupe sau se bagă între alții, îi strâmbă, uneori încearcă să-i muşte. 

 Istoricul evoluţiei problemei – factori de apariţie (ereditari, sociali, familiali)  

 Cauza exactă a sindromului Tourette este necunoscută. În momentul de față, se consideră că ar fi o 

moştenire genetică sau o influenţă negativă a mediului în care trăieşte copilul.  La P.I se manifestă încă de la 

vârsta de 4 ani . 

 În familie, atmosfera nu este de calm și înțelegere. Părinţii sunt divorţaţi, însă locuiesc în acelaşi 

apartament. Tatăl este foarte indulgent, iar când mama impune niște reguli, el nu ține seama de ele. Apar din 

când în când certuri la care copilul asistă. Mama încearcă să meargă pe sistemul de reguli cu recompense dar 

nu reuşeşte.Toţi încearcă parcă să-l înconjoare cu multă dragoste. Nu cunosc detalii despre programul lui de 

acasă. 

 Găsirea soluţiilor 

 a. Urmărirea tratamentului medicamentos pe care P.I îl ia în fiecare zi . Mama a venit cu informații 

referitoare la faptul că elevul ia medicamente antipsihotice, antidepresive, stimulente pentru a-l ajuta. 

 b. Stabilirea de ședințe la psihoterapeut precum şi a unor sedinţe de consiliere(cu consilierul școlar) atât 

a elevului cât și a părinților. P.I merge la cabinet în fiecare săptămână, iar părinții iau legătura cu consilierul și 

învățătoarea cel puțin o dată pe lună. Consilierul i-a stabilit un program zilnic obligatoriu pe care trebuie să-l 

respecte, iar părinții au obligația să supravegheze respectarea programului. 

 c. Realizarea unui plan educațional individualizat, la nivelul clasei, integrat în programul comun 

elaborat pentru ceilalți elevi. Acest plan are ca scop integrarea elevului și evitarea marginalizării lui. 

- Acomodarea în clasă (are o mare influență în managementul comportamentului și ameliorarea 

rezultatelor școlare) P.I. a fost așezat în prima bancă pe rândul de la ușă (nu cel de la fereastră care i-ar distrage 

atenția), iar colega de bancă este o fetiță care manifestă constant un comportament model atât în clasă cât și în 



 
 
“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”   
 

2065 
 

alte activități. Banca se află în partea stângă a catedrei (în apropierea învățătoarei).În același timp s-au realizat 

cât mai multe activități pe grupe - acest lucru ducând la construirea unor relații pozitive între elevi. Colegii din 

grupă colaborează, P.I simțindu-se util și căpătând încredere în sine. 

 Atunci când se pregătește pentru oră  se urmărește scoaterea pe bancă a materialelor necesare. 

 De câte ori a fost posibil au fost ignorate mișcarea permanentă a ochilor, a umerilor .S-a încercat 

descoperirea anumitor plăceri ale lui, implicarea în activităţi pentru a-i distrage atenţia  și a-l ţine mereu ocupat. 

Pentru a-l determina să se implice i-a fost cerut ajutorul să așeze lucrări la dosare sau planşe pe panouri, când e 

de şters tabla să însoțească pe elevii de serviciu. Au fost atenționați  colegii să nu îl necăjească. Se pare că 

începe să  funcţioneze, pentru că atunci  când vede că am de făcut aceste lucruri îşi mai aminteşte şi vine să mă 

ajute . 

-   Realizarea unei fișe de evaluare a comportamentului în clasă. Fișa a fost prezentată lui P.I cât șipărinților. La 

sfârșitul fiecărei săptămâni s-a realizat un total al punctelor, iar în funcție de puncte s-a determinat dacă se pot 

aplica stimulentele ce-l fac să se simtă foarte bine. 

 -    Regulile clasei au fost reformulate mult mai scurte și mai clare. 

 -  Temele pentru acasă au fost date diferențiat. La început temele au fost realizate la școală (după ore), 

apoi treptat a fost lăsat singur. 

 -   Pentru fiecare reușită s-au acordat diferite stimulente: ”Pauză suplimentară” – dacă a realizat singur 

o sarcină; ”Jocuri în clasă” – este lăsat să conducă diferite jocuri. 

 Rezultate 

 În urma celor aplicate, P.I și-a schimbat puţin  comportamentul : 

- în faţa colegilor încearcă să-şi stăpânescă ticurile; 

- în pauză comunică cu colegii pe diferite teme şi foarte rar le mai adresează cuvinte urâte; 

- în ora de educație fizică încearcă să realizeze sarcinile domnului profesor şi nu mai loveşte colegii; 

- temele sunt realizate tot mai greu,nu are putere de concentrare; 

-  realizează  sarcinile de lucru atât cât poate, nu mai deranjează întreaga clasă; 

- îi face plăcere să participe în activitățile pe grupe. 

6. Concluzii 

 Problemele de concentrare și menținere a atenției determinate de sindromul Tourette impun o atenție 

constantă din partea  cadrului didactic asupra elevilor cu această deficiență. Este important să existe un contact 

vizual cât mai puternic pe parcursul unei ore, în special în cazurile în care sunt elemente mai dificile. Sarcinile 

didactice trebuie să fie cât mai clar și concis formulate (litere mai mari, pagini mai puțin încărcate), eventual 

împărțite în sub-sarcini.  

 Fiind vorba de managementul unor comportamente negative, în cazul copiilor cusindrom Tourette se 

recomandă în primul rând empatia și înțelegerea, nu etichetarea/blamarea autorului acestora. Pe cât posibil 

aceste comportamente trebuie ignorate sau pre-întâmpinate în timp ce progresele trebuie subliniate constant, 

recompensate activ. Sunt total nerecomandate pedepsele severe (vor genera reacții mai ostile) și mai ales 

pedepsele aplicate întregii clase (vor atrage resentimentul colegilor și vor distruge inițiativele spontane de 

sprijin din partea acestora). Cadrul didactic trebuie să fie consecvent dar și flexibil, aplicând regulile clasei, 

atunci când e cazul. 
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INVESTIGAREA INTERESELOR VOCAȚIONALE LA ADOLESCENȚII CU CES 

 

              Carmen Panait 

              Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Ploiești 

                                                                           

Lipsa unei ocupaţii constante a tinerilor cu dizabilităţi, face ca ei să fie dependenţi în mare 

măsură de familie. Chiar dacă ajung să aibă un anumit grad de independenţă, ei nu se pot descurca 

totdeauna fără sprijinul familiei. Nevoia de apartenenţă la grup şi de valorizare socială, face 

dizabilitatea mult mai greu de suportat, determinând deteriorarea bunăstării individuale şi familiale. 

De aceea, această lucrare doreşte să identifice factorii care ajută la plasarea pe piaţa muncii a 

persoanelor cu dizabilităţi care pot şi vor să muncească.  

Cu privire la meseriile, ocupaţiile către care se pot orienta aceşti tineri cu dizabilităţi moderate, 

trebuie menţionat faptul că unii dintre ei nu pot învăţa şi practica o meserie, dar pot efectua anumite 

operaţii ce ţin de o meserie sau ocupaţie. De exemplu cei cu dizabilităţi severe de intelect, din 

atribuţiile unei menajere pot face urmatoarele: măturat, şters podelele, şters praful, ştergerea meselor, 

aranjarea patului, curăţirea toaletelor, etc. Din grădinărit vor putea efectua: strângerea pietrelor sau a 

crengilor, încărcarea pietrelor într-o roabă, întoarcerea şi încărcarea fânului, recoltarea anumitor 

legume ca sfecla de zahăr, morcovi, porumb, etc.  

Integrarea profesională trebuie să ţină cont de acest aspect. Persoanele cu handicap sunt privite 

ca fiind fragile, inapte în a presta un serviciu care să aducă profit angajatorului. De aceea, integrarea 

lor pe piaţa forţei de muncă, includerea lor în societate, este deseori considerată ca imposibilă sau 

inutilă. Însă, ca orice fiinţă umană şi în calitate de fiinţe umane, persoanele cu dizabilităţi au dreptul 

la oportunităţi de integrare socială şi profesională, care să le ofere şansa de a atinge un grad optim de 

independenţă. Dar pentru a fi integraţi, ei trebuie să capete deprinderi care să-i facă capabili să-şi 

găsească un loc de muncă. Marile probleme globale depistate de experţi privind persoanele cu 

dizabilităţi sunt: prejudecăţile, izolarea socială şi discriminarea.  

Integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi aduce multe beneficii atât persoanei 

în sine cât şi comunităţii: 

- îmbunătăţeşte situaţia financiară a persoanelor cu dizabilităţi; 

- contribuie la socializare şi la creşterea numărului de cunoştinţe şi de prieteni; 

- contribuie la creşterea stimei de sine; 

- persoana cu dizabilităţi plăteşte taxe şi impozite către societate şi nu mai depinde de sistemul 

de asistenţă socială; 

- îmbunătăţirea imaginii firmei; 

- forţa de muncă disciplinată; 

- forţa de muncă dispusă să facă muncă repetitivă; 

- salarii rezonabile; 

- au abilităţi specifice; 

- sunt potrivite pentru munca ce presupune rutină mare ; 

- nu se plictisesc repede ; 
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- în multe cazuri sunt mai productivi decât oamenii fără dizabilităţi; 

- motivaţie crescută în raport cu ceilalţi oameni; 

- nu crează conflicte; 

- handicapul în sine nu este un obstacol în calea angajării; 

- sunt mai puţin interesate de schimbarea locului de muncă; 

- sunt foarte punctuali şi nu lipsesc nemotivat, având o conştiinţă de a munci foarte dezvoltată; 

- asigură o imagine pozitivă a companiei. 

Dezideratul de la care trebuie să pornim când ne gândim să angajăm astfel de oameni este acela 

că persoanele cu dizabilităţi sunt cetăţeni cu drepturi depline pentru care asigurarea unui loc de muncă 

înseamnă nu numai un trai decent pentru ei şi familiile lor, ci şi o necesitate obiectivă a întregii societăţi 

româneşti. Dizabilitatea este o problemă a întregii comunităţi şi nu trebuie ignorată. 
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INCLUZIUNEA COPIILOR DEFAVORIZAȚI PRIN ARTE PLASTICE 

 

Prof.înv.preșcolar:Mitrică Floriana Cornelia 

Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”/G.P.P. ”Floare de Tei”, Corabia 

 

    Mai mult decât orice activităţi, activităţile incluse în domeniul estetic și creativ (educaţie 

plastică şi educaţie muzicală), constituie cadrul şi  mijlocul cel mai generos de activare şi stimulare a 

potenţialului creativ. Arta îl pregăteşte pe copil să trăiască în frumuseţe, în armonie, să respecte 

frumosul şi să vibreze în faţa lui. Cuvintele, sunetele, gesturile, culorile, formele plastice sunt mijloace 

de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aşteptărilor, relaţiilor cu ceilalţi, a problemelor. 

Mijloacele artei devin pentru copil unelte autentice de rezolvare curajoasă şi cu ştiinţă a problemelor 

de echilibrare, de armonizare, de modelare a spaţiului în care trăieşte şi se joacă, de automodelare. 

 Reluând ideea lui Gramsci, că arta este un educator pentru că este  artă, profesorul I. Neacşu 

precizează: “Prin bucurie şi prin trăire, elevul va reasimila în adâncime şi înălţime frumosul şi 

armoniosul, prezente ca paternitate şi realitate, ca sensibilitate şi raţionalitate”. 

 Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi cea artistică şi delicateaţea 

comportamentală. Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în 

funcţie de măiestria educativă a adultului şi de caracteristicile mediului în care se formează. Deşi 

determinată genetic, ea se modelează prin educaţie, pentru că “personalitatea copilului este rezultanta 

acţiunii conjugate a factorilor ereditari, de mediu şi de educaţie, iar ea nu se poate configura adecvat 

prin considerarea şi acţiunea lor paralelă”. 

 Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat copilului. Acest limbaj are 

misiunea de a echilibra şi de a armoniza relaţiile copilului cu natura, cu sine și cu cei din jur. Adultul 

nu va cere copilului să reproducă, să execute cu măiestrie asemănarea, până la identificare, cu 

înfăţişarea naturii care oricum este, în mod permanent, alta. Dacă ar acţiona aşa, ar face din copil un 

inapt în ceea ce priveşte creaţia artistică, l-ar îndepărta de artă şi l-ar înstrăina de propriile posibilităţi 

creative.  

 Rolul adultului este de încurajare, de sensibilizare a copilului în faţa frumosului, de 

instrumentare a acestuia cu limbajul şi operaţiile specifice artei plastice. Procedând astfel şi dovedind 

empatie şi respect necondiţionat, adultul îl ajută cu adevărat pe copil să se autodescopere, să se 

armonizeze cu sine, să descopere şi să rezolve probleme de compoziţie şi de tehnologie artistică. 

Cunoscând limbajul artei plastice, precum şi particularităţile individuale, dascălul poate acţiona 

stimulativ în vederea dezvoltării potenţialului creativ al copilului. 

 Se impune cu obligativitate descoperirea şi exersarea predispoziţiilor artistice care sunt 

aproape generale:  

*simţul culorii, actualizat treptat în  prezenţa atributelor cromatice ale naturii (culori calde, culori reci, 

pete fuzionate, pete vibrate, pete plate) se manifestă la toţi copiii; la cei real dotaţi se manifestă printr-

o voluptate ieşită din comun pentru culori în acorduri strălucitoare, neaşteptate; 

*simţul  formei se manifestă prin pornirea lăuntrică de a aprecia mental sau cercetând cu mâna înainte 

de a o fixa pe hârtie; 

*simţul ritmului are o nuanţă de echilibru fizico-comportamentală, dar şi de armonie; se manifestă 

prin respingerea energică a uniformităţii, ritmul liniilor, culorilor, formelor va deveni şi reflecta ritmul 

demersurilor psihice. 

Deşi nu este artist, copilul elaborează plastic cu o plăcere imensă. Lucrând cu pensula sau cu 

creioane colorate, manifestă o atitudine de uimire în faţa propriilor produse. Este preludiul viitoarei 
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conduite creative. Adultul îl va instrumenta pe copil cu principalele elemente de limbaj plastic şi îl va 

stimula să le reproducă, să le transforme (prin modificări, disocieri, omisiuni, deformări, alungiri, 

exagerări), să le asocieze (prin  juxtapunere, multiplicări, asamblări, suprapuneri).                        

După ce copiii au fost familiarizaţi cu materialele pe care le vor folosi: bloc de desen, acuarele, 

pensulă, cârpă, pahar etc., prin joc, am pornit la înmuierea pastelor de acuarele, aşezarea pastei din tub 

pe paletă, în cazul culorilor tempera; i-am îndemnat la exerciţii de trasare a liniilor şi punctelor cu 

pensula pe foaia albă, trasarea într-o singură direcţie a unor linii sau pete de culoare. 

Prin desenele tematice: “Baloane”, “Peisaj cu copaci”, “Toamna”, - efectuate în acuareală, 

guaşă sau creioane colorate, am dat copiilor posibilitatea de a folosi cunoştinţele însuşite, 

îndemânarea, priceperea în mânuirea culorii. 

Întrucât copiii au fost familiarizaţi încă din grupa mijlocie cu cunoştinţe legate de mânuirea 

pensulei, acuarelei, culori principale, cu diferite tehnici de lucru, posedă anumite priceperi şi 

îndemânări, s-au obţinut lucrări variate. De la lucrări care aveau câteva pete de culoare sau linii, până 

la o îmbinare originală a elementelor, de la una sau două culori, până la folosirea a patru-cinci culori, 

respectiv, nuanţe, marea majoritate  a copiilor încercând să acopere spaţiul alb al foii de desen. 

Faptul că aceşti copii provin din medii diferite, că unii dispun de un C.I. destul de redus, n-a 

împiedicat manifestarea spontană a imaginaţiei copiilor. Desenele copiilor nu reprezintă întotdeauna 

obiecte noi, nu se disting prin originalitate, se remarcă totuşi flexibilitatea adaptativă şi elaborarea 

produselor. Se fac referiri la elemente concrete ale realităţii, elemente observabile (plante, animale, 

construcţii, mijloace de transport). 

Desenele lor ilustrează specificul gândirii copiilor de vârstă preșcolară, caracterul intuitiv al 

acestora, dependenţa de imaginaţie a operaţiilor gândirii. 

Tema plastică: “Curcubeul culorilor”, a prezentat un interes sporit pentru copii. Antrenându-i 

în jocuri ca: “Trenul culorilor”, “Ce putem obţine?”, “Povestea culorilor calde şi reci”, prezentând şi 

planşe în acest sens, a sporit intersul şi curiozitatea copiilor în aceste exerciţii-joc de ordonare a 

culorilor, de juxtapunere de pete diverse, pe grupe de două culori (cald-rece; închis-deschis) sau culori 

complementare. 

Subiecte ca: “Toamna” sau “Jocul copiilor” în care s-a urmărit folosirea culorilor primare cu 

pasaje de alb, negru sau gri valoric, exprimă mai puţin mânuirea culorilor cerute, copiii întâmpinând 

greutăţi în redarea figurii umane, acest aspect acţionând- parcă- inhibant asupra modului de redare a 

elementelor propuse. 

Subiecte ca: “Ploaia” sau “În cosmos” vin să sublinieze modul de folosire a culorilor semene, 

calde sau reci. Subiectele propuse au fost pregătite prin material didactic adecvat: planşă cu culori 

calde şi planşă cu culori reci, reproduceri după opere de artă, diapozitive.  

Modificările calitative de culoare obţinute prin fuzionare, tonuri, ruperea tonurilor, oferă 

copiilor multe exerciţii-joc în care imaginaţia lor este intens solicitată. 

Subiecte ca: “Marea”, “Cerul înstelat”, “Poiana cu flori” etc., permit copilului asocierea lumii 

realului cu lumea basmului. Am venit în sprijinul copilului – la aceste teme- prin exerciţii-joc de 

fuzionare a culorilor, exerciţii de interpretare a formelor obţinute prin fuzionare.  

Colajul din diverse materiale colorate- hârtie, textile, plante uscate etc.- îmbinat cu colorarea 

suprafeţelor rămase albe, pune copilul în situaţia de a face diverse exerciţii de gândire, de a recurge la 

brainstorming, pentru a îmbina aceste materiale spre a ajunge la ceva util. Jucându-se cu aceste 

materiale, copilul prins într-o muncă felurită spre atingerea scopului său, investeşte imaginaţia de care 

dispune. Copilul ajunge la concluzia că se pot obţine lucrări utile, că poate folosi culoarea pentru 

redarea ideilor sale. 
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Temele plastice de utilizare a liniilor şi punctelor oferă copilului posibilitatea de a da mai multă 

expresivitate lucrărilor sale, de a depăşi acele clişee stereotipe de case, pomni, cer etc., care apar 

frecvent în desenele lor. Posibilitatea de a le trasa în creion, pensulă, beţişor, carioca, pix, grosimile, 

respectiv, dimensiunile diferite, îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe, priceperi, îndemânări prin care 

elevul poate realiza o compoziţie. Teme plastice adecvate: “Dealurile”, “Valurile mării” dovedesc 

acumulările cantitative şi calitative ale elevilor. 

Ca suport pentru însuşirea acestor cunoştinţe am folosit diapozitive adecvate, reproduceri după 

opere de artă, timbre, demonstraţia trasării acestora. 

Tema plastică: “Tonuri, ruperea tonurilor, monocromie” am abordat-o prin exerciţii-joc de 

obţinere a tonurilor, respectiv, diferenţierea tonurilor şi culorilor: “Ce culoare folosim?”, “Cu ce se 

aseamănă ?” 

Subiecte ca: “În acvariu”, “Copaci desfrunziţi”, realizate în carioca, lumânare, acuareală, au 

dat copiilor posibilitatea de a-şi lăsa liberă imaginaţia, obţinând satisfacţii. 

Întrucât nu toţi copii dispun de aceeaşi îndemânare, de aceleaşi deprinderi sau posibilităţi, în 

cadrul fiecărei teme am oferit, pe parcursul aceleiaşi ore de compoziţie câte două subiecte, elevii fiind 

grupaţi în două categorii. Astfel, copiii la începutul semestrului mânuiau greu culoarea, deci 

deprinderile, priceperile şi abilităţile erau slab dezvoltate, au avut posibilitatea să realizeze lucrări prin 

care să iasă şi ei în evidenţă, copilul având şi el satisfacţie în munca sa. 

Deoarece linia, ca element de limbaj plastic, nu este o noutate pentru copil, această temă a fost 

abordată cu mai mult curaj. 

Punctul, de asemenea, element de limaj plastic cunoscut, permite îmbinări originale între linie, 

punct, pată de culoare, în compoziţii ca: “Roiul de albine”, “Crângul cu flori”, “Decorarea unei rame” 

etc. 

Tratarea picturală cu folosirea a cel mult trei culori, prin subiecte ca: “Primăvara”, “Chipul 

ţării”, permite o îmbinare a cunoştinţelor însuşite şi o materializare a imaginaţiei copilului. Această 

temă oferă exerciţii adecvate de antrenare a imaginaţiei, a flexibilităţii adaptative, materializate în 

subiecte cu forme spontane  prin stropire, scurgere, suflare şi completarea apoi cu culoare pentru a 

defini formele obţinute. 

Niciodată o mână sau o minte inertă nu poate produce fantezii, nu poate crea. În susţinerea 

acestei idei am considerat volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, necesar actului de creaţie.  

Rezultatele obţinute în acest sens au avut ca punct de plecare jocul sau crearea unei atmosfere 

specifice pentru ca limbajul plastic să devină accesibil copilului. Jocul a canalizat atenţia, puterea de 

concentrare, a susţinut munca elevului, chiar dacă nu a putut ajunge întotdeauna la lucrări din care să 

rezulte noutatea. Am considerat că în acest fel gândirea divergentă va avea materialul necesar cu care 

să opereze, respectiv, fluiditatea va caracteriza lucrările viitoare ale copilului. 

Limbajul sunetelor are un efect stimulator asupra  muncii de creaţie a copilului. Melodii 

adecvate vârstei: “Înfloresc grădinile”, “Vine, vine primăvara”, susţin activitatea lor, dând un aspect 

luminos lucrărilor, determinând îmbinări originale de elemente şi culori pastelate.  

Prin jocul ştampilelor, realizat pe muzică, copiii au redat ritmul perceput de ei. Copiii au venit 

cu o curiozitate crescândă, muncind pasionaţi pentru finisarea muncii lor. Continuând temele plastice, 

am încercat o aprofundare a cunoştinţelor prin activitățile în aer liber, în comuniune cu mediul 

înconjurător. Copiii au simţit nevoia să arate că aceste activităţi sunt atractive și dau randament, prin 

desfășurarea lor în mijlocul naturii. 

 

Bibliografie:  

 Psihologia copilului, editura Didactică și Pedagogică București, 2001 
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 Copiii cu CES 

 

                                   PÎP:  Văleanu Geanina Ramona 

                            PÎP:   Buză Lavinia Ramona 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Rovinari, Judeţul Gorj 

 

În şcoala românească actuală, întâlnim din ce în ce mai des copii cu cerinţe speciale. Din păcate, aceştia 

sunt percepuţi diferit de ceilalţi şi chiar marginalizaţi. Aici intervine rolul cadrului didactic care ar fi necesar să 

le explice celorlalţi cum ar fi bine să se comporte cu aceşti copii. 

De asemenea, acest tip de mentalitate este insuflat chiar de către familie, care consideră că persoanele 

cu handicap se integrează greu în societate şi sunt incapabile să muncească, ceea ce este complet eronat. Nu 

trebuie să ne creştem copiii cu astfel de idei preconcepute, ci să îi învăţăm să îi accepte pe toţi cei din jurul lor 

aşa cum sunt. 

Copiii cu C.E.S sunt speciali, au nevoie de atenţia noastră, au nevoie să se simtă iubiţi, apreciaţi şi 

acceptaţi de semenii lor. 

În ceea ce mă priveşte, am la clasă un astfel de copil pe care îl tratez la fel ca pe ceilalţi şi am obserat 

mari progrese, iar în prezent primeşte sarcini la fel ca şi colegii săi şi le face faţă foarte bine. Se implică în toate 

activităţile, participă la concursuri şi este foarte optimist, având spirit de învingător. Acest lucru este posibil şi 

datorită relaţiei deosebite pe care o am cu familia al cărei sprijin este considerabil. Totodată, un rol important 

îl are şi învăţătorul de sprijin care mă ajută în demersurile întreprinse. 

Aş dori să trag un semnal de alarmă în privinţa acestor copii care au nevoie de validarea noastră, de 

sfaturile noastre, au nevoie să fie înţeleşi şi acceptaţi pentru a se dezvolta armonios şi pentu a face faţă rigorilor 

societăţii. 

Este imperios necesar să precizăm că din această tipologie fac parte atât copiii cu deficienţe propriu-

zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care nu se adaptează la exigenţele şcolii, respectiv:  

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale , de auz, mintale, paralizia); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale, atitudinale(hiperactivitate-ADHD, tulburări de conduită); 

- copiii cu tulburări emoţionale (anxietatea, depresia, atacul de panică, tulburări de alimentaţire); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi de înţelegere. 

Pentru a îmbunătăţi starea acestor copii, jocul este cea mai bună terapie. Prin joc pot simula diverse 

situaţii şi roluri, pot să se exprime, să exploreze , să cunoască, să intre în contact ce ceilalţi, să se orienteze în 

timp şi spaţiu. 

Având în vedere menţiunile făcute, putem concluziona faptul că de noi depinde integrarea acestor copii 

în învăţământul de masă care facilitează ulterioara integrare în societate. 

Prin urmare, nu fiţi indiferenţi la nevoile celor din jur, deoarece cu toţii suntem la fel de importanţi şi 

capabili de lucruri măreţe. 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ 

POPA VALENTINA  

GRADINITA NR.273,BUCURESTI 

 

Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări şi construcţii 

continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a asigura bazele unei culturi incluzive.  

Şcoala de azi trebuie să îşi proiecteze cu claritate scopurile şi formele de sprijin adecvate pentru a 

primi toţi copiii, a le asigura acoperirea nevoilor lor educaţionale şi a oferi astfel posibilitatea 

germenilor unei societăţi bazată pe accesibilitate, participare socială responsabilă şi colaborare. 

Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare şi de maximă generalitate:  

o Fiecare copil este UNIC şi VALOROS în cadrul sistemului de educaţie.  

o Fiecare copil POATE INVATA şi de aceea susţinem nevoia de ADAPTARE şi FLEXIBILIZARE 

a curriculumu-lui şi organizării şcolare.  

o Politicile şcolare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de şcoală pentru copil decât 

cea de copil pentru şcoală.  

o Încurajăm dezvoltarea şi susţinerea serviciilor de sprijin în şcoală, pentru a oferi oportunităţi de 

dezvoltare tuturor elevilor dar şi pentru a forma şi sprijini profesorii.  

o Susţinem plenar parteneriatul educaţional dintre profesori, părinţi şi elevi, alături de toţi 

profesioniştii care dau valoare adăugată actului educaţional. 

Educaţia pentru toţi este generatoarea perspectivei incluzive asupra educaţiei. Pornind de la 

deschiderea oferită de sintagma „educaţie pentru toţi”, prin acces şi participare, pas cu pas, se ajunge 

la educaţia incluzivă care se defineşte ca o schimbare majoră ce presupune politici, practici şi culturi 

incluzive.  

Educaţia incluzivă presupune existenţa sprijinului care să egalizeze şansele tuturor şi să se adreseze 

fiecăruia.  

Putem sintetiza că educaţia pentru toţi devine coerentă dacă se bazează pe educaţia incluzivă şi dacă 

se defineşte ca:  

• educaţie de calitate;  

• eficienţă;  

• responsabilitate;  

• pluridisciplinaritate; 

 • proces complex; 

 • strategie de respectare a drepturilor; 

 • evidenţiere a valorii individuale umane.  

Educaţia ne îndeamnă să gândim oarecum diferit faţă de modul tradiţional în care înţelegem şi realizăm 

formarea copiilor. Se porneşte de la ceea ce s-a acumulat până acum în câmpul teoretic şi practic 

educaţional. Într-o viziune pluridisciplinară şi complexă, educaţia pentru toţi abordează actul formării 

tinerei generaţii dintr-o perspectivă nouă, a drepturilor individuale şi a valorizării fiecărui om. 

Educaţia trebuie înţeleasă ca un proces pe tot parcursul vieţii, începând cu perioada prenatală. Ea nu 

este numai responsabilitatea educatorilor, ci şi a familiei şi comunităţii în care se naşte şi creşte copilul 
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şi trebuie să devină o cerinţă internă a fiecăruia. Educaţia de calitate se transformă în autoeducaţie. 

Responsabilitatea trece de la cei care o promovează spre cei care sunt formaţi. 

Educaţia incluzivă înseamnă sprijin şi educaţie pentru toţi, grijă şi atenţie pentru fiecare. O grădiniţă 

incluzivă se adaptează nevoilor şi particularităţilor copiilor. Centrul preocupărilor este în a oferi ocazii 

de învăţare şi dezvoltare fiecăruia în parte, pentru că fiecare este important. Curriculum-ul este flexibil, 

deschis şi permite adaptări succesive. Nu copilul se conformează curriculum-ului, ci acesta este un 

instrument pentru a sprijini dezvoltarea copilului. Devine mai important să stabilim procesul prin care 

se dezvoltă competenţele, capacităţile, cunoştinţele, comportamentele şi atitudinile, decât conţinutul 

prin care o facem. 

În abordarea educaţiei pentru toţi sunt cunoscute şi acceptate următoarele principii de bază: 

 • Viitorul societăţii depinde de modul în care creştem şi educăm azi toţi copiii.  

• Pentru dezvoltarea viitoare a societăţii este nevoie să valorizăm şi să sprijinim fiecare copil.  

• Fiecare copil este unic.  

• Diversitatea copiilor, determinată de particularităţile fiecăruia de dezvoltare şi de apartenenţă la 

medii socioculturale variate, nu este o piedică în educaţie, ci o resursă de învăţare şi dezvoltare pentru 

toţi. 

 • Fiecare copil este important pentru familia lui, dar şi pentru întreaga societate.  

• Fiecare copil poate învăţa.  

• Fiecare copil are dreptul la educaţie şi la sprijin adecvat pentru a participa la procesul educativ. 

 • Pentru procesul educaţional este esenţială folosirea adecvată a resurselor. În educaţie identificăm 

resurse materiale, umane, metodologice şi spirituale. 
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LECTURA  ȘI  ELEVUL DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ  

Barbu Elena 

Enache Mihaela 

Liceul Teoretic ,,Ștefan Odobleja” 

 

Lectura unei opere literare presupune o pregătire prealabilă a elevilor. Rolul acesteia fiind acela 

de a ușura înțelegerea conținutului prin claritatea deplină a percepției textului, a trezirii interesului 

pentru citirea operei, și, în sfârșit, în a explica cuvintele și expresiile neînțelese.  

În școală se se studiază texte care fac parte din diverse genuri și specii literare: povestirea, poezia, 

fabula, basmul, ghicitorile, nuvela,  schița, romanul. 

În ciclul primar, ponderea cea mai mare o au povestirile. Cunoașterea particularităților 

metodice ale citirii poveștilor ajută la înțelegerea și celorlalte genuri și specii literare. Particularitățile 

sunt date de volumul textelor, de particularitățile de vârstă ale copiilor; într-un fel se va lucra la clasa 

întâi și altfel la clasa a patra. Totuși, indiferent de vârstă, se vor respecta etapele principale ale planului 

tipic de receptarea textului literar: activitatea pregătitoare în vederea lecturii, citirea integrală a 

textului, citirea pe fragmente și analiza acestora, explicarea cuvintelor/expresiilor necunoscute, 

întocmirea planului textului citit, conversația generalizatoare, povestirea, citirea de încheiere, lucrări 

ale elevilor în legătură cu materialul citit. 

Citirea integrală a textului este supusă unor cerințe esențiale. Elevii vor realiza prima citire în 

ritm propriu, cu glas scăzut (dacă este nevoie). Se verifică citirea conștientă prin întrebări, se cer 

justificări..Prin citirea integrală a textului se realizează prima recepție artistică a textului literar. Se 

poartă o discuție generală; etapa are ca scop verificarea felului în care elevii sunt familiarizați cu 

problemele mari ale textului: numele autorului, titlul lecturii, acțiunea generală, personajul principal.  

Se trece la o analiză mai amănunțită a operei respective, cu aprecierea faptelor și a comportării 

personajelor după ce a fost făcută o a doua citire a textului. 

Citirea pe fragmente a  textului literar asigură înțelegerea clară și precisă a fiecărui fragment, pe baza 

analizei lui. În această etapă sunt solicitați și elevii cu ritm lent sau greoi de citire. Aceasta este o cale 

de a exersa deprinderea de citit corect deoarece fără un contact  cu textul literar nu se poate realiza o 

receptare eficientă a operei citite. În funcție de nivelul clasei, de vârsta copiilor se stabilește numărul 

de fragmente. Progresiv se aleg textele mai lungi și implicit fragmente mai multe. Acestea îi ajută pe 

cititori să rețină mai ușor conținutul în vederea analizei. 

O etapă necesară este selectarea, în timpul citirii, a cuvintelor neînțelese. Elevii sunt solicitați 

ca în timpul  citirii să sublinieze cuvintele noi ca mai appoi să se  explice sau să se precizeze sensul 

acestora. 

Pasul următor este alcătuirea planului ceea ce asigură o receptare conștientă a textului literar. 

În funcție de natura operei citite se aplică criterii de delimitarea fragmentelor:  succesiune în timp a 

acțiunilor și a evenimentelor, locul acțiunilor, apariția personajelor, legătura dintre cauză și efect a 

acțiunilor, faptelor, atitudinilor personajelor. Această etapă formează la elevi priceperea de a povesti 

pe scurt cele citite. Formularea enunțiativă, ordonată a ideilor în succesiunea lor sprijină formarea și 

dezvoltarea acestei priceperi, dar mai ales îi sprijină pe elevi în relatarea momentelor acțiunii, a 

desfățurării ei. 

  Povestirea și repovestirea textului asigură o înțelegere mai profundă, precum și refacerea 

unității textului citit pe fragmente pe de o parte, iar pe de altă parte, reprezintă un exercițiu valoros 

pentru formarea la elevi a deprinderii unor exprimări corecte, coerente și frumoase.  Elevii se por 
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exprima expresiv numai dacă și-au însușit temeinic cele citite, dacă au înțeles ceea ce urmează să la 

elevi gustul și interesul pentru o povestire expresivă. 

Povestirile se pot face cu cuvinte proprii sau apropiate de text.  Dacă profesorul a reușit să-l 

facă pe elev să înțeleagă pe copil  pe deplin cele citite  și l-a ajutat  să folosească cuvintele și expresiile 

proprii , povestirea integrală a textului se realizează mai bine și mai ușor. Permanent se urmărește să 

se acorde o atenție deosebită relatării autentice a conținutului și construcției corecte a propoziției. 

Elevii sunt încurajați să citească fragmente scurte după care vor desena un element cheie sau  

acțiunea esențială  din fragmentul respectiv. După parcurgerea capitolului sau a povestirii, elevii vor 

obține un tablou reprezentativ textului citit. Cititorul poate prezenta în fața clasei desenul realizat, 

poate da explicații suplimentare sau răspunde la întrebările puse de către colegi sau profesor. 

Prin citirea de încheiere se urmărește fixarea cât mai temeinică a conținutului textului; 

verificarea măsurii în care elevii și-au însușit cele citite; contribuția la formarea deprinderii citirii 

expresive. Se reia citirea integrală a textului în combinație cu alte procedee ale citirii explicative: 

citirea selectivă și citirea pe roluri. Citirea expresivă duce la trăirea emoțiilor personajelor ceea ce 

influențează pozitiv asupra înțelegerii mai profunde a imaginilor folosite de autor, a semnificației lor. 

Am expus cele mai importante etape care conduc elevii spre o receptare eficientă a textului 

literar. Cele reprezentare nu sunt rigide, dar cum am menționat sunt etapele de bază folosite în procesul 

de receptarea textului literar și implicit a operei literare oricare ar fi întinderea acesteia. 
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A ELEVILOR 

                                                           

Prof.înv.primar Cristina Laufer 

 CNIM, Slatina, Olt 

                                                           

           ,,Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă 

nemăsurată, răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck ) 

 

În societatea contemporană, componenta socială a vieții a căpătat o importanță deosebită. 

Suntem înconjurați de foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, astfel că, 

fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, poate dărui din timpul, energia și resursele sale pentru un 

viitor mai frumos. Voluntariatul presupune schimb de idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni 

noi, de a lega tot felul de relații cu aceștia, implicare, dăruire, empatie, compasiune, bunătate, voință, 

iubire, înțelegere, toleranță și respect, interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism.  

Fie că e vorba de copii, de tineri, de adulți, cu toții au nevoia de a relaționa cu alte persoane în 

moduri diverse.Așadar, componenta socială presupune capacitatea de relaționare într-un grup, 

capacitatea de a accepta pe ceilalți, dar și capacitatea de a fi acceptat de cei din jur. 

Această capacitate se dobândește încă din primii ani de viață. Copilul trebuie să relaționeze cu 

ceilalți în cadrul instituționalizat al creșelor și grădinițelor. Urmează cursurile școlii primare, 

gimnaziale sau liceale. Și aici se cultivă spiritul de echipă, apropierea de alte persoane într-un mod 

plăcut, libera exprimare, libera inițiativă. 

 Rolul major îl au dascălii. Ei trebuie să privească dezvoltarea competențelor sociale ca pe un 

element esențial al omului modern, al idealului educațional.    

Voluntariatul înseamnă acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care 

să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri.  

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, 

din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și 

socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și 

organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism.  

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să 

lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține 

abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Implicându-se în activități de voluntariat au șansa de a acumula noi experiențe, de a-și forma 

noi abilități în pas cu vremea. Iși pot  crea contacte care să îi  conducă la un post (serviciu) așa cum 

și-l doresc. Daca sunt afectați  de o dizabilitate au astfel șansa să demonstreze că  au  un rol și un loc 

important în comunitate.  
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Pot  să își  formeze  deprinderi  și să își creez  contacte care sa îi  ajute să depașească 

stereotipurile și  prejudecățile și astfel să își gasească  un loc de muncă, care să îi  ajute să aibă un 

nivel de trai mai decent, mai multă  încredere în propriile forțe.  

Voluntariatul este o activitate neplătită și are drept scop îmbogățirea spiritului civic și creșterea 

implicării în cadrul comunității. De regulă, o persoană care își dorește să fie voluntar va căuta locații 

sau asociații care are aceleași valori, militează pentru aceleași scopuri și se identifică cu ele. 

Este important de știut faptul că voluntariatul este considerat și recunoscut ca experiență 

profesională, în baza semnării unui contract de voluntariat și poate fi un mare plus pentru angajatori, 

deoarece arată dorința de implicare ale candidaților și de a se afirma sau de a face o diferență la nivel 

de comunitate. În plus, voluntarul poate testa un nou  domeniu și totodată, câștiga experiență dacă se 

gândește să schimbe sectorul de activitate. 

Prin activitatea de voluntariat, se dobândesc competențe diverse ce pot fi valorificate în viața 

profesională. Astfel, înveți să comunici mai bine și să lucrezi într-un grup, să te coordonezi cu acesta, 

să îți gestionezi timpul mai eficient, planificare și organizare de activități, înveți structura unei 

organizații și elemente de identitate organizațională. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să 

desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 

  Atât viitorul cât și evoluția societății depind de modul în care copiii sunt educați. Încă de la 

vârste fragede este necesar să le cultivăm acestora interesul și plăcerea pentru activitățile de 

voluntariat. 

Toleranța, capacitatea de a te implica în rezolvarea problemelor prietenilor și nu numai, spiritul 

de echipă, dorința de a petrece timpul în mod util, compasiunea, grija pentru tot ce te înconjoară sunt, 

de fapt, competențe sociale dezvoltate prin actiuni de voluntariat. 

Implicarea de la o vârstă mai mică în astfel de acțiuni de voluntariat crește șansele de a deveni 

un adult competent social, care se va implica în problemele societății, va căuta soluții pentru rezolvarea 

acestora, își va dedica timp pentru binele tuturor. Dincolo de faptul că școala oferă informații din 

domenii de bază, aceasta trebuie să acorde atenție sporită și formării sociale a copilului sau tânărului. 

Dascălii trebuie să fie ei înșiși modele pentru educabili în astfel de acțiuni de voluntariat. Succesul 

acțiunilor ține de achizițiile spirituale, emoționale pe care le-a dobândit copilul sau tânărul. 

Aceasta este soluția ca de pe băncile școlilor să plece tineri ce vor deveni Oameni, în sensul 

bun al conceptului. 
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CLASA: I 

OBIECTUL: Matematică i explorarea mediuluiș

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Fenomene ale naturii

SUBIECTUL:  Anotimpurile  (activitate  integrată,  organizată  diferenţiat,  pe  baza  Teoriei  Inteligenţelor

Multiple)

TIPUL LECŢIEI: consolidare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să recunoască anotimpul, dând răspunsul corect la ghicitorile adresate;

O2- să noteze pe foile primite, cât mai multe cuvinte care au legătură cu anotimpul pe care îl reprezintă;

O3- să precizeze lunile fiecărui anotimp, pe baza cunoştinţelor acumulate;

O4- să descrie modificările care se petrec în natură în fiecare anotimp, pe baza unor tablouri;

O5- să explice schimbările care au loc în viaţa oamenilor şi a vieţuitoarelor;

O6- să redea cu ajutorul unui desen, înfăţişarea mărului în fiecare anotimp;

O7- să rezolve  probleme pe baza unor imagini date;

O8- să interpreteze cât mai bine rolurile pe care le au în dramatizarea ,,Povestea anotimpurilor’’

STRATEGII:

a) metode şi procedee  : brainstorming, ciorchinele, conversaţia, explicaţia, descrierea, dramatizarea;

b) mijloace  de  învăţământ  :  calculatorul,  imprimanta,  costumaţii  adecvate  rolului  interpretat,  fişe  de

lucru, tablouri;

c) moduri de organizare  : frontal, pe grupe, individual (pe tipuri de inteligenţă dominantă), în perechi.

BIBLIOGRAFIE: 

Constanţa Cuciinic, Activităţi de învăţare-cunoaşterea mediului înconjurător, Aramis, 2003

Dumitra Radu, Viorela Anastasiu Cunoaşterea mediului, manual pentru clasa I, EDP, Bucureşti, 2004

Viorica Pârâială, Dumitru Pârâială, Claudia Balan, Anca Vasilache, Activităţi în completarea programului din

ciclul primar, Euristica, Iaşi, 2003
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DEMERS DIDACTIC

Momente
pedagogice

Timp Ob.
op.

CONŢINUTURI
STRATEGII

EvaluareForme  de
organizare

Metode şi
procedee

Mijloace

1.  Moment
organizatoric

2 min Pregătirea materialelor necesare pentru lecţie.
Prezentarea invitaţilor.

frontal conversaţia manual, caiete

2.  Anunţarea
temei  şi  a
obiectivelor

3 min Astăzi, la ora de matematică i explorarea mediului, vomș
repeta ceea ce am aflat despre fiecare anotimp. Va trebui
să   arătaţi  că  ştiţi  care  sunt  cele  patru  anotimpuri,  ce
modificări  se  petrec  în  natură,  ce  schimbări  au  loc  în
viaţa  oamenilor  şi  a  vieţuitoarelor,  ce  sărbători  sunt
specifice fiecăruia.
Lecţia  se va desfăşura  sub forma unui concurs  între 4
grupe, fiecare purtând numele unui anotimp.
Voi v-aţi costumat adecvat şi sunteţi gata să câştigaţi.
Vor  urma câteva  probe,  în  urma  cărora  veţi  primi  un
număr de puncte. Echipa care va aduna cele mai multe
puncte va câştiga concursul.
Vă doresc, mult succes!

frontal conversaţia
explicaţia

Capacitatea  de  a
reţine  obiectivele
pe  care  trebuie  să
le îndeplinească pe
parcursul lecţiei.

3.  Captarea
atenţiei

3 min O1 Pentru  început,  să  ne  încălzim,  răspunzând  la  câteva
ghicitori. Sunteţi atenţi şi dacă răspunsul la întrebare este
numele anotimpului pe care îl reprezentaţi, vă ridicaţi în
picioare şi îi rostiţi numele.

Patru surori gemene
Par să nu se-asemene.

Una ţese flori pe ramuri,
Alta ţese flori pe geamuri.

Una coase pe câmpii
Holde galbene-aurii.

Cealaltă ne cheamă-n vie
La cules de razachie.
Patru surori gemene 

Par să nu se-asemene,
Dar noi ştim de  mult că toate

Sunt la fel de minunate!
(Anotimpurile)

frontal conversaţia

ghicitori,
pălării,
schema
ciorchinelui
pe tablă

Capacitatea  de  a
răspunde  la
ghicitori,
folosindu-se  de
cunoştinţele  pe
care  le  au  despre
însuşirile  fiecărui
anotimp.
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De cum vine ea încoace
Ne dezbracă de cojoace.
Pomii îi îmbracă-n floare

Ca în zi de sărbătoare.
Soarele-ncălzeşte

Şi zăpada o topeşte.
Ghiocelul s-a ivit
Cine oare a venit?

(Primăvara)

Soarele dogoreşte,
Teiul înfloreşte,
Grâul este aurit,

Cine a sosit ?
(Vara)

Frunzele pe ramuri
Au îngălbenit.

Plouă, plouă-ntruna.
Cine a sosit ?

(Toamna)

Cine vine dinspre munte
Cu steluţe albe-n frunte ?

(Iarna)

După ce obţin răspunsurile corecte,  completez pe tablă
ciorchinele ,,Anotimpurile’’ cu numele fiecărui anotimp.

4.Desfăşurarea
concursului
(activitate
transciplinară)

5min

O2

O3

PROBA NR.1
Scrieţi pe aceste foi, cât mai multe cuvinte care vă vin
acum  în  minte,  legate  de  anotimpul  pe  care  îl
reprezentaţi. Aş vrea ca printre altele, să descopăr care
sunt lunile fiecăruia?
Veţi primi câte un punct pentru fiecare cuvânt scris şi
care are bineînţeles, legătură cu anotimpul respectiv. 
Ca  un  sfat:  bazaţi-vă  mult  pe  copilul  din  grupă  care

pe grupe explicaţia

brainstor-
ming

foi
carioci

Capacitatea  de  a
selecta cuvinte care
sunt  reprezentative
pentru  fiecare
anotimp.
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3min

8 min

7 min

O4

O5

O6

O7

iubeşte  mult  obiectul  ,,Matematică  i  explorareaș
mediului’’ (inteligenţă naturalistă).
Succes!
După  scurgerea  timpului,  vor  citi  pe  rând  cuvintele
scrise. 
Voi completa ciorchinele cu lunile fiecărui anotimp, apoi
voi  calcula  câte  puncte a  obţinut  fiecare  echipă şi  voi
scrie punctajul pe planşa afişată în faţa clasei.
PROBA NR. 2
,,În ce anotimp se întâmplă?’’
Fiecare grupă numeşte un elev care va alege din cele 24
de  tablouri  expuse  pe  catedră,  6  care  sunt  specifice
anotimpului pe care îl reprezintă.
Le alege, apoi merge la grupă.
Pentru fiecare tablou ales corect, primeşte 1 punct.

PROBA NR.3
Încercaţi  să  descrieţi  anotimpul,  alcătuind  propoziţii
după imaginile pe care le-aţi ales.
V-aş  sfătui  să  vă  bazaţi  mai  mult  de  această  dată  pe
elevul  care  se  descurcă  foarte  bine  la  comunicare  în
limba română, iar ceilalţi veniţi cu idei, cu completări.
Timp  de  3  minute,  se  consultă,  alcătuiesc  oral
propoziţiile, apoi vor descrie cu voce tare.
Pe măsură ce ei vin cu explicaţii, eu completez schema
de la tablă  cu semne ale fiecărui anotimp şi evenimente
specifice.
Evaluez cu puncte de la 1 la 5 răspunsurile primite.

PROBELE NR. 4, 5 şi 6 se vor desfăşura simultan.
Fiecare grupă îşi desemnează 1 copil care are talent la
desen (inteligenţă spaţială). Acesta va  primi o planşă pe
care este desenat un pom (un măr). Prin desen el va reda
aspectul mărului în anotimpul pe care îl reprezintă.
Doi  elevi  din grupă  (cu inteligenţă logico-matematică)
vor primi o fişă care le va testa capacitatea de a rezolva o
problemă.  Textul  va  avea  legătură  cu  anotimpul
reprezentat.
Alţi doi elevi (cu inteligenţă lingvistică) vor rezolva un

individual

pe grupe

în perechi

conversaţia
explicaţia

explicaţia
conversaţia
descrierea

explicaţia
conversaţia
activitatea  în
perechi

tablouri
cu  imagini
sugestive
pentru  fiecare
anotimp.

Harta
conceptuală

fişe cu un pom

fişe  cu  textul

Capacitatea  de  a
alege  din  cele  24
de  tablouri,  6  care
sunt  specifice
anotimpului  pa
care îl reprezintă.

Capacitatea  de
descriere  prin
alcătuirea  unor
propoziţii  după
imagini date.

Capacitatea  de
redare prin desen a
aspectului  pe  care
îl  are  mărul  în
fiecare anotimp.
Capacitatea  de
rezolvare   a
problemelor.
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10 min
O8

puzzle. Vor primi piesele acestuia, îl vor reconstitui, apoi
vor citi cu voce tare, poezia descoperită.
În  timpul  lucrului  voi  asigura  un  fond  muzical,  cu
cântece specifice fiecărui anotimp.
Voi puncta fiecare probă, voi completa punctajul fiecărei
grupe pe planşă.

PROBA NR. 7 – dramatizare ,,Povestea anotimpurilor’’.
Să încercăm să aflăm care este cel  mai frumos şi mai
important anotimp.
Fiecare  elev  se  va  strădui  se  interpreteze  cât  mai
expresiv rolul pe care îl are (recitare, interpretarea unor
cântece, dans).
Care este  concluzia? Ce anotimp este mai frumos? 
Fiecare  anotimp  are  frumuseţea  şi  importanţa  sa.  Nu
putem spune că unul este mai important sau mai frumos.
Voi acorda punctaje de la 1 la 5, în funcţie de calitatea
interpretării.

în grupe, 
individual

frontal
dramatizarea

problemelor

piesele  de
puzzle

textul
dramatizării

costumaţii
adecvate

Capacitatea  de
reconstruire  a
poeziei  şi de a citi
corect, conştient, în
ritm propriu.

Capacitatea  de  a
interpreta un rol, de
a  cânta  un  cântec,
de  a  executa
mişcările  unui
dans.

5.  Încheierea
concursului
(evaluare-
autoevaluare)

4 min Calculez  punctajul  final  al  fiecărei  grupe  şi  stabilesc
câştigătorii.
Apreciez  verbal  activitatea  desfăşurată,  neuitând  să
apreciez pozitiv efortul  fiecărui  copil,  capacitatea de a
lucra în perechi şi în echipă.
Înmânez diplome pe grupe, în funcţie de locul ocupat.
Dacă  astăzi  v-aţi  simţit  bine  şi  v-a  plăcut  lecţia
desfăşurată,  vreau  să  văd  un  zâmbet  mare  pe  chipul
vostru şi să aplauda i.ț

evaluare  pe
grupe  şi
individual

conversaţia 
explicaţia

diplome
ecusoane

Capacitatea de a se
autoevalua.
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PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. pre colar: Roman Anca Susana ș

Grădini a cu P.N. Popeni, Sălaj ț

GRUPA: Combinată

PROF. ÎNV. PRE COLAR: Ș Roman Anca Susana

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost i va fi pe Pământ?ș

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: Din lumea celor ce nu cuvântă

TEMA SĂPTĂMÂNII: Vie uitoarele din adâncuriț

TEMA ACTIVITĂ II:Ț  Prietenii lui Nemo

TIPUL ACTIVITĂ II:Ț  Mixtă

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată DȘ1+DȘ2S+DLCS+DEC2

FORMA DE REALIZARE: Observare + joc didactic + joc didactic + dactilopictură/pictură

SCOP: Îmbogă irea i aprofundarea cuno tin elor despre pe ti; consolidarea deprinderii de a realizaț ș ș ț ș

o tema plastică prin tehnica dactilopicturii/ picturii.

OBIECTIVE OPERA IONALE:Ț

=> Să denumească elementele componente din mediul subacvatic(acvariu), pictându-le pe suprafa ăț

dată;

=> Să enumere păr ile componente ale pe telui;ț ș

=> Să alcătuiască propozi ii simple cu cuvintele noi: solzi, înnotătoare, icreț

=> Să grupeze pe tii după culoarea acestora;ș

=> Să despartă corect cuvintele în silabe precizând numărul acestora;

=> Să picteze tot atâ ia pe ti, câ i sunt în acvariul observat.ț ș ț

STRATEGII DIDACICE:

METODE I PROCEDEE:Ș  observa ia, conversa ia, explica ia, problematizarea, demonstra ia, ț ț ț ț

exerci iulț

MIJLOACE DE ÎNVĂ ĂMÂNT:Ț  cutie, acvariu cu 5 pe ti de diferite culori, scoici, nisip, pe te de ș ș

plu -Nemo, mâncare pentru pe ti, scrisoare, acuarele, pensule, foi albe, foi imprimate cu pe ti, ș ș ș

pahare cu apă, pe ti colora i imprima i, tablă magneticăș ț ț

FORME DE ORGANZARE: frontal, individual

DURATA ACTIVITĂ II:Ț  60 minute
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Eveniment
didactic

Con inut tiin ificț ș ț Strategii
didactice

Evaluare

Moment
organizatoric

Sala de grupă va fi bine aerisită.
Intrarea  ordonată  a  copiilor  în
sala de grupă i a ezarea lor peș ș
covor.

Captarea
aten ieiț

Captarea  aten iei  se  va  realizaț
cu  ajutorul  pe ti orul  Nemoș ș
care  a  adus  împreună  cu  el
câteva  surprize  care  vor  fi
descoperite una câte una.

Conversa iaț Observarea
comportamen-
tului copiilor

Anun areaț
temei

Se va anun a tema activită ii deț ț
astăzi în mod direct.
-Pe ti orul Nemo are foarte ș ș
mul i prieteni, i astăzi noi o să ț ș
facem cuno tin ă cu prietenii luiș ț
Nemo.

Conversa iaț

Explica iaț

Observarea
comportamen-
tului copiilor

Dirijarea
învă ăriiț

Pentru început se va scoate din
cutie acvatiul cu pe ti.ș
Se va observa acvariului. Se vor
denumi obiectele din acvariu, 
nivelul I va despăr i cuvintele înț
silabe, iar nivelul II va formula 
o propozi ie cu cuvântul ț
respectiv.
Copiii se vor a eza la măsu e ș ț
pentru a picta acvariul.
a)INTUIREA
MATERIALULUI
“Ce aţi primit pe măsuţe?”
b)PREZENTAREA
MODELULUI
Se prezinta modelul realizat de
către educatoare.
“-Haideţi  să vedem ce a pictat
pe ti orul  Nemo?”-Este  unș ș
acvariu.  c)DEMONSTRAREA
TEHNICII DE LUCRU
Le demonstrez tehnica de lucru:
Nivelul  I  va  primi  o  foaie  pe
care este  desenat un acvariu cu
pe ti.  Astăzi  o  să  pictăm  cuș
degetele.  Se  va  băga  degeţelul

Observa iaț

Exerci iulț

Conversa iaț

Demonstra iaț
Observarea

comportamen-
tului copiilor
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în apă, după care se ia culoarea
şi  în  interiorul  conturului  o  se
vor   face  multe  bulinuţe  cu
ajutorul degeţelului.Se va picta
acvariul,  algele  i  nisipul.ș
Nivelul II va primi o foaie albă
de  hârtie,  pe care  va trebui  să
picteze  un acvariu.  Întâi  se  va
picta acvariul, un cerc, algele iș
nisipul.
d)  EXERCIŢII  DE
ÎNCĂLZIRE  A
MUŞCHILOR  MICI  AI
MÂINII 
Se vor face câteva exerci ii  deț
încălzire:
*Ne spălăm pe mâini;
*Ne scuturăm;
*Spargem  nuci,  aruncăm
coajile;
*Cântăm la pian;
*Prindem mu te;ș
Voi  supraveghea  activitatea
copiilor,  şi  voi  da  explicaţii
suplimentare  acolo  unde  este
nevoie.
Sinteză partială
Se  face  sinteza  par ială  aț
observării  pe  baza  ideilor
expuse de copii.
Observarea copiilor este dirijată
prin  adresarea  unor  întrebări
ajutătoare:
-Unde trăiesc pe tii?ș
-Din  ce  este  alcătuit  corpul
pe tilor?ș
-Ce au pe tii în zona capului?ș
-Cu  ce  este  acoperit  corpul
pe tilor?ș
-La ce folosesc înnotătoarele?
Sinteza par ialăț
După  observarea  corpului
pe telui se face sinteza par ialăș ț

Explica iaț

Exerci iulț

Conversa iaț

Observa iaț

Conversa iaț

Observarea
comportamen-
tului copiilor
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a  observării  pe  baza  ideilor
expuse de copii. 
Se  va  prezenta  modul  de
reproducere al pe tilor: prin ouăș
(icre) , dar unele specii cum ar
fi  rechinul,  balena sau delfinul
dau na tere la pui vii.ș
Se va prezenta modul de hrană
al pe tilor: pe tii se hrănesc cuș ș
viermi  ,  insecte  sau  al i  pe tiț ș
mai mici, plante sau alge.
Din  cutie  se  va  scoate  un
borcan cu mâncare. Cu ajutorul
educatoarei,  copiii  vor  hrăni
pe tii.ș
Sinteza par ialăț
Se  va  face  o  sinteză  par ialăț
despre reproducerea i hrănireaș
pe tilor.ș
Se  va  cere  copiilor  să  numere
pe tii  din  acvariu.  Pe tii  vorș ș
avea  3  culori.  Pe  tabla
magnetică  se  vor  afla  culorile
pe tilor. Într-un plic se vor aflaș
5  pe ti.  La  semnalul  STARTș
plicul  va  circula  din  mână  în
mână,  iar  la  semnalul  STOP
plicul  se  va  opri.  Cel  la  care
rămâne plicul, scoate imaginea,
o  denumeşte  i  o  va  a eza  peș ș
tabla  magnetică  în  func ie  deț
culoarea pe care o are pe tele.ș

Conversa iaț

Conversa iaț

Problematizarea

Ob inereaț
performan eiț

Sinteza finală
În continuare se va realiza o 
sinteză finală a observării a 
pe tilor. Aceasta consta în ș
descrierea generală a pe tilor.ș
Se va cere copiilor să picteze în 
acvariu tot atâ ia pe ti câ i sunt ț ș ț
i în acvariul observat, folosind ș

acelea i culori.ș

Conversa iaț

Demonstra iaț

Asigurarea
reten iei i aț ș

Se  face  turul  galeriei  şi  se
analizează lucrările copiilor. Conversa iaț
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transferului
Evaluarea Se  fac  aprecieri  generale  iș

individuale  finale,  se
formulează  concluzii  asupra
modului   de  desfă urare  aș
activită ii.ț

Conversa iaț
Aprecieri

pozitive asupra
activită ii copiilorț

Încheierea
activită iiț

Se vor acorda recompense. Conversa iaț Aprecieri verbale
Stimulare
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PROIECT  DE  ACTIVITATE
Adaptare pentru copil cu C.E.S.

 MICHE  NELINDA LARISA Ș
COALA GIMNAZIALĂ LIVADA , STRUCTURA ICLOD Ș

Data: 17.01.2022
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială Livada 
Prof.Înv . Pre colarș  : Miche  Nelinda Larisa ș
Grupa: Mixtă 
Tema anuală de studiu: Ce si cum vreau sa fiu
Tema săptămânii: Sa descoperim meseriile
Categoria de activitate: Domeniul Limbă şi Comunicare
Tema activităţii: Ce miros au meseriile
Mijloc de realizare: Memorizare
Tipul activităţii: Dobândire de noi cunoştinţe
Dimensiuni ale dezvoltării:
- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 
- Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
- Caracteristici structurale i func ionale ale lumii înconjurătoareș ț

Comportamente vizate:
-  Exersează,  cu  sprijin,  ascultarea  activă  a  unui  mesaj,  în  vederea  în elegerii  i  receptării  luiț ș
(comunicare receptivă)
- Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 
- Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului

Scopul  activităţii: Dezvoltarea  capacităţii  de  exprimare  orală;  educarea  unei  exprimări  verbale
corecte din punct de vedere fonetic, gramatical şi lexical; îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv
prin utlizarea cuvintelor din câmpul lexical al cuvintelor ,,meserii”.

Obiective operaţionale:

 O1: să recite corect i cat mai expresiv, respectand intonaţia, ritmul si pauzele necesare;ș

O2: să recunoască meseriile prezentate in  poezie;

O3: să memoreze logic poezia “ Ce miros au meseriile” ;

O4 : să manifeste interes pentru activitate.
Obiective operaţionale:

    Oo1: Să recunoasca i să denumească meseriile prezentate în imagini, insistându-se pe corectareaș
problemelor de articulare i  pronun ie din cauza hipoacuziei;ș ț
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   Oo 2: Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cel pu in două cuvinte dintre următoarele cuvinte noi:ț
vrafuri, talas,geamgiu,chit.

   Oo3: Să  memoreze logic cel putin o strofa din poezie.

Strategii didactice:
   a). Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,;  întărirea pozitivă
(aprobarea,  lauda  etc.),  recompense  (aprobare  verbală,  valorizare,  apreciere  a  ceva;  aprobare
nonverbală (zâmbet,  râs,  aplauze);;  acordarea accesului la  activităţi  preferate;  oferirea de premii,
obiecte materiale etc.

      b). Material didactic: scrisoare, planse cu imagini, cutia magica
Durata: 20 minute
Bibliografie:
Mitu,  F.,  Antonovici,  Ş.  (2005),Metodica  activităţilor  de  educare  a  limbajului  în  învăţământul
preşcolar, Editura Humanitas Educaţional:Bucureşti

DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII

Secvenţe
didactice

Conţinut ştiinţific Strategii
didactice

Evaluare

1.Moment
organizatoric

 Se  pregătesc  condiţiile  necesare  unei
bune  desfăşurări  a  activităţii:  aşezarea
scăunelelor,  pregătirea  materialului
didactic.
Poziţionare strategică în sala de grupă iș
la  măsu e,  în  proximitatea  cadruluiț
didactic, a colegilor cu care va lucra în
parteneriat/ cei care se vor comporta ca
niste  tutori  i  a  materialelor  didacticeș
sugestive.

2.Captarea
atenţiei

 Captarea i interesul copiilor se va ș
realiza cu ajutorul scrisorii primită de la
Zâna iarnă.
.

Conversa iaț
Explica iaț  

3.Anunţarea
temei

 Pentru  că  în  această  săptămână  vom
vorbi despre meserii,  vreau să învăţăm
o  poezie  foarte  frumoasă.  Poezia  se
nume te „ Ce miros au meseriile”ș
Comunicarea temei i a obiectivelor seș
va  face   într-o  manieră  clară.  Se  va
vorbi  cu  o  viteză  şi  un  volum

Conversaţia
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rezonabile,  folosind  pe  cât  posibil
propoziţii  scurte,  gesturi,  imagini  şi
expresii  faciale  care  să  il  ajute  să
comunice i  să facă posibilă  achizi iaș ț
informa iei.ț

4.Dirijarea
învăţării

 Voi recita poezia de 1-2 ori avand în 
vedere o recitare clară, corectă, 
expresivă.
Ce miros au meseriile? – Gianni 
Rodari (fragment)
Orice meserie
Are un miros copii!
A pâine i a plăcinteș
Miroase-n brutării.

În orice tâmplărie
În sat sau la ora ,ș
A scânduri noi miroase, 
A vrafuri de tala .ș

Un vopsitor miroase
A lacuri de vopsit,
Geamgiul întotdeauna
Va mirosi a chit.

Li se va explica copiilor conţinutul de 
idei precum si cuvintele noi  şi 
expresiile din text. 
Vrafuri- gramada
Talas- aschii lungi subtiri
Geamgiul- persoana care monteaza 
geamuri
Chit-pasta care se foloseste la lipirea 
geamurilor

Se vor formula propozi ii simple cu ț
ajutorul cuvintelor noi.
Se va mai recita 1-2 ori poezia model,
de educatoare
Pentru  copiii  cu  CES   se  va  avea  in
vedere  reducerea  numărului  de  sarcini

Conversa iaț
Explica iaț
Demonstra iaț
Explica iaț

Observarea
comportamen-
tului  verbal  şi
nonverbal  al
copiilor
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utilizate pentru evaluarea unui concept
sau a unei competente,  vor beneficia de
timp suplimentar, pauze mai frecvente,
reamintirea  condi iilor  sarcinii,  deț
sisteme  de  comunicare  auxiliare  şi  de
suplinire,  tutelare  din  partea  colegilor
de  grupă  sau  din  partea  educatoarei/
parteneriat,   sprijin  în  gestionarea
timpului, vor fi  poziţionati strategic în
sala  de  grupă  i  la  măsu e,  înș ț
proximitatea  cadrului  didactic,  a
colegilor cu care va lucra în parteneriat/
cei care se vor comporta ca niste tutori
i a materialelor didactice sugestive. Seș

va  urmări  reducerea/  amplificarea
stimulenţilor  vizuali  sau  auditivi
(materiale  didactice  sugestive)  iș
excluderea  materialelor  care  disociază
aten ia.De  asemenea,  se  va  promovaț
participarea,  cooperarea,  stima de  sine
prin  responsabilizare  în  sarcini
didactice compatibile cu nivelul lui de
achizi ii i poten ialul intelectual.ț ș ț

5.Obţinerea
performanţei

 Învă area poeziei de către copiiț
Poezia va fi memorată pe unită i logice.ț
Pentru început se vor memora primele 
două versuri:
„ Orice meserie
Are un miros copii!..”
Apoi următoarele două:
„ A pâine i a plăcinteș
Miroase-n brutării..”

Voi repeta cu copii în întregime prima 
strofă
La celelalte strofe se va proceda la fel 
ca la prima.
Fragmentele  poeziei  vor  fi  reproduse
individual, în grupuri mici şi frontal.
Sarcina se va realiza prin  silabisire prin
imita ie, după cadrul didactic sau prin înț
parteneriat/  tutelare  cu  al i  colegi  deț

Exerciţiul
Conversaţia

Aprecieri verble
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grupă. 

6.Evaluare,
aprecieri

 Se  vor  face   aprecieri  individuale  şi
generale  asupra  felului  în  care  au
participat şi s-au comportat la activitate.

Va  fi  apreciat  verbal  pozitiv  pentru
implicarea  in  activitate,  incurajat  iș
recompensat.

Conversaţia Aprecieri verbale

7.Încheierea
activităţii

Activitatea  se  încheie  cu  ieşirea
organizată din sala de grupă.
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Proiect didactic
Irimescu Rodica Alina

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploie tiș

DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA: a XII-a  
TITLUL LECŢIEI: Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică. Studiu de caz
TIPUL LECTIEI: FIXARE ŞI SISTEMATIZARE
OBIECTIVE:

 OBIECTIV SPECIAL: cultivarea receptivităţii literar-artistice a elevilor.
 OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. COGNITIVE:

  La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
- Să  cunoască  principalele  curente  literare  manifestate  în  perioada  interbelică:  tradiţionalism,  modernism,

avangardism, ca latură a modernismului.
- Să identifice trăsături acestor curente literare diverse.
- Să poată identifica particularităţile acestui caz ce îl constituie literatura interbelică.
- Să cunoască principalele teme ale scrierilor aparţinând acestor curente.
- Să cunoască principale lor motive.
- Să observe diversitatea stilistică a scrierilor poetice interbelice.
- Să remarce viziunea diferită pe care o au poeţii asupra lumii şi a textelor artistice.

- Să îşi îmbogăţească vocabularul.
2. AFECTIVE:
- Să manifeste interes faţă de utilizarea corectă a limbii române în diverse situaţii 
-Să recepteze în mod adecvat sensurile unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte.
-Să manifeste interes faţă de problema creaţiei artistice şi a perceperii ei de către publicul larg.
RESURSE:

 Capacitatile receptive normale ale elevilor.
 Timp: 2h
STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode si procedee:
-conversaţia euristică,
-problematizarea
-studiul de caz.
b) Forme de organizare a activităţii elevilor:
-activitate frontală.
-activitate individuală.
-activitate în echipă
c) Mijloace de învăţământ:

 manualul
 volumul de versuri
 video-proiector
 fişe de lucru
 Dictionar de termeni literari
 Antologii
 Istorii literare
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 Internet.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

1. MOMENT  ORGANIZATORIC:
Prezenţa, disciplina, crearea atmosferei propice învăţării.

2. ANUNŢAREA OBIECTIVELOR LECŢIEI:
Elevilor li s-a oferit anterior un plan de recapitulare vizand obiectivele de mai sus.
Profesorul le  oferă în prima oră elevilor bibliografia şi le dă sugestii în vederea realizării studiului de

caz. Această oră se desfăşoară la începutul anului şcolar când clasa este divizată în grupe de 4-6 elevi, astfel
încât, fiecărei grupe să nu îi revină decât un studio de caz.

3. STABILIREA PREMISEI ŞI DEFINIREA CAZULUI:
Profesorul stabileşte premisa şi defineşte cazul pentru a îndruma cerceterea ulterioară a elevilor. El

afirmă că esenţială pentru perioada interbelică este experienţa simbolistă, de la care aceasta pleacă, pentru a-şi
crea propriul univers. La fel de semnificativă este şi dorinţa lui Eugen Lovinescu de sincronizare a literaturii
române cu marea literatură occidental.

În ceea ce priveşte limbajul, un rol deosebit de important îl are avangarda, care îl va revoluţiona,
desfiinţând barierele a ceea ce Ion Barbu numeşte ,,poezia leneşă”.

Profesorul  poate să ofere elevilor diverse puncte de pornire în cercetare cum ar fi  fragmente din
textele bibliografice menţionate mai sus sau o antologie de texte.

Vom pleca de  la  textele  oferite  spre  studiu de  manual,  precum şi  de  la  textele  avangardiste  din
antologia de la pagina 80 din manualul editurii Art.

DESCRIEREA ŞI ANALIZA CAZULUI:
Profesorul le vorbeşte elevilor despre perioada interbelică, atât din punct de vedere cultural, cât şi

istoric,  pentru a-I orienta mai bine pe elevi în studiul de caz, amintindu-le de cele trei curente majore şi
semnificative ale epocii. Modernismul, cu manifestările avangardiste şi tradiţionalismul.

Profesorul le mai atrage atenţia elevilor că este caracteristică perioadei o permanent confruntare între
tradiţie şi inovaţie. Dar tradiţia se exprimă mai curând sub forma programelor şi a ideologiilor decât a operelor
propriu-zise.

Elevii vor putea cerceta pentru a înţelege acest caz operele scriitorilor avangardişti, care precizează
programatic o orientare modernistă (Ilarie Voronca, Geo Bogza, Tristan Tzara, etc.), cele ale moderniştilor
propriu-zişi (Blaga, Barbu, Arghezi), sau pe cele ale tradiţionaliştilor (Ion Pillat, Vasile Voiculescu).

Profesorul  mai  afirmă  că  poezia  interbelică  este  foarte  diversă,  tradiţionalismul  polemizând  cu
tendinţele de sincronizare moderniste, iar avangarda cu tot ceea ce înseamnă învechit sau clasicizat.

Elevii pot face comparaţii în privinţa trăsăturilor celor trei  curente folosind texte suport cum ar fi În
grădina Ghetsemani, Ulyse de Ilarie Voronca şi Testament de Tudor Arghezi. Profesorul trebuie să indice apoi
elevilor eventuale posibilităţi de structurare a proiectului final. În urma studiului de caz se vor cerceta în
primul rând aspectele legate de temele şi motivele poeziilor din perioada interbelică.

Se poate da elevilor o sarcină ca cea de mai jos:
Completaţi  spaţiile  libere  cu  termenii  potriviţi:  ,,  Tudor  Arghezi  preia  de  la  Charles  Baudelaire

elemente ale esteticii……………. Printre temele creaţiei sale se numără……, ……., …….. . În ceea ce-I
priveşte pe tradiţionalişti, aceştia au ca teme …..şi ….., în principal, problema ortodoxismului. Lumea satului
este o altă preocupare a tradiţionaliştilor. Avangarda are ca temă predilectă …………..şi se manifestă prin
împotrivirea faţă de literature anterioară şi faţă de literatură în general. Dacă tradiţionalismul vizează mai mult
spaţiul ……, avangarda are ca motiv central oraşul şi târgul de provincie.

Aceeaşi sarcină poate fi concepută sub forma unui table ca cel de mai jos:
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Completează tabelul de mai jos cu câte două motive caracteristice fiecărui curent literar:
Motivul literar Curentul literar Autorul/opera Semnificaţia motivului

Elevii pot identifica: lumina şi soarele, pentru scriitorii modernişti cum ar fi Arghezi şi Ion Barbu,
crucea şi clepsidra, pentru tradiţionalişti, Voiculescu respectiv Pillat, oraşul şi elementele mecanizate pentru
avangardişti ca Voronca sau Urmuz.

Profesorul le va cere apoi elevilor să precizeze pentru ce teme sunt caracteristice aceste motive. Elevii
vor menţiona pe rând: cunoaşterea, credinţa, timpul, relaţia omului modern cu realitatea înconjurătoare.

o În ceea ce priveşte viziunea poetică, profesorul afirmă că aceasta este cu siguranţă nouă în

epoca interbelică, lucru vizibil mai ales în artele poetice. Profesorul poate propune elevilor două texte pe care
să le discute în paralel cum ar fi Testamentul arghezian şi un manifest al avangardei.

o În privinţa diversităţii stilistice, profesorul atrage atenţia că sunt de remarcat sursele avangardiste ale înnoirii

la acest nivel. Odată cu avangarda poezia se desprinde de vechea poezie, orientându-se spre o cu totul altă
poetică.

o Concluziile sunt prezentate tot de către profesor, în sensul că este precizat faptul că perioada interbelică este

un punct culminant al dezvoltării poeziei româneşti.
Elevii vor primi ca sarcină să redacteze proiecte, în grupele respective de lucru, privitoare la cazul

menţionat mai sus. Fiecare membru al echipei va primi o sarcină din partea grupului cum ar fi documentarea,
cercetarea  surselor,  selectarea  materialului,  redactarea,  corectarea redactării,  ilustrarea  şi  stabilirea  formei
grafice a materialului.

În lecţia rezervată echipei resprective, aceasta va citi materialul sau îl va prezenta liber, în funcţie de
posibilităţile reale ale elevilor şi de disponibilităţile lor. Eventual, materialul este însoţit de prezentare power
point sau în altă manieră atractivă.

Ceilalţi elevi vor asculta prezentarea, apoi vor interveni acolo unde consideră necesar cu precizări,
nuanţări, corectând materialul, sau, la solicitarea profesorului, exprimând şi opinii critice, utile în evaluarea
efortului echipei.
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Proiect de voluntariat DAR DIN DAR SE FACE RAI!

Prof. Înv. Primar Ursachi Valentina

 Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu de Sus, Suceava

Grupul ţintă: 

 elevii clasei a III-a C de la Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu de Sus, Suceava
 elevii clasei Pregătitoare B de la coala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, SuceavaȘ

Locul de desfăşurare: sala de clasă, ora  Vicovu de Susș

Perioada derulării proiectului : 15 – 21 decembrie 2021

Echipa de proiect:

Responsabili de proiect: 

 Prof. înv. primar Ursachi Valentina

Colaboratori în cadrul proiectului:

 Cadru didactic din cadrul colii Gimnaziale Nr. 2 Vicovu de Sus, SuceavaȘ
1. Învă ătoare Belmega Daniela- Florentinaț

Argument
           Cu toţii ştim că atitudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se forma de la  
cea mai fragedă vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu diferite norme şi valori 
morale. Una din aceste valori este şi solidaritatea cu cei din jurul nostru. Toţi oamenii au îndatoriri unii faţă de
alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se obişnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie 
politicoşi, înţelegători, să aprecieze binele, să fie generoşi, să fie în stare să redea un zâmbet pe chipul 
semenilor, care sunt în suferinţă şi care au dreptul la o viaţă decentă.

SCOP: Identificarea şi sprijinirea, prin acţiuni programate, voluntare, concentrate a unor persoane 
aflate într-o situaţie vulnerabilă. 

OBIECTIVE:

 Sprijinirea unor persoane prin acte caritabile generoase, menite să diminueze o parte dintre problemele de 
moment cu care se confruntă;

 Sensibilizarea copiilor, şcolarilor şi preşcolarilor, părinţii acestora, cu privire la dificultăţile cu care se 
confruntă unele persoane;

 Educarea copiilor în spiritul înţelegerii, empatiei, generozităţii, exprimate prin donaţii şi activităţi educative;
 Promovarea în medii sociale şi educaționale a necesităţii transpunerii în practică, a conceptelor de 

parteneriate, empatie, sprijin. 

RESURSE: 

a) Umane:
 Cadrele didactice implicate;
 Părin ii colarilor;ț ș
 colarii claselor implicate în proiect;Ș
 Beneficiarii: Beneficiarul direct este un copil din clasa a V-a de la coala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, Ș

Suceava, crescut doar de mama lui. Aceasta a avut cancer, iar acum umblă lunar la Cluj pentru monitorizare, 
analize. Nu este angajată, deoarece are grijă de bunica copilului care este senilă i trebuie permanent ș
supravegheată. Trăiesc to i trei din aloca ia copilului. ț ț

b) Materiale: bani, îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente neperisabile
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POPULARIZARE:

 Grupurile de WhatsApp;
 Facebook

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Nr
crt

Activitatea Loc de
desf.

Data Responsabil

1.  Constituirea colectivului organizator; întocmirea
i înregistrarea proiectului;ș

Sala de clasǎ 15 decembrie 2021 Prof. Înv. Primar Ursachi
Valentina

2 Discuţii purtate cu elevii despre modul cum pot fi
ajutaţi semenii noştri

Sala de clasǎ 16 decembrie 2021 Cadrele didactice implicate

3  Colecterea banilor, produselor pe bază de
semnătură de la fiecare elev şi ambalarea lor în

pachete;

Sala de clasǎ 17 decembrie 2021 Cadrele didactice implicate

4  Colecterea banilor, produselor pe bază de
semnătură de la fiecare elev şi ambalarea lor în

pachete;

Sala de clasǎ 20 decembrie 2021 Cadrele didactice implicate

5  Distribuirea bunurilor colectate beneficiarilor
proiectului 

Vicovu de Sus
(Laura)

21 decembrie 2021 Prof. Înv. Primar Ursachi
Valentina

Înv. Belmega Daniela-
Florentina

 FINALITĂŢILE PROIECTULUI:

 Realizarea unui portofoliu care să conţină proiectul, tabele nominale cu semnatura elevilor, donatori de 
produse şi fotografii din timpul activităţilor.
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Proiect de activitate extracurriculară

                                                                                                  p.i.p. Ciucu Lucia- 

                                                                                   coala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”Ș

Craiova

   Titlul: Şi ei sunt ai noştri!

   Tipul  activităţii/Subiectul:  Ac iune  de  voluntariat  cu  interes  umanitar-social,  pentru  ajutorareaț

elevilor de etnie rromă de la structura Popoveni - coala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” CraiovaȘ

   Data desfăşurării:  20  octombrie 2021

   Prezentare: La  structura Popoveni - coala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”  Craiova învaţă foarte mulţiȘ

elevi de etnie rromă ce provin din familii cu posibilităţi reduse. Elevii claselor a II-a A şi B s-au mobilizat

pentru a-i ajuta donându-le rechizite de strictă necesitate (caiete, creioane, stilouri creioane colorate , coli de

scris etc.). Alături de rechizite, elevii au donat şi produse de igienă ( săpun, soluţii dezinfectante, prosoape de

hârtie, măşti de protecţie etc.), atât pentru clasă cât şi pentru fiecare elev.

   Participanţi:

- p.i.p Ciucu Lucia, coala Gimnazială Ș „Gheorghe Bibescu” Craiova

-p.i.p. Neacşu Lavinia, structura Popoveni - coala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” CraiovaȘ

-Elevii claselor a II-a de la coala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” CraiovaȘ

- Părin iț

-Elevii clasei a II-a C şi a III-a C beneficiari de la structura Popoveni- coala Ș „Gheorghe Bibescu” Craiova

   Scop:

-ajutorarea semenilor i diminuarea  sentimentului de singurătate;ș

- formarea i dezvoltarea la elevi a deprinderilor de participare la via a comunită iiș ț ț

   Obiectiv general:

Derularea programului cu activităţi de voluntariat i activită i umanitar- sociale în favoarea elevilor de etnieș ț

rromă ce provin din familii cu posibilităţi materiale reduse.

    Resurse : a) umane : elevii claselor a II-a de la structura Popoveni şi de la coala Gimnazială„GheorgheȘ

Bibescu” Craiova:

    b) materiale: rechizite donate de elevi (caiete, creioane negre şi colorate, coli, etc), produse de igienă etc.

.

    Grup ţintă: elevii beneficiari, clasa a II-a, de la structura Popoveni , elevii voluntari, clasa a II-a, de la

coala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” CraiovaȘ

    Obiective:

 implicarea  în  oferirea  de  bunuri  şi  servicii  elevilor  defavorizaţi  i  diminuarea  sentimentului  deș

singurătate
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 responsabilizarea  comunită ilor  de  elevi  cu  privire  la  combaterea  marginalizării  elevilor  de  etnieț

rromă care provin din familii nevoia e;ș

 cunoaşterea şi cultivarea sentimentului de preţuire a semenilor;

 promovarea în rândul elevilor a acţiunii de voluntariat i de întrajutorare umanitar-socială;ș

 sensibilizarea elevilor faţă de nevoile semenilor;

 conştientizarea beneficiarilor asupra faptului că orice gest de afec iune, material sau social contribuieț

la diminuarea nevoilor i întăre te dezvoltarea emo ională;ș ș ț

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare cu ceilalţi;

 urmărirea unor exemple de bune practici, în vederea formării unei educa ii demne de viitori cetă eni;ț ț

 promovarea calită ilor morale: bunătate, toleran ă, grijă fa ă de semenii no tri;ț ț ț ș

      Locul desfăşurării:

structura Popoveni- coala Gimnazială„Gheorghe Bibescu” CraiovaȘ

     Rezultate a teptate:ș

    - Elevii voluntari de la coala Gimnazială„Gheorghe Bibescu” Craiova se vor implica în ac iuniȘ ț

derulate în colaborare cu structura Popoveni în scopul combaterii singurătă ii i lipsurilor elevilor deț ș

etnie rromă care provin din familii nevoia e.ș

      - Con tientizarea apartenen ei la o societate lărgită;ș ț

       - formarea i dezvoltarea motiva iei în scopul întrajutorării semenilor afla i în dificultate;ș ț ț

      - responsabilizarea copilului fa ă de problemele societă ii într-un mod accesibil i inovativ;ț ț ș

-atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular

Modalităţi de evaluare : a) portofoliu/album foto

                                          b) Impresii/aprecieri ale participanţilor exprimate la ora de DP/Ed. civică 

Notă: Dată fiind situaţia actuală, rechizitele şi produsele donate vor fi trimise la structură fără participarea

directă a elevilor.
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Iubim să dăruim 

Proiectul unei activitati de învă are prinț  servicii în folosul comunită iiț

Popescu Gabriela

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici, Arad

Titlul activită iiț : „Iubim să dăruim”

Tipul activită iiț : Proiect de activitate extraşcolară / Educaţie comunitară 

Perioada de desfăşurare:11-15 aprilie 2022

Număr de elevi: 20 elevi din clasa  a VIII-a A    

Responsabil: Popescu Gabriela

    Beneficiari: copiii din familii defavorizate din ora ul Curticiș

   Obiectivul general /scopul:

 Sprijin umanitar acordat copiilor defavoriza i dinț  ora ul Curtici.ș

Obiective specifice ale proiectului:

 Responsabilizarea elevilor, a părinţilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat;

 Dobândirea unui comportament responsabil faţă de persoanele aflate în dificultate

 Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul copiilor

defavoriza i ;ț

 Formarea competenţelor de munca în echipă, comunicare, implicare activă;

 Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii elevilor prin realizarea cadourilor .

Grupul ţintă căruia i se adresează activitatea :

Elevii clasei a VIII-a A,    

Părinţii elevilor din clasa a VIII-a A,

Copii şi bătrâni din ora ul Curtici.ș

   Descrierea pe scurt a activitată ii:ț  

Activitatea îşi  propune formarea tinerilor  în spiritul realizării  activităţilor  de voluntariat la

nivelul şcolii, a comunităţii; fiind de participarea la acţiunile campaniei naţionale „ShoeBox – Cadoul

din cutia de pantofi”, campanie sistată în perioada pandemiei de COVID-19. Participarea la activitatea

de voluntariat este o provocare prin care vrem să dovedim că şi noi putem ajuta. Împreună, diriginte şi

elevi, vom dărui cu dragoste din puţinul nostru, pentru a oferi cu drag suflet în dar.

Datoria noastră, a cadrelor didactice, este aceea de a-i învăţa pe elevi, şi implicit pe  părinţi, să identifice

nevoile comunităţii, să se implice în activităţi de ajutorare a persoanelor aflate în nevoie. Pentru a reuşi

toate acestea trebuie să fim noi, profesorii, exemple demne de urmat.

                Ca urmare, a unei activită i anterioare, prin care s-au identificat resursele financiare necesare, seț

achizi ionează  produse de prima necesitate (periuţe de dinţi,ț  pastă de dinţi,  săpun,  şampon, rechizite,

jucării, dulciuri, obiecte de îmbrăcăminte). Produsele noi şi neperisabile s-au distribuit  în pachete, copiilor
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din medii defavorizate.

   Modalităţi de evaluare: albumul foto al proiectului

Rezultatele aşteptate :

 Stimularea elevilor pentru participarea la diverse activităţi cu scop 

caritabil;

 Formarea unor atitudini pozitive faţă de voluntariat;

 Încurajarea elevilor pentru munca în echipă, comunicare, implicare

activă 

 Implicarea continuă a elevilor în activităţi extraşcolare şi extracurriculare;  Ridicarea

prestigiului şcolii;

Prezentaţi modalitatea de evaluare :

- formularele de contribuţie,

- participarea activă a elevilor pe tot parcursul activităţii propuse;

- albumul cu fotografiile activităţii;

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai activită ii:ț

- elevii implicaţi în activitate ;

- cadrele didactice ;

- părinţii;

- şcoala;

- copii defavoriza iț  din ora ul Curticiș

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

 albumul cu fotografii;

 prezentarea activităţii în cadrul comisiilor metodice şi a lectoratelor cu părinţii;

 portofoliu.
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Proiect de lecţie      
Copii cu CES

                                                
                                                                                                          Prof.înv.primar Poghirc –Popa Maria-Luiza

                                                                                                           Şcoala Gimnazială Traian, Bacău
Data : 8.05.2021
Clasa : a IV-a
Propunător : Poghirc –Popa Maria-Luiza
Aria Curriculară: Limbă si Comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de nvăȊ ţare: 9- Zile de vară
Subiectul : ,,Freamăt de codru” de Mihai Eminescu
Număr de ore : 3 ore
Tipul lectiei: Predare-înva areț
Scopul lecţiei : Receptarea operei literare din perspectiva  sensibilitaţii textului liric , analizarea multiplelor
semnificaţii ale textului, valorizarea potenţialului creativ al elevilor  
Competenţe specifice
1.1 Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil.
1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat in contexte de comunicare previzibile.
2.3 Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit.
3.4 Evaluarea elementelor textuale care conduc la în elegerea de profunzime in cadrul lecturii.ț
Obiective operationale

A.Cognitive 
La sfarsitul lecţiei elevii vor  fi capabili să:

OA1-să citească expresiv textul respectănd punctuaţia;
OA2-să identifice corect diferitele categorii semantice,polisemantismul cuvintelor;
OA3-să stabilească tema poeziei si ideile principale;
OA4-să identifice elemente din natura in poezia ,,Freamat de codru” Mihai   Eminescu;

      OA5-să redacteze o compunere pornind de la textul dat;
      OA6-să realizeze un desen sugestiv pentru tema lectiei;
      OA7-să realizeze enun uri cu ,,vara cea luminoasă”ț

B. Afective:
                   OA1-Să participe activ la lec ie;ț
                   OA 2-Să manifeste interes i sensibilitate pentru subiectul lectiei.ș
C. Motrice:

      OM1-Să foileteze in condi ii de igiena si securitate materialul utilizat;ț
                   OM2-Să- i reprime tendin a de a executa mi cări inutile    ș ț ș

 STRATEGIA DIDACTICĂ:
 METODE  ŞI   PROCEDEE –   ciorchinele  ,  metoda  cadranelor  (adaptata)   conversaţia,  exerciţiul,

învăţarea prin descoperire,explicaţia, lucrul cu   fişele  ;   
 FORME DE ORGANIZARE – activitate frontala,individuală, pe grupe ;       

 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT–videoproiectorul,planse, manualul, caiete, fişa de lucru.
 EVALUARE: continuă – formativă;

  Resurse:
    1.Bibliografice
      a)ştiinţifice::
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-  Constantin  Parfene,  Aspecte  teoretice  şi  experimentale  în  studiul  literaturii  în  şcoală,  Editura
Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2002
-  Constantin Cucos, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice. Editia a
III-a,Polirom 2009
-   didactice:

- Limba română, manual pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2006
          c)metodice:
                           - Gabriela Barbulescu -Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul
primar,Corint 2009 

       -  Corneliu Craciun-Metodica predarii limbii romane in invatamantul primar (editia a V-
a),Emia 2009
         d)oficiale:
               M.E.C., Învăţarea activă, Bucureşti, 2001;
               M.E.C., Instruirea diferenţiată ( aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple), 2001 ;
              Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE a III-a – a IV-
a, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014
  2.TEMPORALE:

-50 minute
             <Ora I: predarea –învăţarea noului conţinut 
3.UMANE
   -20   elevi din care 3 elevi CES
    

Suport informativ: date biografice si poezia „Freamat de codru”,de Mihai Eminescu.
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Evenimentele

 lecţiei

Obiecti
ve

Conţinut şi sarcini
de 

învăţare

Activitatea Strategia didactică

Evaluare
Învăţător Elevul

Metode Mijloace
Forme de

organizare+ -

1.Captarea 
atenţiei.
5’

O 4
Pe  o  planşă  se
notează
termenul  ,,pădure’’
iar  elevii  sunt
solicitaţi  să
completeze
ciorchinele  cu
termenii  specifici
elementului  propus.
Anexa 1

Interesul elevilor este
stârnit  prin  afişarea
planşei  care  prezinta
metoda ciorchinelui.

Elevii  sunt
atenti  si  activi
completând
ciorchinele  pe
planşă.

Au puţină imaginaţie 
în a găsi termenii 
pentru 
cuvăntul ,,pădure’’.

Metoda 
ciorchinelui 

Planşa Frontală 

. Analiza 
raspunsuri
lor

2.Enunţarea 
subiectului 
lecţiei şi a 
obiectivelor.

3’

O 1 
O 2
O 3
O 4
O 5 
O 6

Învăţătorul va 
anunţă lecţia  şi 
obiectivele lecţiei.

Învăţătorul  va
comunica  titlul
lecţiei  predate
,,Freamăt  de  codru’’
de M. Eminescu   şi
obiectivele  propuse
pe o planşă,  care  va
fi expusă la tablă. 

Elevii  vor
asculta
prezentarea
lecţiei  şi
urmăresc
enumerarea
obiectivelor. 

Elevii nu sunt atenţi 
la oră.

Conversaţia şi 
expunerea 

Planşă Frontală

Observăm 
comporta
mentul 
elevilor

3. Actualizarea
cuno tin elorș ț
3’

O3 Se cere elevilor sa 
dea exemple de  
poezii studiate in 
anul scolar curent, 
care au  ca temă 
natura. 

Învă ătorul solicita ț
câteva exemple de 
alte poezii învă ate ț
care au  ca tema 
natura

Elevii 
raspund: ,,Furtu
na”Stefan 
Octavian Iosif, 
“Vestitorii 
primăverii” de 

Elevii nu-si amintesc 
alte texte studiate

Conversa iaț Manualul Frontal Analiza 
raspunsuri
lor
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George Cosbuc

,,Iarna pe uliţă”
de George 
Co bucș

4.Prezentarea 
conţinutului 
noii învă ăriț
5’

O1 Se face o prezentare 
PPT a autorului si a 
poeziei cu video 
proiectorului .

Se cite te de către ș
învăţător poezia în 
acela i timp prezintă ș
i imaginile ș

sugestive  din natură 
cu ajutorul 
videoproiectorului.

Elevii urmăresc
cu  interes
lecţia,  si  sunt
captaţi  de
imagini.

Elevii nu sunt atenti 
la ora, nefiind 
sensibilizati de 
materialul prezentat.

Expunerea Videoproie
ctorul

Frontala Observăm
comporta
mentul
elevilor

5.Dirijarea 
învătării
20’

O2,O3,
O4

Se  aplica  metoda
cadranelor  adaptata
subiectului  lec iei.ț
Anexele  2,3,4,5  iș
anexa  curriculum
adaptat.
Se  prezintă  si  se
explica  cerin eleț
fiecărei fise.
Învăţătorul îi sprijină
pe elevi in 
identificarea 
răspunsurilor i ș
finalizarea la timp a 
fisei.

Învă ătorul împarte ț
fisele de lucru  celor 
20 de elevi . Pentru 
formarea echipelor 
se începe 
numărătoarea pana la
5 din prima banca, 
grupând astfel elevii 
sub forma unui 
cadran, fiecare elev 
face parte dintr-o 
grupa. Se aloca un 
timp de lucru de 10 
min. pentru to i ț
elevii.  În acest timp 
învă ătorul oferă ț
explica ii în legătura ț
cu sarcinile de lucru 
i le spune elevilor ș

Elevii rezolva 
fisa i ș
colaborează ca 
o echipa. 
Reprezentan i ț
echipelor da 
răspuns la 
fisele lucrate de
grup.

Sunt elevi care 
lucrează individual,  
nu le place munca în 
echipa.
Sunt copii care 
doresc sa citească fisa
de lucru fără sa 
desemneze  
reprezentantul.

Metoda 
cadranelor 

Fise de 
lucru

Individuala
i in echipeș

Observare
a
comporta
mentului 
analiza
raspunsuri
lor
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ca fiecare grupa o sa 
aleagă un 
reprezentant 
pentru  a citi fisa cu 
răspunsurile; pot 
folosi i manualul ș
pentru soluţionarea 
fisei. 
La  finalizarea
timpului  acordat
rezolvării
exercit iilor  propuseț
se prezintă interactiv
toate fisele .

6.Obtinerea 
performantei
5’

La aceasta etapa 
pentru a vedea ce au 
reţinut din toată 
prezentarea 
poeziei,se mai dă o 
fisă care se lucrează 
cu ajutorul 
manualului.Anexa 6

Învă ătorul  le  da  oț
fisa  individuala
pentru fiecare elev,le
explică  ce  au  de
făcut  .Se  evaluează
răspunsurile  date  de
elevi.

Elevii  lucrează
individual fisa.
Răspund  foarte
bine  la
exerci iileț
propuse. 

Elevii se întorc la 
bancă căutând 
răspunsuri la colegi.

Exerci iulț Fise de 
lucru

Individual Analiza 
raspunsuri
lor

7.Feed-back
5’

O4 Feedback-ul  se
realizează  cu
ajutorul conversa iei.ț
Se pun câteva 
întrebări elevilor , 
răspunsurile 
reprezentând 
concluziile  lec iei.ț

Învă ătoarea  ț
adresează câteva 
întrebări elevilor: 
Care e tema textului?
Cum pute i defini ț
într-un cuvânt  
atmosfera poeziei?
Dacă am porni într-o 
drume ie  am găsi ț

Elevii răspund 
la întrebările 
puse de 
învă ătoare.ț

Elevii sunt agitati in 
banci.

Conversatia Manualul Frontal Analiza 
raspunsuri
lor
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pădurea asa cum este
descrisa de poet?
Întorcându-ne la 
desenul realizat de 
colegii vo tri, dacăș   
a i fi la ora de ț
educa ie plastica ce ț
culori  ar domina in 
tabloul realizat de 
voi?

8.Reten iaț
3’

Învă ătoarea ț
aminte teș
Ce s-a predat azi 
titlul.
Se fac aprecieri 
verbale.

Se reaminte te ș
poezia predata azi. 
Apreciază  elevii 
care au răspuns pe 
parcursul orei.

Elevii stau si 
asculta ce le 
spune 
învă ătoarea,ț
primesc 
aprecierile 
verbale

Elevii sunt agita i ț
pentru ca se termina 
ora.

Conversa iaț Manualul Frontala Observăm 
comporta
mentul 
elevilor

9.Transferul
1’

Învă ătoarea le da ț
elevilor tema pentru 
acasă .

Se dau ca tema 
pentru acasă exerciţii
de la pagina 117 .

Elevii notează 
tema pentru 
acasă ,pag.117, 
ex.1
şi 2.

Conversa iaț Manualul Frontala Observăm 
comporta
mentul 
elevilor

Anexa curriculum adapta M-L, C-V i B-Gș

2043



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

Cuvinte noi i expresiș i
plastice

 Realizati corespondente:
codru                            bata     
garla                             valuri 
mari
pitite-n ramuri               
pădure
valuri sperioase          
ascunse-n ramuri

Vara – expresii plastice 
 joc de completare

Vara cea luminoasa
trei enun uriț

Elev--------------------------------
---------------

Vara cea luminoasa
Desen
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PROIECT DE AC IUNE COMUNITARĂȚ
Din suflet pentru suflet

Prof. Avram Alexandra Andreea
coala Gimnazială nr. 1Ș

comuna Bălu eni, jud. Boto aniș ș

Institu ii implicate în proiect:ț
coala Gimnazială nr. 1 Bălu eni, comuna Bălu eni, jud. Boto aniȘ ș ș ș

Unitatea de Asisten ă Medico-Socială, comuna Suli a, jud. Boto ani.ț ț ș

Motto: Via a este un vis pentru un în elept, o comedie pentru un bogat, o tragedie pentru cei săraci.ț ț
(Sholom Aleichem)
Nu există lucruri măre e, doar lucruri mici cu o dragoste mare.ț  (Maica Tereza)

Argument:
Scopul colii de a educa, de a modela armonios personalitatea copilului poate fi îndeplinitș

mult  mai  u or  atunci  când  se  realizează  legături  de  colaborare  între  institu iile  din  sistemul  deș ț
învă ământ i celelalte institu ii ale statului. O astfel de colaborare ajută copilul să se integreze u or înț ș ț ș
societate i să devină un bun cetă ean.ș ț

Proiectul eviden iază importan a dezvoltării unei legături între oameni provenind din mediiț ț
sociale i familiale diferite, a a încât în final să fie redusă distan a socială i prejudecă ile.ș ș ț ș ț

Lupta împotriva sărăciei i a excluziunii sociale reprezintă unul dintre obiectivele centrale aleș
Comisiei Europene.

Din punct de vedere social sărăcia poate fi definită ca fiind acel fenomen în care individul sau
grupul  din care  face parte  nu are capacitatea necesară,  atât  intelectuală  cât  i  economică,  de a- iș ș
satisface nevoile primare, astfel situându-se pe o scară socială inferioară.

Sărăcia afectează oamenii într-o multitudine de feluri. Oricine poate fi afectat de sărăcie la un
anumit moment dat în via ă. Totu i, există unele grupuri care sunt mai expuse riscului sărăciei, cum arț ș
fi copiii abandona i, vârstnicii, persoanele cu dizabilită i, etc.ț ț

Atitudinile i comportamentul nostru fa ă de tot ceea ce ne înconjoară încep a se forma la ceaș ț
mai fragedă vârstă. Ini ial părin ii, apoi profesorii sunt cei care încearcă să îl familiarizeze pe copil cuț ț
normele i valorile morale specifice societă ii în care trăie te. Între aceste valori se numără empatia iș ț ș ș
solidaritatea cu cei din jurul nostru.

To i oamenii au îndatoriri unii fa ă de al ii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacăț ț ț
se obi nuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politico i, în elegători, să aprecieze binele, să fieș ș ț
genero i,  să fie capabili  să redea un zâmbet pe chipul bătrânilor care sunt  în suferin ă i  care auș ț ș
dreptul la o via ă decentă.ț

De aceea,  i  noi,  profesori  i  elevi  ai  colii  Gimnaziale  nr.  1  Bălu eni,  ne-am propus săș ș Ș ș
aducem un licăr de lumină i de zâmbet în ochii bunicilor din Unitatea de Asisten ă Medico-Socialăș ț
Suli a.ț

Scopul:
 Ini ierea unor activită i de parteneriat între institu ii care pot promova integrarea socială a ț ț ț

elevilor i dezvoltarea unor comportamente pozitive în comunitateș
 Colectarea de fructe i legume i a unor produse alimentare neperisabile i donarea acestoraș ș ș

bătrânilor de la Unitatea de Asisten ă Medico-Socială Suli aț ț
 Realizarea unui program artistic care să con ină colinde i poezii de iarnăț ș
 Realizarea de felicitări care să fie oferite bătrânilor din centru.
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Obiective:
1. Să con tientizeze importan a sănătă ii fizice sau mentale pentru om;ș ț ț
2. Să în eleagă că to i oamenii au drepturi egale;ț ț
3. Să facă fapte bune care să-i ajute să discearnă binele de rău, adevărul de minciună;
4. Să fie genero i cu cei care nu au posibilită i materiale suficiente pentru un trai decent;ș ț
5. Să fie toleran i unii cu al ii.ț ț

Durata: 5-15 decembrie 2021;
Parteneri implica i:ț

 coala Gimnazială nr 1 Bălu eni, com. Bălu eni, jud. Boto ani,Ș ș ș ș
 Unitatea de Asisten ă Medico-Socială Suli a.ț ț

Resurse:
a) umane:
Elevii colii Gimnaziale Nr. 1 Bălu eni i ale celorlalte structuriȘ ș ș
Cadre didactice, dirigin ii elevilorț
Părin ii copiilorț
Responsabilii Unită ii de Asisten ă Medico-Socială Suli a.ț ț ț
b) materiale: fructe i legume, alimente neperisabile; lucrări realizate de elevi; microbuzul colarș ș

Activită ile proiectului:ț
5 decembrie - constituirea colectivului organizatoric;
7 decembrie - întocmirea proiectului i semnarea protocolului de parteneriat între cele două institu ii;ș ț
8-14 decembrie - colectarea alimentelor de la elevii dornici să ajute i ambalarea lor în pachete;ș
15 decembrie - vizita la Unitatea de Asisten ă Medico-Socială Suli a i împăr irea pachetelor pregătiteț ț ș ț
Diseminare:
Realizarea unui panou cu poze din activită ile realizate i cu impresiile elevilor.ț ș
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PROIECT DE VOLUNTARIAT
TIIN A I ARTA PRIN OCHII COPIILOR!Ș Ț Ș

Dr.Ing.Prof. Ivanov Ani oaraș
Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea

Motto:”Putem crea o lume frumoasă începând cu un zâmbet…”

SCOPUL PROIECTULUI:

- Sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, pregătirea lor ca viitori cetă eni devota i valorilor iț ț ș
priceperilor democratice, pentru a fii în măsură să participe competent i responsabil la rezolvareaș
unor probleme sociale ale comunită ii.ț

- Ajutorarea copiilor cu nevoi speciale.
OBIECTIVE GENERALE:

- Identificarea unor nevoi ale comunită ii colare i implicarea elevilor în luarea deciziilor,ț ș ș
asumarea riscurilor i adoptarea unor solu ii personale,ș ț

- Informarea elevilor din liceul nostru cu privire la modul de organizare i desfă urare a unuiș ș
proiect de ac iune comunitară, în scopul socializării i integrării copiilor cu nevoi speciale,ț ș

- Documentarea, redactarea, derularea i evaluarea proiectului,ș
           - Încurajarea elevilor din liceu de a se dedica activită ilor desfă urate cu copiii cu nevoiț ș
speciale i  de a continua activitatea i  după terminarea anului colar,  în vederea sus inerii  acestuiș ș ș ț
proces absolut necesar de integrare socială i dezvoltare educa ională,ș ț

- Implicarea elevilor, a profesorilor i atragerea altor voluntari în derularea i finalizarea proiectului,ș ș

- Realizarea incluziunii i implicării persoanelor aflate în dificultate prin angajarea grupului social deș
lucru într-un program educa ional de activită i ce promovează, în mod special, integrarea socială.ț ț
OBIECTIVE SPECIFICE:

Elevii vor trebui:
- Să organizeze activită i incitante, antrenante, pline de în elesuri pentru elevii cu nevoi speciale,ț ț

- Să stimuleze  activitatea  mentală  i  să  dezvolte  mai  mult  abilită ile  copiilor  cu nevoi  speciale  cuș ț
activită i creative, de imagina ie, cum ar fi artele plastice, dansul, arta dramatică, muzica, activitateaț ț
manuală i petrecerea timpului liber,ș

- Să  încurajeze  copiii  în  sensul  însu irii  i  îmbunătă irii  abilită ilor  sociale  privind  ini iative  iș ș ț ț ț ș
devotamentul prin participarea la proiect.
RESURSELE PROIECTULUI:
UMANE

a. Elevii clasei a IX-a B- Liceul Teoretic”Grigore Moisil” Tulcea
b. Elevii claselor a VI-a, a VII-a, a X-a - coala Specială nr.14Ș

FINANCIARE:
Sponsorizări prin eforturile întregului colectiv al elevilor precum i prin aportul altor elevi dinș

liceu.
MATERIALE:

- dosare, folii,
- aparat de fotografiat,CD-uri,
- fructe, îmbrăcăminte, căr iț
- rechizite colare, jucării.ș
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PROGRAM DE ACTIVITATE

NR.
CRT.

DATA DENUMIRE CONCURS STRATEGII DE REALIZARE
RESURSE

1. NOIEMBRIE
2021

Istoria instrumentelor de scris -creioane,  hârtie,  culori,  acuarele,
blocuri desen, echipamente IT

2. DECEMBRIE
2021

 Mo  Crăciun-între  mit  iș ș
realitate

-creioane,  hârtie,  culori,  acuarele,
blocuri desen, pixuri, echipament IT

3. MARTIE 2022 Felicitări inteligente Realizare  de  felicitări  cu  materiale
reciclate

4. MAI  2022 Pictori celebri i vie ile lorș ț Plan e, căr i, cretă, jocuri, acuareleș ț

EVALUARE:
 Realizarea unui album cu fotografii din timpul activită ilor desfă urateț ș
 Organizarea unei expozi ii cu lucrările realizateț

Participan i în cadrul proiectului:ț
Elevii clasei a IX-a B Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea
Elevii colii Gimnaziale Speciale Nr.14 TulceaȘ
Activită ile de voluntariat sunt de interes public, se desfă oară din proprie ini iativă i poate fiț ș ț ș

considerat un mod activ de a participa la via a comunitară, care izvoră te din educa ia social.ț ș ț
Parteneriatul este o formă activă i atrăgătoare pentru copiii cu nevoi speciale, mai ales prinș

elementul de noutate pe care îl aduce în orice tip de activitate de acest fel,  însă cel mai puternic
impact îl are asupra formării capacită ii de rela ionare între oameni.ț ț

Elevii  înva ă  să  participe activ  la  organizarea i  desfă urarea  unor  activită i  în  beneficiulț ș ș ț
persoanelor defavorizate.
          Liceul Teoretic „Grigore Moisil” , este un liceu de prestigiu din municipiul Tulcea care, de-a
lungul anilor a dezvoltat un puternic ata ament fa ă de elevii colii Gimnaziale Speciale nr.14, prinș ț Ș
proiectele ini iate cu diferite ocazii.ț
Legătura  elevilor  moisili ti  cu  elevii  cu  nevoi  speciale  se  leagă  la  fiecare  activitate  desfă urată,ș ș
experien a este una pozitivă i emo ionantă, ambele echipe au de învă at.ț ș ț ț
     De această dată, am organizat un concurs pentru elevii  cu CES, după ce echipa moisilistă a
prezentat online, tema concursului i materiale video din care să se inspire micii concuren i.ș ț
    Au fost premia i simbolic cu diplome i aprecia i pentru evolu ia lor în dezvoltarea personală iț ș ț ț ș
încuraja i să lege pun i emo ionale cu elevi de la alte coli, dornici să se implice în timpul lor liber.ț ț ț ș
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PROIECT PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ABANDON COLAR 2021-2022Ș
clasele a VIII-a B i a IX-a B ș

prof. Boldea Maria Lucia
Liceul Teoretic ”Coriolan Brediceanu”

Date privind echipa de proiect
Numele i prenumeleș Boldea Maria Lucia
Specializarea Fizică, dirigintă clasa a IX-a B
Telefon, E-mail
Numele i prenumeleș Tătar Astrid
Specializarea Germană, dirigintă clasa a VIII-a B
Telefon, E-mail
Tema
Titlul proiectului PREVENIREA ABANDONULUI COLAR I A PĂRĂSIRIIȘ Ș

TIMPURII A COLIIȘ
Locul în care se derulează proiectul
Regiunea Vest
Jude ulț Timiș
Unitatea de 
învă ământț

Liceul Teoretic ”Coriolan Brediceanu”

Descrierea proiectului
Rezumatul 
proiectului 

Proiectul  privind  prevenirea  abandonului  colar  i  a  părăsiriiș ș
timpurii a colii în rândurile elevilor îşi propune: ș

 Identificarea  cauzelor  ce  stau  la  baza  fenomenului  de
abandon colar ;ș

 Elaborarea unor programe şi proiecte educative şcolare şi
extracurriculare menite să crească rata participării şcolare
şi să faciliteze integrarea copiilor care au abandonat şcoala;

 Identificarea unui set de strategii de prevenire i reducere aș
absenteismului i abandonului colar. ș ș

Scopul/Motivele
Proiectului 

Educaţia  reprezintă,  pentru  orice  societate,  un  domeniu  cheie
pentru dezvoltarea durabilă i competitivă a acesteia. Investi iile înș ț
capitalul uman, într-un sistem educativ performant, echitabil sunt
vitale pentru dezvoltarea unei societă i bazate pe cunoa tere. Dinț ș
această  perspectivă,  prioritatea  acordată  formării  ini iale  iț ș
continue  a  resursei  umane  este  esen ială  pentru  finalizarea  uneiț
forme  de  învă ământ  i  pentru  inser ia  absolven ilor  pe  pia aț ș ț ț ț
muncii. 
În  acest  context,  fenomenul  de  abandon  colar  ce  tinde  să  seș
extindă în anumite medii i  comunită i umane reprezintă un riscș ț
major pentru dezvoltarea societă ii în ansamblu. ț
Acest proiect a fost ini iat întrucât s-a constatat faptul că abandonulț
colar  tinde  să  devină  un  fenomen  de  amploare,  cu  conota iiș ț

negative asupra evolu iei  profesionale a tinerilor  i  cu implica iiț ș ț
majore în inser ia ulterioară a acestora pe pia a muncii. ț ț

Obiective  Informarea elevilor în scopul prevenirii  i  părăsirii  timpurii  aș
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colii; ș
 Reducerea absenteismului şi a ratei de abandon şcolar. 

Descrierea grupului 
intă din proiectț

Elevii claselor VIII -IX aflaţi sau nu în risc de abandon şcolar 

Activităţi  Dezbateri pe tematica riscului de abandon colar; ș
 Realizarea  de  chestionare  privind  absenteismul  colar,ș

aplicate elevilor, cadrelor didactice i părin ilor; ș ț
 Prezentări i studii de caz ; ș
 Workshopuri – elevi /părin i/cadre didactice/invita i ONG-ț ț

uri; 
 Realizarea de mape care să con ină materiale de informareț

necesare părin ilor/ elevilor; ț
 Realizarea  unor  activită i  extracurriculare  axate  peț

abilită ile  i  deprinderile  elevilor,  menite  să  leț ș
îmbunătăţească percep ia asupra stimei de sine. ț

Rezultate aşteptate În  perioada  derulării  proiectului  se  v-a  constatat  scăderea
numărului  de  absenţe  la  unii  elevi  şi  recuperarea  lor,  inclusiv
obţinerea de rezultate bune la învăţătură în strânsă colaborare cu
profesorul  psihopedagog  al  şcolii.  Elevii  din  grupul  ţintă  al
proiectului se vor integra în colectivele din care fac parte. 
Din  analiza  activităţii  desfăşurate  în  cadrul  acestui  proiect
(activităţile  fiind  de  tip  nonformal),  se  v-a  constata  faptul  că
educaţia  nonformală  este  benefică  în  dezvoltarea  personalităţii
elevului,  la  nivel  motivaţional  şi  afectiv,  însă  aceasta  trebuie
corelată  cu  activităţi  formale  în  vederea  facilitării  şi  dezvoltării
unor  componente  cognitive  i  afective  ale  elevilor,  absolutș
necesare pentru integrarea lor în societate.
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PROIECT DIDACTIC INOVATOR: 
VOLUNTEERING

Prof. Andrei Elena
Colegiul Economic Buzău

Goals
Students will:
 Discuss reasons why people volunteer, benefits of volunteering, local attitudes about volunteering, and

their own experiences with volunteering, if any;
 Brainstorm about  and discuss  important  local  or  global  social  issues  and challenges,  the  affected

populations, and volunteer actions that can address the identified challenges;
 Write short essays that describe a social challenge, why it is important, and what they can do about it

through volunteering.

Materials
 Teacher: whiteboard, chalkboard, or large pieces of paper posted on the wall; markers or chalk;
 Students: pencils or pens, blank paper if students are making their own graphic organizers;
 Graphic Organizer: Volunteerism – Lending a Helping Hand.

Preparation
Make copies or printouts of the graphic organizer, preferably one per student.  If this is not possible,

students working in groups can share a handout, or the teacher can present the graphic organizer on the board for
students to copy on blank paper.

Procedures
1. Write the word “volunteer” on the board. In a whole class setting, ask student volunteers to describe

and define what it means to be a volunteer. To elicit information, you can ask guiding questions, such as “What is
the difference between volunteering and working (employment)?” and “What are examples of places that people
volunteer?”

2. Facilitate a class discussion about volunteering:
Ask  the  class  to  identify  some of  the  reasons  why people  might  volunteer  and  possible  benefits  of

volunteering. Write the students’ responses on the board.
Ask the class to discuss local attitudes about volunteering: Is it common for people to volunteer? If so,

what are some common volunteer causes that people support? What volunteer organizations and groups work in
their communities?

Ask a few students to describe their experiences with volunteering, if applicable.
Create groups of 3-5 students. Ask student volunteers to pass out the graphic organizers, or, if students are

creating their own graphic organizers, show a model on the board and support students, as needed, while they
copy the graphic organizer format on blank paper.

Explain that “lend a helping hand,” the idiom at the top of the graphic organizer, means to provide help or
support to someone in need.

Tell students they are going to use the graphic organizer to identify important local or global social issues
and challenges that can be addressed, in part, through volunteerism. Groups should brainstorm and discuss their
ideas as they identify: (1) an issue or problem, (2) who is affected, (3) groups or organizations who work to
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address the problem (if known), and (4) what they, as potential volunteers, can do about the issue. Walk students
through the example shown at the top of the graphic organizer to ensure they understand what information should
be placed in each column. Groups should try to complete the graphic organizer for three or more issues during the
time you allot for group work.

Next, tell the students they will use the information in the graphic organizer to develop an individual short
personal essay. Student essays should:

 Describe the issue or problem and why it is important to the writer
 Describe who is affected by the issue
 Describe organizations working to address the problem (if known);
 Describe what he/she could do as a volunteer to address the problem and the potential benefits of these

actions,  the benefits  they describe can relate  to how the problem will  be  addressed or the  positive personal
outcomes of volunteering;

Depending on how much time you dedicate to this activity, students can either write a draft essay during
class, or they can create an organizational outline in class and write the essay as a homework assignment.
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     PROIECT DIDACTIC
Prof. înv. primar: Fîlfănescu Iuliana

Unitatea de învăţământ: coala Gimnazială "Liviu Rebreanu" MioveniȘ

Clasa: a II-a A
Disciplina: Arte vizuale i abilită i practice (AVAP)ș ț
Subiectul lec iei: ț Acadele de Halloween
Tipul lecţiei: consolidare de priceperi i deprinderiș
Scopul lecţiei: consolidarea priceperilor i deprinderilor de decupare după contur, lipire, ansamblare.ș
Obiective operaţionale:
          O1: să   identifice materialele necesare pentru executarea acadelelor

O2: să precizeze etapele de lucru pentru ob inerea materialului final      ț
O3: să decupeze corect imaginile (fantomă, dovleac, liliac)
O4: să lipească corect imaginile decupate

Strategia didactică:
Metode şi procedee:
* explicaţia, conversaţia, demonstra ia, observa iaț ț
Mijloace didactice:
* abloane, lipici, foarfecă, scobitori, videofilmeș
Forme de organizare:
* frontal, individual
Durata: 50 minute

Lucrarea finală:
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Nr.
crt.

Secvenţele
lecţiei Conţinutul instructiv -

educativ

                     Strategia didactică
EvaluareMetode şi

procedee
Material
didactic

Forme de
organizare

1.
Moment

organizatoric

*  Pregătirea  materialelor
necesare activităţii;
*Realizarea climatului optim
pentru  buna  desfăşurare  a
activităţii.

conversaţia frontal

2. 
Captarea
atenţiei

 
Voi purta o scurtă 
conversa ie cu elevii despre ț
Halloween, pentru a afla 
părerea lor despre această 
„sărbătoare”.

3.  Anunţarea
temei şi a

obiectivelor

* Îi voi anun a pe elevi că înț
această  oră  vor  realiza  ni teș
„acadele”  de  Halloween,  ce
vor avea formă de fantome. 
De  asemenea,  voi  prezenta
obiectivele lec iei în termeniț
accesbili elevilor.

conversaţia frontal

4. Dirijarea
învă ăriiț

Prezint  elevilor  „acadelele-
model”,  cu  scopul  de  a
motiva dorin a  elevilor  de aț
le confec iona.ț
Solicit  analizarea
materialelor de lucru folosite
în realizarea lucrării.
Lucrările  model  vor  rămâne
în  câmpul  vizual  al  elevilor
pe tot parcursul orei.
Voi explica i voi executa peș
rând  fiecare  etapă  care  va
trebui  parcursă  pentru
ob inerea materialului final.ț
Realizez coresponden a întreț
explica ii  i  etapele de lucruț ș
care trebuie parcurse.

conversa iaț frontal
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Observând  lucrarea  model,
stabilesc  împreună  cu  elevii
standardele pe care trebuie să
le îndeplinească lucrările lor.
Insist asupra folosirii corecte
a  tehncilor  de  lucru
(decupare,lipire).

5. Ob inereaț
performan eiț

Exerci ii  pentru  încălzireaț
mâinilor.
Voi  aten iona  elevii  cuț
privire la mânuirea adecvată
a instrumentelor (foarfece) iș
a materialelor de lucru.
Voi  coordona  munca
elevilor,  voi  interveni  cu
explica ii,  încurajări  iț ș
sus inere  acolo  unde  esteț
cazul.
Voi  acorda  o  mare  aten ieț
respectării  etapelor  de  lucru
i  corectitudinii  acestora,ș

manipulării  corecte  a
materialelor  i  aș
instrumentelor de lucru.

explica iaț

 

frontal

6. Încheierea
activităţii 

* Analizez lucrările i fac ș
aprecieri. Sunt urmărite 
aspectele pozitive, 
creativitatea i îndemânarea ș
elevilor.
Voi oferi criterii de analiză 
privind ob inerea efectelor ț
estetice dorite:
- corectitudinea aplicării 
tehnicilor de lucru 
(decuparea corectă după 
contur, lipirea îngrijită, 
asamblarea corectă)
- acurate ea lucrăriiț

conversaţia frontal
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PROIECT DE LECTIE

Prof. înv. primar: Fîlfănescu Constantin-Daniel
Unitatea de învăţământ: coala Gimnazială "Liviu Rebreanu" MioveniȘ

                                                        

                                                                                                                                                                   
CLASA:  a II-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă i comunicareș
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂ ARE: Ț Familia, leagănul copilariei
SUBIECTUL LEC IEI: Scrierea corectă a cuvintelor Ț într-o, într-un şi dintr-o, dintr-un
TIPUL LECŢIEI: consolidare
Forma de realizare: integrat (CLR / MM)

Competen e generaleț
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate
3. Receptarea unei varietă i de mesaje scrise, în context de comunicare cunoscuteț

 Competen e specificeț
1.1. Sesizarea semnifica iei globale a unui mesaj din texte accesibile variateț
1.2. Recunoa terea unor detalii dintr-un text audiatș
4.4. Manifestarea interesului pentru mesaje scrise într-o varietate de limbaje, în contexte variate

OBIECTIVE OPERA IONALEȚ :
O.1. Să utilizeze corect cuvintele într-o, într-un şi dintr-o, dintr-un în scris;
O.2. Să alcătuiască propoziţii cu acele cuvintele date;
O.3. Să completeze enunţurile lacunare;
O.4. Să identifice forma corectă a cuvintelor într-o, într-un şi dintr-o, dintr-un din enunţurile date;
O.5. Să ordoneze cuvintele într-un enunţ logic;
O.6. Să corecteze un text dat;
O.7. Să rezolve corect sarcinile jocului didactic;
O.8. Să participe activ şi afectiv pe tot parcursul lecţiei.
STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 METODE, TEHNICI I PROCEDEE:  Ș explicaţia, exerci iul, conversa ia, jocul didactic, elemente deț ț
problematizare.

 RESURSE:
*materiale: fişe de lucru
Temporare: 40 min

Forma de organizare: frontală, individual
EVALUARE: formativ

DESFĂ URAREA LECŢIEIȘ
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ETAPELE
LEC IEIȚ

            ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA
ELEVILOR

I.  Pregatirea  pentru
lec ieț

Ordonarea  materialelor,  stabilirea  ordinii,  pentru  buna
desfa urare a lec iei.ș ț

Elevii se pregătesc 
pentru lecţie

II.  Verificarea temei
pentru acasă

III.  Reactualizarea
cunoştinţelor

IV. Anunţarea temei
şi a obiectivelor

V. Dirijarea învăţării

VII.Evaluare
formativă

IX.Încheierea lecţiei

 Se verifică cantitativ tema şi  calitativ  prin sondaj, apoi
elevii  vor avea de rezolvat o fişă (conţinut informativ 1)
.

 Se cere  elevilor să  explice cum sunt scrise cuvintele
într-o, într-un  şi   dintr-o, dintr-un din poezia  dată
şi să enunţe regula   învăţată.

 Se anunţă  elevii că azi vor rezolva  mai multe exerciţii
petru a  învăţa mai bine  cum se scriu aceste cuvinte
deci  tema lecţiei este   : - Scrierea corectă a cuvintelor
într-o, într-un  şi   dintr-o, dintr-un.

              Se scrie titlul lecţiei  în caiete.

 Se vor  alcătui    enunţuri  în  care  elevii  să  folosească
grupurile  de  cuvinte  date   şi  să  rezolve  exerciţiile.
(conţinut informativ 2)

 Joc  didactic   „Găseşte cuvântul surpriză!”
Câştigă perechea care a terminat cel mai repede .

 Elevii vor lucre o fişă de lucru.
 (Anexa1)
A.T.
Se interpretează cântecul ,,Broscuţele”

 Se fac aprecieri verbale asupra modului de lucru, asupra 
comportamentului

  

Elevii rezolvă .

 Elevii lucrează sub
îndrumarea
învăţătoarei. 

Elevii  rezolvă
individual fişa.

FIŞĂ DE LUCRU
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1. Completează spaţiile libere folosind cuvintele într-o, într-un, dintr-o, dintr-un:
     Bătrânica a coborât …………………..microbuz.
      Bunicii mei locuiesc ……………………orăşel de munte.
     Mama a pus lalelele primite ……………………….vază.
     ……………….…….scorbură a ieşit un bursuc.
     Ana a gustat puţin …………….……… banană.
     …………………….…. şcoală erau mulţi elevi. 

  2. Alcătuieşte câte un enunţ cu formele: într-o, într-un, dintr-o şi dintr-un.

  __________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________          

     3. Corectează şi continuă textul. Dă-i un titlu potrivit.

                                         
                                                                     ______________
        Mă aflam în vacanţă la munte. Totul era minunat. Brazi drepţi ca nişte lumânări cu flăcări verzi stăteau
alineaţi în jurul meu.
         Dintro dată o pată roşie apăru pentru o clipă. Dintrun brad se auzi un foşnet. Era o veveriţă care sărea dintro
creangă în alta. Dintrun salt a ajuns în varf.
        Priveam la______________________________________________________  
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Proiect de activitate extra colară – ș UN DAR DIN INIMĂ

 Săptămâna Educa iei Globale  15-21 Noiembrie 2021ț

                                          ANU Ă ANGELICAȚ

COALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂCHI I, JUDE UL BOTO ANIȘ Ț Ț Ș

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

A.1. Titlul proiectului: Un dar din inimă
A.2. Categoria în care se încadrează proiectul: voluntariat
B. Coordonator al activită ii:ț

Prof.înv.primar: Anu ă Angelicaț
C. Argument justificare, context:

Con tien i de faptul că voluntariatul reprezintă acea activitate de întrajutorare sau muncă realizată voit iș ț ș
fără a fi plătit i cuvintele utilizate cel mai des atunci când vine vorba despre voluntariat sunt “neremunerat”,ș
“timp liber”, “muncă” dar i ”distrac ie”, elevii colii noastre, de i se aga ă uneori de principalele impedimenteș ț ș ș ț
precum: lipsa timpului liber,  a răsplă ii financiare pentru efortul depus,  îl consideră ca o sursă de experien ă iț ț ș
dezvoltare, dacă nu profesională, cel pu in personală. De la organizarea de evenimente, la proiecte ecologice sauț
proiecte sociale, voluntariatul oferă contactul cu arii ale anumitor domenii care pot reprezenta un real sprijin în
alegerea a ceea ce ne place să facem. Voluntariatul este activitatea perfectă pentru a face lucrurile cu plăcere, a
resim i satisfac ie în urma efortului depus, a rela iona i a te dezvolta i, nu în ultimul rând, de a- i face prieteniț ț ț ș ș ț
noi. Departe de a fi doar muncă gratuită, voluntariatul este i distrac ie, învă are, experien ă i prietenie, este într-ș ț ț ț ș
ajutorare proprie prin al ii.ț

Ajutorarea persoanelor nevoia e reprezintă ansa de a te gândi serios încă o dată la persoanle din jurulș ș
tău, a reflecta, a te răzvrăti asupra sor ii nedrepte pentru unii, a- i sensibiliza sufletul i a te implica pentru a faceț ț ș
un suflet să zâmbească i a te sim i aproape ca prieten.ș ț
NUMĂR DE ELEVI IMPLICAŢI: 93

ACTIVITĂŢI PROPUSE: 

-colectare de produse alimentare sănătoase neperisabile;

-scriere de mesaje;

-distribuirea produselor la famillile nevoia e din comuna Răchi i.ș ț

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. REZUMATUL PROIECTULUI 

Elevii sunt sensibiliza i de suferin a celor din jur cauzată de boli i sărăcie, donând produse alimentare peț ț ș
tot parcursul SEG.

C.2. Obiectivul general /scopul

Dezvoltarea spiritului de întrajutorare, a solidarită ii, toleran ei i prieteniei între oameni din pături socialeț ț ș
diferite.

C.3. Obiective specifice ale proiectului:

Pentru copii:
- în elegerea cauzelor i efectelor sărăciei;ț ș
- dezvoltarea capacită ii de renun are la o parte din bunurile proprii din solidaritate fa ă de semenii lor;ț ț ț
- educarea prin participare directă la activită i de voluntariat.ț
- formarea spiritului de echipă.
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Pentru profesori:
 -       Promovarea toleran ei i solidarită ii;ț ș ț
 -       Planificarea, organizarea şi desfăşurarea  unor activităţi de voluntariat;
-       Atragerea  copiilor  în  cât  mai  multe  activităţi  extraşcolare  şi  extracurriculare  având  la  bază
voluntariatul;

C.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 

-     elevii claselor primare de la coala Gimnazială Nr.1 Răchi iȘ ț
 C.5. Durata proiectului:  21 Noiembrie 2021

C.6. Descrierea activităţilor: 

 Din prima zi a SEG se anun ă  activitatea de voluntariat din data de 21 noiembrie, profesorii organizatoriț
vorbindu-le elevilor la dezbaterile la care au participat de cazurile sociale din comuna Răchi i, la cauzele sărăcieiț
acestor familii i la efectele ei asupra mediului familial. S-a promovat toleran a i solidaritatea de care ar trebui săș ț ș
dea dovadă fiecare elev fa ă de aproapele său. Elevii  au în eles i au confec ionat o cutie în care au colectatț ț ș ț
produsele  alimentare. S-au scris mesaje de încurajare pentru fiecare pachet.  În drum spre familiile nevoia e,ș
elevii au oferit trecătorilor pliantul SEG înso it de un fruct sau o legumă, promovând astfel sănătatea alimenta iei.ț ț

C.7. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele de

evaluare a acestor rezultate:

- Deschiderea de noi orizonturi de cunoaştere;
-Toleran ă i solidaritate între oameni;ț ș
- Relaţionare pozitivă şi constructivistă dintre profesori şi elevi, dar mai ales a elevilor în situaţii diverse de

învăţare.
C.8. Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului:

- evaluarea gradului de implicare şi interesul copiilor pentru proiectul propus;
- evaluarea impactului proiectului asupra participanţilor;
- calitatea activităţilor şi fotografiile realizate.

C.9. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: 

- elevii claselor primare din şcoala noastră;
- profesorii ;
- comunitatea.

C.10. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului:

Menţinerea vie a interesului faţă de eradicarea sărăciei i voluntariat a elevilor, prin lecţii interactive şiș
alte proiecte extracurriculare. 

C.11. Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare:

- se vor face fotografii şi se vor posta pe pagina de web a şcolii;
- prezentarea feedback-ului primit atât de la elevi cât şi de la cadrele participante prin viu grai.

- Articol presa: http://infobt.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=26848:qun-dar-din-inimaq-la-
scoala-rachiti&catid=6:invatamant&Itemid=

Inserarea imagini :
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FORMAREA ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT

Prof. Roşu Andreea-Liliana
Colegiul Tehnic „Traian  Vuia” Oradea

„Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”( Mahatma Gandhi)
Pregătirea tinerei generaţii azi pentru societatea de mâine este o problemă destul de delicată. Educaţia

formală  trebuie  împletită  cu  cea  nonformală,  activităţiile  extracurriculare  oferă  “ocazii  suplimentare  pentru
exercitarea responsabilităţii şi pentru o mai bună înţelegere a vieţii comunităţii"
( Bîrzea, C. Educaţia pentru cetăţenie democratică. Perspectiva învăţării permanente, Consiliul Europei, 2000, p
50) [1]. 

Activităţiile extracurriculare de tip voluntariat au luat amploare în societatea actuală.
Voluntariatul  înseamnă  să  ne  gândim la  aproapele  nostru,  să  dăruim timp,  să  dăm dovadă de compasiune,
dragoste, în elegere.ț  Din punct de vedere etimologic, cuvântul “voluntar”, se referă la oameni i manifestările lor,ș
i o variantă o întâlnim în limba latină “voluntarius”, iar cealaltă în limba franceză ”volontaire”.ș  Potrivit  DEX

voluntariatul înseamnă „activitate desfă uratăș  în folosul altor persoane sau al societă iiț  fără a urmări un câ tigș
material” [2].  

Pentru a veni în sprijinul elevilor mei am optat pentru activităţi extracurriculare organizate de diferite
instituţii,  agenţi  economici  sau organizaţii,  în  parteneriat  cu şcoala,  în  cadrul  proiectelor  educaţionale  de tip
voluntariat.  În rândurile de mai jos voi prezenta, cu titlu de exemplu, un proiect educativ judeţean cu valen ţe de
voluntariat şi beneficiile aplicării lui.

A. DENUMIREA PROIECTULUI  –VOLUNTARIAT-  VIITORUL MEU ÎNCEPE ASTĂZI.  CUM
SPUN : CE ŞTIU  SĂ FAC? 

a) Titlul : Viitorul meu începe astăzi. Cum spun : Ce ştiu  să fac? 
b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: CIVIC 
c) Tipul de proiect: judeţean
B. APLICANTUL

 Coordonate de contact: Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Oradea 
  Responsabil: prof. dir. .....................
 Coordonator: prof. Roşu Andreea-Liliana

                Echipa de proiect: Aici se trec membrii echipei de proiect
 Experienţă în domeniul proiectului: În cadrul Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Oradea se derulează o

serie de proiecte, de la cele locale şi până la cele cu finanţare internaţională. Echipa de proiect are experienţă
în privinţa implementării proiectelor şi programelor educaţionale.
C. CONTEXT

Crearea unei punţi de legătură între învăţământul de masă şi cel special, atât în timpul cât şi în afara orelor de
şcoală precum şi implicarea personală în găsirea şi aplicarea de soluţii la problemele comunităţii locale nu sunt
lucruri care se realizează de la sine, ci print-o strânsă colaborare.  Implicarea celor două părţi: elevi voluntari şi
elevi beneficiari (persoane aflate în dificultate) în desfăşurarea unor activităţi aduce doar beneficii atât pentru o
parte cât şi pentru alta şi implicit pentru societate.
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D. DESCRIEREA PROIECTULUI
Scop: Creşterea şanselor de integrare educaţională şi socială a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, precum şi
dezvoltarea la voluntari a următoarelor calităţi: iniţiativă, angajament, ingeniozitate, responsabilitate, creativitate,
flexibilitate, empatie.
Obiective:
- să înţeleagă şi să promoveze valorile voluntariatului: susţinere reciprocă, toleranţă, non-discriminare;
- să depăşească prejudecăţile sociale şi să elimine ignoranţa;
- să identifice nevoile celor din comunitate şi să descopere bucuria de a oferi sprijin celor care au nevoie;
- să  îşi dezvolte abilităţile antreprenoriale şi sentimentul de cetăţean responsabil;
- să formeze atitudini de deschidere, curiozitate, toleranţă şi respect pentru dreptul de    a fi diferit;
- să stimuleze abilităţile creative, imaginative şi de expresie;
- să-şi dezvolte abilităţile şi talentele individuale, urmărindu-şi vocaţia;
- să se întocmească şi să se susţină corect un CV;
- să îşi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă; 
- să îşi dezvolte abilitatea de a comunica şi de a stabili prietenii.
Grup  ţintă: 
direct: elevi din clasele: clasa pregătitoare, I-XII. 
indirect: ceilalţi elevi, părinţii, comunitatea locală.
Durata: decembrie-mai 2022

            Conţinutul proiectului:  Se implementează prin activităţi de voluntariat   şi se are în vedere: îmbunătăţirea
experienţelor  de  viaţă  ale  voluntarilor  şi  beneficiarilor,  dezvoltarea  pe  plan  personal  şi  professional,  dezvoltarea
cunoştinţele şi abilităţile cu privire la aspecte importante ale educaţiei, într-un mod plăcut şi interesant prin activităţi  de:
socializare, cooperare, joc de rol.

E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 
Structură:

Nr.
crt

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabil Rezultate Observaţii

1. Selecţia elevilor
beneficiari  şi
vountari

Clasele:
pregătitoare,
I-XII.

Decembrie
2021 Toţi membrii

 

Întocmirea
tabelelor
nominale  cu
elevii beneficiari
şi voluntari.

Meserii în viitor Clasele:
pregătitoare,
a VIII-a

Ianuarie
2022

Toţi membrii Poster  :  Meserii
în  viitor  (Clasa:
Pregătitoare)
Sau 
PPT cu tema: 
Meserii în viitor
(a VIII-a)

Elaborare  CV-
voluntari

Clasele 
 IX- XII.

Februarie
2022

Toţi membrii Întocmire  CV
elevi voluntari.

Elaborare  CV-
beneficiari

Clasele 
 IX- XII.

Martie
2022

Toţi membrii Întocmire  CV
elevi  beneficiari
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prin  colaborare
cu  elevii
voluntari.

Joc de rol:
Imi  susţin  CV-
ul,  spun ce ştiu
să fac

Clasele 
 IX- XII.

Aprilie
2022

Toţi membrii Elevii
beneficiari
învaţă să îşi
susţină  CV-ul
elaborat  pentru
domeniul  de
activitate în care
se pregătesc.

         Dezbatere pe
baza  activităţiilor  din
proiect -Masă rotundă

Clasele:
pregătitoare,
IX- XII.

Mai 
2022

Roşu
Andreea-
Liliana

Raport parţial;
 Raport  final
comun

F.  EVALUARE – CALITATE
         Evaluare internă: de către echipa de proiect    

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI: de către coordonatorul de proiect prin elaborarea de rapoarte
ca urmare a realizării fiecărei sarcini.

 H. REZULTATE: CALITATIVE: îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre modalitatea de elaborare
şi susţinere CV în domeniul de activitate în care se pregătesc profesional;  înţelegerea mai bine a nevoilor şi
dificultăţilor cu care se înfruntă alţi oameni din apropierea ta; trezirea sentimentului de satisfacţiei, ca rezultat al
implicării într-o misiune folositoare şi plină de provocări. 
              CANTITATIVE: obţinerea de materiale didactice utile în educaţia formală.

 I. DISEMINAREA PROIECTULUI: se va realiza prin redactarea unui articol în revista Generaţia Vuia
şi/sau crearea unui panou al proiectului.

J. IMPACTUL PROIECTULUI:  eliminarea prejudecăţilor sociale şi a ignoranţei şi curaj în căutarea
unui loc de muncă.

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: după încheierea proiectului elevii vor avea noţiuni despre
elaborare şi susţinere CV în vederea accederii pe piaţa muncii.

L. BUGETUL PROIECTULUI
o Surse de finanţare: fonduri proprii

o Costurile pe activităţi: nu este cazul

o Buget: 100 RON (din sponsorizare)

      M. Parteneri
             externi: (ong-uri, instituţii locale etc) 
             N. ANEXE - Acorduri parteneriate 

În  domeniul  educa iei,ț  voluntariatul  are  rol  în  dezvoltarea  personală  i  profesională  aș  tinerilor. Prin
desfăşurarea ac iunilor  de  voluntariat  putem  ob ine  competen e  sociale,  abilită i,  dar  i  cuno tin e  noi.ț ț ț ț ș ș ț
Voluntariatul este o activitate demnă de a fi sprijinită i practicată în coală.ș ș
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Proiect  didactic

Prof. Violeta Chelaru

coala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” RomanȘ

Clasa a II-a

Disciplina op ionalăț : Educa ie pentru sănătateț

Subiectul: Sim urile, detectivi ai creieruluiț

Scopul:

Dezvoltarea analizatorilor, a acuită iiț  senzoriale prin antrenarea organizată iș  sistematică a capacită iiț
senzoriale a copilului

Stimularea interac iunii cu mediul înconjurător i cu ceilal i semeniț ș ț

Competen e ale învă ării integrate:ț ț

Comunicare în limba română

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
2.4. Exprimarea propriilor  idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu  litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care reprezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
 Matematică i explorarea mediuluiș
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare
şi/sau grupare ori de câte ori este necesar
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural
4.1.Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici,reprezentări prin desene şi
operatorii logici,, şi” , ,,sau” , ,,nu”
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
Dezvoltare personală
1.1.Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate
2.1.Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal
2.3.Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
3.1.Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate
Arte vizuale i abilită i practiceș ț
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1.1.Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr -o varietate de forme
artistice
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1. Identificarea unor caracteristici proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
2.2. Eprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.4. Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor lucrărilor realizate prin efort propriu
Muzică i mi careș ș
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunete din mediul înconjurător, cu durate, intensităţi şi
viteze de succesiuni diferite
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată , pe un cântec simplu sau pe audiţie
Obiective opera ionale:ț

OC1-să denumească organele de sim  ale corpului;ț
OC2-să identifice culori iș  nuan e ț  raportându-se vizual la obiectele din mediul apropiat sau la volumul
de reprezentări acumulat; 
OC3-să diferen iezeț  calită ileț  de ordin olfactiv recunoscând însu irile  (ș  miros  plăcut  /  nepl ăcut,
parfumat / floral, în epător,ț  fructat,etc);
OC4-să recunoască auditiv sunete, zgomote, pocnete, fluierături, etc. produse de diferite obiecte
cunoscute;
OC5-să diferen iezeț  calită ileț  de ordin gustativ ale unor alimente: gust dulce, acru, sărat, amar;
OC6-să diferen iezeț  tactil însu irile contrastante aleș  obiectelor: tare-moale, aspru-neted, gros-subtire,
cald-rece; 
OC7-să descrie  anumite obiecte după: formă, mărime, culoare, gust, miros, auz, pipăit;
OM: să mânuiască materialul didactic pentru identificarea însu irilor acestuia;ș
OA: dezvoltarea sim uluiț  de  observa ie,ț  al interesului pentru cunoa tere,ș  al lucrului  în  perechi prin
cooperare.
Strategie didactică: inductivă, evaluativă.
Metode şi procedee: conversaţia  euristică, observarea  spontană  i  dirijată,  ș explicaţia, exerciţiul,
instructajul verbal, problematizarea, jocul , braimstorming-ul, Pălăriile gânditoare.
Mijloace de învăţământ: Spirala senzorială, ”minibarul” veveri ei, lada cu nisip,  ț  alimente cu gusturi
diferite  (lămâie, ciocolată, sare, zahăr) , recipiente mici cu lichide, flori iș  alimente pentru miros (o et,ț
parfum, coajă  de portocală, castravete, usturoi,  ceapă, levăn icț ă) , cutii cu semin eț  în care vor fi
amestecate  obiecte (cuburi, nasturi, be iț oare),ș  sta ia  muzicalăț ,  ghicitori,  joc  ”Corpul  uman”,
stimulente-stickere.
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
Resurse umane: 29 elevi.

Resurse temporale: 3 ore
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Bibliografie:

https://telespa.uaic.ro/promotional.php

http://programe.ise.ro/

Programa  revizuită  pentru  op ionalul  Educa ie  pentru  Sănătate  -ț ț
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/20774
Enciclopedie pentru copii, ”Spune-mi! Ce este?”, Larousse, 2018

SCENARIUL DIDACTIC

Conduc elevii în Grădina Senzorială ”MAGIC”, Ia i.ș

Le expun faptul că vom vizita doar o parte din centrele de interes ale Grădinii, cele potrivite cu 
activitatea de astăzi, ”Sim urile – detectivi ai creierului”.ț

Începem cu interpretarea veselă a cîntecului ”Chipul meu” .

https://www.youtube.com/watch?v=AqcGeEjSR6A&t=49s

Se va purta o scurtă discu ie cu copiii despre unele ț activită iț  zilnice (trezirea, gimnastica, micul
dejun,etc), care să reliefeze folosirea sim urilor. ț

- Astăzi o să continuăm să ne cunoa tem mai bine, să explorăm pu in ”puterile ” noastre cu careș ț
am fost înzestra i.ț

- Să începem cu lucrurile cele mai simple i să le descoperim împreună.ș
- Care este primul lucru care vi se întâmplă diminea a? ț

(Ex. Sună ceasul, te treze te mama= ș auzi; 
deschizi ochii=vezi lumina, lucrurile din cameră, pe mama; 
te speli pe mâini i pe fa ă cu apă caldă sau rece= ș ț atingi i ș sim iț  cu ajutorul pielii; 
te parfumezi= miro iș ; 
mănânci= gu tiș ). 

Toate acestea se numesc sim uri,ț  adică func ii ț (fiecare organ trebuie să facă o anumită treabă, un
anumit serviciu) ale corpului prin care intrăm în contact cu lumea înconjurătoare. 

Se precizează faptul că i plantele, animalele, insectele  au sim uri, date de organe diferite decât ș ț
ale omului. 

Veveri a vrea alune ț

Că sunt proaspete i bune.ș

Viviana-ntinde mâna,
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Veveri a prinde una,ț

Ochi orii curio iș ș

O privesc acum voio i.ș

Ca vântul pleacă spre casă

Cu aluna cea gustoasă. 

Se desprind informa iile din poezie referitoare la organele de sim , apoi elevii sunt invita i săț ț ț
viziteze anumite centre din Grădina senzorială ”MAGIC”. După o primă vizualizare a componentelor
acestor ”col uri” din natură, elevii sunt solicita i să descopere ce sim uri sunt folosite în aceste zone aleț ț ț
Grădinii. 

Zonele de interes: Exemple de activități de învățare:

 tactil: spirală senzorială cu diferite 

texturi aspre, dure, moi, reci 

(marmură, lemn, scoarţă, scoici, corali

etc.), lada cu nisip;

AVAP: * mandale lângă Spirala senzorială, 

folosind atât materiale din Grădină, cât și 

materiale pregătite de învățător împreună cu 

elevii (nuci, castane, alune, mărgele, nasturi, 

bețișoare) sau frunze culese din Grădină.

            *trasarea unor contururi la lada cu nisip: 

palme, ochi, nas, urechi, gură.

MEM: probleme care se rezolvă prin înmulțire 

pe baza grupărilor de obiecte din spirală.

 auditiv: staţie muzicală dotată cu tobe

Bongo, chimvale, tuburi 

Boomwhackers, clopote tubulare;

MM: diverse melodii compuse de copii la stația 

muzicală.

Joc muzical: ”Deschide urechea bine”

 vizual: băncuța curcubeu, 

ciupercuțele curcubeu, roata cu 

sarcini vesele; joc ”Corpul omenesc”;

CLR: elevii citesc ghicitori pentru fiecare organ 

de simț din cărțile pregătite pentru activitate. 

(Anexa 1)

DP: exerciții și jocuri de rol la Roata cu sarcini 

distractive.

AVAP: exercții orale prin care se explică 

modalități de combinare a culorilor

MEM: joc ”Corpul omenesc”

 olfactiv: copaci, arbuşti, panouri cu 

plante aromatice, decorative şi 

MEM: alimente pentru miros (oțet, parfum, 

coajă de portocală, castravete, usturoi, ceapă, 
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medicinale, diverse jardiniere cu flori, 

foişor decorat cu ghivece de flori;

levănțică).

 gustativ: „mini-bar” pentru veveriţe, 

căsuţă pentru păsări.

MEM: degustarea unor produse aduse de către 

învățător: bomboane, felii de lămâie, grapefruit,

sare, recipiente mici cu lapte, suc, ceai, apă.

Elevii lucrează pe fiecare zonă,  experimentând materiale, fenomene i situa ii inedite. Se ș ț
urmăre te astfel dezvoltarea tuturor sim urilor antrenate în activită i.ș ț ț

După o pauză de joacă i recreere prin Grădină, urmează momentul de ș Ob inere a performan eiț ț
în care se aplică metoda Pălăriile gânditoare. Elevii sunt împăr i i în ase grupuri.ț ț ș

Grupul 1 - Pălăria albă - informează
Enumera i denumiriț  de meserii pentru care unul dintre sim uri trebuie să fie deosebit de dezvoltat.ț  
Pianist: auzul, pipăitul;
Pictor: văzul; 

Cofetar: gustul.

Grupul 2 - Pălăria albastră – clarifică
Trasa i coresponden ele:ț ț
Ochi miros sunete, zgomote
Urechi văz aroma fructelor, respira ieț
Nas          auz         culoarea, dimensiunea, forma corpurilor 
Limbă         pipăit         sărat/ dulce, vorbire
Piele          gust         temperatura, umeditatea unui corp

Grupul 3 - Pălăria neagră  -      identifică

Scrie i cinci reguli de protejare a organelor de sim ,ț ț  câte una pentru fiecare organ.

Ochi- 

Nas-

Urechi-

Limbă- 

Pielea-
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Grupul 4 -Pălăria galbenă –aduce beneficii

Explica iț  proverbele:

Să- i vezi gunoiul din ochiul tău! ț (Să- i recuno ti gre elile, să nu critici pe al ii.)ț ș ș ț

Nu- i băga nasul unde nu- i fierbe oala. ț ț (Nu te implica în problemele care nu te privesc.)

Surdul n-aude, dar le potrive te.ș  (Inventează lucruri neadevărate.)

Grupul 5 - Pălăria ro ie – spune ce simte despre…ș

Imagina i-vă că sunte iț ț  la mare. 

Ce sim i i? ț ț  (Cald, soare, zgomot, valuri, apă)

Ce sim uri v-au ajutat să vă bucura i de priveli te?ț ț ș   (văz, auz, pipăit)

Grupul 6 - Pălăria verde – generează idei noi

Forma iț  enun uriț  conform modelului.

Model: Simt mirosul plăcut al ceaiului de fructe cu ajutorul nasului.

Posibile răspunsuri ale elevilor:

Simt gustul dulce a mierii de albine cu ajutorul limbii. 

Simt gustul acru de lămâie cu ajutorul limbii.

Simt mirosul plăcut al narciselor cu ajutorul nasului.

Lec ia se încheie cu recompensarea copiilor cu stikere i cu promisiunea că vom mai desfă uraț ș ș
lec ii i cu alte ocazii în acest spa iu natural minunat. Elevii au fost încuraja i să- i prezinte o impresieț ș ț ț ș
despre activitatea desfă urată în Grădina senzorială ”MAGIC”.ș

Anexa 1

GHICITORI

Ziua, ferestre deschise  Două pâlnii mititele
Noaptea, două cercuri cu vise. Tot ce tii,ș  trece prin ele.

                                              (ochii)                           (urechile)

Dacă un miros nu-i place, Sunt doi fra i gemeni.ț  
El se strâbmă, n-ai ce face! Vor să se vadă,

(nasul) Dar un munte îi desparte.
(ochii iș  nasul)

Ce ede înș  apă Mereu o ai cu tine,
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iȘ  tot se adapă? Cu ea te sim iț  mai bine,
Omul îmbătrâne te,ș Uneori e de găina
Ea nu putreze te.ș Ba chiar mai iș  transpiră.
                              (limba)                                   (pielea)
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MODEL PROIECT DIDACTIC

Pîrlog Nicoleta
coala Gimnazială “Sfântul Nicolae” VînătoriȘ

Disciplina: Educa ie fizică i sportț ș
DATA:  
CLASA: a VIII-a                                                                             
EFECTIV:  ____elevi (___ băie i i ____fete)ț ș  
LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă
DURATA: 40 min.
                                                                                                                                                                        

TEMELE LEC IEIȚ
1. Gimnastică acrobatică: no iuni teoretice despre elementele acorbatice însuşite în clasele anterioare ț
cu accent pe execuţia corectă a acestora
2.  Calitatea Motrică: FOR AȚ  – for ă dinamică segmentară cu accent pe for ă membre superioare i ț ț ș
membre inferioare

OBIECTIVE OPERA IONALE:Ț
La sfâr itul orei elevii trebuie:ș
Motrice: 
Ob.1. să execute cu u urin ă un element acrobatic însu it în clasele anterioareș ț ș
Ob.2. să aplice, în cadrul lucrului individual exerciţii pentru dezvoltarea principalelor grupe musculare
Cognitive:
Ob.1. să recunoască, să identifice i să execute elementele acrobatice expresiv, separat şi legate între eleș
Ob.2. să cunoască principalele mijloace de dezvoltare a forţei membrelor inferioare şi superioare
Afective:
Ob.1.  să  demonstreze  aten ie,  echilibru  i  control  emo ional  atunci  când  aplică  deprinderileț ș ț
învă ate/consolidate în întreceri sau complexe de exerci iiț ț
Ob.2. să dea dovadă de încredere în propriile for e i în colaborarea cu partenerii de grupț ș
Strategia didactică:
Metode si procedee: exersarea, explica ia,execu ia, demonstra ia, joculț ț ț
Forme de organizare:frontal, individual, pe echipe
Materiale necesare:  cercuri de gimnastică, scaun, sticle de apă (0,500g), bancă, videoproiector, 
flipchart, muzică
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Momentul

şi durata

Conținuturi, mijloace, sisteme de

acționare, exerciții
Dozare

Strategii didactice

Obs.Formații de

lucru
Metode

Indicații metodice şi

organizatorice

1. Organizarea

colectivului de

elevi

3 min.

adunarea și alinierea colectivului

verificarea echipamentului și a stării de 

sănătate

comunicarea temelor lecției

Captarea atenției: Joc „Freeze Dance”

1 min

2 min

- pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- explicația

- demonstrația

- conversația

- exersarea

- observarea

- să răspundă la comenzi

- să păstreze distanța 

regulamentară

- corectarea pozițiilor 

„drepți”, „pe loc repaus”

- se va urmări corectitudinea 

execuțiilor

- se va insista pe păstrarea 

distanțe între elevi

https://www.youtube.com/

watch?v=A1vdKfXlB_g
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Momentul

şi durata

Conținuturi, mijloace, sisteme de

acționare, exerciții
Dozare

Strategii didactice

Obs.Formații de

lucru
Metode

Indicații metodice şi

organizatorice

2. Pregătirea

organismului

pentru efort

5 min.

mers pe vârfuri

mers pe călcâie

joc de glezne

revenire

genunchii sus

revenire

pendularea gambelor spre înapoi

revenire

pendularea picioarelor întinse spre  

înainte

revenire

pendularea picioarelor întinse spre înapoi

revenire

10 sec.

10 sec.

3x10 rep.

3x10 rep.

3x10 rep.

3x10 rep.

3x10 rep.

- pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- explicația

- demonstrația

- exersarea

- observarea

- cu brațele întinse sus

- de coate apucat

 -se vor face corectările de 

rigoare

-accent pe frecvența 

execuției

-revenirea se va execută din  

mers cu mișcări de respirație
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Momentul

şi durata

Conținuturi, mijloace, sisteme de

acționare, exerciții
Dozare

Strategii didactice

Obs.Formații de

lucru
Metode

Indicații metodice şi

organizatorice

3. Influențarea

selectivă a

aparatului

locomotor

8 min.

Complex de dezvoltare fizică armonioasă:

Ex.1 P.I. stând depărtat, cercul în față de 

mijloc apucat:

T1 - flexie

T2 - extensie

T3 - îndoire laterală stânga

T4 - îndoire laterală dreapta

T5-8 - idem T1-4

Ex.2 P.I. stând depărtat, cercul în față de 

mijloc apucat:

T1 -  ducerea cercului sus, deasupra 

capului, brațele întinse, cercul mentinadu-

și poziția verticală

T2 - revenire la poziția inițială

T3 - ducerea cercului înainte, brațele 

întinse, cercul având poziția paralelă cu 

solul

T4 - revenire la poziția inițială

Ex.3 P.I. stând depărtat, cu cercul în mâna

stângă, brațul întins lateral:

T1 -  ducerea cercului cu mâna stângă din 

lateral, sus

T2 - preluarea cercului de sus cu mâna 

dreaptă și ducerea lui lateral dreapta, 

brațul întins

T3 - ridicarea cercului sus cu mâna dreaptă

2x8t

3x8t

3x8t

- pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- explicația

- demonstrația

- exersarea

- observarea

- ochii sunt deschiși pe toată 

durata exercițiului

-se va urmări corectitudinea 

execuției

- elevul care rămâne pe 

ultima linie poate fi trecut în 

față alături de profesor
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Momentul

şi durata

Conținuturi, mijloace, sisteme de

acționare, exerciții
Dozare

Strategii didactice

Obs.Formații de

lucru
Metode

Indicații metodice şi

organizatorice

Ex.5 P.I. stând depărtat, cercul în față, de 

mijloc apucat:

T1 - răsucirea trunchiului spre stânga

T2 - revenire la poziția inițială

T3 - răsucirea trunchiului spre dreapta

T4 - revenire la poziția inițială

T5-6 - idem1-2

T7-8 - idem 3-4

Ex.6 P.I. stând depărtat, brațele întinse 

sus cu cercul deasupra capului:

T1 - îndoirea trunchiului spre stânga

T2 - revenire la poziția inițială

T3 - îndoirea trunchiului spre dreapta

T4 - revenire la poziția inițială

T5-6 - idem1-2

T7-8 - idem 3-4

Ex.7 P.I. stând depărtat,  cercul în față 

apucat cu ambele mâini de mijloc, din 

lateral:

T1 - ducerea cercului sus, deasupra 

capului, brațele întinse

T2 - revenire cu cercul la piept

T3 - ghemuit, cercul la piept 

T4 - revenire

T5-6 - idem 1-2

T7-8 - idem 3-4

3x8t

3x8t

3x8t

- pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- explicația

- demonstrația

- conversația

- exersarea

- observarea

-brațele sunt întinse, rotările 

se execută fără pauză
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Momentul

şi durata

Conținuturi, mijloace, sisteme de

acționare, exerciții
Dozare

Strategii didactice

Obs.Formații de

lucru
Metode

Indicații metodice şi

organizatorice

T7-8 - revenire la poziția inițială

Ex.9 P.I.  stând depărtat:

T1 - fandare înaltă laterală stânga

T2 - revenire la poziția inițială

T3 - fandare înaltă laterală dreapta

T4 - revenire la poziția inițială

T5-6 - idem1-2

T7-8 - idem 3-4

Ex.10 P.I. stând, cercul apucat de mijloc 

cu ambele mâini:

T1-8 - sărituri ca mingea în toate planurile

Ex.11 P.I. stând

T1-4 -  exerciții de repirație

3x8t

4x2t

1x8t

- pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- explicația

- demonstrația

- conversația

- exersarea

- observarea

-contactul cu solul pe pingea 

cât mai elastic

- întoarcere spre stânga
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Momentul

şi durata

Conținuturi, mijloace, sisteme de

acționare, exerciții
Dozare

Strategii didactice

Obs.Formații de

lucru
Metode

Indicații metodice şi

organizatorice

5. Gimnastică

Acrobatică

6 min.

Noțiuni  teoretice  a  elementelor  din

gimnastica  acrobatică  însuşite  în  clasele

anterioare cu accent pe execuția corectă a

acestora: 

Elemente statice:

- cumpăna pe un picior

- cumpăna pe un genunchi

- semisfoara

- stând pe omoplați

- podul de jos

- stând pe cap(băieți)

- sfoara (fete)

Elemente dinamoce:

- rulări

- rostogoliri din ghemuit în ghemuit

- rostogoliri din depărtat în depărtat

- roata laterală(fete)

6 min.

- pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- explicația 

- demonstrația 

- exersarea 

- observarea 

https://www.youtube.com/

watch?v=kIMJMbUvveg

Exercițiul nr.1 3x10 rep. - explicația 
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Momentul

şi durata

Conținuturi, mijloace, sisteme de

acționare, exerciții
Dozare

Strategii didactice

Obs.Formații de

lucru
Metode

Indicații metodice şi

organizatorice

6. Dezvoltarea

calității

motrice forța

13 min.

semigenuflexiuni

Exercițiul nr.2

flotări cu mâinile sprijinite  pe bancă

Exercițiul nr.3

 şezând,  întinderi  ale  picioarelor  spre

înainte,  îndoiri  ale  picioarelor  şi  ducerea

genunchilor la piept. 

Exercițiul nr.4

flotări pentru triceps 

Exercițiul nr.5, cu greutăți

flexia brațului pe antebraț

Exercițiul nr.6, cu greutăți

ridicări ale brațelor în lateral (fluturări)

 Exercițiul nr.7, cu greutăți

brațele ridicate sus: îndoirea brațelor 

înapoi cu ducerea ganterelor la ceafă, 

revenire.

Exercițiul nr.8, cu greutăți

fandarea piciorului stâng în față, odată cu 

ducerea brațelor prin înainte sus, revenire 

în poziția inițială și fandarea celuilat picior

3x10 rep

3x10 rep

3x10 rep

3x10 rep

3x10 rep

3x10 rep

3x10 rep

- pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- demonstrația 

- exersarea 

- observarea 

- explicația 

- demonstrația 

- exersarea 

- observarea 

-  din poziția stând depărtat, 

flexarea genunchilor, 

ducerea brațelor îndoite spre

înainte

- din poziția culcat facial 

sprijinit pe palme și pe 

vârfurile picioarelor, corpul 

întins, privirea înainte. 

Îndoirea brațelor până la 

apropierea pieptului de 

bancă și revenire în poziția 

inițială

-stând, trunchiul drept,  

întinderea și îndoirea 

brațelor

-  stând depărtat,  îndoirea  și

întinderea brațelor

-  stând  depărtat,  ridicarea

brațelor prin lateral la nivelul

umerilor

stând depărtat cu gantere în

ambele mâini
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Momentul

şi durata

Conținuturi, mijloace, sisteme de

acționare, exerciții
Dozare

Strategii didactice

Obs.Formații de

lucru
Metode

Indicații metodice şi

organizatorice

7. Revenirea

organismului

după efort

3 min.

mers pe loc, cu relaxare

rezolvarea rebusului  sportiv cu temă

2 min. - pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- exersarea

- demonstrația

- explicația

-să execute corect exercițiile 

de respirație

https://www.didactic.ro/

instrumente-interactive/

rebus/rebus-sportiv-for-a

8. Încheierea

lecției

2 min.

reorganizarea colectivului de elevi

aprecieri pozitive și negative asupra 

activității desfășurate

salutul

1 min.

1 min.

- pe 3 șiruri

      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺
      ☺ ☺ ☺

- conversația

- notarea 

curentă

- profesorul se va asigura că 

elevii sunt atenți la 

recomandările efectuate

“BUNĂ ZIUA”
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PROIECT DE EDUCA IE EMO IONALĂ ÎN SPRIJINUL COPIILOR PROVENI I DINȚ Ț Ț
MEDII DEFAVORIZATE/ COPII CU CES - 

„ÎN LUMEA EMO IILOR”Ț

 Prof. Înv. Pre colar Ardelean Raluca Floricaș
Grădini a Cu Program Prelungit Nr.52 Oradeaț

DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU
d) Titlul : „ În lumea emo iilor”ț
e) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează:  Dezvoltare emo ionalăț

CONTEXT
Este deja o certitudine că dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale reprezintă un instrument eficient în

formarea personalităţii şi caracterului, în cultivarea valorilor universale, valori la care copilul se va raporta şi care-
i vor călăuzi viaţa adultă de mai târziu. Întrucât perioadele preşcolară şi şcolară mică sunt de intense schimbări,
adaptări  şi  achiziţii  în  viaţa  copilului,  în  care  emoţiile  însoţesc  toate  manifestările  acestuia,  o  înţelegere
aprofundată a acestora va conduce la cunoaşterea unor modalităţi  prin care anumite emoţii  pot  fi  gestionate.
Cunoa terea i gestionarea emo iilor este cu atât mai importantă pentru copiii proveni i din medii defavorizate sauș ș ț ț
copiii cu CES.

 Ca educatori, avem datoria de a ne implica activ în dezvoltarea socio-emoţională a acestor copii, de a
crea şi de a implementa contexte diversificate de explorare şi  exersare a competenţelor emoţionale şi  a celor
sociale. Cultivarea i promovarea rela iilor intrapersonale i interpersonale înseamnă autocunoa tere, acceptare iș ț ș ș ș
cooperare ca entitate/grup.
     Emoţiile sunt  importante pentru că ajută la formarea şi  menţinerea relaţiilor  cu ceilalţi,  ajută copiii  să se
adapteze  la  mediul  social  al  grădiniţei  şi  la  situaţiile  complexe  de  viaţă.   În  acest  context,  dobândirea  unor
strategii de reglare emoţională favorizează capacitatea de a exercita controlul asupra propriului comportament, iar
abilităţile de a-şi înţelege propriile emoţii şi ale celorlaţi şi de a le exprima în mod adecvat sunt esenţiale pentru
relaţionarea cu cei din jur.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Scop:  Stimularea copiilor  pe direc ia unei  exprimări  emo ionale deschise,  autentice,  spontane i  descoperireaț ț ș
abilită ilor empatice, antrenarea conduitelor prosociale i de socializare. ț ș
Obiective:

 Identificarea emo iilorț  ;
 Verbalizarea diferitelor situa ii trăite cu încărcătură emo ională  ;ț ț
 Recunoa terea emo iilor pozitive i negativeș ț ș  ; 
 Identificarea reac iilor emo ionale proprii i ale celorlal i;ț ț ș ț
 Exersarea modalită ilor adecvate de gestionare a emo iilor negative;ț ț

Grup  ţintă:
 direct: pre colari, cadre didacticeș
 indirect: ceilalti copii, părinţii, comunitatea locală
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

- Implicarea  unită ilor  colare  în  cadrul  proiectului  -ț ș  Prezentarea  proiectului,  adunarea  partenerilor  de
proiect

- Popularizarea proiectului - Lansarea proiectului 
- ”Roata emo iilor!ț  - Realizarea unor postere, citirea de povesti, poezii i aplica ii terapeutice ș ț
- „Exprim ceea ce simt” - mini scenete, desene, povesti, poezii, jocuri terapeutice,
- ”Învă  de la cei mari”  -ț  Identificarea reac iilor emo ionale proprii i ale celorlal i;ț ț ș ț
- Întâlnire cu psihologul, consilierul psihopedagogic,
- „Culorile prieteniei ”- Atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
- Pălăria magică pentru solu ii” - ț Exersarea modalită ilor adecvate de gestionare a emo iilor negative;ț ț
- Prezentarea  rezultatelor  activită ilor  -ț  Colectarea  de  imagini,  video  de  la  participantii  proiectului.

Acordarea de diplome si adeverinte.

MONITORIZAREA PROIECTULUI
- Evaluarea efectelor pozitive ale proiectului asupra copiilor, părin ilor i comunită iiț ș ț
- Implicarea efectivă a celor împlica i în realizarea proiectuluiț
- feedback-urile pozitive din partea beneficiarilor;
- evaluarea impactului asupra cadrelor didactice ( număr de participanţi)

 REZULTATE: 
CALITATIVE: 

 Dezvoltarea  rela iilor  de  colaborare  i  împărtă irea  experien ei  pozitive  între  cadrele  didactice  iț ș ș ț ș
colectivele de copii pe care îi îndrumă. 

 Realizarea unei mini brosuri cu imagini din activitătile desfasurate
 Implicarea activă a cadrelor didactice i a copiilor în activită ile desfă urate în cadrul proiectului.ș ț ș

CANTITATIVE:
 Antrenarea unui număr cât mai mare de copii i cadre didactice.ș

DISEMINAREA PROIECTULUI
Rezultatele proiectului  i  experien a pozitivă vor fi  cunoscute la nivelul  tuturor participan ilor la proiect,ș ț ț
comunită ii locale, prin diferite mijloace de comunicare:ț
 Comisiilor 
 Articole în presă
 Referate 
 Website

 IMPACTUL PROIECTULUI
 Implementarea proiectului va avea impact asupra: 

o grupului intă – generarea unor schimbări specifice; ț

o grădini ei, scolii – ț Stimularea copiilor pe direc ia unei exprimări emo ionale deschise, autentice,ț ț

spontane i descoperirea abilită ilor empatice, antrenarea conduitelor prosociale i de socializare.ș ț ș
o partenerilor din proiect – dobândirea unor informa ii i abilită i.ț ș ț
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o comunită ii localeț

 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 posibilitatea de dezvoltare i continuare ulterioară a proiectului educativ i în anul colar viitorș ș ș
 posibilitatea de a atrage noi parteneri de proiect interesa i, de derularea unor astfel de activită i.ț ț

2085



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

PROIECT DIDACTIC

DATA: 12.04.2019
UNITATEA DE INVĂ ĂMÂNT:Liceul Teoretic ,, Gabriel epelea,, BorodȚ Ț
CLASA: a-II-a A
PROPUNĂTOR:Morong Anamaria
ARIA CURRICULARĂ: Limbă i comunicareș
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Bun venit, primăvară!
SUBIECTUL LECŢIEI: „Pentru tine,primăvară!”
TIPUL LECŢIEI: fixare i consolidareș
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: 

Comunicare în limba română
Arte vizuale i abilită i practiceș ț

             Muzică i mi careș ș
OBIECTIV FUNDAMENTAL: fixarea i consolidarea cuno tin elor referitoare la poezia ,,Pentru, tine primăvară! de Otilia Cazimirș ș ț
COMPETEN E GENERALE:Ț
1.Receptarea de mesaje orale în context de comunicare cunoscute
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situa ii de comunicareț
3.Receptarea unei varietă i de mesaje scrise, in context de comunicare cunoscuteț
COMPETEN E SPECIFICEȚ
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
OBIECTIV FUNDAMENTAL: fixarea i consolidarea cuno tin elor referitoare la poezia ,,Pentru, tine primăvară! de Otilia Cazimirș ș ț
COMPETEN E GENERALE:Ț
1.Receptarea de mesaje orale în context de comunicare cunoscute
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situa ii de comunicareț
3.Receptarea unei varietă i de mesaje scrise, in context de comunicare cunoscuteț
COMPETEN E SPECIFICEȚ
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.3  Identificarea sunetelor i silabelor în cuvinte i a cuvintelor în  enun uri rostite cu claritateș ș ț
2.1 Formularea unor enun uri proprii în situa ii concrete de comunicareț ț
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3.2 Identificarea semnifica iei unor simboluri, în context cunoscuteARTE VIZUALE I ABILITĂ I PRACTICEț Ș Ț
2.3 Realizarea de produse utile i/sau estetice combinând material u or de prelucrat i tehnici accesibileș ș ș
MUZICĂ I MI CAREȘ Ș
3.1 Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente pe limbaj muzical 
OBIECTIVE OPERA IONALE:Ț
O1. Să citească cursiv, corent i expresiv poezia,, Pentru,tine primăvară! de Otilia Cazimir,ș
O2.Să folosească cuno tin ele dobândite anterior pentru rezolvarea sarcinilor primiteș ț
O3. Să identifice in cadrul poeziei semnele primaverii,
O4. Să utilizeze corect instrumentele i tehnicile de lucru decupare,lipire, asamblare în vederea       ob inerii produsului finit.ș ț
O5.Să participe activ i afectiv la activitate. ș
RESURSE PROCEDURALE:

METODE I PROCEDEE:Ș
 Conversa iaț
 Explica iaț
  Exerci iulț

RESURSE MATERIALE:
MIJLOACE DE ÎNVĂ ĂMÂNTȚ

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
FORME DE EVALUARE: observare sistematică, aprecieri verbale colective i individualeș

RESURSE:
UMANE: 23 ELEVI

          TEMPORALE: 50 MINUTE

BIBILOGRAFIE:
1. Comunicare în limba română,  pentru clasa a II-a, Editura Didactică i Pedagogică, Bucure ti,2018ș ș
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2. Ministrul Educa iei Na ionale, „Programe colare pentru clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a”, aprobată prin ordinul ministrului nr.ț ț ș
3418/19.03.2013

3. Ioan Cerghit,  „ Metode de învăţământ” , Editura Polirom, Bucureşti,2006

DESFĂ URAREA LEC IEIȘ Ț

Nr.
crt.

Etapele lecției O.O. Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Resurse
procedurale

Resurse
materiale

Metode de
evaluare

1. Moment
organizatoric

Asigurarea  unui  climat
educațional  favorabil
desfășurării  lecției  și
pregătirea  de  către  elevi  a
celor necesare lecției.

Elevii  își  pregătesc
materialele necesare lecției

Conversația Observarea 
sistemică

2. Reactualizarea
cunoștințelor

Conversația, 
Explicația

Observarea
sistemică,
aprecieri
verbale

3. Anunțarea temei
și a obiectivelor

 

Conversația Observarea
sistemică

4. Captarea
atenției

Conversația, 
Explicația, 
Exercițiul

Observarea
sistemică,
aprecieri
verbale
individuale  și
colective
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5. Dirijarea
învațării

Conversația, 
Explicația
Exerciţiul

Observarea
sistemică,
aprecieri
verbale
individuale  și
colective

6. Obținerea
Performanței

         

7. Evaluarea și
încheierea
activității

Observare
sistemică,
aprecieri
verbale.
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În vizită
Ursule ul Roni merge în vizită la prietenul său, Teddi.ț
- Să mergem la mine în cameră! zise Teddi.
Intrând în cameră, Roni rămase uimit. Privea în jur. Toate lucrurile erau în ordine. Pe birou toate lucrurile

erau  frumos  aranjate,  gata  să  fie  folosite,  iar  instrumentele  de  lucru  erau  a ezate  într-un  suport  colorat.  Înș
bibliotecă, căr ile erau a ezate în ordine, după autor. Parcă te îmbiau la lectură.ț ș

Teddi observă nelini tea care îl cuprinse pe Roni i-l întreabă:ș ș
- S-a întâmplat ceva? De ce nu mai zici nimic?
- Sunt uimit! Eu sunt foarte dezordonat!
- Asta nu e bine! Ordinea te ajută mult atunci când înve i. Găse ti mult mai repede lucrurile de careț ș

are nevoie i te po i concentra mult mai u or.ș ț ș
- Î i voi urma exemplul! Sigur voi învă a mai cu spor!ț ț

Răspunde la întrebări:
1. Ce l-a uimit pe Romi?

2. Ce fel de mediu pentru învă are avea Teddi?ț

3. Cum s-a dovedit Teddi a fi un prieten bun?

4. Ce l-a determinat pe Roni să ia exemplul lui Teddi?

5. În camera ta este ordine? Consideri că având ordine în locul unde înve i po i avea rezultate mai bune la ț ț
învă ătură?ț
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Învă  într-un spa iu ț ț
bine aerisit i luminat.ș

Când televizorul este 
pornit, citesc lec ia.ț

Învă  în camera mea.ț

Învă  în timp ce fra ii ț ț
mei mai mici se joacă.

Învă  într-un spa iu ț ț
lini tit.ș
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Învă  după ce am făcutț
o pauză de relaxare.

Învă  cu muzica dată ț
la maxim.
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PROIECT TEMATIC

 NOI SUNTEM ROMÂNI!

AN COLAR 2021-2022Ș

GRUPA MIJLOCIE

GRĂDINI A CU P. P. NR. 16 TECUCIȚ

                                                   MOGO  GEORGIANA ELENAȘ

PROIECT TEMATIC

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem?”
TEMA PROIECTULUI: „Noi suntem români!”
GRUPA: mijlocie
DURATA: 1 săptămână
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Motricitate grosieră i motricitate fină în contexte de via ă familiareș ț
 Interac iuni cu adul ii i cu copiii de vârste apropiateț ț ș
 Activare i manifestare a poten ialului creativș ț

 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

 Cuno tin e i deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme i cunoa terea mediuluiș ț ș ș ș
apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE: 
 Î i coordonează mu chii în desfă urarea unor activită i diversificate, specifice vârsteiș ș ș ț
 Demonstrează abilită i de solicitare i de primire a ajutorului în situa ii problematice specificeț ș ț
 Manifestă creativitate în activită i diverseț
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 Demonstrează în elegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emo iilor, semnifica iilor etcț ț ț
(comunicare expresivă)

 Demonstrează familiarizarea cu informa ii despre mărime, formă, greutate, înăl ime, lungime, volumț ț

RESURSE:
Materiale: imagini, reviste, jetoane, planşe, albume, enciclopedii, căr i de colorat şi de poveşti,ț  atlase, jocuri de
masă, puzzle-uri,  perforatoare, instrumente de scris  şi  de colorat,  foi colorate, foi de bloc de desen, pensule,
acuarele,  pahare  pentru  apă,  plastilină,  planşete,  stegule e,  cuburi  de  lemn,  ț joc  de  masă,  beţişoare  de  unică
folosinţă,  creioane  colorate,  carioci,  hârtii  colorate,  hârtie  glacee,  lipici,  fişe  de  lucru,  truse  de  construcţii,
auxiliare, piese geometrice, jucării de îmbinat, diferite jucării pentru jocul de rol, calculator, CD cu cântece de 1
Decembrie, etc.
Umane: pre colarii grupei mijlocii, educatoare, părini i.ș ț
De timp: 1 săptămână
Bibliografice: 
1. Curriculum pentru educa ie timpurie, MEN, 2019ț
2. Suport pentru explicitarea i în elegerea unor concepte i instrumente cu care operează curriculumul pentruș ț ș
educa ie timpurie, 2019ț
3. Repere fundamentale în învă area i dezvoltarea timpurie a copilului de la na tere la 7 ani, UNICEF, 2008ț ș ș

METODE  SI  PROCEDEE: observa ia,  conversa ia,  povestirea,  explica ia,  demonstra ia,  jocul  didactic,ț ț ț ț
dramatizarea, exerci iul, ț brainstomingul, expunerea, problematizarea.
INVENTAR DE PROBLEME: 

CE TIU COPIII?Ș CE NU TIU I DORESC SĂ AFLE?Ș Ș

1 Decembrie este o sărbătoare na ionalăț Fapte  i  evenimente  deosebite  din  istoriaș
neamului nostru.

Românii o sărbătoresc în fiecare an. Semnifica ia acestei sărbători.ț

Locuitorii României sunt români i vorbescș
limba română.

Locul unde s-a sărbătorit prima dată unirea.

Steagul tricolor i semnifica ia culorilor.ș ț Alte simboluri ale României: stema i Imnul de ș
Stat.
Legenda tricolorului.

Semnifica ia i mesajul imnului.ț ș

Harta cu formele de relief, regiunile i ș
frumuse ile României.ț
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SCRISOARE CĂTRE PĂRIN IȚ :
Dragi părinţi,
Se apropie 1 Decembrie, Ziua Na ională a României i pentru că este un eveniment atât de important,ț ș

pentru to i românii, vrem ca i copiii no tri să înve e despre aceasta, să în eleagă evenimentul, să se bucure deț ș ș ț ț
realizările strămo ilor.ș

Pentru realizarea acestui scop vă rugăm să ne sprijini i cu materiale, reviste, fotografii, CD-uri, obiecte deț
artă populară, povestiri sau legende despre eroii no tri locali i/sau na ionali.ș ș ț

Vă mulţumim pentru în elegere!ț
   Educatoarele i pre colarii grupei ș ș
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HARTA PROIECTULUI TEMATIC

IMNUL DE STAT IȘ
CÂNTECE

PATRIOTICE

„NOI SUNTEM
ROMÂNI!”

POVESTIRI,
LEGENDE ISTORICE,
POEZII PATRIOTICE

OBIETE DE ARTĂ
POPULARĂ ÎNSEMNELE

NA IONALE:Ț
*STEAGUL

*STEMA



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

DESCRIEREA PROIECTULUI:
 Ziua Naţională a României este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o semnificaţie
istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări istorice ale poporului nostru.
Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi
culturale, precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar
câteva din subiectele pe care le abordăm la nivel preşcolar cu ocazia acestui eveniment. 
            Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum este obligatoriu ca
să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai îndepărtate.
           Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm
copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri,
pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni
curajoşi şi iubitori de neam şi ţară.

Planificarea detaliată a activită ilor proiectului (pentru fiecare săptămână în parte) s-a realizat conformț
planificării din Condica de eviden ă a activită ii didactice din educa ia timpurie.ț ț ț

Eveniment de încheiere:
 Realizarea unei expozi ii cu lucrările copiilor.ț
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PROIECT DIDACTIC
        Prof. înv. pre colar: Roxana-Elena Leonteș

Grădini a cu Program Prelungit nr.8/ Structură Grădini a cu Program Normal nr. 20, Ia iț ț ș

Nivel: II
Grupa: Mare
Tema anuală: Cu ce i cum exprimăm ceea ce sim im?ș ț
Tema proiectului tematic: Eu simt, eu creez, eu exprim
Subtema: Fantezie i culoareș
Categoria de activitate: Activitate în cadrul domeniului experien ial Om i societateț ș
Mijloc de realizare: Activitate practică 
Titlul activită ii:ț  O zâmbet printr-o felicitare!
Tipul activită ii: ț Formare de priceperi i deprinderiș
Competen a generală: ț Activarea i manifestarea poten ialului creativ.ș ț
Competen a specifică: ț Dezvoltarea creativită ii prin activită i practice.ț ț
Scopul activită ii: ț Formarea deprinderii de a realiza o felicitare, prin valorificarea creativită ii i a îndemânării. ț ș
Obiective opera ionale:ț
O1: să modeleze din plastilină centrul florii, presând-o pe cartonul primit, deasupra tulpinii;
O2: să introducă be i oarele pe marginea discului din plastilină lipit anterior, aranjându-le în cerc;ț ș
O3: să suprapună cel de-al doilea disc peste primul, pentru acoperirea capetelor be i oarelor introduse în plastilină.ț ș
Strategia didactică:

a) Metode i procedee didactice: ș conversa ia, explica ia, exerci iul, demonstra ia.ț ț ț ț
b) Mijloace i materiale didactice: ș lucrare model, suport pentru felicitare din carton; be i oare cu vatț ș ă;

plastilină. 
c) Mod de organizare: frontal, individual;

Locul de desfă urareș : sala de grupă;
Resurse umane: copiii, cadrul didactic.
Resurse temporale: 30 minute.
Resurse bibliografice: 

 Anghel,  R.,  Mo ,  C.  (2012).  ț Îndrumător  metodic  orientativ  pentru  catedrele  didactice  debutante-
Învă ământ Pre colar. ț ș Editura Deva.
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Desfă urarea activită iiș ț

Evenimentul

didactic/Secvența

didactică

Conținutul ştiințific Strategiile

didactice

Evaluare

1. Moment 

organizatoric

a) Organizarea clasei. Se asigură cadrul

optim  desfășurării  activității:  aerisirea  sălii

de grupă; pregătirea materialelor necesare;

aranjarea mobilierului. 

b) Pregătirea materialelor: se distribuie

copiilor  materialele  necesare:  suportul

pentru felicitare, bețișoarele, plastilina. 

c) Verificarea  cunoştințelor  copiilor

privind realizarea și semnificația oferirii unei

felicitări (Ce este o felicitare?, Cu ce ocazie

oferim  o  felicitare?,  Cum  poate  arăta  o

felicitare?, Cui putem oferi o felicitare? Etc.).

Metode  şi

procedee:

conversația.

Mod  de

organizare:

frontal.

2. Captarea atenției Se  prezintă  copiilor  imagini  cu  diverse

felicitări. 

Metode  şi

procedee:

conversația.

Mod  de

organizare:

frontal.

3. Desfăşurarea 

activității

1. Realizarea instructajului tehnic: se poartă

o  discuție  pregătitoare  despre  produsul  ce

urmează  a  fi  realizat,  se  anunță  tema

propusă – Un zâmbet printr-o felicitare!

2. Se prezintă și se intuiește produsul care

va ajuta  la  realizarea felicitării  –  carton pe

care  sunt  lipite  frunzele  și  tulpina  florii,

centrul  florii  –  din  plastilină  de  culoare

galbenă – și petalele, realizate din bețișoare

pentru  urechi.  Copiii  precizează  materialul

din  care  este  confecționată,  elementele

componente, culoarea, mărimea, forma etc.

3. Explicarea  şi  demonstrarea  modului  de

lucru.  Se explică și se demonstrează fiecare

etapă  de  lucru  (Anexa  1):  se  modelează

două  discuri  din  plastilina  primită;  se

presează  unul  dintre  discuri  pe  baza  din

carton primită, astfel încât să se lipească de

Metode  şi

procedee:

conversația.

Mod  de

organizare:

frontal.

Metode  şi

procedee:

explicația,
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carton; se introduc bețișoarele de urechi cu

capătul  fără vată pe marginea cercului  din

plastilină;  se atașează cel  de-al  doilea cerc

peste  primul  cerc  din  plastilină,  acoperind

astfel capetele bețișoarelor.

4. Exersarea  cu  preşcolarii  a  etapelor  de

lucru.  Se  realizează  exerciții  pentru

încălzirea  mușchilor  mâinii:

,,Plouă”,  ,,Frământăm  coca”,  ,,Cântăm  la

pian”, ,,Închidem și deschidem pumnii”. 

Copiii  realizează  individual  sarcina  primită,

sub  atenta  îndrumare  a  cadrului  didactic,

pentru  respectarea  regulilor  de  lucru:

încălzirea  plastilinei  pentru  a  putea  fi

modelată; modelarea a două cercuri pline și

atașarea corespunzătoare a bețișoarelor de

urechi  pentru  formarea  florii.  Odată  ce  au

finalizat  aceste  etape,  fiecare  copil  își

expune lucrarea la panoul special amenajat

pentru surpriza Zânei Florilor.

demonstrația.

Mod  de

organizare:

frontal.

Metode  şi

procedee:

exercițiul.

Mod  de

organizare:

individual.

Se  evaluează

capacitatea

copiilor  de  a

modela partea

din  mijloc  a

florii  din

plastilină și  de

a  introduce

bețișoarele  de

urechi  în

cercul  din

plastilină  lipit

anterior,

aranjându-le

în cerc.

4.Încheierea activității a) Încetarea  lucrului:  După  finalizarea

produsului, copiii curăță locul de muncă.

b) Dezbatere  asupra  utilității

lucrării/frumuseții  acesteia:  Se  poartă  o

discuție  asupra  utilității  și  aspectului

produsului realizat: felicitarea se poate oferi

oricărei  persoane,  atunci  când  dorim  să  îi

transmitem  un  mesaj  sau  să  îi  arătăm

admirația noastră, indiferent de eveniment:

aniversare, onomastică, 1 Martie, 8 Martie,

Paște, Crăciun etc.

Se  fac  aprecieri  generale  și  individuale

asupra modului de desfășurare a activității.

Metode  şi

procedee:

conversația.

Mod  de

organizare:

frontal.
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Anexa 1 – Proces tehnologic

Subiectul: Un zâmbet printr-o felicitare!
Tema: Prelucrarea materialelor flexibile i maleabileș
Subtema: Lucrări din hârtie, carton i materiale textileș
Materiale: suport pentru felicitare din carton, plastilină galbenă, be i oare pentru urechi.ț ș
Tehnici de lucru: modelaj, asamblare.
Obiective:

O1: să modeleze partea din mijloc a florii din plastilină, presând-o pe cartonul primit, deasupra tulpinii;
O2: să introducă be i oarele pe marginea discului din plastilină lipit anterior, aranjându-le în cerc;ț ș
O3: să suprapună cel de-al doilea disc peste primul, pentru acoperirea capetelor be i oarelor introduse înț ș

plastilină.

Etape de lucru:  
1. Se modelează două discuri din plastilina primită, aproximativ de dimensiunea unei monede;
2. Se presează trei dintre discuri pe baza din carton primită, astfel încât să se fixeze bine pe carton,

deasupra tulpinii deja existente pe carton;

3. Se introduc be i oarele de urechi  cu capătul  fără  vată  pe marginea discului  din plastilină,  pentruț ș
realizarea petalelor florii;

4. Se suprapune cel de-al doilea disc peste primul, acoperind astfel capetele be i oarelor.ț ș
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LESSON PLAN
                                                                                                                                   Chiriac Erika Karina, coalaȘ

Gimnazială „Constantin Parfene”, Vaslui

Teacher: Chiriac Erika Karina
School: Şcoala Gimnazială ,,Constantin Parfene”,Vaslui
Grade: 6th 
Date: December 8th, 2021
Time: 50 minutes
Number of classes/week: 2
Number of students:18
Textbook: Limba modernă 1,Engleză, Clasa a VI-a, editura ArtKlett
Unit:Unit 3, His hair was black
Lesson: Past Tense Simple of the verb TO BE
Type of lesson: Combined- Grammar and vocabulary

Objectives: 
By the end of the lesson students will be able to:

1. to talk about time: present and past
2. compare present and past forms of to be

   3. identify the adverbs used with the past tense simple form of  to be
     4. answer questions using the past tense simple form of  to be

Skills: speaking, listening, writing, reading
Interaction : T-Ss, S-S, Ss-Ss
Methods of teaching: conversation, explanation, games, exercises, video
Teaching aids: textbook, notebooks, handouts, laptop, blackboard, chalk
Anticipated problems : Taking into account that some of the students have a poor level of knowledge and their
   motivation is limited, the teacher  expects that her teaching skills might not be as valued as expected.

Assessment : formative, oral, homework, systematic observation
Bibliography :
  -  official : The Curriculum for Secondary Education
 -  methodical : Harmer, Jeremy: “The Practice of English Language Teaching“, Longman,UK,1991
 -  textbook : Cowan Audrey and Clare Kennedy, Todoran Diana and Ioana Tudose, Limba modernă 1 Engleză,
clasa a VI-a, editura ArtKlett, 2019
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-  different Internet sites
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Nb. Stages of lesson
     activities

Teacher’s activity Students’
          activity

Skills Aids                       Ai
ms

Inter-

          
action

Obs

1. Checking   
   attendance
 2’

-T  greets  class  and  checks
attendance :
“Are  there  any  absents
today?”

 -The Ss on duty name the absentees if
necessary :
“ X is absent today.”

speaking none To check
attendance  and
to  make  sure
the  conditions
are  proper  to
start the lesson

T- Ss

2. Homework 
check-up
2’

Asks if they had any 
homework.

Answer that they had to revise the 
chapter Present Simple Tense.

Speaking To  make  Ss
feel
comfortable
and  increase
their
confidence  in
the  use  of
language
during class

T-Ss

3. Lead-in
6’ Then asks whether the 

action is in the present or in
the past.

Announces that the Past 
Tense Simple of the verb 
TO BE is the theme of the 
lesson. Writes the lesson, 
the date and the title on the 
blackboard.

Write lesson, the date and the title 
on the notebooks.

Speaking
Listening
Writing

Blackbo
ard
Noteboo
ks

To check 
accomplishme
nt  of  the
taught items

T- Ss
Class

4. Teaching 
grammar

Asks some simple 
questions in the 

Answer the questions. Speaking
Listening

Poster 
with 

To review Ss’
knowledge  on

T- Ss
Class
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7’

a)Elicitation

present(What day is 
today?), then turns it into 
the past(What day was 
yesterday?), using the 
poster to help pupils 
understand.

Then asks about the time 
now and 10 minutes ago.

Writes on the blackboard 
the sentences in a 2 column
table(one for the present 
and one for the past),  
underlines the past forms, 
and circles the adverbs.
( Annex 1)

Answer what time it is, and what 
time it was 10 minutes ago.
Write the sentences on the 
notebooks, underline and circle.

days of 
the 
week

Clock

blackbo
ard

days  of  the
week   and
Present
Simple Tense

b)Presenta-
Tion
12’

Starts introducing the 
affirmative past forms of to
be, its negative and 
interrogative forms using 
the textbook (page 40).

Asks them to write in the 
notebooks the presentation.
Teacher plays on the laptop
the Past Simple of the verb 
TO BE from the textbook-
affirmative, negative and 
interrogative+short 
answers.

Read from the flipchart.

Write the presentation in the 
notebooks.

Pay attention to the video.

Speaking
Writing
Reading

Blackbo
ard
Noteboo
ks

laptop

To  make  Ss
aware  of  the
items they will
learn
To  motivate
Ss  by  means
of
personalizatio
n

T- Ss
Class
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Asks a few questions so 
that the pupils answer 
using short affirmative and 
negative answers(Yes, I 
was/No, I wasn’t).

Answer using short answers.

c)Practice
16’

Invites pupils to come to 
the blackboard, on turn, 
and solve exercise1 from 
the worksheet.
Checks and corrects if 
necessary.

The next exercise requires 
that pupils fill in the gaps 
with was or were.

One last exercise on the 
worksheet: Transform the 
following sentences into 
interrogative ones.
Asks the students to work 
individually.
Corrects if necessary .

Come to the computer and solve 
the exercise.

Read and correct if necessary.

Pupils come to the blackboard and 
solve the exercise. 

Pupils write  and solve exercise 3 
from worksheet. 

Speaking
Listening
Writing
Reading

Comput
er

Handout
s

To  give  Ss
practice on the
vocabulary
and  the
structures
previously
taught

To  check
accomplish-
ment  of  given
instructions

individua
l work

T-Ss

5. Evaluation
2’

Praises the active pupils, 
giving marks and 
encourages the others too.

Listen to the teacher. Speaking
To  check
comprehensio
n  of  given

T- Ss
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instructions
6. Issuing 

Homework
2’

Gives pupils a worksheet 
with 3 exercises about the 
past forms of to be as 
homework  for next week.

Write the homework in the 
notebooks.

Speaking
Writing

Handout
s
Noteboo
ks

To  check  Ss’
level  of
understanding
the  new
vocabulary
and  their
ability  of
using  it  when
solving
exercises.

T- Ss

7. Dismissing 
the class
1’

Greets the pupils. Greet the teacher. Speaking T- Ss
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Proiect de voluntariat
„Din suflet pentru suflet”

prof. înv. primar Părău Ionela
coala Gimnazială Nr. 113 Bucure tiȘ ș

Motto:
"Nu este bogat cel care are mult, ci acela care dăruieşte mult." - Erich Fromm

Tipul de proiect : interjudeţean
Aplicantul : coala Gimnazială Nr. 113 Bucure tiȘ ș
Iniţiatori de proiect:

- parteneri

Argument
Este extraordinar să te afli printre oameni cu inima i sufletul, să-i aju i necondi ionat acolo undeș ț ț

este nevoie. Este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăie ti, i nu numai, să- i pese de cei dinș ș ț
jurul tău. Atunci când dăruie ti iubire, prime ti iubire, când respec i, e ti respectat. Toate aceste valoriș ș ț ș
pot fi cultivate în con tiin a copiilor prin participarea directă la ac iuni. Piatra de incercare a omeniei eș ț ț
fapta bună căci omenia nu se manifestă în vorbe ci în fapte. A trezi i a dezvolta spiritul voluntariatuluiș
la copii, a cultiva valorile lui, ar putea fi una din sarcinile de seamă ale cadrelor didactice, un spirit care
transformă valorile sociale în principii de conduită personală. Prin aceste activită i, copiii vor întelege căț
valorea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea i nu în ceea ce este el capabil să primească.ș

Pentru  luna  aprilie  2022,  inten ionăm  să  ini iem  împreună  cu  Asocia ia  Comitetuluiț ț ț
Reprezentativ  al  Părin ilor  colii  Gimnaziale,  institu ii  partenere  din  jude ul  Giurgiu  i  Vâlcea,  unț Ș ț ț ș
proiect educa ional de voluntariat, care să aducă zâmbetul în sufletul unor copii nevoia i. Aici î i găsescț ș ș
locul doar cei ce simt, doresc i vor cu adevărat să ajute, să aducă o rază de lumină în suflete. În acestș
scop, am propus copiilor din cadrul colii Gimnaziale Nr. 113 Bucure ti să doneze copiilor nevoia i deȘ ș ș
la alte coli din arăș ț  îmbrăcăminte, încălţăminte şi jucării. inând cont de proiectele caritabile anterioareȚ
care s-au desfă urat la nivelul unită ii noastre de învă ământ, suntem convin i că i de această dată eleviiș ț ț ș ș
î i vor deschide sufletul i vor dărui pentru alte suflete nevinovate, dar cărora destinul nu le-a zâmbit iș ș ș
au nevoie de ajutor din partea celor care au un suflet mare.

Descrierea proiectului:
Scopul proiectului:

- Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor, a comunită ii;ț

- Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în comunitatea în
care locuiesc, dar i în afara acesteia;ș

- Dobândirea unui comportament responsabil fa ă de persoanele aflate în dificultate.ț
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Obiective specifice:
- Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul copiilor din

colile partenere;ș
- Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie;

- Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă;

- Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor artistice din cadrul
proiectului.

Grup ţintă:
- Elevi

- Cadre didactice

- Părin iț

Resurse materiale:
- Contribuţii personale ale părinţilor copiilor, reprezentan i din comunitatea reprezentativă pentru coalaț Ș

Gimnazială Nr. 113 Bucure tiș

Durata proiectului:
- Luna aprilie 2022, cu posibilitate de prelungire

Resurse umane:
-  Cadre didactice participante în aplicarea proiectului de la coala Gimnazială Nr. 113 Bucure tiȘ ș

- Cadre didactice participante în aplicarea proiectului de la colile partenere;ș

- Elevi

- Părinţi

Beneficiari direcţi:
- Copiii de la colile partenereș

Activităţile planificate:
- colectarea  donaţiilor;

- vizită la la colile partenere, în vederea cunoaşterii reciproce a copiilor implicaţi în proiect;ș

- Vizita copiilor de la la colile partenere la ș coala Gimnazială Nr. 113 Bucure tiȘ ș .

Evaluarea
- Fiecare acţiune  desfăşurată va fi  monitorizată,  urmărindu-se astfel  modul  de derulare al  activităţilor

proiectate, cât şi popularizarea proiectului;
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- Mediatizarea proiectului la nivel local, pe blogul colii, precum i pe pagina de Facebook a unită ilorș ș ț
implicate în proiect.

PROIECT DE ACTIVITATE UMANITARĂ
                                                                                                     

                                                                                                            Ed. Zeicanu Lăcrămioara
Liceul „ tefan D. Luchian” tefăne ti, Boto aniȘ Ș ș ș

Denumirea activităţii: „Împăr im bucurii!”ț
Modalitate  de  realizare:  activitate  umanitară/voluntariat  –  donare  de  fructe,  legume,  alimente  si
îmbrăcăminte.
Organizatorul proiectului:Liceul ,, tefan D. Luchian,, tefăne ti.Ș Ș ș

Echipa de coordonare: Educ. Lăcrămioara Zeicanu. Prof. Raluca Vaipan.
Parteneri: 

      IPJ Boto ani- Poli ia Ora ului tefăne ti reprezentată de Comisar ef -ș ț ș Ș ș Ș
      Părin ii copiilor din grupa mare G.PN. nr.1 tefăne ti, claselor aXa C si a XI a B de la Liceulț Ș ș

tefan D.Luchian tefăne ti.Ș Ș ș

Argument:Voluntariatul  educă  omul  în  spiritul  generozită ii,  generozitatea  reprezentând  o  condi ieț ț
esen ială a construirii unei lumi mai bune pentru noi i pentru viitorul societă ii. Acest tip de gândireț ș ț
trebuie  de  timpuriu  imprimat  în  mintea  copiilor,  întrucât  cele  mai  trainice  calită i,  virtu i  iț ț ș
comportamente ale omului se educă din copilărie, numai a a devin parte din comportamentul social alș
viitorului adult. 
            Pentru a genera în sufletul copiilor sentimentul plăcut al generozită ii, am considerat că esteț
absolut necesară sensibilizarea acestora fa ă de o categorie de oameni considerată vulnerabilă i care s-arț ș
bucura sincer de întâlnirea directă cu pre colarii.ș
Scopul activităţi: Dezvoltarea spiritului civic i caritabil al copiilor.ș
Obiective specifice:

 Sensibilizarea pre colarilor  i a elevilor fa ă de oamenii nevoia i; ș ș ț ș
 Dezvoltarea sentimentului solidarităţii faţă de semeni;
 Stimularea generozităţii i a muncii în echipă în rândul elevilor i a părin ilor acestora;ș ș ț
 Con tientizarea importan ei consumării fructelor i legumelor pentru sănătate.ș ț ș

Beneficiari: copii cu situatie materială precară 
Clase implicate în activitate: grupa mare, clasele aX a C i a XI a Bș
Locul de desfăşurare:– Liceul tefan D.Luchian tefăne tiȘ Ș ș  colectarea dona iilor, realizarea pachetelor, ț
Perioada desfă urării proiectuluiș : decembrie 2021.

Desfăşurare:

2110



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

Proiectul  presupune implicarea copiilor voluntari din grădini ă i liceu în strângerea de fructe iț ș ș
legume,  alimente  i  îmbrăcăminte  pentru  copiii  nevoia i.  Părin ii  copiilor  au  primit  foarte  bucuro iș ș ț ș
ini iativa coordonatorilor de a participa cu copiii la o ac iune umanitară, drept urmare au adus cu drag,ț ț
după posibilită ile fiecăruia, fructele , legumele i alimentele care urmau să fie donate de către copii.ț ș

Elevilor li s-a vorbit despre situa ia copiilor cărora urmează să le doneze fructele, legumele iț ș
alimentele, despre ce înseamnă să fii generos i, mai ales, despre bucuria pe care fapta lor o va produceș
în rândul acestora. După colectarea dona iilor, se vor pregăti 3  pachete. Pentru ca bucuria să fie i maiț ș
mare, elevii vor confec ion felicitări pentru a le dărui persoanelor pe care le vor întâlni i, împreună cuț ș
echipa de coordonare, vor pregătit  două colinde, pe care să le colinde.

Rezultatele activită ii:ț  Activitatea va fi un real succes, copiii din grădini a liceul nostru deprinzându-seț
cu gestul de a dona i de a se sim i minunat prin simplul fapt că au reu it să producă o mare bucurieș ț ș
copiilor nevoia i. Activitatea va fi un bun prilej de dezvoltare a compasiunii copiilor pentru persoaneleș
nevoia e i de dezvoltare a spiritului civic al acestora.ș ș
Resurse umane: pre colarii i elevii voluntari i părin ii acestora, cadrele didactice voluntare, poli i tiiș ș ș ț ț ș
de laPoli ia Ora ului tefăne ti. ț ș Ș ș
Resurse materiale: fructele, legumele, alimentele i articolele de îmbrăcăminte donate de pre colari,ș ș
elevi, cadrele didactice voluntare i de către poli i tii voluntari.ș ț ș
Evaluarea: discu ii libere, desene libere, album al activită ii.ț ț
Perspectivele proiectului: s-au creat condi ii pentru implicarea copiilor în alte activită i de voluntariat.ț ț
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PROIECT DIDACTIC
Profesor: Angheloni Daniela Ramona

 Liceul Teoretic Adam Müller Guttenbrunn Arad

Clasa : 10 
Profesor : Angheloni Daniela Ramona
Obiectul : Matematică –Geometrie
Unitatea de învăţare : Ecuaţia dreptei în plan
Tema lecţiei : Ecuaţia dreptei determinată de două puncte disticte
Tipul lecţiei : lecţie de însuşire de noi cunoştinţe
Durata : 50 minute
Scop: să cunoască diverse modalităţi de determinare a ecuaţiei unei drepte în plan analitic 
Obiective operaţionale : La sfârşitul orei elevii vor fi capabili să :

O1 :   Să scrie panta unei drepte care trece prin două puncte;

             : Să scrie ecuaţia dreptei care trece printr-un punct şi are panta dată,

            : Să scrie ecuaţia dreptei determinate de două puncte disticte,

Strategii didactice :
          Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul.                     
          Mijloace şi materiale didactice: manual, culegeri, fişă de lucru, tabla, creta
          Forme de organizare: frontală, individuală.
          Moduri de activitate cu elevi: Consolidarea teoriei prin practică
          Surse informaţionale: Manual cl.a X-a  , M Ganga ,ed. Mathpress

Manual cl.a X-a  , M Burtea, ed. Carminis
Teme alese de metodica predării matematicii, G Neagu,

                                                   Ed. Plumb
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Etapele lecţiei Obie
ctivel

e
vizat

e

Conţinutul lecţiei
Strategiile didactice Evaluarea

Metode şi
procedee

Forme de
activitate

Activitatea profesorului Activitatea elevului

1 2 3 4 5 6 7
Moment

organizatoric
Captarea
atentiei:

Anuntarea
titlului lectiei

-notează absentele
-notează titlul lectie pe tabla
-anunţă obiectivele pe care si-a propus sa le 
atingă -elevii noteză titlul lecţie in caiete

Însuşirea noilor
cunoştinţe

În planul  considerăm reperul cartezian xOy . 

Fie A( ) şi o dreaptă d care face cu axa 
Ox un unghi de măsură  (în sens 
trigonometric).(  90 )
Câte drepte putem duce printr-un punct dat şi 
care face cu sensul pozitiv al axei Ox un unghi
de măsură  ?
Ce se întâmplă când  =90 ?
Ce este panta unei drepte?

Care este panta dreptei d  care face un unghi 
de măsură  cu axa Ox?
Considerăm un punct M(x,y) arbitrar pe 
dreapta d. 
Vom determina o relaţie între x, y , 
coordonatele punctului A şi panta dreptei d.

R: una

R: dreapta este paralelă cu axa Oy
R: Se numeşte coeficient unghiular al 
unei drepte sau panta dreptei, tangenta 
unghiului pe care dreapta îl face cu axa
Ox (în sens trigonometric).
m =tg 

Conversatia
euristica

Frontala
si

individuala

- 

Să 
cunoască 
definiţia 
pantei unei 
drepte şi 
formula de 
calcul
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Scrieţi panta dreptei d în funcţie de 
coordonatele punctelor A şi M de pe dreaptă. 

m =
teremă: Ecuaţia dreptei care trece prin A(

) şi are panta m este:

 (1)

Ce înseamnă că un punct B( ) 
aparţine dreptei?

Punct B( ) aparţine dreptei, dacă pentru 

x=  ecuaţia (1) se verifică adică

Obs. Ecuaţia (1) este o ecuaţie de gradul întâi 
în x şi y.
Exemple: 

1) Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin
punctul A(2,1) şi are panta m =2

2) Să se scrie ecuaţia unei drepte care trece prin 
origine şi care face cu axa Ox un unghi de 
45. 

Fie A( ) şi B( ) două puncte 

m =
panta dreptei determinată de două 
puncte este egală cu raportul dintre 
diferenţele ordonatelor şi ale absciselor
celor două puncte

Coordonatele punctului B verifică 
ecuaţia dreptei

Elevii determină ecuaţiia dreptei în 
fiecare caz:
1)

3) m= tg 45=1

prima bisectoare

Conversatia
euristica

Exerciţiul

Munca
independentă

Individuala

Sa scrie 
panta unei 
drepte

Aplicarea 
formulei în 
situaţii 
practice
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disticte nesituate pe o paralelă la Ox ( )
Obs: doua puncte determină o dreaptă
Ne propunem să determinăm ecuaţia dreptei 
determinată de cele două puncte.
-Scrieţi panta dreptei determinată de cele două
puncte.

Scrieţi ecuaţia dreptei determinată de un 

punctul A( ) şi pantă .
Înlocuind panta cu expresia ei obţinem:

Teoremă: Ecuaţia dreptei determinată de două

puncte disticte A( ) , B( ) (
) este:

Obs: Dacă  atunci ecuaţia dreptei este:

(ecuaţia unei drepte paralele cu axa 
Oy)
Aplicaţie:

1) Scrieţi ecuaţia dreptei determinată de 
punctele: 
A(4, 3) , B(5, 1)

Elevii notează în caiete.

Elevii rezolvă:

Conversaţia

Exerciţiul

Frontală

Frontală

Frontală

Aplicarea 
formulei în 
situaţii 
practice
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C (2,3), D(1, 2)

AB: 
CD: - x +y – 1 = 0

Munca
independenta

Consolidarea
noilor

cunostinte

1)Se dau punctele A(1,2), B(-2, 1), C(4,3) 
arătaţi că sunt coliniare

Rezolva exercitiul Exercitiul Individual

Evaluarea Aprecierea raspunsurilor primite
Tema acasa- Fisa

Notează tema frontală
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FIŞĂ DE LUCRU:

1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(2,1) şi are panta m =2

2. Să se scrie ecuaţia unei drepte care trece prin origine şi care face cu axa Ox un 
unghi de 45.

3. Scrieţi ecuaţia dreptei determinată de punctele: 
- A(4, 3) , B(5, 1)
-    C (2,3), D(1, 2)

4.  Se dau punctele A(1,2), B(-2, 1), C(4,3) sunt coliniare
1. Se dau punctele A(1, 2)B (3,1) C(, 1). 
Determinaţi parametrul real  pentru care punctele sunt coliniare.

FIŞĂ – TEMA ACASĂ

2. Scrieţi ecuaţia dreptei determinată de punctele:
a) A(0,1), B(1,3)
b) A(3, -1), B(4, - 1)
c) O(0,0), C(1, 1)
3. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin 
punctul A şi face unghiul  cu axa Ox, în cazurile:
a) A(0,0) ,  = 30
b) A(3,0) ,  = 60
4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin 
punctul A şi are panta m în cazurile:

a) A(3,1), m= 
b) A(- 2, 3) , m = - 3
5. Se dau punctele A(2, )B (7, - 29,5) C(- 4, 2). 
Determinaţi parametrul real  pentru care punctele sunt coliniare.
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PROIECT  DIDACTIC
Prof.  consilier şcolar Tatiana Duţi 

 Prof. Învă ământ Primar Gheorghe Iulian Du iț ț

MOTTO: ,,Eu pe tata azi l-am întrebat
Care meserie e mai bună?

                         El a râs şi mi-a răspuns de îndată
                                                   Asta nimeni nu ştie să-ţi răspundă!”

( E.Căldăraru)

,, O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
     

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 5 Săcele
Data:
Clasa: a III-a, a IV-a , a V-a 
Aria curriculară: Consiliere şi orientare
Disciplina:  Dezvoltare personală
Unitatea de învăţare: Planificarea carierei
Conţinutul învăţării: Micul meu dicţionar cu meserii
Tipul lecţiei:  mixtă
        Propunători : Prof.  consilier şcolar Tatiana Duţi i Prof. Învă ământ Primar Gheorghe ș ț
Iulian Du iț
Obiectiv cadru:

 Dobândirea abilităţilor de exploarare şi planificare a carierei;

Competenţe specifice:

C1.1 – Formarea şi consolidarea capacităţii de a recunoaşte şi denumii meserii;
C1.2 – Familiarizarea cu diferite meserii şi cu caracteristicile esenţiale ale acestora;
C1.3 - Formarea şi consolidarea capacităţii de a înţelege  rodul muncii în viaţa noastră;

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

 Cognitive:
o OC1 –Să descrie meseriile prezentate pe Ceasul cu  meserii;
o OC2 –Să denumească meseriile pe baza unei imagini;
o OC3 –Să găsească răspunsuri la ghicitorile primite;
o OC4 – Să identifice pe baza ghicitorii meseria indicată;
o OC5 – Să formuleze enunţuri despre meseriile din imagini;
o OC6 –Să definească termenul  de ,, meserie’’;
o OC7 – Să ansambleze piese de puzzle pentru a obţine imaginea unei meserii/profesii;
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o OC8 –Să completeze Rebusul cu meserii;
o OC9 – Să formeze Piramida meseriilor în funcţie de criteriile date;
o OC10 – Să formuleze enunţuri pentru realizarea Ciorchinelui;

 Afective:
o OA1 – Să  manifeste interes pentru activitatea propusă;
o OA2 – Să colaboreze în rezolvarea sarcinilor;
o OA3 – Să manifeste spirit de competiţie;

 Psihomotorii:
o OPSIH.1- Să mânuiască materialul intuitiv;
o OPSIH.2 –Să utilizeze dicţionarul cu meserii;
o OPSIH.3 – Să realizeze un puzzle din piesele primite;

Strategia didactică:
 Rerse procedurale:
a.) Metode şi procedee: conversaţia,explicaţia, demonstraţia,  joc didactic,exerciţiul, Turul galeriei,

Ciorchinele;
b.) Forme de organizare: frontală, individual, pe grupe;
 Resurse  materiale:   catalog,  tablă,  cretă,  jetoane  cu  imagini  reprezentând  diferite  meserii,

ghicitori despre meserii, fişe de lucru, piese pentru puzzle, lipici,  videoproiector, laptop,  plicuri,
Maşina timpului, Ceasul cu meserii, postit-uri,dicţionar cu meserii,marker, jucării de pluş;

 Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistemică,aprecieri verbale,evaluare 
reciprocă,stimulente; 

 Resurse temporale: 50 minute
 Resurse umane: Elevii clasei a IV-a 
 Resurse spaţiale: Sala de clasă
 Resurse informaţionale:
o Ghicitori pentru cunoaşterea mediului  - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1976, Ilie

Mirea;
o Îndrumător   pentru orele  de consiliere  şi  orientare-  Editura Niculescu,  Mirela  Comşa, Maria

Puia;
o Consiliere educaţională - Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Editura S.C

PSINET SRL, Cluj Napoca, 2001, Adriana Băban;
o Consiliere şi orientare  ghid de educaţie pentru carieră, Activităţi pentru clasele I -IV Editura

ASCR, Cluj Napoca, 2005, Gabriela Lemeni, Loredana Mihalca, Codruţa Mih;

Anexe: 
 Scrisori de la Poştaş;
 Rebus;
 Piramida mea cu meserii;
 Ciorchinele- fişă de lucru nr. 1.
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Su
cce
siu
ne
a 
sec
ve
nţe
lor
de 
înv
ăţa
r

Nr
Cr
t.

 
Evenimentel
e lecţiei

Ob. 
Op.

Conţinutul informaţional- formativ                       Strategia didactică

Activitatea
profesorului

Activitatea elevului Resurse procedurale
Resurse 
material
e

 Forme şi 
tehnici de 
evaluare

Res
urse 
tem
pora
le

 Met. şi 
proedee

Forme de 
organizare

1. Moment
organizatoric

Asigurarea climatului 
optim de desfăşurare a  
lecţiei.
Salutăm invitaţii.
Notez elevii absenţi în 
catalog.Pregătesc 
materialul didactic 
necesar desfăşurării 
lecţiei.

Se pregătesc pentru 
lecţie.
Elevii se aşează pe 
grupe de lucru, după 
preferinţe şi aptitudini,
în 5 echipe a câte 5 
elevi.
Echipa profesorilor,
Echipa poliţiştilor,
Echipa bucătarilor,
Echipa şoferilor,
Echipa croitorilor.

-
conversaţia
, explicaţia

frontal catalog - 1 
min.
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2. Reactualizare
a structurilor

anterioare

OC1
OC2
OC5
OA1

Prezint elevilor Ceasul 
cu meserii şi îi rog să 
descopere , una câte 
una, imaginile de pe 
Ceas.

Elevii vor ieşi la tablă 
şi vor învârti Ceasul 
cu  meserii şi vor 
spune ce ştiu despre 
meseria la care s-a 
oprit acul Ceasului.

demonstraţi
a,
Explicaţia, 
conversaţia
,

Frontal, 
individual

Ceasul cu
meserii 

Aprecieri 
verbale,
Observare 
sistemică

4 
min.

3. Captarea
atenţiei 

OA1
OA2

Propun elevilor să  
călătorim , în viitor, cu 
Maşina timpului şi să 
ne imaginăm  ce 
meserie vor avea peste 
15 ani.
,Roata vremii se-
nvârteşte
Fiecare se gândeşte
Şi va spune la plecare 
Ce va fi când va fi 
mare?”
La uşa clasei bate 
Poştaşul, care aduce 
mai multe scrisori 
pentru profesor dar şi 
pentru elevi.Fiecare 
scrisoare conţine 
mesaje diferite. Aceste 
scrisori conţin: o 
ghicitoare, o imagine 
cu o meserie şi un 
puzzle.
Poştaşul înmânează 
scrisorile cadrului 
didactic şi pleacă.
Cadru didactic 

Elevii ascultă cu 
atenţie indicaţiile 
cadrului didactic.

Sunt atenţi.

Conversaţi
a, 
explicaţia

Frontal, pe 
grupe

scrisori Aprecieri 
verbale

5 
min.
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deschide plicul adresat 
şi citeşte conţinutul 
acestuia , în faţa clasei.

4. Anunţarea
conţinutului

şi a
obiectivelor

OC2
OC4
OC6
OC7
OA1

Deci, despre ce vom 
vorbi noi astăzi?
Cine poate să îmi spună
ce înseamnă cuvântul ,,
meserie”?
Părinţii voştri au o 
meserie. 
Ce face mama ta?
Dar tatăl tău?
De ce merg ei la 
service?
Vom accepta 
provocarea Ursuleţului 
Pufuleţ şi vom participa
la concurs deschizând 
pliculeţele trimise de 
el.

Despre meserii.

Meseria este o 
ocupaţie, locul unde 
părinţii noştri merg să 
aducă bani.
Elevii răspund 
cadrului didactic.

Conversaţi
a, 
explicaţia, 

frontal 2 
min.

5. Însuşirea
noilor

cunoştinţe

OC6
OC3
OC7
OA2
OA3
OPS
IH1
OPS
IH.3

Se prezintă regulile şi 
sarcinile jocului.
Fiecare grupă îşi alege 
un conducător. Se 
deschide plicul primit. 
Este citit colegilor de 
echipă şi se trece la 
rezolvare lui. 
Conducătorul grupului 
prezintă activitatea 
realizată.
Câştigă echipa care 
rezolvă corect şi repede
sarcina de lucru.

Elevii participă la 
jocul propus.
Deschid plicurile şi 
rezolvă sarcina de 
lucru.

Explicaţia, 
joc didactic

Pe grupe Lipici,joc
ării de 
pluş.

Aprecieri 
verbale,
Observare 
sistemică, 
evaluare 
reciprocă, 
stimulente

30 
min.

2121



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

OC8
OA2

Cadru didactic felicită 
fiecare echipă. Anunţă 
echipa câştigătoare. Îi 
premiază pe 
învingători.
Cadru didactic anunţă 
că mai are o surpriză 
pentru elevi.
Conducătorul echipei 
să se uite sub masă. 
Veţi găsi un plic, cu o 
nouă provocare. 
Deschideţi plicul. 
Rezolvaţi Rebusul pe 
care l-aţi găsit în plic.
Cât elevii rezolvă 
sarcina de lucru  
ascultă muzică.
Meseriile - youtube

Deschid plicurile şi 
rezolvă sarcina de 
lucru.Elevii prezintă 
care sunt meseriile 
găsite. 

Laptop,

6. Asigurarea
feed- back-

ului

OC9
OA2
OPS
IH.2

Vă rog să mă ajutaţi să 
realizăm Piramida 
meseriilor, respectând 
criteriile după care a 
fost aceasta alcătuită.
Aţi primit , pe banci, un
caiet numit Micul meu 
dicţionar cu meserii. 
Haideţi să îl folosim 
pentru a rezolva acest 
exerciţiu. Vom lua 
fiecare meserie din 
Dicţionar şi o vom 
aşeza la criteriul 
potrivit.

Elevii ascultă 
indicaţiile cadrului 
didactic.

Exerciţiu, 
Piramida 
cu meserii, 
Dicţionarul
cu meserii

Frontal, 
individual

Planşa cu
Piramid
a mea cu
meserii, 
marker, 
postit-uri

Aprecieri 
verbale

6 
min.
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Piramida mea cu 
meserii
1.Meserii care oferă 
servicii oamenilor,
2.Meserii care asigură 
hrana oamenilor,
3. meserii care asigură 
educaţia oamenilor,
4. meserii care asigură 
asistenţ medicală 
oamenilor.
 Aveţi pe masă câte un 
postit , vă rog  să 
răspundeţi la întrebarea
adresată la începutul 
orei de Maşina 
timpului. Care este 
meseria pe care o veţi 
avea când veţi fi mari? 

Elevii ascultă 
indicaţiile cadrului 
didactic. Rezolvă 
sarcina didactică. Ies 
pe rând la tablă şi 
lipesc aceste postit-uri.
Spun ce meserie şi-au 
ales. La sfârşitul 
activităţii realizează 
Turul galeriei, cu 
învăţătorul clasei, 
spunându-i şi acestuia 
ce meserie şi-au ales şi
de ce?

Turul 
galeriei

individual Aprecieri 
verbale

7. Tema pentru
acasă

OA1
OC1
0
OPS
IH.1

Se anunţă tema pentru 
acasă: Veţi avea de 
realizat un Ciorchine 
fişa de lucru Nr. 1
 Se fac aprecieri 
generale şi individuale.
Elevii sunt 
recompensaţi pentru 
eforturile depuse.

individual Fişa de 
lucru nr. 
1 
Ciorchine
le

Aprecieri 
verbale

2 
min.
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Scrisoarea pentru cadru didactic
Dragii mei,

Am aflat că la Şcoala Gimnazială Nr. 5 Săcele, sunt mulţi copii frumoşi, harnici ,cuminţi şi
ascultători.

Am aflat, deasemenea, că vreţi să aflaţi cât mai multe despre meserii pentru a putea alege
şi voi ,când veţi fi mari, o meserie.

De aceea vă propun acest joc:
V-am pregătit nişte scrisorele surpriză. Fiecare plic cuprinde sarcini diferite pentru fiecare

grup/echipă.
Câştigătorii vor avea parte de o recompensă surpriză!

SĂ O ASCULTAŢI PE DOAMNA!

Vă îmbrăţişez, cu drag Ursuleţul Pufuleţ

Scrisoarea 1 

1. GHICITOARE:
,,În clasă pe orişicine
Îl învaţă ce e bine.,,
........................................

Sarcină de lucru:
1. Daţi răspunsul la ghicitoarea de mai sus.
2. Despre cine este vorba?
3. Realizaţi puzzle-ul primit şi lipiţi-l pe foaia de lucru.

Scrisoarea 2 
,,Ciorbe, supe, sărmăluţe
Sosuri calde, chifteluţe
Pregăteşte iscusit
Că e meşter la gătit.,,
........................................

Sarcină de lucru:
1.Daţi răspunsul la ghicitoarea de mai sus.
2.Despre cine este vorba?
3.Realizaţi puzzle-ul primit şi lipiţi-l pe foaia de lucru.
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Scrisoarea 3

GHICITOARE:
,,Cum îi spune celui care
Alb halat îmbracă, în spital când vineri şi dacă îi spui ce te doare 
El te face bine..,,
........................................

Sarcină de lucru:
1.Daţi răspunsul la ghicitoarea de mai sus.
2.Despre cine este vorba?
3.Realizaţi puzzle-ul primit şi lipiţi-l pe foaia de lucru.

Scrisoarea 4

GHICITOARE:
,, Din natură adun culori
Şi pictez până în zori.,,
........................................

Sarcină de lucru:
1.Daţi răspunsul la ghicitoarea de mai sus.
2.Despre cine este vorba?
3.Realizaţi puzzle-ul primit şi lipiţi-l pe foaia de lucru.

Scrisoarea 5
GHICITOARE:
,, De e zi sau de e noapte 
El îţi cântă şi te-ncântă.,,
........................................

Sarcină de lucru:
1.Daţi răspunsul la ghicitoarea de mai sus.
2.Despre cine este vorba?
           3.Realizaţi puzzle-ul primit şi lipiţi-l pe foaia de lucru.
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PUZZLE
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FIŞA 2

,, REBUSUL MESERIILOR,,

Descoperă toate meseriile scrise pe verticală şi pe orizontală şi notează –le înpartea de jos a foii.

M Ă C E L A R T I S
I N S T A L A T O R
C N S C L U P T O R
M O P R O F E S O R
E R T Â M P L A R M
D A T O R I E V E B
I N G I N E R C O M
C H E L N E R B A R
A U T O P I L O T Z
R E N M E C A N I C

Răspuns:
Orizontal 
 Măcelar, instalator, scluptor, profesor, tâmplar, inginer, chelner, pilot, mecanic
Vertical 
Medic 

PIRAMIDA MEA CU MESERII
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TEMA PENTRU ACASA:  CIORCHINELE
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MICUL MEU DICTIONAR CU MESERII

A
APICULTOR 
Persoană care se ocupă cu apicultura; albinar, prisăcar, stupar.

AVOCAT 
Persoană care are pregătirea i calitatea de a da consulta ii în chestiuni juridice i de a reprezenta peș ț ș
împricina i înaintea instanț elor.ț

ASTROLOG   
 Cel ce se ocupă cu astrologia, care prezice viitorul după pozi iunea astrelor, cititor de stele.ț  
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ASISTENT MEDICAL
  Persoana care ajută doctorul şi se ocupă de pacienţi

B

BUCATAR-  

Bărbat care se ocupă cu gătitul bucatelor.

BRUTAR-  Persoană care fabrică sau vinde pâine.
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C
CROITOR- Bărbat care se îndeletnice te cu croitul i cusutul hainelor.ș ș

COFETAR- Bărbat care se îndeletnice te cu prepararea torturilor şi a prăjiturilor.ș

 NUMAI BUNATATI!!!!!!!!
D
DOCTOR Persoana care se ocupă cu vindecarea, tratarea sau prevenirea bolilor umane şi animale;
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DIRIJOR –Persoană care conduce o orchestră sau un cor.

F
FRIZER - Lucrător care se ocupă cu bărbieritul sau cu tunsul părului.

GRĂDINAR-Persoană care se ocupă cu cre terea legumelor i ș ș a florilor.

H 
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HORNAR- Persoana care curăţă  hornurĭ ,co ar.ș

I
INGINER CONSTRUCTOR- Persoana care dirijează diferite lucrări de construcţii.

J
JUDECATOR-Persoană solicitată să- i spună părerea într-o chestiune în vederea stabilirii adevăruluiș

M
MECANIC-  Persoană care efectuează opera ii  de montaj, de reparare sau de între inere a utilajelor,ț ț
ma inilor i aparatelor.ș ș
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O
OIER - Crescător, proprietar sau negustor de oi.

P 
POMPIER   - Persoană care face parte dintr-un corp (militar sau civil) special instruit i dotat pentru aș
stinge incendiile.

POSTAŞ-  Lucrător al po tei care duce scrisori.ș

POLIŢIST- Persoana care veghează la respectarea legii.
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S
ŞOFER-  Persoană care conduce un automobil sau un autobuz.

T
TRACTORIST-Persoană care conduce un tractor.

V  
VÂNZATOR - Persoană care vinde ceva.

 
Z
ZIDAR - Cel ce lucrează la clădiri, unde se întrebuin ează piatră, cărămidă, ciment.ț
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,,MESERIA E BRATARA DE AUR,,
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PROIECT DIDACTIC

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Constantin Păunescu” Recaş

An şcolar 2021 / 2022

DATA: Ianuarie 2022

PROPUNĂTOR: Hansmann Lavinia

CLASA: a VI-a A

ARIA CURRICULARĂ:  Consiliere şi orientare

DISCIPLINA: Consiliere

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Dezvoltare socio-emoţională

SUBIECTUL :  “Reţeaua prieteniei”

TIPUL LECŢIEI : Transmitere si însuşire de cunoştinţe

COMPETENŢE  GENERALE :

Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos i echilibratș

Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte colare i extra colareș ș ș
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

0.1 – să definească termenii « reţea » şi « prietenie »;

0.2 – să dezvolte abilitaţi de comunicare, colaborare, întrajutorare în cadrul grupului;

0.3 - să identifice calităţi ale unui coleg, pentru care cel de-al doilea copil ar fi un bun prieten;

0.4 – să rezolve diverse sarcini legate de prietenie, în cadrul unor jocuri on-line.

METODE , PROCEDEE ŞI TEHNICI DE LUCRU : conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul

RESURSE:

de timp : 45 min. ;

de spaţiu : sala de clasă ;

umane : elevii şi profesorii ;

materiale : ghem cu aţă, laptop, tablete ;

informaţionale : platforma Google classroom, site-ul Wordwall
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Nr. Etapele lecţiei Conţinutul activităţii Timp Metode Mijloace Forma de

crt. didactice didactice organizare

1. Moment Asigurarea climatul educogen pentru 1 min conversaţia frontal

organizatoric desfăşurarea in condiţii optime a lecţiei

Pregătirea materialelor didactice

2. Captarea Se arată elevilor o imagine cu pânza unui

atenţiei păianjen, şi se discută despre complexitatea formei, 5min expunerea

utilitatea ei, etc. conversaţia Imagini

Li  se  arată  elevilor  un  ghem  cu  aţă  şi  se explicaţia Ghem cu frontal

stabileşte în ce ăsură oamneii pot realize o astfel de aţă

“pânză”

3. Anunţarea Se anunţă tema lecţiei de azi, obiectivele şi se 1 min conversaţia frontal

temei şi a scrie titlul lecţiei pe tablă.

obiectivelor

4. Dirijarea Pentru  această  activitate  este  nevoie  de  un Frontal

învăţării ghem  de  sfoară  cu  care  se  va  realiza  re eauaț 23 Ghem cu

prieteniei. min conversaţia aţă

Copiii se a ează în cerc. Ghemul porneşte deș explicaţia

2140



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

la un copil care desfă oară o bucată de sfoară iș ș

face  un  nod.  Apoi  numeşte  un  coleg  de  clasă,

precizează o calitate a acestuia pe care o apreciază, problemati individual

i îi aruncă ghemul având grijă să nu scape nodulș zarea

din mână. Nodul acesta are i el o semnifica ie înș ț exerciţiul

realizarea re elei. Arată legăturile care se realizeazăț

în interiorul grupului i trăinicia lor. Un nod scăpatș

din mână poate duce la destrămarea re elei.ț

Un  alt  aspect  important  de  care  copii  vor

trebui să fie conştienţi, este faptul că pentru a face

nodul au nevoie de ajutor din partea colegilor. Pe

de o parte, pentru că unii nu tiu să facă nod i cuș ș

această  ocazie  se  desfăşoară  i  o  activitate  deș

abilită i practice, pe de altă parte, pentru că nu esteț
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u or să faci nodul având o mână ocupată cu ghemulș
de sfoară.
Pasând ghemul de la unul la altul se crează
re eaua prieteniei, a cooperării, a întrajutorării înț
grupul clasei.

5. Realizarea Elevii primesc pe tablet, prin intermediul 15mi conversaţia Laptop Frontal

feed-back- platformei classroom, link-uri către o serie de
n

explicaţia Tablete individual
ului jocuri online, care au ca subiect “Prietenia”.

Se face clasamentul scorurilor obţinute după
finalizarea jocurilor.

https://wordwall.net/ro/resource/5178912/joc-prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/9719532/prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/5798569/prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/6761806/prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/9119438/prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/5151834/prietenie

6. Evalurea Elevii împărtăşesc gândurile, emoţiile, 1 min conversaţia frontal
activităţii sentimentele trăite pe parcursul activităţii. explicaţia

Evoluţia elevilor la lecţie este apreciată şi
răsplătită.
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PROIECT DE LECŢIE – CĂRĂBUŞUL DE ARAMĂ

GHEORGHIŢĂ RAMONA ALINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 41 IAŞI

Data: 
Şcoala: 
Profesor: Gheorghiţă Ramona Alina
Clasa a II-a 
Aria curriculara: Limbă şi comunicare
Obiectul: Comunicare în limba română
Unitatea de invăţare: Vine vara!
Subiectul:  Cărăbuşul de aramă, de Lucian Blaga
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Scopul lectiei:  

 dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj scris;
Competenţe generale:
                 - Receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute.
                 - Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.
                 - Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute.
Competenţe specifice: 
                  - Formularea de enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare.
                  - Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut.
                  - Redactarea unor mesaje scrise, cu respectarea convenţiilor de bază.
Obiective operaţionale:
             COGNITIVE: 
                 O1 -să citească fluent, corect, expresiv textul liric „Cărăbuşul de aramă” de Lucian Blaga,  respectând  semnele de punctuaţie; 
                O2- să identifice elemente ale textului liric din poezie (titlu, autor, personaje, strofă, vers);
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                O3 - să  aplice noţiuni de vocabular în contexte diferite;
                O4 -să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte din punct de vedere logic şi gramatical referitoare la conţinutul textului;

   O5 - Să completeze un cadran respectând cerinţele fiecărui exerciţiu;
   O6 - să compună un cvintet despre cărăbuş, demonstrând spirit creativ;

                 PSIHO - MOTORII:
    O1 - să respecte poziţia corectă a corpului în timpul scrisului;

 AFECTIV - ATITIUDINALE:
                  O1 - să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând prompt şi corect la solicitări.

STRATEGII DIDACTICE:
    1. Resurse procedurale:

 Metode  şi  procedee:  conversaţia,  explicaţia,  exerciţiul,  observaţia,  citirea  în  lanţ,  citirea  selectivă,  jocul  didactic,  metoda  cadranelor,
cvintetul;

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală.

      2. Resurse materiale: prezentare power point, fişe pentru portofoliu, fişe de lucru, manual.
      3. Forme de organizare: Organizare frontală, organizare individuală. 
      4. Resurse temporale: 50 minute
      5. Resurse umane: 29 elevi  

BIBLIOGRAFIE:

      -Farcaş G., Cristea C, Soficu G, Dima L, Lazăr P- Proiecte didactice pentru învăţământul primar,Editura Sf. Mina, Iaşi, 2015;
      -Molan Vasile-Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” şi „Limba şi literatura română” din învăţământul primar, Editura
Miniped, Bucureşti, 2014
      -Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Manual anul II, Semestrul I, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016
      -Mihăilescu Cleopatra, Piţilă Tudora-Comunicare în limba română, Manual pentru clasa a-II-a, Partea a-II-a, Editura Art, Bucureşti,
2014.
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Desfăşurarea lecţiei:

Nr.
crt.

Etapele/
secvenţele
lecţiei +

intervalul
de timp
alocat

Obie
c-tive
opera
-ţio-
nale

Conţinutul instructiv-
educativ

Strategia didactică Evaluare

Metode,
procedee,

tehnici

Mijlo
a-ce
de

învăţă
-mânt

Forme de
organizar

e a
activităţii

1. Moment 
organizat
oric
(1 minut)

-Asigur condiţiile  
necesare pentru buna 
desfăşurare a lecţiei: 
stabilesc liniştea în 
clasă şi pregătesc 
materialele didactice.
-Completez 
„Calendarul naturii”.

Conversaţi
a

Frontală

Observare
a

sistematic
ă a

comporta-
mentului
elevilor

2 Reactuali
za-rea 
cunoştinţe
lor 
asimilate 
anterior. 
  (4 
minute)

Întreb  elevii  despre  ce
au  discutat  ora  trecută
la  „Comunicare  în
limba română”.
Verific  tema  calitativ,
prin  sondaj,  fac
aprecieri  şi  corectez
eventualele greşeli.

Conversaţi
a

Frontală
Evaluare

orală

Captarea Captarea  atenţiei
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2. atenţiei
( 3 
minute)

elevilor  se  va  realiza
printr-o  prezentare
power  point  despre
cărăbuş.

Conversaţi
a

Lapto
p, 
video-
proiec
-tor

Frontală Observare
a

sistematic
ă a

comporta-
mentului
elevilor

3.
Anunţarea
temei şi a 
obiectivel
or 
operaţion
ale
(3 minute)

     Anunţ elevii că 
astăzi la ora de 
Comunicare în limba 
română vom studia un 
text nou, Cărăbuşul de 
aramă, de Lucian 
Blaga. Prezint elevilor 
obiectivele 
operaţionale. Anunţ 
elevii că fiecare răspuns
corect va fi 
recompensat cu o faţă 
zâmbitoare, iar elevul 
care va avea cele mai 
multe feţe zâmbitoare 
va primi la sfârşitul orei
un premiu surpriză. 
Scriu titlul şi autorul pe 
tablă, iar elevii îl scriu 
în caiete.

Conversaţi
a

Frontală

Observare
a

sistematic
ă a

comporta-
mentului
elevilor

4 Dirijarea 
învăţării

Prezint elevilor date 
despre autorul textului Conversaţi Fişe Frontală

Observare
a
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(27 
minute)

Dirijarea 
învăţării

O1

      
O2

     
O3

liric. Elevii primesc o 
fişă biografică pe care o
vor pune la portofoliu.

- Trezirea interesului 
elevilor, motivarea lor 
pentru studierea poeziei
o voi realiza prin 
prezentarea unor 
secvenţe şi expresii 
frumoase din poezie.

-Solicit elevilor să 
citească în gând poezia,
să descopere cuvintele 
noi şi să le sublinieze.

-Citesc model poezia.
-Explic cuvintele noi şi 
le scriu pe tablă:
- cărăbuş=insectă mică 
de culoare castanie;
-aramă=metal de 
culoare roşiatică;
-iureş=asalt, atac;
-destinde=relaxa;
-astru=stea.

-Solicit elevilor să 

a

Conversaţi
a

Conversaţi
a

Explicaţia

cu
date

biogra
-fice

Manu
al

Tabla
Caiete

Manu

Frontală

Individu
ală

Frontală
Frontală

Frontală
Individu
ală

sistematic
ă a

comporta-
mentului
elevilor

Observare
a 
sistematic
ă a 
comporta-
mentului 
elevilor

Observare
a 
sistematic
ă a 
comporta-
mentului 
elevilor

Evaluez 
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Dirijarea 
învăţării

      
O1

      
O2

      
O4

construiască propoziţii 
cu cuvintele noi.

-Exersarea citirii: Se 
propune jocul „Nu rupe 
lanţul”. Fiecare elev 
trebuie să citească 
corect şi cu intonaţie 
câte un vers din poezie. 
Pentru citirea corectă şi 
cu intonaţie, elevii vor 
primi câte o bulină cu 
faţă zâmbitoare.

-Voi discuta cu elevii 
despre structura 
textului: scrierea în 
rânduri scurte numite 
versuri; scrierea 
primului cuvânt din text
cu literă mare; numărul 
de versuri ale unei 
strofe; semne de 
punctuaţie întâlnite.

-Solicit elevilor să 
citească câte o strofă 
din poezie şi vom 

Exerciţiul

Citirea în
lanţ

Conversaţi
a
Explicaţia

Conversaţi
a

al

Manu
al

Manu
al

Manu
al

Individu
ală
Frontală

Frontală
Individu
ală

Frontală
Individu
ală

capacitate
a elevilor 
de a 
construi 
propoziţii
cu 
cuvintele 
noi.

Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a citi 
corect şi 
expresiv 
versul

Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a 
răspunde 
corect la 
întrebări

Evaluez 
capacitate
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5 Fixarea 

    O3

   O3

   O2

explica cuvintele, 
expresiile şi mesajul 
strofei. 

- Solicit elevilor să 
citească versurile care 
exprimă întrebări.

-Solicit elevilor să 
citească strofa care îl 
înfăţişează pe cărăbuş.

Propun elevilor jocul 
„Detectivii de cuvinte”. 
Solicit elevilor să 
identifice în poezie 3 
cuvinte care conţin 
grupul de litere „ea”  
(exemple: verdeaţă, 
seamă, încearcă, 
fericirea). Solicit 
elevilor să găsească în 
poezie 3 cuvinte 
formate din trei silabe. 
Câştigă elevul care va 
identifica primul 

Citirea 
selectivă

Jocul 
didactic

Jocul 
didactic

Manu
al
Caiet

Caiet

Caiet

Individu
ală

Individu
ală

Individu
ală

a elevilor 
de a 
explica 
expresii şi
de a 
identifica 
mesajul 
strofei

Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a 
răspunde 
corect la 
întrebări

Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a 
identifica 
în poezie 
cuvinte 
cu 
grupurile 
de litere 
solicitate.
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6

7

8

cunoştinţe
lor
(4 minute)

Obţinerea 
performan
ţei
 (3 
minute)

Asigurare
a retenţiei
şi al 
transferul
ui
(3 minute)

Încheierea
activităţii

    O5

    O6

cuvintele solicitate.

- Propun elevilor jocul 
„Găseşte rima”. În timp
de 1 minut, elevii 
trebuie să scrie în caiete
cât mai multe cuvinte 
care rimează cu 
cuvântul „verdeaţă”. 

Dacă timpul imi 
permite voi realiza un 
exercitiu de creaţie: 
Scrieţi în 4 propoziţii 
cum ar fi viaţa voastră 
dacă aţi fi un cărăbuş 

 Pentru fixarea 
cunoştinţelor 
solicit elevilor să 
completeze un cadran 
cu informaţiile 
corespunzătoare.
( Anexa 2)

Pentru obţinerea 
performanţei voi folosi 

Exerciţiul

Explicaţia
Exerciţiul

Explicaţia
Exerciţiul

Conversaţi
a

Caiet

Fişă 
de 
lucru

Fişă 
cu 
cvinte
tul

Individu
ală

Individu
ală

Frontală
  
Individu
ală

Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a găsi 
cuvinte ce
rimează 
cu 
cuvântul 
„verdeaţă
”.

Evaluez 
creativitat
ea 
elevilor şi
corectitud
i-nea 
propoziţii
lor
Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a 
completa 
corect 
cadranul.
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(2 minute) metoda „Cvintetul”. 
Solicit elevilor să 
completeze cvintetul cu
numele insectei, două 
însuşiri, 3 cuvinte ce 
denumesc acţiuni ale 
personajului, o 
propoziţie formată din 4
cuvinte despre textul 
studiat, un cuvânt-
esenţa poeziei.

Solicit elevilor să 
povestească pe scurt 
conţinutul poeziei.

Fac aprecieri referitoare
la activitatea elevilor. 
Solicit elevilor să 
numere feţele 
zâmbitoare primite 
pentru răspunsurile 
corecte, iar elevul cu 
cele mai multe feţe 
zâmbitoare va primi 
premiu un joc pe echipe
numit „Jocul 

 
Conversaţi
a

Frontală

Frontală

Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a 
completa 
corect 
cvintetul.

Evaluez 
capacitate
a elevilor 
de a 
povesti 
conţinutul
poeziei.

Aprecieri 
verbale
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proverbelor”.

ANEXA I
Completaţi cadranul următor, respectând cerinţele date.

                       I.
Titlul poeziei...........................................
Autorul poeziei......................................

     II
Găsiţi două însuşiri pentru cuvântul cărăbuş
1..........................................
2..........................................

III
Alcătuiţi două propoziţii în care cuvântul 
“cuptor” să fie cu  sensuri diferite
1..........................................................................
................................................
2............................................................
..............................................................

IV
Despărţiţi  în silabe cuvintele: zgomotos, 
necuvântător, verdeaţă, reptile
Zgomotos-..............................................
Necuvântător-........................................
Verdeaţă-...............................................
Reptile-...................................................

ANEXA 2

                
                                                                                  CĂRĂBUŞ
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DOUĂ ÎNSUŞIRI 

TREI ACŢIUNI

     O PROPOZIŢIE
     FORMATĂ DIN
     4 CUVINTE 
     DESPRE POEZIA 
     STUDIATĂ                                                                                        
                                                                                                                          

     ESENŢA
 (CONCLUZIA) POEZIEI
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PROIECT DE ACTIVITATE

Unitatea de învăţământ:         Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Nr. 129
Prof.înv.preşcolar:           Panciu Emilia - Mariana
Grupa: Mare 2
Data: 28. 01. 2022
Domeniul:                                 ESTETIC ŞI CREATIV
Categoria de activitate:           Activitate artistico – plastică
Tema plastica:                          Reprezentarea unor imagini cu ajutorul liniei, al punctului si al petei de culoare
Subiectul:                                 „Barca”
Mijloc de realizare:                 pictură
Tipul activităţii:                       Formare de priceperi şi deprinderi

Scopul activităţii:                   * formarea deprinderilor de lucru liber, creative in realizarea unei lucrari plastice;

Obiective operaţionale:
 sa utilizeze corect materialele de lucru;
 să respecte poziţia de lucru faţă de suportul de lucru;
 sa realizeze in mod original si personal spatiul plastic, utilizand diverse tehnici;

Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, turul galeriei

Material didactic: folie stretch, paleta pentru acuarele, pensulă, recipient cu apă, serveţele, calculator, recompense;

Forme de organizare: frontal, individual.

Durata: 30-35 min.
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ETAPELE
ACTIVITATII

CONTINUTUL
ACTIVITATII

STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA

1. Organizarea activitatii Mobilierul va fi asezat în formă
de careu deschis pentru a 
permite o bună desfăşurare a 
activităţii.  

2. Captarea atentiei Descoperirea  la  intrare  în  sala
de  grupă  a  unei  mascote  -
marinar.
Prezint  copiilor  musafirul
nostru  care  s-a  pierdut  de
grupul cu care venise în vizită
în ora ul  nostru.  El  a  venit  înș
grupa noastră  pentru  a-l  ajuta,
oferindu-i,  indrumandu-l  sa
ajunga in portul unde il asteapta
grupul sau.

- conversatie 

3. Anuntarea temei si a 
obiectivelor

Astăzi  la  activitatea  noastră,
artistico  –  plastică,  vom  picta
barca.
Enuntarea  obiectivelor  si  a
criteriilor de evaluare.

- conversatia

4. Desfasurarea activitatii Prezentarea  si  analizarea
modelului de lucru.

- Ce am pictat eu? (barca)
-Ce culore are? 
-Ce este aceasta?(baza)
- Ce culoare are?( neagra)
-Ce  mai  observati?(catarg  si
panze)

- conversatia
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Explicarea  şi  demonstrarea
procedeului de lucru:

 Acum  urmează  să  vă  explic
cum  trebuie  să  pictaţi  şi  voi
barca.
  Voi  lua  pensula,  o  înmoi  în
culoare, si incep sa pictez baza.
Spal  pensula  si  o  sterg  cand
vreau  sa  schimb  culoarea
pentru a  picta  catargul  si  apoi
panzele.

Fixarea operaţiilor de lucru

Voi  numi  un  copil  să  spună
succesiunea  operaţiilor  de
lucru. 

Intuirea  materialului  de  pe
măsuţe

Copiii  vor  fi  solicitaţi  să
recunoască   materialele  de  pe
mese  (  pensule,  recipiente  cu
apa, acuarele, şerveţele).

Realizarea  exerciţiilor  de
încălzire  a  musculaturii
mâinilor:

- explicatia

- demonstratia
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 închidem  şi  deschidem
pumnii,  stoarcem  rufele,  ne
spălăm  pe  mâini,  cantam  la
pian,  ploaia  -  atingerea  mesei
cu  vârful  degetelor  imitând
căderea  stropilor  de  ploaie,
imităm  caderea  fulgilor  de
zăpadă, fluturăm palmele, 
“ Mişcăm degeţelele
Batem tare palmele
Pumnişorii îi rotim
Si apoi ii rasucim
Şi la lucru noi pornim“.

Executarea  temei  de  către
copii.

Spor la lucru !

Copiii  pictează  ţinând  cont  de
indicaţiile date şi respectându –
le. Le dau indicaţii individuale
dacă e nevoie.
Realizarea temei se face pe 
fond muzical. 

- exercitiul

5. Asigurarea retenţiei şi a 
transferului

- Ce am pictat noi astăzi?
 - Ce culori am folosit?

- conversatia

6.Evaluarea Prin metoda Turul galeriei se 
fac aprecieri asupra lucrărilor. 

- turul galeriei

7. Incheierea activitatii Se vor face aprecieri asupra 
modului de executare a 
lucrarilor si asupra 
comportamentului copiilor la 
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activitate. Vor fi recompensaţi. 
Copiii ies din sala de grupa 
intonand cantecul „ Barcuta”.
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LESSON PLAN: LIKE DOING /VS/ WANT TO DO

prof. dr. Iuliana Dode

Liceul Teoretic “George Călinescu”, Constanţa

NAME Iuliana Dode, Ph.D. WEEK 15 GRADE 5 LENGTH 40’

LEVEL Pre-Intermediate  UNIT: Revision: First Semester

TOPIC: Like + V-ing /vs/ Want + to-infinitive LESSON FOCUS: Grammar & Speaking

AIMS:

Main:

By the end of the lesson the Ss will have talked about their likes, dislikes and intentions using the –ing forms and the 

want + to-infinitive forms of verbs. 

Subsidiary:

To activate vocabulary concerning pastime activities.

To talk to one another in the context of leisure activities. 

PERSONAL AIMS:

To increase STT and to minimise TTT.

CLASS PROFILE AND ASSUMPTIONS:

This lesson plan is intended to help fifth grade students who have difficulty in learning and consolidating grammatical

structures related to their likes and dislikes. Assuming that they have two classes per week and their English level is

around the pre-intermediate one, one must take into account how communicative they are as a group and how well

they receive exercises and activities in English. Usually, fifth grade students are extremely curious, determined and

motivated to absorb every piece of information connected to the Anglo-American space. That is why we assume that

students will particularly enjoy working in pairs, so exercises C and D will definitely be the highlight of this lesson.

One must also take into account the students’ cultural background, their social status and their desire to work with

technology during the English lessons. Being part of a disadvantaged group, the students will appreciate the teacher’s

decision to leave aside the books and notebooks, and work with the video projector and handouts once in a while. 

ANTICIPATED PROBLEMS AND SOLUTIONS: 
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Problems

1. Some Ss may use the to-infinitive form with the verbs like/love/hate/mind.

2. Some Ss might omit the particle “to” when forming sentences i.e. “I want watch TV”.

3. As they are all Romanian, they might feel more comfortable addressing each other in Romanian,  rather than in

English for certain types of exercises.

Solutions

1. I  will  point  out  that  they  are  considered  correct  in  American  English,  but  today  we  are  using  the  British

construction.  

2. I will remind them that it is imperative to use the to-infinitive form with the verb “want”. 

3. I will encourage them to express themselves in English whenever I notice they use Romanian.  

SOURCES OF MATERIALS:

Adapted  from  “Like+ing”.  LearnEnglish  Kids  |  British  Council,  2  Sept.2021,  Web:  https://learnenglishkids.

britishcouncil.org/grammar-practice/ing.

Adapted from Virginia Evans and Jenny Dooley. New Round-up 2. Students’ book. Pearson Longman, Harlow. 2010, p.

72.

Google Images. 

STAGE

TIMING

INTERACTION

AIMS PROCEDURE

Lead-in 

T-Ss; Ss-T

3 mins.

To engage the Ss in 

the context of the 

lesson

The T greets the Ss and they greet back. The T uses the video projector,

shares her screen (see PPT in Annex 2) and connects the previous revision

lessons to this one.

The teacher then tells Ss that they are going to read a story and shows them

five  words  from  the  text  i.e.  “picnics”,  “birds”,  “park”,  “family”  and

“sandwiches”. Ss will  then make predictions based on the content of the

story. Ss’ answers might vary here. 

Reading for gist

T-Ss; Ss-T

To introduce the –ing 

and to-infinitive forms

in context

The T asks Ss to look at  exercise A from their  H/Os (Annex 1). Here Ss

will have around 2 minutes to read the text and see if their predictions were

correct. Ss will realise that the text is about a girl and her family and the

things they usually do in the park. Once time is up, the T will check the Ss’
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3-4 mins. answers. 

Highlighting &

Clarification

T-Ss; Ss-Ss; Ss-T

12-14 mins

To draw the Ss’ 

attention to the –ing 

and to-infinitive forms

in the text

To clarify MFP of the 

–ing and to-infinitive 

forms

The T will draw the Ss’ attention to the highlighted words, as Ss will have

to say what they have in common. After that, the T will ask Ss to look at

some underlined words and will ask them what they notice.

Then, the T will remind Ss that we use “like”, “love”, “hate”, “mind” to talk

about our  likes and dislikes and that we add “-ing” to the verb after these

words. She will  then explain that to talk about  intentions we use “want”

plus to-infinitive. She will then check and clarify meaning through CCQs.

The T will then focus on form, as she will ask Ss to look at exercise B from

their H/Os. Here Ss will have to complete the table by writing sentences in

the correct affirmative, negative or interrogative form. She will also tackle

pronunciation as she will focus on the number of syllables, the word stress

and on connected speech features. 

Restricted Practice

T-Ss; Ss-Ss; Ss-T

6-7 mins.

To practice accurate 

use of the –ing and to-

infinitive forms

The T will asks Ss to look at exercise C from their H/Os. The T will also

give a demo here and then ask Ss to work individually for about 3 minutes

and do the same for the remaining six points. Once they finish, they will

check their answers with their partners. They will have around 2 minutes to

do that. Finally, the T will project the correct answers. Ss will take a couple

of  seconds  and  check  their  work,  and,  if  necessary,  will  discuss  the

differences. 

Free(r) Practice

T-Ss; Ss-Ss; Ss-T

10-12 mins.

To allow Ss to 

integrate the –ing and 

to-infinitive forms into

their everyday 

language use

Ss will focus on the last exercise on the H/O, namely exercise D. Here they

will take a minute to think about four questions i.e. “What do you like doing

at the weekend?”, “What do you  hate doing?”, “What do you  want to do

after school?” and “Is there anything you don’t want to do after school?”.

Then, the T tells Ss that they will work in pairs and discuss these questions

with their partners. After 5 minutes, the T will elicit answers from Ss. 

Feedback 

T-Ss; Ss; Ss-T

3 mins

To help the Ss learn 

from their mistakes 

and to encourage them

to use correct  

language

While monitoring the pairs,  the T collects a few examples of impressive

and/or faulty language which will be discussed if time allows it. She praises

correct and/or impressive use of language, congratulates the Ss and thanks

them for paying attention.
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Annex 1    

Like Doing /vs/ Want to Do

A. Read the text and check your answers.

Sally and her family  love having picnics in the park and don’t mind sitting  on the grass. Sally’s mum

hates  making sandwiches  so  her  dad  always  makes  them.  Sally  and her  family  always  want  to  do

something in the park. Her brother usually wants to play with the ball, but Sally doesn’t want to do that.

She just likes listening to the birds singing, while Sally’s parents just love being outdoors. 

B.

Complete the table with the correct form of the highlighted words. 

Affirmative Negative Interrogative

Sally’s mum hates making

sandwiches.

They don’t mind sitting on

the grass. 

Do they  mind  sitting on

the grass?

They  want to have fun in

the park. 

Sally  doesn’t  want  to  do

that.

 

Does Sally  want  to  do

that?
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 We use “like”, “love”, “hate”, “mind” to talk about our likes and dislikes.

 We add “-ing” to the verb after these words.

e.g. She likes listening to the birds.

 We use “want” to talk about intentions.

 We use the to-infinitive after “want”.

e.g. Her brother usually wants to play with the ball.
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C. Circle the correct answer.

1. He ……… washing the car. It’s hard work. 

a) don’t like b) doesn’t like c) loves

2. I ……… watch TV. My favourite show is on! 

a) want to b) want    c) don’t want

3. She ……… playing computer games. It’s fun. 

a) hates b) loves c) love

4. She wants ……… to the park. It’s great! 

a) going b) go c) to go

5. They ……… doing homework. It’s OK. 

a) don’t mind b) doesn’t mind c) like

6. I hate ………. It’s really boring! 

a) fly b) to flying c) flying

7. We ……… read comics. Every day! 

a) don’t want b) wants to c) want to

D. Think about these questions.

1. What do you like doing at the weekend?

2. What do you hate doing?

3. What do you want to do after school?

4. Is there anything you don’t want to do after school?

Now, talk to your partner.

Annex 2
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PROIECT DE ACTIVITATE

 
Prof. Marcu Adina-Mihaela

Grădini a cu Program Prelungit Nr. 17 Sibiuț

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 5-6 ani, nivel II,  Grupa mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem?”
TEMA PROIECTULUI:„Eu i lumea mea”ș
DOMENIUL EXPERIEN IAL: Domeniul Om i SocietateȚ ș
DISCIPLINA: Educa ie pentru societateț
TEMA ACTIVITĂ II: „Colegul cel nou”Ț
MIJLOC DE REALIZARE: Povestea educatoarei
DIMENSIUNI  ALE  DEZVOLTĂRII:  Comportamente  prosociale,  de  acceptare  i  de  respectare  aș
diversită ii.ț
COMPONENTE VIZATE:  Exprimă recunoa terea i  respectarea asemănărilor  şi  a  deosebirilor  dintreș ș
oameni; Î i însu e te i respectă reguli; în elege efectele acestora în planul rela iilor sociale, în contexteș ș ș ș ț ț
familiar; Demonstrează acceptare i în elegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat.ș ț
SCOPUL ACTIVITĂ II:Ț  Însu irea cuno tin elor referitoare la comportamente adecvate ș ș ț în rela iile ț
colegiale.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1- să redea titlul pove tii;ș
O2- să  explice sensul cuvintelor noi apărute în textul pove ti;ș
O3- să enumere, pe baza imaginilor, comportamente adecvate între copiii din grupa mare;
O4- să argumenteze comportamentul nepotrivit al celor doi copii în raport cu noul coleg;
O5- să ofere un alt final pove tii;ș
O6- să prezinte morala pove tiiș .
STRATEGII DIDACTICE : 
1. METODE SI PROCEDEE : povestirea, conversa ia,  explica ia, exerci iul,  munca pe echipe,  muncaț ț ț
individuală.
2.MIJLOACE DIDACTICE:  imagini cu scene din poveste, jucării de plu , bagheta magică, cadrul deș
poveste confec ionat, siluete ale personajelor.ț
3. FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual, pe grupe
Bibliografie:  „ Curriculum pentru  educa ie  timpurie  2019ț ”  ,  Suport  pentru  explicitare  i  întelegereș
curriculum ET 2019.

Nr.
crt.

Etapele
activită iiț

Con inutul tiin ificț ș ț Strategii didactice Evaluare /
Metode şi
indicatori

Metode şi
procedee

Mijloace de
învăţământ

1. Captarea  şi
orientarea
atenţiei

Apelul  la  curiozitatea
intelectuală  a  copiilor  şi
orientarea  şi  concentrarea
activităţii psihice cognitive se
realizează  prin  elementul
surpriză  –apariţia cadrului  de
poveste  confec ionat  deț
educatoare.

Conversaţia
Observaţia

Cadrul de
poveste
Colegul

Ionuț
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Se orientează  atenţia  copiilor
către  personajul  principal,
noul  coleg  de  grupa  mare,
Ionu .ț

2. Anunţarea
temei  şi  a
obiectivelor

Se  prezintă  copiilor  tema  şi
obiectivele  activităţii  sub
forma unei invitaţii din partea
Baghetei magice de a asculta
pă ania lui Ionu  i de a învă aț ț ș ț
din aceasta.

      
Conversaţia

Explicaţia

Bagheta
magică

3. Reactualizarea
cunoştinţelor

Se  realizează  cu  ajutorul
Baghetei  magice  care
adresează  copiilor  întrebări
despre faptele bune i fapteleș
mai pu in bune pe care ei le-ț
au făcut. 

Explicaţia
Conversaţia

Bagheta
magică

4. Prezentarea
noului  conţinut
şi  dirijarea
învăţării

Expunerea pove tii de către ș
educatoare:
Se specifică titlul i se repetă ș
cu pre colarii.ș
Se expune con inutul pove tii ț ș
clar i accesibil, expresiv ș
pentru a men ine treaz ț
interesul copiilor i pentru a ș
asigura motiva ia învătării.ț
Expunerea alternează cu 
dialoguri scurte între 
educatoare i copii pentru a le ș
sonda opiniile, a le între ine ț
aten ia, pentru a crea starea ț
emo ională corespunzătoare ț
con inutului.ț
Educatoarea se transpune în 
rolul personajelor despre care 
poveste te pentru a transmite ș
permanent emo ii copiilor.ț
Pe durata expunerii, 
educatoarea arată copiilor 
imagini ce sugerează diferite 
momente ale con inutului i ț ș
mânuie te jucăriile de plu .ș ș
Povestea prezintă grupa mare 
din grădini ă, grupă unde vineț
i Ionu , colegul cel nou. Doi ș ț

dintre copii se poartă 
neadecvat cu el, îi strică 

Conversa iaț
Explica iaț
Povestirea

Imagini cu
scene din
poveste

Jucării din
pluș

Observarea
sistematică  a

comporta-
mentului
copiilor
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jucăriile, cartea de colorat, îi 
vorbesc urât, râd de hainele 
lui pe care le numesc 
„ieftine”. Al i colegi se poartăț
frumos cu Ionu , povestesc cu ț
el i chiar din prima zi îl ș
includ în jocul lor. 

5. Obţinerea
performanţei

 Se  realizează  prin  re inereaț
comportamentelor  adecvate
fa ă de colegul nou pe bază deț
întrebări  i  imagini  intuitiveș
fără  inten ia  repovestiriiț
con inutului.ț
Educatoarea îi roagă pe copii
să argumenteze de ce nu s-au
purtat corect cei doi colegi cu
Ionu .  Se  discută  mesajulț
pove tii,  se  desprindeș
învă ătura. Se discută exempleț
din  mediul  apropiat  al
copiilor.  Se  propun  anumite
situa ii i li se cere copiilor săț ș
ofere rezolvare i chiar un altș
final pove tii.ș

Conversa iaț
Exerci iulț
Munca  pe
echipe
Munca
individuală

Imagini cu
scene din
poveste

6. Evaluarea Se  realizează  prin
autoevaluare i interevaluareș :
Autoevaluare: „Cum  m-am
sim it astăzi la activitate i deț ș
ce?,  Ce  am  învă at  dinț
poveste?”
Interevaluare: „  Care  copil
mi-a plăcut cel mai mult cum
s-a comportat i de ce?”ș
Se fac aprecieri individuale iș
colective  despre  modul  de
participare la activitate.

  Conversa iaț
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PROIECT DE LEC IEȚ

DATA: 08.09.2022
UNITATEA DE ÎNVĂ ĂMÂNT: COALA GIMNAZIALĂ PÂR COVENI , OLTȚ Ș Ș
PROF. ÎNV. PRIMAR: 
CLASA: A II-A 
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ I TIIN E ALE NATURIIȘ Ș Ț
DISCIPLINA: MATEMATICĂ I EXPLORAREA MEDIULUIȘ
DISCIPLINE IMPLICATE: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
UNITATEA  TEMATICĂ: VIE UITOARE I MEDII DE VIA ĂȚ Ș Ț
SUBIECTUL/TEMA  LEC IEI  :  ADUNAREA  REPETATĂ  DE  TERMENI  EGALI.Ț
ADAPTAREA VIE UITOARELOR LA MEDIUȚ
TIPUL LEC IEI: DE COMUNICARE/ÎNSU IRE DE NOI CUNO TIN EȚ Ș Ș Ț
COMPETEN E GENERALE: Ț
MEM
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
 4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 
CLR
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
DP
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi
COMPETEN E SPECIFICE:   Ț
MEM
1.4.  Efectuarea  de  adunări  şi  scăderi,  mental  şi  în  scris,  în  concentrul  0-1000,  recurgând la
numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii,  prin observarea şi generalizarea unor
modele sau regularităţi din mediul apropiat
4.2.  Formularea unor  consecinţe  rezultate  în  urma observării  unor relaţii,  fenomene,  procese
simple
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
CLR
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
DP
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
OBIECTIVE OPERA IONALE: Ț
Cognitive:
OC1 -să  efectueze adunări repetate de termeni egali ;
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OC2-  să rezolve probleme cu ajutorul adunării repetate de termeni egali;
OC3-  să asocieze caracteristici speciale ale plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici ale
mediului în care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la mediu;
OC4-să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi
problemelor;
OC5-  să  utilizeze terminologia specifică operaţiilor de adunare, înmulţire.
Motrice:
OM1   Să adopte o poziţie adecvată a corpului în timp ce scriu
Afective:
OA 1   Să manifeste interes pentru lecţie, răspunzând promt şi corect la solicitări;
OA 2   Să se mobilizeze în vederea rezolvării sarcinilor primite.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode,procedee si tehnici didactice: conversa ia, problematizarea, jocul didactic, expunerea,ț

observa ia, lectura textului, explica ia, demonstra ia, exerci iulț ț ț ț
 Resurse materiale: 2 girafe de pluș, manualul de Matematică i explorarea mediului, Manualulș

digital  de  MEM,  laptop,  videoproiector,  Auxiliarul  „Matematică  i  explorarea  mediului”,ș
prezentare Power-point,  fişe de lucru, caiete de matematică, tabla, instrumente de scris

 Forme de organizare a activită ii: ț frontală, individuală

Forme  de  evaluare:  continuă-  formativă  realizată  prin:  observarea  sistematică  a
comportamentului i a răspunsurilor elevilor, verificare orală, aprecieri verbaleș
Resurse umane: 22 de elevi
Resurse de timp: 45 minute 
Locul de desfă urare: sala de clasăș  
Bibliografie:  

 M.E.N. .Programa şcolară pentru Matematică i explorarea mediului -clasele pregătitoare, I i aș ș
II-a , Bucureşti, 2013;

 M.E.N. .Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română -clasele pregătitoare, I
i a II-a , ș Bucureşti, 2013;

 M.E.N. .Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală -clasele pregătitoare, I i a II-ș
a , Bucureşti, 2013;

 Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pi ilăț  –„Matematică i explorarea mediului, manual pentru clasa aș
II-a”, Editura Didactică i Pedagogică, Bucure ti, 2018, pagina 48;ș ș

 Nicoleta Popescu-„Matematică i explorarea mediului, caiet de lucru pentru clasa a II-a”, Edituraș
Elicart, 2021, paginile 42 i 43;ș

 Constantin Petrovici - „Didactica matematicii  pentru învă ământul primar”, Ed. Polirom, Ia i,ț ș
2014;
Mihaela Ro u - „Metodica predării matematicii”, Ed. Credis, Bucure ti, 2004.ș ș

DESFĂ URAREA ACTIVITĂ IIȘ Ț
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Etapele
activită ii/ț

Timpul
alocat

C.S/
Ob.
op.

Continutul invatarii Strategia didactica Forme
de 

evaluar
e

Activitatea
propunatorului

Activitatea
elevilor

Metode 
didactice

Mijloace 
didactice

Forma
de 

organiz
are

Moment 
organizato
ric
1 minut

Organizez
colectivul  de  elevi,
pregătesc
materialele
necesare,  asigur  un
climat  favorabil
învăţării.

Conversa iț
a

frontală

Captarea 
aten ieiț
5 minute

ME
M 
1.4
OC1

Le  spun  că  eu  iș
colega  mea  am
descoperit  de
curând  că  avem
girafe  identice.  Se
prezintă girafele. Le
cer  să  îmi  spună
câte  picioare,
urechi,  ochi  au
împreună.
Concluzionez: Deci,
am adunat pe 4, pe
1, pe 2 de 2 ori.
Îi  întreb  pe  copii
dacă  tiu  de  ce  areș
girafa gâtul lung.

Precizează i ș
argumentează. (8 
picioare, pentru 
că 4+4=8, 2 
urechi, pentru că 
1+1=2, 4ochi, 
pentru că 2+2=4).

Dau răspunsuri.

Conversa iț
a
Problemati
zarea
Jocul 
didactic

2 girafe de 
pluș

frontală observar
ea 
sistemati
că a 
comport
a-
mentului
i a ș

răspunsu
ri-lor 
elevilor, 
verificar
e orală

Anun area ț
titlului 
lec iei i ț ș
precizarea 
obiectivelo
r
2 minute

DP
2.2

Îi anun  că vom aflaț
în lec ia de azi de laț
MEM  despre
adaptarea
vie uitoarelor  laț
mediu  i  vomș
rezolva  exerci ii  iț ș
probleme  cu
adunarea  repetată
de termeni egali. 
Scriu titlul pe tablă.

Ascultă.

Îl scriu pe caiete.

Expunerea Caiete de 
matematică, 
tabla, 
instrumente 
de scris 

frontală Observa
rea 
comport
a-
mentului
copiilor

Dirijarea 
învă ăriiț

ME
M

În  manual
descoperim  la

Citesc modelul 
din manual.

Observa iaț Manualul de 
matematică 

Frontală observar
ea 
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25 minute 1.4
3.1
4.2
5.2
CL
R
2.1
3.1
OC1
OC2
OC3
OC4
OC5
OM
1
OA
1
OA
2

pagina  48 adunarea
numărului  3  de  4
ori,  apoi  pe  axa
numerelor,  pornind
de la 0 vom număra
din  3  în  3  până  la
12.
Se  intuiesc  cele  2
imagini  i  se  citescș
informa iile  de  laț
Ne informăm.
Prezint  filmule ulț
din manual legat de
lilieci,  apoi
localizez  pe  harta
României   Mun iiț
Sebe ului,  despreș
care se face referire
în film.
Se  rezolvă  apoi
exerci iile 1 i 2 deț ș
la paginile 42 i 43ș
din auxiliar.
Solicit  citirea
informa iilor  de  laț
„Vreau  să  tiu”,ș
pagina  43  din
auxiliar.
Se prezintă un PPT
cu  imagini  i  seș
solicită  rezolvarea
exerci iilor  deț
adunare  repetată  de
termini  egali
corespunzătoare.

Citesc.

Urmăresc 
prezentarea.

Rezolvă.

Elevii citesc.

Urmăresc i ș
rezolvă cerin a.ț

Observa iaț
Lectura 
textului

Explica iaț
Demonstra
iaț

Exerci iulț

Lectura 
textului

Observa iaț
Explica iaț
Exerci iulț

i explorareaș
mediului

Manualul de 
matematică 
i explorareaș

mediului
Manualul 
digital de 
MEM, 
calculator, 
videoproiect
or

Auxiliarul 
„Matematică
i explorareaș

mediului” 
(paginile 42 
i 43)ș

Calculator, 
videoproiect
or

frontală

frontală

frontală
individu

ală

frontală

sistemati
că a 
comport
a-
mentului
i a ș

răspunsu
ri-lor 
elevilor, 
verificar
e orală

Ob inerea ț
performanț
ei
10 minute

ME
M
1.4
3.1
OC1
OC2

Solicit  rezolvarea
unei  fi e  de  lucru.ș
(Anexa 1)

Rezolvă. Explica iaț
Exerci iulț

Fi ă de lucruș
(Anexa 1)

Frontală
individu
ală

Aprecier
i 
verbale, 
verificar
e orală

Încheierea DP Voi face aprecieri Î i notează tema.ș Explica iaț Manual Frontală Aprecier
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activită iiț
2 minute

2.2 globale şi 
individuale privind 
modul de lucru.
Tema pentru  acasă:
exerci iile1,  2,3,4ț
de la pagina 48 din
manual.

Caiete i verbale

Anexa 1
FI Ă  DE  LUCRUȘ

                                            Adunarea  repetată  de  termeni  egali
1. Observă  fiecare  ilustraţie . Află câte  elemente  sunt  în  fiecare  caz, folosind  adunarea  
repetată  de  termeni  egali.

A.

          __________________________________

B.

_____________________________________             sau              
_________________________________

C.               

_____________________________________            
2. Efectuează:
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            3 + 3 + 3 =                                                            7 + 7 + 7 + 7 +7 =                                  2 
+ 2 + 2 = 
10 + 10 + 10 =                                                      5 + 5 + 5 +5 +5 + 5 =                             4 + 4+ 4
+ 4 + 4 =   
3. Elevii  clasei  a II- a   au  plantat 5 rânduri cu câte 10 brădu i pe rând . Câ i brădu i au plantat ț ț ț
în total ? 
    
_____________________________________________
 
  R : .....................................
4.  Elena a rezolvat cinci zile la rând câte 6 probleme, iar Ana în şase zile câte 5  probleme. Ele 
spun că au rezolvat acelaşi număr de probleme. 
                 Calculaţi  şi răspundeţi cu Adevărat  sau  Fals.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

                
___________________________________________________
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PROIECT DIDACTIC
                                                                                           BARBU GENOVEVA

                                   ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADU PAŞII,JUD.BUZĂU 

 DATA:12.02.2022
GRUPA:Mijlocie
TEMA ANUALĂ:CÂND,CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?
PROIECTUL:LUMEA ANIMALELOR
SUBTEMA:Vulpea cea şireată
FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată
CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activităţi liber alese
TIPUL DE ACTIVITATE:transmitere şi consolidare de cunoştinţe
SCOPUL:Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre animale;
                 Cultivarea comunicării libere dintre cadrele didactice şi copii şi dintre copil şi copil.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
                           - să participle la activităţi de grup,adaptându-şi comportamentul propriu la cerinţe;
                           - să coloreze,picteze imagini;
                           - să citească imagini;
                           - să formeze perechi între animale şi adăpostul lor,hrana lor;
                           - să-şi formeze deprinderi practice;
                           - să reconstituie imagini;
                           - să comunice verbal cu partenerii folosind expresii adecvate şi corecte;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE:explicaţia,conversaţia,observaţia,exerciţiul,Turul galeriei;
MIJLOACE:aluat,planşete,jucării  de  bucătărie,piese  de  construcţie,jetoane  cu  animale,fişe  de
lucru,creioane colorate,şerveţele;
FORME DE ORGANIZARE:frontal,individual
DURATA:20-25 minute
BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar-M.E.C.I., Bucureşti,2008
- Revista învăţământul preşcolar 1-2/2012
- Activitatea integrată din şcoală-2019
- Liliana Ezechil,Mihaela Păişi Lăzărescu-Laborator preşcolar,Ed.V&Integral

     

                                              CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC

Introducerea în activitate se va realiza printr-o scurtă expunere:
                 ,,Copii, pentru că astăzi vrem să intrăm în lumea prietenilor noştri,animalele,v-am pregătit mai
multe materiale din care voi o să realizaţi diferite lucrări.
                Voi  anunţa  jocurile  şi  activităţile  ce  urmează  a  fi  desfăşurate  în  fiecare  centru  de
interes,invitând copiii să se îndrepte spre centrul care are ca însemn imaginea de pe ecusonul fiecăruia.
                 Se reaminteşte copiilor comportamentul în cadrul acestor activităţi:se vorbeşte în şoaptă pentru
a  nu  deranja  pe  alţii,apreciem  şi  protejăm  construcţiile  făcute  de  colegi,fiecare  joc  trebuie
terminat,colaborăm la realizarea sarcinilor.
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                  Copiii sunt orientaţi spre centrele de interes,apoi vor intui materialul didactic.La fiecare centru
cineva îi va întâmpina.La centrul de interes,,BIBLIOTECĂ”,copiii vor citi imagini,vor sorta jetoane cu
animale şi vor demonstra cunoştinţele asimilate prin rezolvarea unor fişe de lucru.Cu copilul care are
deficienţe auditive,voi juca jocul,,GHICEŞTE”(un panou magnetic este împărţit în 24 de casete,12 libere
şi în 12 sunt imagini cu animale).Copilul allege un jeton,denumeşte imaginea,spune cum face animalul
din imagine,apoi aşează jetonul pe panou).
               La sectorul,,ARTĂ”,copiii vor realiza picturi cu beţişoare de ureche şi îşi vor demonstra
deprinderea formată.
               La centrul de ,,ŞTIINŢĂ”,vor citi imagini,vor sorta jetoane despre animale şi vor rezolva
sarcina-vor  grupa  jetoanele(fiecare  animal  cu  hrana  lui,fiecare  animal  cu  adăpostul  lui).Copilul  cu
deficienţe  de  văz(ochelari  cu  dioptrii  mari):Animalele  şi  hrana  lor  (potrivire  pe  jetoane  mari);iar
animalele şi hrana lor-puzzle cu piese mărite.
          La sectorul,,JOC DE ROL”,ei vor face turtiţe din aluat şi le vor decora după bunul plac.
          Pe tot parcursul activităţii se vor asigura condiţiile optime,se va urmări modul de relaţionare,de
comunicare între parteneri dar şi modul de lucru cu materialele puse la dispoziţie.
          Se cere copiilor să facă aprecieri şi autoaprecieri exprimând opinii referitoare la modul cum s-a
lucrat,cum s-a comunicat,cum au colaborat şi la rezultatele pe care le-au obţinut.
           Voi face aprecieri stimulative referindu-mă la fiecare grup în parte şi voi nominaliza copii care s-
au remarcat.
Prin tranziţia,,Merge ursul pe cărare”,copiii părăsesc sala de clasă.
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                                                             VIOLEN A ÎN COLIȚ Ș
PROIECT DE CERCETARE 

                                                                                                      Prof. Cătălina Butoi
                                                                                                      coala Gimnazială Co oveniȘ ș

            Introducere
        În România,  nivelul  de  violen ă  în  unită ile  de  învă ământ  preuniversitar  a  devenitț ț ț
îngrijorător.Concluziile unui studiu realizat de Institutul de tiin e ale Educa iei "Violen a în coli" auȘ ț ț ț ș
arătat că violen ă este mai mare în unită ile de învă ământ postgimnazial - 80%, i mai redus în cazulț ț ț ș
colilor generale -73%, mai ales tineri din mediul urban -82% , fa ă de tinerii din mediul rural 71%.ș ț

        Datorită  acestor  cifre  îngrijorătoare  oamenii  sunt  tot  mai  speria i  de  violen ă  din  rândulț ț
adolescen ilor manifestată în special în unită ile de învă ământ.ț ț ț  Tema  "violen ă în coli"ț ș  deja nu mai este
una tabu ci una mult prea des întâlnită în jurnalele de tiri i în paginile ziarelor.ș ș
        Citind un articol  din ziarul  “x “ despre actele violente ale elevilor din ultima perioada,  am fost
determinată  să  studiez  cauzele  acestor  comportanente.  De  asemenea  curiozitatea  mea  a  fost  dacă
elevii ce provin  din  familii  destrămate  sau  dezorganizate  sunt  mai  predispu i  la   violente  împotrivaș
colegilor săi.
             Obiective
          -analiză comportamentului agresiv al elevilor în unită ile de învă ământț ț
          -identificarea cauzelor actelor violente din coliș
          -determinarea  măsurii  în  care  comportamentul  agresiv  al  elevilor este influen at  de  mass-mediaț
sau / i de familieș
              Stabilirea universului de cercetare
                   Universul  cercetării  pe  tema  violen ei  în  coli  este  delimitat  de  elevi  de  liceu.Intervalulț ș
de vârstă  încadrează elevi  între  14  i  18  ani.  Aceastăș  este perioada  adolescen ei  unde  cei  mai  mul iț ț
încearcă să se facă remarca i, să se impună în fa ă celorlal i.  ț ț ț
            Documentare prealabilă
                   Pentru realizarea acestei  cercetări  m-am documentat  din diferite căr i de specialitateț
iș  am urmărit  regulat  jurnalele  de  tiri.  De  asemeneaș  am  consultatdiferite  ziare  în  paginile  cărora  se

regăseau articole despre violen ă în coli i am accesat o serie de site-uri de internet ce tratau tema acestuiț ș ș
proiect de cercetare.
               Unitatea de analiză i înregistrareș
                        Pentru studiul violen ei în coli unitatea de analizăț ș  este elevul.    
                Cadrul teoretic
       Mass-media , cercetările i statisticile oficiale raportează o cre tere spectaculoasă a fenomenului înș ș
ultimile trei decenii în mai multe ări ale lumii , astfel încât escaladarea violen ei în coală a devenit ceaț ț ș
mai  vizibilă  evolu ie  din  câmpul  educa iei  formale.Dacă,  în  fazele  de  început  ale  educatei  colare  ,ț ț ș
predomină  violen ă  profesorului  asupra  elevilor  ,  democratizarea  educa iei  a  antrenat  o  depalasare  aț ț
violen ei către elevi , canalizând-o dinspre elevi spre profesori.Violen ă în coală este o problema căreia iț ț ș
s-a făcut o publicitate considerabilă în multe ări : SUA, Fran a, Anglia,etc. i,din nefericire, această listaț ț ș
s-a  completat  i  cu  România.Numeroase  posturi  de  televiziune  prezintă  diverse  scene  de  violen ăș ț
petrecute în coală de la cele mai u oare forme de violen ă până la cele mai violente.ș ș ț
       Există  numeroase  defini îi  ale  violen ei.Eric  Debarbieux ,  specialist  în  problematica  violen ei  înț ț ț
mediul  colar  ,oferă  o  defini ie  prin  care  surprinde  ansamblul  fenomenului  violen ei:  Violen ă  esteș ț ț ț
dezorganizerea brutală sau continuă a unui sistem personal , colectiv sau social i care se traduce printr-oș
pierdere a integrită îi, ce poate fi fizică, materială sau psihică.Această dezorganizare poate să opereze prinț
agresiune , prin utilizarea for ei ,con tient sau incon tient , însă poate există i violen ă doar din punctulț ș ș ș ț
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de  vedere  al  victimei,  fără  că  agresorul  să  aibă  inten ia  de  a  face  rău.Este  dificil  să  se  realizezeț
discriminări între cele două concepte agresivitate i violen ă. M.Floroș ț  ( 1996; 53 ) încearcă o diferen iereț
în baza a trei criterii:
1. un criteriu func ional: agresivitatea este o poten ialitate ce permite dirijarea ac iunii; ea ine mai mult deț ț ț ț
gândire , de analiză, în timp ce violen ă este de ordinul ac iunii noastre , o ac iune adaptată obiectivului ceț ț ț
trebuie atins.
2. un criteriu de ordin topologic: agresivitatea ar fi mai ales internă, în timp ce violen ă e mai ales externă.ț
3. un criteriu  etic:  în  timp  ce  agresivitatea  ,  în eleasă  că  poten ialitate  care  îi  permite  individului  săț ț
înfrunte problemele,poate fi considerată acceptabilă, violen ă, în calitatea ei de ac iune ce produce durere,ț ț
este inacceptabilă.
            Există trei teorii expilcative ale comportamentului     agresiv     :
- agresivitatea este  inascuta,  pozi ie  sus inută  de  autori  precum Sigmund  Freud  i  Konard  Lorenz.Înț ț ș
viziunea lui Freud oamenii se nasc cu instinctul de a agresa i de a fi violen i.ș ț
- agresivitatea e  un răspuns la  frustrare.Cei  care  sus în această  afirma ie  pleacă de la  convingerea căț ț
agresivitatea este determinată de condi iile externe.Cea mai populară i  cea mai cunoscută este teoriaț ș
frustrare- agresiune formulată de J.Dollard.Teoria lui Dollard a fost supusă ulterior unor revizii.
- agresivitatea este un comportament social învă at.Această pozi ie este legată , în special, de numele luiț ț
A.Bandură  ,  care  formulează  teoria  învă ării  sociale  a  agresivită îi.  Conformț ț
acestei teorii , comportamentul agresiv se înva ă prin mai multe modalită i : direct prin recompensarea sauț ț
pedespirea  unor  comportamente  ;  prin  obervarea  unor  modele  de  conduită  ale  altora,  mai  ales  ale
adul ilor.ț
            Violen ă fizică i cea verbală sunt două dintre cele mai des întâlnite tipuri de violen ă în colile dinț ș ț ș
Europa.În Suedia , 22% dintre elevi de sex masculin cu vârstă cuprinsă între 13 – 17 ani au fost implica iț
în trei sau mai multe violente fizice în anul 2000. În Nurenberg , Germania , 53% dintre băie i au admisț
că au fost implica i în violente fizice în coală în anul 2000.ț ș
        Violen ă colară este asociată, în general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde sărăciaț ș
este la ea acasă.De aceea, când se vorbe te despre violen ă în coală, se consideră drept surse favorizanteș ț ș
atât factori exteriori colii – factorul familial, factorul social, factorul individual, cât i un factor internș ș
colii – coală că sursă de violen ă.ș ș ț

Factorul familial
       Implicarea educa iei de tip familial în geneza devian ei a fost afirmată încă din secolul trecut deț ț
Cesare Lombroso în Omul delincvent.Cercetări mai noi privind rolul familei în etiologia devian ei auț
identificat o diversitate de factori cauzali cum ar fi socializarea, climatul afectiv , coeziunea familială,
statusul economic i cultural etc.ș
           Climatul socio-afectiv i moral al familiei este mult mai perturbat atunici când în familie suntș
cazuri  de  alcoolism  ,  de  imoralitate  i  de  antecedente  penale.Adolescen îi  proveni i  din  familii  cuș ț ț
perturbări  ale  climatului  moral  ,  socio-afectiv  i  cu  o  atmosfera  conflictuală  se  pot  asocia  mai  u orș ș
grupurilor delictogene .(H.G.Edler , J.Ranschburg).
           În Marea Britanie , J.W.B.Douglas i F.M.Martin au găsit unele corela îi pozitive între origineaș ț
socială a copiilor i succescul scoalar; nu atât venitul părin ilor este important pentru reu ită colară, câtș ț ș ș
nivelul dezvoltării cognitive, variabilă ce depinde de nivelul de cultură i educa ie al părin ilor.Familiileș ț ț
apar înând  claselor  inferioare  valorizează  mai  pu în  instruc ia/educa ia  scoalară  că  factor  de  reu ităț ț ț ț ș
socială, preferând frecvent colii o calificare rapidă , un salariu i alte avantaje.ș ș
Factorul individual
          Factorii individuali sunt grupa i în două categorii: factoriț  constitu ionali,ț  dependen i de zestreaț
ereditară i de structura neuro-psihică ( debilitate mintală, hiperemotivitate, autism, tendin e agresive) iș ț ș
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de unele particularită i ale personalită îi ( diferite tulburări de caracter sau atitudini negative, formate subț ț
influen ă unor factori defavorabili de mediu).ț
           Cele  mai  cunoscute  teorii  psihlogice  cu  privire  la  personalitatea  deviantului  sunt  : teoria
personalită îi criminale( J.Pintel ), teoria disocialitatii ( R.Mucchielli ) i teoria autocontrolului ( T.Hirschiț ș
i  M.Gottfredson).  Cele  trei  teorii  sunt  destul  de  asemănătoare  i  schi ează  următorul  portret  alș ș ț

deviantului caracterizat prin: intoleran ă la frustrare , autocontrol deficitar, egocentrism , impulsivitate,ț
nedezvoltarea  sentimentelor  morale,  indiferen ă  i  dispre  fa ă  de  activită ile  sociale  utile,  evitareaț ș ț ț ț
efortului voluntar,  dorin a realizări unei vie i u oare , fără muncă ,  opozi ia fa ă de normele juridice,ț ț ș ț ț
morale  sociale,  devalorizarea  de  sine,  imaginea  falsă  despre  lume.În  majoritatea  cazurilor  ,  aceste
simptome caracteriale apar încă din copilărie i se exacerbează în preadolescentă i adolescen ă. Un factorș ș ț
important  al  comportamentelor  agresive  este  intoleran ă  la  frustrare.Starea  de  frustrare  se  manifestăț
printr-o emo ionalitateț  mărită , i , în funcite de temperamentul individului , de structura să afectivă seș
poate ajunge la un comportament violent , individul ne mai înând seama de normele i valorile fixate deț ș
societate.  E ecul  colar  este  un factor des  întâlnit  la  cei  ce  manifestă  comportamente  violente.Dintreș ș
indicatorii care sunt utiliza i pentru aprecierea unei situa ii de e ec colar sunt men iona i : abandonareaț ț ș ș ț ț
precoce  a  colii  ,  decalaj  între  poten ialul  personal  i  rezultate  ,  părăsirea  colii  fără  o  calificare  ,ș ț ș ș
incapacitatea de a atinge obiectivele pedagogice, inadaptarea colară etc.ș
            Motiva ia învă ării colareț ț ș  include: motivele frecventării colii, motivele care îl fac pe elev să vreaș
să dobândească cuno tin e, să- i folosească talentele, interesele cognitive, scopurile care îl determina săș ț ș
aspire  la  propria  să  realizare  că  fiin ă  umană,  motivele  interac iunilor  cu  colegii  i  cu  profesorul.ț ț ș
Motiva ia reprezintă un factorț crucial , pe de o parte că determina performan ele colare ,pe de altă parteț ș
pentru că reglează nivelul i eficientă func ionarii tuturor blocurilor func ionale ale personalită îi: bloculș ț ț ț
cogni iei , cel al comunicării , al afectivită ii , al memoriei etc.ț ț
Factorul social
          Mediul social con ine numeroase surse de influen ă de natură să inducă , să stimuleze i să între înăț ț ș ț
violen ă colară: situa ia economică , slăbiciunea mecanismelor de control social , inegalită ile sociale ,ț ș ț ț
criză  valorilor  morale,  mass-media  ,  disfunc ionalită i  la  nivelul  factorilor  responsabili  cu  educa iaț ț ț
tinerilor , lipsa de cooperare a institu iilor implicate în educa ie.Pentru ările fost comuniste , cre tereaț ț ț ș
violen ei în general , nu numai a violen ei colare, este pusă pe seama unui complex de factori precum :ț ț ș
liberalizarea mass-media , lipsa exerci iului democratic , cre terea libertă îi generale de mi care, slăbireaț ș ț ș
autorită ii statului i a institu iilor angajate în respectarea legii , accesul la mijloace de agresiune ( I.Radu ,ț ș ț
1994 ).
       Violen ă colarăț ș  este un fenomen social complex iar formele sale de manifestare au evoluat o dată cu
normele sociale.
       Tot mai mul i psihologi i sociologi sublineaza faptul că mijloacele de comunicare în masă , prinț ș
con inutul neadecvat pe care îl promoveza uneori , pot propagă în rândul tinerilor , atitudini disocile iț ș
antisociale.Cercetările  lui  D.L.Eron(  1989)  arată  că  mai  ales  copiii  cu  poten ial  agresiv  urmărescț
programe tv care prezintă violen ă.ț
       Alte experimente cum sunt cele ale lui A.Bandură , S.A.Ross ( 1963), L.Berkowitz ( 1974) arată că iș
copiii fără tulburări caracteriale pot fi afecta i de violen ă emanată din unele filme, mai ales dacă violen ăț ț ț
e promovată de eroul simpatic , cu care copilul se identifica.
          Comportamentele violente ale elevului î i pot avea originea i într-un management defectuos alș ș
clasei colare  ,ș  într-o  lipsa  de  adaptare  a  practicilor  educa ionale  la  o  popula ie  colară  considerabilț ț ș
schimbată.
           F.Dubet spune că indiferen ă profesorilor este cea mai importantă manifestare a dispre ului fa ă deț ț ț
elevi.Sunt numero i elevi care suferă că urmare a acestor judeca i negative ale profesorului, pentru că eleș ț
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vin să întărească propriul lor sentiment de îndoială, de descurajare ,  de lipsa de încrederea în for eleț
proprii.Acest  dispre  ,  o  dată  interiorizat  ,  poate  antrena  un  ansamblu  de  consecin e  în  planț ț
comportamental:  lipsa  de  comunicare,  pasivitate  la  lec ie,  indiferanta  sau,  perturbarea  lec iilor,ț ț
dezvoltarea unor atitudini ostile , provocatoare.
         În România, într-un studiu experimental , efectuat de C.Havarneanu, realizat pe elevi de liceu a
descoperit că cele mai frecvente forme de agresivitate a profesorilor fa ă de elevi , a a cum sunt perceputeț ș
de  ace tia  din  urmă,  sunt,  în  ordine  descrescătoare:  folosirea  tonului  ridicat,  evaluarea  neobiectiva,ș
intimidarea  elevilor,  adresarea  de  injurii/  jigniri,  amenin area,lovirea,  nervozitate  permanentă,  ironia,ț
absen a răspunsului la solicitări.ț
        Un profesor agresat are anse mai mari să fie victimizat din nouș ,comparativ cu un profesor care nu a
fost agresat deloc. Într-un studiu efectuat în S.U.A în anul 1999 de Metropolitan Life a scos în eviden ăț
faptul că 1 din 6 profesori au fost agresa i în coală.ț ș
         Violen ă colară este un fenomen extrem deț ș  complex , cu o determinare multiplă:  familială,
societală, colară, personală i culturală. Ea se prezintă că un ansamblu specific de forme de violen ă careș ș ț
se condi ionează reciproc i au o dinamică specifică: violen ă importată din afarăț ș ț  colii ,ș  dar i violen ăș ț
generată  de  sistemul  colar;  violen ă  adul ilor  împotriva  elevilor  dar  i  violen ă  elevilor  împotrivaș ț ț ș ț
profesorilor.    
           Elaboararea ipotezelor
          *Dacă rela ia părin i copiiț ț  este apropiată, atunci viloenta în coli se reduce.ș
          *Dacă interesul consilierilor colari ar fi mai mare, atunci numărul conflictelor din rândul elevilorș
ar fi mai mic.
          *Dacă  în  familie  există  agresivitate,  atunci este mai  probabil  că  această  să  se  regăsească  i  înș
comportamentul copilului.
          * Cu cât elevii ar urmări mai pu în programe TVț  ce con în violen ă, cu atât agresivitatea în rândulț ț
lor ar scădea.
           Selectarea surselor de informare
           Pentru preagatirea metodologiei de cercetare am apelat la următoarele surse de informare
       -documente social /-realitatea observabilă
                         Alegerea metodei i tehnicilor de cercetareș
      Abordez această tema folosind metodă observă iei participative, că observator nedeclarat.ț  Pentru a
observa violen ă între copii această metodăț  este cea mai potrivită deoarece înregistrează comportamente
verbale i non-verbale i nu este reactivă, înregistrând comportamentele chiar în momentul producerii.ș ș  
            Opera ionalizarea conceptelorț
 agresivitate -un act de ostilitate, rănire, violen ă sau extremă afirmare de sine.Există mai multe teorii cuț
privire  la  ceea  ce  îi  face  pe  oameni  să  devină  agresivi  ,iar  multe  sunt  de  natură  biologică  sau
instinctuală.Cele mai multe teorii sociologice ale agresiunii se înrădăcinează în rela iile individului cuț
mediul social.Una dintre cele mai cunoscute este ipoteza “frustrare-agresiune” ce sus ine că atunci cândț
este  împiedicată  o  activitate  desfă urată  în  vederea  atingerii  unui  scop  apare  comportamentulș
agresiv. Un al  doilea  grup  de teorii,  teoriile  învă ării  –consideră  violen ă  că  rezultat  al  socializării  iț ț ș
controlului social reu ite.Deci comportamentul agresiv în general i cel violent în particular apar acoloș ș
unde sunt a teptate să apară, chiar în absen a frustrării.ș ț
              -la nivelul cunoa terii comune, termenul “agresivitate” are oș   puternică încărcătură afectivă, dată
probabil, de reprezentările activate la auzul acestui termen.Caracteristicii definitorii ale agresivită îi: -esteț
un  comportament  inten ionat  de  tip  ac ional  sau  verbal;  -este  un  comportament  ofensiv  i  nu  unulț ț ș
defensiv; -scopul comportamentului agresiv este de a produce prejudicii fizice, psihologice, morale sau
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materiale unei persoane sau unei alte fiin e; -este un comportament orientat spre o persoană sau o fiin ăț ț
motivate să evite acest comportament.               
 mass-media- lat. massa „o cantitate mare de entită i agregate"; medium, mijloc de transmitere a ceva),ț
termen consacrat    mai întîi în limba engleză referitor la mijloacele de comunicare în masă; seturi de
tehnici  i  metode  de  transmrtere,  de  către  furnizori  centralizati,  a  unor  mesaje  unei  audien e  largi,ș ț
eterogene i dispersate geografic. Într-o perspectiva institu ională, m.m. sînt considerate institu ii sociale,ș ț ț
atît  culturale  cît  i  economice.ș   Un exemplu  tipic  de  problema  abordată  din  perspectiva  celor  două
paradigme este problema violen ei.  În primul caz se consideră că violen ă este promovată prin mass-ț ț
media că ea afectează negativ socializarea copilului, care poate vedea pîna la 14000 de mor i violente laț
TV, numai în copilărie, i deci în general putem spune că mass- mediaș   contribuie la cre terea număruluiș
comportamentelor  deviante,  în  special  a  delincven ei,  sub toate  formele  ei.  În  a două perspectiva seț
consideră că mass- media nu manipulează individul, ci că acesta utilizează a a cum dore te mass- mediaș ș
Violen ă este cerută, căci altfel nu ar fi prezen a în programe, ea există în mass- media pentru că există înț ț
societate.  Cei  care  urmăresc  acest  tip  de  programe  sînt  predispu i  la  violen ă  i  nuș ț ș  devin eventual
delincven i  datorită  televiziunii  (sau  cinematografului).  Mai  mult,  violen ă  prezentată  prinț ț
mass- media  poate avea  chiar  o  func ie  terapeutică.  În  aceea i  manieră  ne  putem  raporta  i  la  alteț ș ș
probleme cum ar fi socializarea sexuală timpurie a copiilor, promovarea unor inegalită i între sexe (căț
exemplu,  rolurile  predominant  casnice  ale  femeilor),  inactivismul  promovat  de  mass-  media  că  iș
problema rolului pe care ele îl joacă, în general, în societate mass- media fiind considerate fie o putere în
stat, fie un subsistem subordonat celorlalte puteri 
    Indicatorii definitionali -agresivitate-numărul cazurilor de violen ă din coalăț ș
                    -gradul de repetare al acestora
                    -numărul de reclama ii adunate la directorul unită ii de învă ământț ț ț
                    -numărul  elevilor  răni i  în  urmă  actelor  violente  din  coală,ț ș mass-media -numărul  de  ore
petrecute în fa ă televizoruluiț
                     -numărul de cuvinte care incită la violen ăț
                     - numărul de informa ii vizând violen ă în coli transmise zilnicț ț ș
     Concluzii:  Fi a de observa ie pentru studierea comportamentului agresiv în coliș ț ș
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PLAN DE LECTIE

LICEUL CAROL I, FETESTI

PROFESOR:STANESCU FLORIN

CLASA:a IX  a 

COLECTIV:22

DATA:  14.02.2022

LOC DE DESFASURARE:teren de sport

MATERIALE:jaloane,mingi de handbal

TEME:   

               1.Îndemanarea

              2.Handbal–prindere pasare de pe loc si din alergare 

Obiective   motrice:

           1.Sa se realizeze executi cursive si expresive

           2.Sa se realizeze numarul de repetari precizat pentru fiecare exercitiu

Obiective cognitive:

           1.Sa se cunoasca ordinea in care se lucreaza pentru dezvoltarea calitatilor motrice

           2.Sa se precizeze doua avantaje ale dezvoltarii calitatilor motrice

Obiective afective:

            1.Sa colaboreze cu colegii in vederea realizarii  scopului propus

            2.Sa se realizeze eforturi de vointa

VERIGI SI DURATA                      CONTINUT DOZARE FORMATII OBS.

1.Organizarea 

colectivului de elevi 

3 min

-adunarea

-alinierea

-verificarea echipamentului și a stării 

de sănătate

-anunțarea temelor

În linie pe un

rând

○ ○ ○ ○ ○

2.Pregatirea 

organismului pentru 

efort

7 min

-alergare ușoara

-mers pe vârfuri cu brațele paralele 

deasupra capului

-mers normal

-mers pe calcâie cu brațele la spate

1T

1L

1l

1L

În coloana 

câte doi

     ○   ○

     ○   ○

     ○   ○
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-mers normal

-alegare cu genunchi la piept

 -mers normal

-alergare cu calcăile la șezut

-mers normal

-alergare cu pas adăugat

-mers normal

-pas sărit

-mers normal

-pas săltat

-mers normal

1l

1L

1l

1L

1l

1L

1l

1L

1l

1L

1l

     ○   ○

3.Influențarea  selectivă 

aparatului locomotor

10 min

a)stând depărtat cu brațele în șold:

T1-2-aplecarea capului cu arcuire

T3-4-extensia capului cu arcuire

T5-6-aplecarea capului cu arcuire

T7-8-extensia capului cu arcuire

b)stând depărtat

-rotări de brațe spre înainte 

- rotări de brațe spre înapoi

c)stând depărtatcu bațele îndoite la 

nivelul pieptului

T1-2-extensia brațelor(îndoite) cu 

arcuire

T3-4- extensia brațelor(întinse) cu 

arcuire

T5-6- extensia brațelor(îndoite) cu 

arcuire

T7-8- extensia brațelor(întinse) cu

arcuire

d)stând departat 

T1-2-extensia trunchiului  cu brațele 

sus cu arcuire

T3-4- aplecarea  trunchiului atingând 

solul cu arcuire

T5-6- extensia trunchiului cu brațele 

sus cu arcuire

T7-8- aplecarea  trunchiului atingând 

solul cu arcuire

e)stand depărtat cu palmele in șold

T1-2-răsucire de trunchi spre stânga 

cu arcuire

T3-4-răsucire de trunchi spre dreapta 

cu arcuire

2X

2X

2X

În coloana de

gimnastica

○  ○  ○  ○

○  ○  ○  ○

○  ○  ○  ○

○  ○  ○  ○
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T5-6-răsucire de trunchi spre stânga 

cu arcuire

T7-8-răsucire de trunchi spre stânga 

cu arcuire

f)stând 

-fandări laterale spre stânga si spre 

dreapta cu arcuire

g)stând

- 10 sărituri ca mingea

2X

2X

4.Îndemanarea

10 min

  -elevi sunt asezati pe patru 

siruri ,primul din fiecare sir avand o 

minge, la semnalul sonor se pleaca in 

dribling pe o distanta de 10-15 

m ,ocolesc un jalon si revin pentru a 

preda mingea urmatorului

- elevi sunt asezati pe patru 

siruri ,primul din fiecare sir avand o 

minge, la semnalul sonor se pleaca in 

dribling printre jaloana  pe o distanta 

de 10-15 m ,ocolesc un jalon si revin 

pentru a preda mingea urmatorului

3x

3x

În coloana de

gimnastica

○  ○  ○  ○

○  ○  ○  ○

○  ○  ○  ○

○  ○  ○  ○

5. Handbal-prindere 

pasare  de pe loc si din 

alergare

 15 min

--Fata in fata cate doi se executa  pase

cu  doua  maine  deasupra  capului  de

pe loc 20 pase 

-pase  impins  de  la  piept   de  pe  loc

20pase

-cu  o  mana  deasupra  capului  de  pe

loc 20 pase

-În coloana cate doi se executa pase

din alergare:

-cu doua maini deasupra capului

-impins de la piept

-cu o mana deasupra capului

3x

3x

3x

5x

5x

5x

În coloana 

câte doi

     ○   ○

     ○   ○

     ○   ○

     ○   ○

6.Revenirea organismului

după efort

-alergare usoara 

-mers cu mișcări de respirație

1T

1T

În coloana 

câte unul
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3 min      ○

     ○

     ○

     ○

7.Concluzii  și aprecieri

2 min

-evidențierea elevilor care au lucrat 

corect

-recomandări pentru activitatea 

viitoare

În linie pe un

rând

○ ○ ○ ○ ○
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Proiect de lec ieț

Prof.înv.primar Ba chir Mirelaș

coala Gimnazială nr. 39 ,,Nicolae Tonitza”, Constan aȘ ț

CLASA: a IV-a 
ARIA CURRICULARĂ : Om i societateș
 DISCIPLINA: Educa ie pentru societateț
 SUBIECTUL LECŢIEI:  Raporturile  noastre  cu  ceilal i  oameni-  Valori,  norme  i  comportamenteț ș
moral-civice
 TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi i deprinderi/consolidare i aprofundareș ș
 DURATĂ: 50 minute

 
 Competen e specifice:ț  
1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează rela iile cu ceilal i oameni;ț ț
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza rela iilor cu ceilal i oameni;ț ț  
2.2. Recunoa terea unor comportamente moral-civice din via a cotidiană;ș ț
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Pe parcursul si până  la sfâr itul lec iei,  elevii vor fi capabili :ș ț

O1-să identifice norme i valori morale, având la dispozi ie comportamente ale unor personaje dinș ț
pove ti;ș  
Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil  recunoa te cel pu in o valoare/ normă morală,ș ț  având la
dispozi ie comportamente ale unor personaje din pove ti.ț ș

O2-să identifice cazuri de respectare/încălcare a unor norme morale, pornind de la ac iunile unorț
personaje din pove ti;ș
 Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil  identifică cel pu in un caz de respectare/încălcare aț
normelor morale, pornind de la ac iunile unor personaje din pove ti.       ț ș
RESURSE:

a) METODE ŞI PROCEDEE:  
      observaţia, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, jocul ;
       b)MIJLOACE  DIDACTICE:
*video-proiector , laptop, prezentare video.
*panou plan ă castel,chei confec ionate din cartonș ț
.     * fi e de lucru ș
   FORME DE ORGANIZARE  : frontală, individuală.

ETAPELE

LECȚIEI

O

B.

O

P.

       CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC                   STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

Metode  și

procedee

Mijloace

didactice

Forme

de

organi

zare
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1.Moment

organizator

ic

1 min.

Se asigură condițiile optime pentru

începerea orei.

Conversați

a

frontal Observarea

comportam

entului

copiilor

2.Captarea

atenției

2 min.

Se realizează prin jocul ”Ce punem

in trăistuță? ”

Se vor extrage ,pe rând, bilete pe

care  sunt  scrise  valori  morale,

pozitive  și  negative.  Copiii  vor  fi

invitați  să  aleagă  doar  valorile

morale  pozitive  și  le  vor  pune  în

trăistuță.

Convesați

a jocul

Trăistuța

bilete

fontal Observarea

comportam

entului

copiilor

3.Anunțare

a temei şi a

obiectivelo

r

1 min

Se prezintă  subiectul  lecției  si  se

enunță  obiectivele  pe  întelesul

copiilor.

Se  scrie  titlul  lecției  la  tablă.

(„Norme si valori morale”)

Copiii scriu în caiete.

Conversați

a

caiete frontal Observarea

comportam

entului

copiilor

4.Reactuali

zarea

cunoştințel

or

 dobândite

anterior

3 min.

O

1

O

2

Se  vor  reactualiza  cunoștințele

referitoare  la  valorile  si  normele

morale  învățate:  bine/rău;

altruism/egoism;  cinste/necinste;

respect/lipsă  de  respect  ;

responsabilitate/lipsă  de

responsabilitate;  solidaritate/lipsă

de solidaritate

Conversați

a

Explicația

frontal Observarea

comportam

entului

copiilor

orala

5. Dirijarea 

invățării/

Obtinerea

performant

ei

30 min

  O

1

O

2

Se  prezintă  cu  ajutorul

videoproiectorului  povestea  „Fata

babei și  fata moșneagului” de Ion

Creangă.

(https://www.youtube.com/

watch?v=PPE8O9yx1kc)

Se  discută  despre

comportamentele  personajelor,

despre  valorile  și  normele  morale

ce  reies  din  comportamentul

fiecărui personaj.

Copiii vor scrie în caiete:

NORME  SI VALORI MORALE

În  orice  comunitate  umană,

conviețuirea  presupune

respectarea legilor țării,  precum și

a  unor  reguli  de  bună-cuviință.

conversati

a

explicația

expunerea

problema

tizarea

povestirea

videoproi

ector

laptop

cd

povestire

frontal Observarea

comportam

entului

copiilor

orala/

frontala
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Legile  țării  sunt  obligatorii  și

aplicarea  lor  este  supravegheată

de  către  organe  specializate

(poliție,  gardieni,  gardă financiară,

tribunale, judecătorii).

Regulile  bunei-conviețuiri

sunt  norme  morale,  în  aparență

voluntare,  nerespectarea  lor  fiind

sancționată  doar  prin

dezaprobarea  ce  vine  din  partea

semenilor. 

       Normele morale se bazează pe

valorile  umane  fundamentale:

bine,  frumos,  adevăr,  dreptate,

cinste,  respect,  altruism,

solidaritate, responsabilitate.

A  te  comporta  după  regulile

morale  înseamnă  a  te  integra

comunității din care faci parte.

A  încălca  normele  morale

înseamnă  a  te  caracteriza  ca  om

lipsit  de  educație,  ca om lipsit  de

respect față de semeni.

6.Asigurare

a  retenției

si  a

transferului

8 min

O

1

Se distribuie fișele de lucu (Anexa

1), copiii având ca sarcina de lucru

caracterizarea  personajelor  (fata

babei și fata mosneagului). Fiecare

personaj  va  fi  împărțit  în  două.

Partea din dreapta reprezintă ceea

ce  se  vede  (calități  fizice),  iar

partea  din  stânga  ceea  ce  nu  se

vede (calități/valori morale).

Valorile morale se pot determina în

funcție  de  comportamentul

oamenilor.  Se  vor  scrie  valorile

morale,  pozitive  și  negative,ale

fiecărui personaj.

Opțional, partea calităților fizice se

poate  colora,  în  funcție  de

înfățișarea personajului.

Fișele se lipesc în caiete.

Conversați

a

Explicația

problema

tizarea

exercițiul

Fișe  de

lucru

Creioane

colorate

frontal Observarea

comportam

entului

copiilor

orală/

frontală

scrisă/

individuală

8.Obținere

a  feed-

  O

1

Se distribuie fișele de lucru(Anexa

2).Se  scriu  în  caiete  antonimele

Conversați

a

Fișe  de

lucru Individ Observarea
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back-ului/

Evaluarea

5 min

O

2

valorilor  morale  pozitive

prezentate.

-bine/rău 

- altruism/egoism 

- cinste/necinste 

- respect/lipsă de respect 

-  responsabilitate/  lipsă  de

responsabilitate 

- solidaritate/lipsă de solidaritate

Se verifică oral.

Exercițiul ual comportam

entului

copiilor

scrisă/

individual

9.Încheiere

a activității

Se  fac  aprecieri  pozitive  privind

desfășurarea  lecției  și  implicarea

activă a copiilor

Conversați

a

frontal

Observarea

comportam

entului

copiilor

ANEXA 1
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ANEXA 2
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WHAT’S THE WEATHER LIKE? - LESSON PLAN

Profesor Tocilianu Diana –Laura
                                                                          coala Gimnazială nr.7 Gala iȘ ț

coala Gimnazială Constantin Gh. Marinescu Gala i      Ș ț

When we as teachers enter the classroom bearing in mind the idea of teaching something new we have to take into
consideration our students’ level of understanding the task and the fact that the lesson has to be attractive so as to
capture students’ attention. If the topic allows us to use a variety of materials, it is even better because this way
students do not have time to get bored and if technology is involved, they will acquire knowledge about using
educational platforms which will be very useful in the future. In this case, teaching weather offers a wide range of
materials based on which the teacher may create attractive exercises and games in which all students can be
involved including children with special needs as they are attracted to technology and love playing games.

Teacher: TOCILIANU DIANA – LAURA
Grade: 4th 
Number of students expected: 26
Secondary School “Constantin Gh. Marinescu”
Time of the lesson: 45 minutes
Textbook: Limba moderna engleza, Ed. Booklet
Topic: What’s the weather like? - Sunny or cloudy?

Lesson aims: - to discuss about students’ favourite month
                      - identify the correct season
                      - to play a game
                      - to match the weather with the season
                      - to revise clothes and match them with each season
                      - to develop listening skills

Skills:  speaking, listening, writing, reading
Materials: handouts, laptop, projector, whiteboard, flipchart
Possible drawbacks: Students may have problems understanding some words while listening and watching the
video.

No. ACTIVITY PROCEDURE INTER -
ACTION

SKILLS TIMING AIMS MATERIALS

1 Warm-up 
activity 

Checking  the  attendance
and  asking  a  few
questions  about  weather
and their favourite month
of the year while showing

Teacher - 
Students Speaking 5 min

-to discuss
about 
students’ 
favourite 
month

 
Projector

Images 
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images  with  different
types of weather.

2 Introducing 
new 
information 

The  students  receive  a
piece  of  paper  with  four
pictures  which  represent
the  four  seasons  and
students  are  invited  to
write  the  correct  name
under  each  picture.
Then  students  are  asked
to  revise  the  months  of
the  year  and identify  the
correct  months  for  each
season. .

Individual
work                  

Writing 

Speaking  

7 min 
-to 
identify 
the correct
season

-to revise 
months of 
the year

Whiteboard 

Images 

3 Game play -
Identify the 
type of 
weather and 
match it 
with the 
write  
season

Students  are  invited  to
play a random wheel with
different types of weather
and match them with the
correct seasons which are
written on the whiteboard.
Then the teacher gives the
students  two  minutes  to
think about activities that
they  can  do  in  each
season. 
After that students receive
some handouts with items
of  clothes,  they  have  to
stick  them  under  the
correct  season  and  name
them. 

Teacher – 
 Students - 
Teacher     

Speaking 15 min

-to play a 
game

-to match 
the 
weather 
with the 
season

-to revise 
clothes 
and match
them with 
each 
season

Projector

Laptop

Whiteboard 

Notebooks

Handouts

4 Listening to 
a song and 
presenting a 
weather 
report

Students  will  listen  to  a
song about  weather,  then
they  have  to  write  the
correct missing words on
the  handouts  with  the
gapped  text.  First,  they
will read the text and the
missing  words  that  are
written  at  random,  then

Teacher - 
Students Listening

Reading

18 min

-to 
develop 
listening 
skills

-to fill in 
the gaps

Projector

Speakers

Handouts
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they will listen to the song
twice so as to manage to
write all the words in the
correct gap.
Then,  each  student
chooses  a  handout  with
misarranged  sentences
that  they have to arrange
so as to create a weather
report  which  will  be
presented.                         
They will share their 
opinions with the 
classmates.

Individual
work

Writing 

  

Speaking

-to 
arrange 
sentences
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PROIECT DE ACTIVITATE SPECIFIC INTEGRĂRII

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Structură Gpp Dumbrava Minunată, Rm. Vâlcea

Profesor Învăţământ Preşcolar Ispir Iuliana-Florentina 

Profesor Învăţământ Preşcolar Vlad Alexandra-Anamaria

NIVELUL:  I 
Tema anuală: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
Proiect: Fantezie, muncă şi creaţie
Tema săptămânală: Din lumea insectelor
Tema zilei: Din viaţa insectelor - albinele!
Durata: 15-20 minute
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII:
ACTIVITĂ I DE DEZVOLTARE PERSONALĂȚ  (ADP)
ADP:  Întâlnirea  de  dimineaţă:  „Salutul”  (activitate  de  joc -  aici  copiii  salută conform panoului  de

control afi at: unii bat palma cu educatoarea, altul dore te o îmbră i are, altul spune doar bună diminea a, al iiș ș ț ș ț ț
salută cu un dans etc.  Pentru copiii  cu probleme de integrare se recomandă salutul prin îmbră i are, pentruț ș
început,  scopul  fiind unul  de apropiere,  de cunoa tere cu cei  din jur.  ș Apoi vom rosti  poezioara de mai jos);
„Prezenţa” (se face prin strigarea numelui. Astfel, se pot cunoa te mai u or. ș ș Cei mai timizi i care nu pronun ăș ț
corect pot să fie ajuta i de educatoare, fără a scoate în eviden ă acest lucru i astfel ceilal i copii din grup nu seț ț ș ț
pot amuza pe seama lor.); „Calendarul naturii” (se face prin întrebări simple, antrenând cât mai mul i copii săț
răspundă); Rutine - „Mă pregătesc pentru activitate” (exersarea unor deprinderi  de autoservire ca: a ezareaș
scaunului la măsu ă, autoservirea cu caietul de lucru); ț „Fă la fel ca mine” (gimnastică de înviorare - exerci iu jocț
de antrenare a tuturor copiilor);  „Singurel  mă spăl  pe mâini” (deprindere de igienă -  aici  nu grăbim copiii,
deoarece nu to i tiu să se spele corect i trebuie învă a i);  „ț ș ș ț ț Ştiu unde e locul meu la masă” (Micul dejun);
„Singurel îmi fac ordine la locul de muncă” (exersarea unor deprinderi de muncă gospodărească).

Noutatea zilei – „Albinuţa şi bondarul” - este anunţată de educatoare. Se aleg cei doi copii de serviciu.
De obicei alegem doi copii diferi i din punct de vedere comportamental, din care unul poate fi special (acolo undeț
se regăsesc - CES, ADHD, hiperactiv,  etc.),  pentru a putea învă a unul  de la altul  (să fie temperat,  să imiteț
activitatea celuilalt, să înve e să colaboreze, etc.). ț

Tranziţii -  Jocuri cu text şi cânt „Am o căsuţă mică”, „Primăvara”, „Albina” (acestea sunt activită i deț
socializare - în special);

Versuri rimate „În fiecare dimineaţă” - activitate de grup, joc de imita ie.ț  
Activitate de grup:

● „Ce s-a schimbat în tablou? ”- joc de intuiţie matematică. Copiii privesc un tablou cu mai multe imagini
timp de 20 de secunde (timpul poate fi extins la copiii speciali). Apoi închid ochii i va fi luată o imagine de peș
panou. La deschiderea ochilor vor sesiza ce imagine a dispărut (dacă, dintre copii speciali, dore te vreunul săș
răspundă, dar nu reu e te din varii motive - sunt timizi, nu pot vorbi corect, nu  sunt destul de rapizi să intervină,ș ș
sunt ajuta i de educatoare i grupul de copii, chiar dacă răspunsul a fost deja dat)ț ș . Activitatea se încheie când sunt
toate imaginile luate de pe panou. 

● „Cum îmi împac prietenul de joacă?” – deprindere de limbaj – dezvoltarea abilităţii de a comunica cu cei
din jur. Copiii î i exprimă părerea fată de întrebare. ș Se va ine cont de regulile men ionate mai sus.ț ț
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COMPETEN Ă  GENERALĂ:Ț  Participarea  şi  implicarea  activă  a  pre colarilor  în  vederea  stimulăriiș
comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi, formarea comportamentului empatic la preşcolari,
a unei imagini de sine pozitivă prin crearea unei atmosfere de bună dispoziţie, destindere şi relaxare.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
1. Dezvoltare fizică:

● Motricitate grosieră, motricitate fină i dezvoltare senzorie-motorieș
2. Dezvoltare socio-emo ională:ț

● Abilită i de interac iune cu copiiiț ț
● Abilită i de interactiune cu adul iiț ț
● Dezvoltare comportament pro-social

3. Capacită i i atitudini de învă are:ț ș ț
● Curiozitate i interesș
● Persisten ă ț
● Creativitate

4. Dezvoltarea limbajului i a comunicării:ș
● Dezvoltarea capacită ii de în elegere i ascultareț ț ș

COMPORTAMENTE VIZATE:
• Desfă oară spontan diverse activită i fizice în momentele de tranzi ie i în timpul activită ilor.ș ț ț ș ț
• Pozi ionează corpul  i  membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva sau pe cineva sau pentru aț ș

executa o mi care.ș
• Ajută la realizarea de activită i domestice care implică mi care: strângere de jucării, cură irea mesei de lucruț ș ț

etc. 
• Realizează mi cări artistice de dans/ euritmie.ș
• Ajută adultul la sarcini simple.
• Cere i oferă ajutor altor copii.ș
• Recunoa te abilită i diferite ale altor copii (ai răspuns bine etc.).ș ț
• Respectă reguli simple de participare în activită i de joc.ț
• Caută solu ii pentru rezolvarea problemelor apărute în interac iunea cu copiii, fără a implica adultul.ț ț
• Formulează întrebări referitoare la schimbările din jur.
• Aduce elemente noi în activită i deja cunoscute.ț
• Adresează întrebări adul ilor pentru a ob ine informa ii.ț ț ț
• Răspunde la întrebări folosind limbajul verbal, referindu-se atât la contextul prezent cât i la alte contexte.ș
• Participă activ la discu iile în grup, ascultând i intervenind în conversa ie, exprimându- i opinia.ț ș ț ș

Tipul activităţii: sistematizare, consolidare; Forme de organizare: frontală, individuală, 
Obiective opera ionale:ț
ADP:  - să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei;

- să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimică, privire);
- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp numele;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin

simbol adecvat;
- să povestească cum îşi împacă prietenul de joacă;
- să comunice pe baza unei idei elaborate, învingându-şi timiditatea şi menţinându-şi încrederea în propriile

forţe de exprimare în cadrul grupului,
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- să respecte regulile jocurilor;
Metode i procedee: ș conversaţia, explicaţia, jocul, exerciţiul, problematizarea, povestirea.
Elemente de joc: dansul, aplauze, aprecieri pozitive,
Resurse umane: copiii grupei mici, cadrul didactic coordonator
Resurse materiale: catalogul grupei, imagini, calendarul naturii
NOUTATEA ZILEI  -  Este aleasă o Abinuţă i un Bondărelș , care urmează să prezinte preşcolarii prezenţi şi
absenţi, vor fi număraţi copiii prezenţi. Tot ei vor fi principalii actori ai zilei în prezentarea activită ii.ț
CALENDARUL NATURII:  „În ce anotimp suntem acum?”, „Care este imaginea care reprezintă anotimpul?”,
„În ce zi suntem?”, „Data  zilei de azi?”, „Dar următoarea zi?”

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 
După servirea micului dejun copiii merg la baie apoi în sala de clasă unde îi aşteaptă o nouă zi plină de

activităţi interesante. Activitatea începe cu  ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ, SALUTUL şi  ÎNVIORAREA
DE DIMINEAŢĂ

Să fim sănătoşi! Ursuleţii s-au trezit./ Bună dimineaţa!/Iepuraşii s-au trezit./ Bună dimineaţa!/ Şoriceii s-
au trezit./ Bună dimineaţa!/ Şi copiii s-au trezit./ Bună dimineaţa!/ Dis de dimineaţă,/ Ne spălăm pe faţă: Pe doi
ochişori/ Şi doi obrajori/ Pe năsuc şi pe guriţă/ Şi pe mâini ne spălăm/ Apoi mergem să mâncăm /Ca să creştem
mari/ Pitici năzdrăvani!

Prezenţa: Se va face după strigarea catalogului şi în acest timp Bondărelul/Albinu a ales/aleasă ca fiindț
copilul de serviciu al zilei aşază pe tablă fotografiile copiilor prezenţi. (Timpul de a ezare a fotografiilor pe panouș
poate fi extins la copiii cu CES - atunci când va fi ales unul dintre ei  Bondărel)

Calendarul naturii: După atâtea zile de frig ale iernii, în sfârşit a sosit Zâna Primăvara cu semnele ei.
Ştie cineva care sunt aceste semne? (Sunt lăsa i să răspundă - învă ându-i să respecte anumite reguli: să ridiceț ț
mâna, să nu vorbească unul peste altul,  să încerce să spună propozi ii simple etc.,  to i pre colarii,  chiar dacăț ț ș
răspunsul a fost deja dat). 

Este soare,  ne  bucură acest  lucru,  pentru că  vom putea să  ne jucăm şi  afară;  plouă -  nu mai ninge;
păsărelele ciripesc vesele; înfloresc ghioceii, lalelele, albăstrelele; răsare iarba; se întorc berzele şi rândunelele;  se
trezesc gâzele la viaţă. 

Să vedem cum este astăzi afară?... Verificăm calendarul naturii (nu doar cei doi responsabili ci întreaga
grupă).  

Cine ştie ce zi este astăzi?.....Dar ieri ce a fost?.... Acum să ne înviorăm puţin înainte de a începe lucrul.
„Fă la fel ca mine” (gimnastica de înviorare).

Jocul Primăvara: Primăvara a sosit, Hai copii, haideţi la joc; Si câmpia a-nverzit, Hai copii la joc; 
Refren: Hai cu mare bucurie, hai la joc; Să jucăm hora-n câmpie, hai copii la joc – bis.
Păsărelele din zbor, Hai copii, haideţi la joc; Ciripesc în glasul lor Hai copii la joc;
Să cântăm şi noi cu ele, Hai copii, haideţi la joc; Ale noastre cântecele, Hai copii la joc.

2195



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

PROIECT DIDACTIC
Puie Irina Camelia

Liceul Ortodox Ep. R. Ciorogariu- Gpp nr. 23
Loc . Oradea, jud . Bihor

Subiectul: Bomboane multe i pu ine  !ș ț

Tipul activităţii: Consolidare 

Obiective cadru: 

   -dezvoltarea capacitatii de a percepe diferite cantitati

Obiective operaţionale: (CES)

O 1 – să sorteze imaginile conform ,, mai mult, mai pu in,,ț

O2- să pună în pahare  creioanele, mai multe, mai putine

O3 – să compare cantitatea corect (sticla cu apă)

O4 -să precizeze  pe care ir unde sunt  mai multe bulineș

O 5 –  să rezolve fi a de lucru (încercuire i colorș ș

Strategii didactice:

A) Metode şi procedee: M1 – conversaţia

                                  M2 – explicaţia

                                  M 3 – demonstraţia 

                                 M 4 – jocul didactic

                                 M5-munca individuală

B) Materiale didactice-  m1-buline colorate 

                                 m2 –imagini  

                                 m3 –   fişă de lucru 

                                  m4-sticlele cu apă

                                 m5- bombonele
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Resurse:

A) Bibliografice ;

Vrăsmaş E (2007). -Să învăţăm cu... plăcere 

                       Kacso , E., Bartok E., (2010) Pietre preţioase (culegere de jocuri )

B) Temporale :    20 minute 

                        

DESFĂ URAREA ACTIVITĂ IIȘ Ț

NR,
CRT.

ETAPELE 

LEC IEI Ț

ACTIVITATEA
PROFESORULUI

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

O M

1. Momentul
organizatoric

Pregătirea  materialelor
necesare  pentru
desfăşurarea activităţii

2. Captarea atenţiei Anastasia , vreau ca tu să
ma  aju i  să  mă  hotărăscț
unde  am   mai  multe
bomboane ,pentru că  nu
mai tiu unde sunt, te rogș
ca  tu  să  mă  aju i.  Măț
aju i?ț

Ascultă ,  ă  dore te săș ș
mă ajute.

M1

3. Anunţarea  temei
şi a obiectivelor

Azi  mă  vei  ajuta  să
găsesc unde am cele mai
multe bomboane, si unde
sunt  cele  mai  pu ine,ț
avem i ni te imagini  peș ș
care  tu  trebuie  să  mi  le
sortezi,  unde  sunt  mai
multe  i  unde  sunt  maiș
pu ine  obiecte  .  Vomț
avea  i  o  fi ă  de  lucruș ș
unde  vom  colora  pu in,ț
dar  ne  vom  i  juca,  cuș
siguran ă î i va plăcea.ț ț

Ascultă . M1

M2

4. Desfă urareaș
activită iiț

Aici am ni te imagini peș
care te rog să îmi spui ce

Verbalizează  ce  con inț
imaginiile  ,  i  leș

O1 M3

2197



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

vezi,  i  să  mi  le  grupeziș
unde sunt mai multe ,  iș
unde  sunt  mai  multe
obiecte în imagini.

Apoi  aici  am o  cutie  cu
creioane i te rog ca tu săș
pui în aceste două pahare
creioane,  astfel  într-un
pahar  să  fie  mai  multe
pahare i în celălalt paharș
să fie mai pu ine creioaneț

Acum vreau să ne jucăm
un  joc  ,  aici  am  ni teș
buline  ro ii  ,  am  să  leș
asez(8  buline  ro ii  lipiteș
una  lângă  alta,  iar  5
buline  ro ii  în irate  laș ș
distan ă  de  câ ivaț ț
centimetri),  iar  copilul
trebuie  să  spună  unde
sunt mai multe buline.

Ce avem aici ? Vreau să
îmi zici cum este apa din
sticle?  Avem  în  careva
sticlă apa mai multă ca în
cealaltă? Acum fii atentă
am să întorc o sticlă . tu
trebuie  să  îmi  zici  unde
este mai multă apă acum?

grupează  conform
cerin elorț

Cu  ajutor  reu e te  săș ș
grupeze creioanele O2

O4

O3

M5

M4

M2

M1

5. Evaluare Aici avem o fi ă de lucru,ș
trebuie să îmi încercuie tiș
unde  sunt  mai  multe
obiecte i să îmi coloreziș
unde  sunt  mai  pu ineț
obiecte .

O5 M2

M5

6. Încheierea lecţiei Copilul  va  fii
recompensat cu punga cu
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mai multe bomboane 

Fi ă de lucruș

Încercuie te unde sunt mai multe obiecte , i colorează unde sunt mai pu ine :ș ș ț
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DAR DIN DAR - PROIECT EDUCAȚIONAL 
ÎN CADRUL  STRATEGIEI NA IONALE DE AC IUNE COMUNITARĂȚ Ț

PROF. TOMOZEI OANA-ANDREEA
COLEGIUL NA IONAL „VASILE ALECSANDRI” BACĂUȚ

1. Titlul proiectului: DAR DIN DAR
A. Tip: parteneriat educațional la nivel local
B. Domeniu: voluntariat

2. Perioada: 2020-2021.

3. Instituţia coordonatoare: Colegiul Na ional “Vasile Alecsandri” Bacăuț

4. Parteneri/colaboratori
coala Gimnazială nr. 1 Blăge ti, jude ul BacăuȘ ș ț

5. Echipa de implementarea a proiectului
Ini iatori:ț  Prof. Tomozei Oana-Andreea 
PROFESORII DIRIGINTI

6. Motiva ia proiectuluiț
      Parteneriatul reprezintă o cale de a dezvolta relaţii de colaborare între instituţiile partenere, în vederea
realizarii unui proiect comun. 

Voluntariatul şcolar este o oportunitate prin care elevii participanţi pot cunoa te un nou mediu de viaţă,ș
având ansa să sprijine socializarea unui grup de persoane defavorizate (copii cu nevoi speciale, proveni i dinș ț
familii cu situa ie financiară precară). Activită ile din cadrul acestui proiect vor oferi ocazia elevilor Colegiuluiț ț
Na ional Vasile Alecsandri din Bacău să îşi materializeze propriile idei şi să participe activ în viaţa şcolii şi aț
comunităţii  locale.  Elevii  voluntari  vor  conştientiza  şi  vor  fi  sensibilizaţi  cu  privire  la  nevoile  persoanelor
beneficiare, dar şi de importanţa existenţei unei relaţii solide copil-familie pentru buna dezvoltare a acestuia.   

7. Scop
Promovarea participării civice i a angajamentului interpersonal într-un context comunitar.ș

8. Obiective
- Implicarea elevilor în activită i de asistare socială a copiilor cu nevoi specialeț ;
- Formarea şi dezvoltarea respectului faţă de ceilalti;
-  Revigorarea  spiritului  civic  şi  a  mentalităţilor  comunitare  prin  promovarea  valorilor  de  solidaritate  iș
generozitate; 
- Responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat ;
- Asumarea unor roluri şi responsabilităţi în viaţa socială.
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9. Grup ţintă/beneficiari
- elevi de la coala Gimnazială nr. 1 Blăge ti careȘ ș  necesită cerin e educationale speciale ț și care provin din familii
cu situa ie economică precară ț

10. Activităţi 
EXISTĂ MO  CRĂCIUN - DECEMBRIE 2020Ș
MĂR I OR PENTRU CEI MICI - MARTIE 2021Ț Ș
ZÂMBETE DE COPII - IUNIE 2021

11. Resurse umane
- Cadre didactice
- Elevi
- Părin iț

12. Resurse materiale
- echipament IT (laptop, videoproiector, sistem audio)
- consumabile

13. Bugetul proiectului
- Costurile pentru deplasarea elevilor au fost suportate din fonduri  ob inute din dona ii  de la părin i  i  cadreț ț ț ș
didactice.

14. Rezultate a teptate în urma proiectuluiș
- Cre terea gradului de informare în rândul elevilor Colegiului Na ional “Vasile Alecsandri” Bacău in legătură cuș ț
activită ile desfă urate în cadrul Strategiei Na ionale de Ac iune Comunitarăț ș ț ț ;
- Implicarea elevilor, cadrelor didactice i a altor voluntari în cadrul unor proiecte care vor fi realizate împreunăș
cu persoanele defavorizate;
- Dezvoltarea abilită ilor de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilită ilor;ț ț
- Educarea sentimentelor de prietenie, toleran ă, armonie i bună dispozi ie în rela iile cu copii din alte grupuri.ț ș ț ț

15. Modalită i de monitorizare i evaluareț ș
- Întâlniri periodice ale echipelor de proiect
- Portofoliul proiectului care să cuprindă fotografii, o prezentare PPT cu activită ile desfă urateț ș
- Procese-verbale încheiate în urma desfă urării activită ilorș ț
- Raport de evaluare finală
- Premierea voluntarilor cu cea mai bună implicare în proiect prin oferirea de diplome.

16. Impactul proiectului
- Cre terea abilită ilor de comunicare i rela ionare între elevi, cadre didacticeș ț ș ț
- lărgirea orizontului de preocupări ale elevilor
- cre terea prestigiului colectivului de cadre didactice i al colii în rândul comunită ii localeș ș ș ț
- consolidarea competen elor elevilor i cadrelor didactice de a lucra în echipă.ț ș
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17. Diseminare
Prezentarea/popularizarea proiectului în rândul publicului intă se va realiza prin :ț

 întâlniri directe cu elevii;
 prezentarea proiectului în cadrul lectoratelor cu părin ii;ț
 popularizare pe site-ul colegiului.
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PROIECT DIDACTIC

Profesor titular de ,,educa ie – plastică’’ Bunea Claudia-Adrianaț
Unitatea de învă ământ: ț Liceul teoretic ,,Jean Monnet’’

Clasa: a VII-a
Aria curriculară: Arte
Obiectul: ,,Educa ie plastică’’ț
Temă plastică: Punctul  regăsit în  simbolurile  din arta populară românească
Subiectul: “Proiect pentru batic ”
Tipul lecţiei: de predare, învăţare, de învăţare şi consolidare a priceperilor şi deprinderilor

SCOPURI:
S1 – dezvoltă capacitatea de analiză şi redare a formelor

S2 – dezvoltă sensibilitatea şi gustul estetic pentru frumos şi de păstrare a  valorilor  autentice , populare româneşti
S3 – educă atenţia, spiritul de ordine şi de disciplină, spiritul critic şi autocritic
 

Obiective - Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 – să observe şi să realizeze studiul după natură, stilizarea şi interpretarea formelor

O2 – să definească semnificaţia  punctului, a stilizării şi compunerea formelor într-o compoziţie decorativă  
închisă ,cu chenar

O3 – să realizeze contrastul cald-rece: Or-Al, G-Vi  sau  R-Ve
O4 – să creeze o compoziţie cu puncte,  închisă,  numită „Batic,,
O5 – să evalueze şi să autoevalueze planşele

Material didactic: planşe demonstrative, albume de artă, picturi ale elevilor
Metode didactice: comunicarea, explicaţia, exerciţiul, expunerea, dialogul dirijat, demonstraţia
Bibliografie:

1. Viorica Băran, Natalia Horneţ, Gheorghe Anghel - ALBUM METODIC, ed. Arta Grafică, Bucureşti, 1998
2. Mărgărita Miller-Verghy – MOTIFS ANCIENTS DE DÉCORATION-ROUMAINE, ed. Vestela, Bucureşti, 2007
3. Georgeta Stica – COLECŢIA DE COVOARE DIN TRANSILVANIA ŞI BANAT, ed. Mega, Cluj-Napoca, 2008
4. Larisa Stratan - DOREL ZAICA ŞI UCENICII SĂI, ed. Alexis, Bucureşti, 2009
5. Irina Cios şi Co - DICŢIONAR DE ARTĂ – FORME, TEHNICI, STILURI ARTISTICE, ed. Meridiane, 

Bucureşti, 1995
6.  Irina Cios şi Co - DICŢIONAR DE ARTĂ – FORME, TEHNICI, STILURI ARTISTICE, ed. Meridiane, 

Bucureşti, 1998
7. Marina Marinescu – ARTA POPULARĂ ROMÂNESCĂ – ŢESĂTURI DECORATIVE, ed. Dacia, Cluj-Napoca,

1975
8. Cătălina Mihalache – ŞCOALA ŞI ARTIZANATUL – INTERPRETĂRI CULTE ALE ARTEI POPULARE, ed. 

Limes, Cluj-Napoca, 2007

Criterii de evaluare: 
- realizarea temei plastice  propuse ,,Punctul regăsit în  simbolurile  din arta populară românească,,
- organizarea suprafeţei cu puncte  într-o  compoziţia închisă 
- realizarea sugestivă a subiectului,,Batic,, prin expresivitatea plastică  a  acordului de culoare cald/rece
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- folosirea elementelor de limbaj plastic: punctul, şi  a simbolurilor populare româneşti în 
compoziţia închisă

- creativitate, originalitate, finalizarea lucrărilor

Obiectiv
e

Operaţio
nale

Secvenţe
didactice
Conţinut

esenţializat

Competen eț

Metode Conţinuturi
Evaluar

e

O1 

2 minute
1. Moment 
organizatoric
Pregătirea 
instrumentelor 
necesare în 
lecţie: apa, 
pensule, 
tempera, blocul 
de desen, paleta
de culori

Conversaţia, dialogul 
dirijat

Evaluare
permane
ntă 
(individ
uală sau 
frontală

2 minute 2. Captarea 
atenţiei
prezentarea 
planşelor 
demonstrative 
cu simboluri şi 
compoziţii 
decorative cu 
subiectul 
„Proiect pentru
batic,,

Conversaţia, 
explicaţia, 
demonstraţia, dialogul
dirijat

Profesorul va prezenta în faţa clasei planşe 
didactice şi reproduceri de artă în care elevii vor
indica simbolurile reprezentative din arta 
populară românească. Gama cromatică cald/rece
şi compoziţia închisă  aplicată în ,,Batic,,

O2 

3 minute
3. 
Reactualizarea
cunoştinţelor 
anterioare 
referitoare la 
culorile calde 
şi reci

Conversaţia, 
explicaţia, 
demonstraţia, dialogul
dirijat.
Î: Care sunt 
principalele culori 
calde şi reci?
R: Culori calde: G, 
G-Or, O, Or-R, R
Culorile reci: Vi, Al-
Vi, Al-Ve, Ve, Al
Î: Care este cea mai 
rece culoare şi de ce?
R: Albastru. Celelalte
culori reci se obţin 
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Obiectiv
e

Operaţio
nale

Secvenţe
didactice
Conţinut

esenţializat

Competen eț

Metode Conţinuturi
Evaluar

e
din câte două culori 
opuse termic. 
Î: Care este efectul 
fizic al culorilor calde
şi al culorilor reci?
R: Spaţialitatea, 
efectul apropiat creat 
de culorile calde şi 
efectul depărtat creat 
de culorile reci. Ex.: 
oranj, sugerează 
apropriere şi albastru
sugerează senzaţia de 
depărtare în spaţiu. 
Efectul de greutate al 
culorilor. Culorile 
uşoare sunt: galben, 
oranj, roşu, verde, 
gălbui.
Culorile grele sunt: 
violet, albastru, verde 
şi roşu închis.

4. Anunţarea 
temei plastice 
şi a subiectului

Folosind simbolurile reprezentative ale artei 
populare româneşti, realizaţi o compoziţie 
deschisă cu subiectul ”Batic” , cu puncte,  în 
gama cromatică cald/rece.
Culorile calde le vom folosi în zonele de lumină,
culorile reci le vom amplasa în zonele de umbră.

4. Anunţarea 
temei plastice 
şi a subiectului

Explicaţia Realizaţi o compoziţie decorativă închisă  ,cu 
puncte  folosind simbolurile specifice artei 
populare româneşti cu subiectul ,,Batic”.  
Folosiţi acordul cromatic al culorilor calde şi 
reci. 
Se scriu la tablă şi în caiet sau pe spatele planşei
tema şi subiectul compoziţiei deschise.

O3 

30’ 
minute
O4

Dirijarea 
învăţării 
noului 
conţinut

Conversaţia, 
explicaţia
Dialogul dirijat
Discuţii referitoare la 
modul de organizare 

Î:Aţi vizitat Muzeul 
Satului?https://youtu.be/D9V8EuvAZ1Y

Î: Ce aţi observat în interiorul muzeului?
R: Case, diferite construcţii şi obiecte 
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Obiectiv
e

Operaţio
nale

Secvenţe
didactice
Conţinut

esenţializat

Competen eț

Metode Conţinuturi
Evaluar

e
în pagină a 
compoziţiei. Alegerea
culorilor potrivite 
temei.

tradiţionale româneşti din diverse zone ale ţării.
obiecte tradiţionale româneşti.
Î: Care sunt simbolurile şi motivele pe care le 
întâlnim în arta populară românească?
R: întâlnim simboluri simple pornind de la 
punct, linie până la cele geometrice 
(romboidale) vegetale, zoomorfe, antropomorfe.

Motive cu puncte i liniiș Motive florale i ș
vegetale

Motive zoomorfe Coco ul studiu, coco ul ș ș
stilizat

Motivul horei motive:  soarele i lunaș

Exemple: simbolul crucii, ochiului, stea de 
mare, scară, urma mâţei, motive geometrice, 
cârlig.
Motive vegetale stilizate: trifoi cu patru foi, 
frunze şi flori.
Motive zoomorfe (zoon = animal, morphe = 
formă) pe scoarţe olteneşti. Ex.: pasăre stilizată, 
găină, cocoş cerb stilizat, capra stilizată
Motive antropomorfe (antrophos = vechi, 
morphe = formă) Ex.: stilizare de femeie, 
stilizare de bărbat. Motivul horei.
Alte simboluri care amintesc de univers şi 
spaţiu: soarele şi luna, soarele şi luna umanizate,
simbolul stelar. 
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Obiectiv
e

Operaţio
nale

Secvenţe
didactice
Conţinut

esenţializat

Competen eț

Metode Conţinuturi
Evaluar

e
Organizarea compoziţiei decorative închise
Semnifică organizarea  liniilor într-o  
compoziţie centripetă  (formele se desfăşoară în 
interiorul compoziţiei  ,către centrul 
compoziţional  al spaţiului plastic). Motivele 
decorative cu puncte sunt ordonate  echilibrat  
pe  orizontală,verticală către interiorul  spaţiul 
plastic.
Simbolurile şi motivele inspirate din arta 
populară românească le organizăm de-a lungul 
precum, şi în interiorul câmpului compoziţional 
al baticului.
Scheme compoziţionale: simetria (imaginea în 
oglindă), asimetrie (partea stângă este diferită de
partea dreaptă), celula ritmică (găsirea unui 
modul sau a mai multor module pe care le 
organizăm în spaţiul plastic), repetiţie simplă 
(repetiţia unui motiv la distanţe egale faţă de o 
reţea de linii orizontale si verticale), alternanţă 
de două motive (repetiţia două motive, prin 
alternanţă la distanţe egale folosind o reţea de 
linii verticale şi orizontale – vezi tabla de şah).
Gama cromatică
a culorilor calde şi reci: Or-Al, R-Ve, G- Vi. 

O5 

8 minute
Obţinerea 
performanţei 
elevilor
Evaluare 
lucrărilor
Criterii de 
evaluare  
individuale şi 
frontale, 
realizarea temei
şi a subiectului,
creativitate, 
originalitate 
finalizare.

Exerciţiu, explicaţia
Dialogul dirijat

Criteriile de evaluare se afişează la tablă şi li se 
explică elevilor.
Profesorul îndrumă activitatea frontală sau 
individuală a elevilor.
Evaluarea 
Se va realiza pe tot parcursul orei, prin 
prezentarea în faţa elevilor a planşelor în diferite
etape de lucru. La sfârşitul temei se va organiza 
o expoziţie în care vor fi expuse lucrările. Se vor
urmări obiectivele care devin „itemi” de 
performanţă sub formă de întrebări.
I1 Aţi observat şi aţi realizat studiul după 
natură?
I2 Cunoaşteţi care sunt simbolurile în arta 
populară românească?
I3 Aţi realizat compoziţia închisă  cu puncte?

Individu
ală şi 
frontal
https://
wordwal
l.net/
ro/
resource
/
2690162
5 
https://
wordwal
l.net/
resource
/
2693205
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Obiectiv
e

Operaţio
nale

Secvenţe
didactice
Conţinut

esenţializat

Competen eț

Metode Conţinuturi
Evaluar

e
I4 Aţi pictat contrastul culorilor calde şi reci?
I5 Aţi creat compoziţia închisă ,,Baticul,,?
I1 V-aţi evaluat tema plastică  cu punctul aplicat
în simbolurile din arta populară românească? 

Prin sondaj, elevii vor face referiri la propriile 
lucrări, profesorul îi va ajuta amintindu-le 
criteriile de evaluare 

0/
simbolur
i-
%C3%A
En-arta-
popular
%C4%8
3-rom
%C3%A
2neasc
%C4%8
3

5 minute Încheierea 
activităţii
Pregătirea 
pentru 
următoarea 
activitate

Explicaţia 
Exerciţiul
Experimentul
Demonstraţia
Dialogul dirijat

Aprecierea asupra comportamentului şi asupra 
modului de străduinţă în realizarea compoziţiei 
închise.
Se încurajează elevii mai puţin talentaţi.

Individu
ală
Frontală

Notarea: 
5-6 –să observe şi să realiteze studiul după natură, stilizarea şi interpretarea formelor.

7-8-să definească semnificaţia punctului, a stilizării şi compunerea formelor într-o compoziţie decorativă închisă, 
cu chenar.

 respectarea criteriilor de evaluare.
-să realizeze contrastul cald-rece: roşu-verde, oranj-albastru, galben-violet.

9-10- respectarea criteriilor de evaluare, să creeze o compoziţie cu puncte, închisă, numită ,,Proiect pentru 
batic,, ,aspect plăcut al lucrării, originalitate, creativitate, finalizare,să evalueze şi să autoevalueze planşele,  o 
bună purtare la oră.
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PROIECT DE VOLUNTARIAT
„Ludoteca – un loc magic pentru cei mici”

Prof. Cordoş Daniela
Grădiniţa cu Program Prelungit Sângeorz-Băi

 ... Oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, 
să efectueze anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci
după faptele lor(Nicolaie Iorga).  

La ce nivel (niveluri) de studiu i ce ș
disciplină (subiecte) preda i i dori i să ț ș ț
realiza i proiectul?ț

NIVEL: pre colar ș
GRUPA: mare
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

Care sunt temele/subiectele pe care 
dori i să le aprofunda i cu ajutorul ț ț
proiectului 

  Tema: „Ludoteca – un loc magic pentru cei mici”
   Domeniul: Dezvoltare socio-emoţională
   Dimensiuni: 

 Interac iuni cu adul ii i cu copiii de vârste ț ț ș
apropiate;

 Comportamente prosociale,de acceptare i ș
de respectare a diversită ii;ț

    Comportamente:
 Ini iază/participă la interacţiuni pozitive cu ț

copii de vârstă apropiată;
 Exprimă recunoa terea i respectarea ș ș

asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni;
 Exersează, cu sprijin, asumarea unor 

responsabilită i specifice vârstei, în contexte ț
variate;

 Demonstrează acceptare i în elegere faţă deș ț
celelalte persoane din mediul apropiat

 Participă la rezolvarea problemelor 
comunită ii  manifestând empatie in relatiile ț
cu persoanele vulnerabile;

Competen e cheie pe care le exersează ț
elevii în timpul proiectului 

☐ competen e de alfabetizareț
☐ competen e multilingvistice ț
      ☐ competen e în domeniul tiin ei, tehnologiei, ț ș ț
ingineriei i matematiciiș
☐ competen e digitaleț
☒ competen e personale, sociale i de a învă a să ț ș ț
înve i;ț
☒ competen e cetă ene tiț ț ș
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      ☐ competen e antreprenorialeț

☐ competen e de sensibilizare i expresie culturală ț ș   
Durata aproximativă a proiectului decembrie 2021- martie 2022

Descrierea proiectului

Ideea proiectului  În  oraşul  nostru  sunt  familii  cu  mulţi  copii.  În
majoritatea familiilor, taţii sunt singurii întreţinători,
mamele fiind casnice. De aceea, de cele mai multe
ori, nu le pot asigura copiilor necesarul de rechizite,
hăinuţe  şi,  mai  mult,  de  jucării.  Consider  că
înfiinţarea  unei  Ludoteci  în  oraşul  nostru  ar  fi
binevenită.  Astfel,  copiii  care  provin  din  familii
nevoiaşe, ar avea şansa de a “împrumuta” o jucărie
din acest loc.
Prin acest proiect urmărim :
- să explorăm comunitatea locală;
- să găsim soluţii la problemele comunităţii;
- să ne familiarizăm cu activită ile de voluntariat ț
- să participăm activ la via a comunită ii locale;ț ț

Metode de analiză a nevoilor comunită iiț Observa ia ț
Chestionare

Grupul intă al proiectului ț Comunitatea locală
Pre colarii Grădiniţei cu Program Prelungit ș
Sângeorz-Băi, structura Grădiniţa cu Program 
Normal Nr. 1 

Posibili parteneri comunitari Primăria şi Consiliul Local Sângeorz-Băi
Asociaţia de părinţi de la Grădiniţa cu Program 
Prelungit Sângeorz-Băi
Biserica Penticostală Sângeorz-Băi
Voluntari ( elevi, părin i, firme locale) ț

Pregătire i planificareș
 Identificarea  nevoilor  copiilor  din  familii

numeroase cu ajutorul preşcolarilor şi părinţilor
lor.

 Încheierea  de  parteneriate  cu  partenerii  din
comunitate;

 Realizarea calendarului de activită i;ț
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Ac iuneț
 Realizarea  unei  analize  de  nevoi  ale  copiilor

mici din comunitate;

 Mediatizarea  proiectului,  prin  pliante  i  peș
pagina de facebook a grădiniţei;

 Mobilizarea comunită ii locale pentru a realizaț
dona ii care să corespundă nevoilor proiectului;ț

Metode de reflec ieț
 realizare  de  fotografii  care  să  surprindă  pa iiș

importan i ai proiectului; ț
 analiza - ce ne-am propus/ ce am realizat / ce

urmează să realizăm ;

Demonstra ia ț  vom realiza un portofoliu al activită ilor, ce va ț
con ine fotografii, desene ale copiilor, gânduri ț
ale tuturor participan ilor la proiect. Îl vom ț
prezenta colegilor în cadrul unei activită i a ț
Comisiei metodice.

Completa i tabelul ce eviden iază legătura dintre con inutul din curriculum, activită ile de învă are i ț ț ț ț ț ș
activită ile relevante de servicii în sprijinul comunită ii:ț ț

Materie i /sau con inut ș ț
curricular

Activită i de învă areț ț Activită i / servicii pentru ț
comunitate

Domeniul ” Om i ș
societate”  

1.” Ce îmi doresc eu?” - 
observare, dicu ii libere, ț
chestionare pe care copiii le vor 
aplica împreună cu părinţii în 
comunitate. Chestionarul se va 
aplica şi copiilor din grădiniţă 
pentru a identifica cât mai multe 
nevoi pe care le au copiii.

2. “Ce voi face?”(împreună cu 
copiii vom face un “plan de 

Identificarea  nevoilor  copiilor  din
familii defavorizate. 

Alegerea partenerilor
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acţiune”. Vom realiza o listă de 
jucării şi jocuri educative pe baza 
nevoilor identificate în chestionare.
Apoi, prin discuţii, vom hotărî  cui 
vom cere ajutorul pentru a putea 
realiza roiectul nostru. Le voi cere 
şi copiilor să aducă fiecare câte o 
jucărie pentru Ludoteca noastră.

2.” Vino i tu alături de noi ! ” - ș
convorbire, discu ii libereț

3. “Ludoteca – un loc magic pentru 
cei mici” 

Mobilizarea comunită ii locale pentruț
a  realiza  dona ii  (jucării)  pentruț
realizarea Ludotecii

- implicarea voluntarilor în realizarea
Ludotecii

(Amenajarea  ludotecii  într-una  din
sălile  Bibliotecii  orăşeneşti,
înregistrarea  fiecărei  jucării  şi  a
fiecărui  joc  educativ,  realizarea
“fişelor de împrumut”)

Posibilită i de colaborare între profesoriț Deoarece dorim ca Ludoteca să dispună de un 
număr cât mai mare de jucării şi jocuri, vom 
implica şi alte grupe de copii din grădiniţă

Mediatizarea proiectului Proiectul va fi mediatizat :
-  pe pagina grădiniţei – 
https://www.facebook.com/Gradinita-cu-

Program-Normal-Nr-1-S%C3%AEngeorz-Bai-

996928910448249

- pe site-ul grădini ei – ț
https://www.gradinitasingeorzbai.ro/

- în presa locală 
Bugetul aproximativ al proiectului 4000 lei 
Surse de finan are pentru proiectț - surse proprii;

- dona ii;ț
- sponsorizări.

Alte noti eț
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PROIECT DIDACTIC
Suciu Roxana Nicoleta

Centrul de Educa ie Incluzivă” Orizont”Oradea, Jude ul Bihorț ț

1. Algoritm introductiv

Propunător : S.R.
Data : 15.05.2021
Unitatea de învă ământț  :  Centrul colar de Educa ie Incluzivă                          Ș ț
Clasa : a IX- a( Deficien ă mintală severă /profundă i asociată)ț ș
Disciplina : Cunoa terea mediului înconjurătorș
Unitatea de învă are :Plantele de primăvarăț
Subiectul lec iei ț : Iubim florile i naturaș
Tipul lec ieiț  : mixtă
Locul de desfă urare: sala de clasăș

Competen e generaleț  :
   Explorerea senzorială i motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de ș
orientare,cunoa tere i adaptare la mediul ambiant; reactualizarea cuno tin elor referitoare la plante.ș ș ș ț

Obiective opera ionale : ț
       a) cognitive:
  OC1 – să recunoască câteva flori de primăvară;
  OC2 – să stabilească câteva caracteristici ale florilor prezentate ;
  OC3 – să descrie pe scurt filmul vizionat ;
  OC4 – să precizeze corect etapele de lucru urmate în plantarea florilor ;
  OC5 – să diferen ieze corect regulile de utilizare a materialelor i instrumentelor de pe masa de lucru.ț ș

       b) practice :
   OP1  - să realizeze correct exerci iile de încălzire a mu chiilor mâinilorț ș  ;
   OP2  -să lucreze îngrijit i ordonat în cadrul activită ii practice de plantare a florilor în jardiniereș ț  ;
   OP3  -să- i dirijeze activitatea oculo-motorie spre centrul de interes propus de către profesorș  ;
   OP4 – să- i formeze deprinderea de a îngriji florile.ș
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     c) afective :
   OA1    -să- i formeze o atitudine pozitivă fa ă de plantele din jurul nostru i fa ă de natura ș ț ș ț
înconjurătoare ;
   OA2    -să manifeste interes pentru activitatea de cunoa terea mediului..ș

Valori i atitudini vizateș  :
Rela ionarea pozitivă cu ceilal i elevi din clasă i formarea unei atitudini pozitive fa ă de natură i ț ț ș ț ș
fa ă de munca desfă urată.ț ș

Strategia didactică 
Metode i procedeeș  :

                                        M1 : conversa ia;ț
                                        M2 : expunerea;
                                        M3 : explica ia;ț
                                        M4 : exemplul;
                                        M5 : povestirea.
                                        M6 : expunerea cu oponent;
                                        M7 : observarea;
                                        M8 :munca independentă;
                                        M9 :exerci ii sterognozice(tactil,motric,vizual,olfactiv);ț
                                        M10:jocul didactic.
Mijloace de învă ământț  :   m1 : laptop ;
                                              m2 : film muzical ;
                                              m3 : imagini ;
                                              m4 : plante ;
                                              m5 : marionete ;
                                              m6 : buchet cu flori de primăvară;
                                             m7 : unelte de lucru;
                                             m8 : jardinière;
                                             m9 :pământ de flori;
                                             m10 : panselu e;ț
                                             m11 :fi e de lucru;ș
                                             m12 :diploma.

Forme de organizare a activită ii elevilorț  : activitate frontală,activitate individuală .

Resurse : 
Oficiale : Programa colară pentru disciplina Cunoa terea mediului,clasa a IX- a ;ș ș
                     Planificarea calendaristică,clasa a IX- a;
                     Proiectarea unită ii de învă are : Deprinderi de îngrijire a plantelor ;ț ț
Temporale : nr. de lec ii : 1ț
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           Durata : 45 de minute.
Umane : 4 elevi

           Bibliografie :
 Partim,Zoe,Stana,Ioana , (2005,)Educa ie pentru sănătateț ,manual op ional pentru clasele I-ț
II,Editura Corint,Bucure ti,.ș
 Stana,Ioana,(2005),Educa ie pentru sănătateț ,manual op ional pentru clasele III-IV,Editura ț
Corint,Bucure ti.ș
”””(2008), Programa colară pentru disciplina Cuno tin e despre mediu,clasele VI-X, Ministerul ș ș ț
Educa iei,Cercetării i Tineretului, Bucure ti, Anexa 2 la Ordinul Ministrului Educa iei i ț ș ș ț ș
Tineretului,nr.5235/01.09.2008.

II. DEMERSUL DIDACTIC

Nr.
crt.

Secvenţa
lecţiei

Activitatea propunătorului Activitatea
elevilor

O M m

1 Momentul
orgnizatoric

Propunătorul  organizează
clasa şi pregăteştematerialele
necesare  pentru  buna
desfăşurare  a  orei  de
cunoaşerea mediului.
Creează  un climat  cooperant
şi adecvat desfăşurării orei.

Elevii  se  aşează
fiecare la
locurile indicate.

2 Captarea
atenţiei

Li  se  prezintă  elevilor  un
filmuleţ  despre  primăvară  şi
mireasma  florilor  de
primăvară.
Despre  ce  era  vorba  în
filmuleţ?

Câte anotimpuri are anul?
Care sunt acestea?

Acum în ce anotimp suntem?
Toate semnele primăverii vor
fi  discutate  pe  baza  unor
imagini

În  filmuleţ  este
vorba  despre
anotimpul
primăvara  şi
florile  de
primăvară.
Patru
Primăvara,
Vara, Toamna şi
Iarna
Primăvara
Ghioceii,
păsările
călătoare,
soarele  care
încălzeşte  mai
puternic,  zilele

OC2

OA1

OA2

M1
M3
M7

m1
m2

m3
m4
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care  încep  să
crească,  creşte
iarba,  florile
încep  să
înflorească,
natura  porneşte
la viaţă.

3 Anunţarea
subiectului
şi  a
obiectivelor

A a cum a i văzut în filmule ,ș ț ț
azi vom vorbi despre flori iș
cât  sunt  ele  de  importante
pentru noi oamenii.

Elevii  vor
asculta  cu
atenţie  lecţia  ce
urmează  a  fi
relizată

OC3

4 Predarea
noilor
cunoştinţe

- Ce flori   a i  recunoscut  înț
filmule ul  pe  care  l-a iț ț
vizionat?
Profesorul  va  pune  întrebări
elevilor:
- Vouă vă plac florile?
Te rog să-mi dai o floare din
vaza de pe masă
- Ce floare este  cea luată  în
mână de colegul vostru?
- Ce culoare are floarea?
-  Ce  alte  culori  mai  pot  să
aibă margaretele?
- Miroase floarea.  Ce  miros
are ea?
Vă rog să luaţi  o altă  floare
din vază.
-  Ce floare este  cea luată  în
mână de colegul vostru?
- Ce culoare are floarea?
-  Ce  alte  culori  mai  pot  să
aibă trandafirii?

- Miroase floarea.  Ce  miros
are ea?
Vă rog să luaţi  o altă  floare
din vază.
-  Ce floare este  cea luată  în
mână de colegul vostru?
- Ce culoare are floarea?

-  Zambilă,
Lalea, Narcisă

- Da

Margaretă
-     Albă
-  Sunt  albe  cu
mijlocul galben
Parfumat

Trandafir
Roşie
Galben,  alb,
violet,
portocaliu,  roz,
chiar şi negre
Parfumat

Zambilă
Violet
Roz
Parfumat

OC1

OC2

OP3

OC2

OP3

OC3

M7
M8
M9

M7
M8
M9

M7
M8
M9

M5
M6

m3
m4
m6

m3
m4
m6

m3
m4
m6

m5
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-  Ce  alte  culori  mai  pot  să
aibă zambilele?
- Miroase floarea.  Ce  miros
are ea?
Precizare:
Toate  florile  sunt  frumoase,
ele  ne  fac  ferici i  când  leț
vedem, dar pentru a fi a a deș
frumoase  ele  trebuiesc
îngrijite cu multă dragoste.
Acum  vreau  să  vă  spun  o
poveste. 
(Anexa I).
 Precizare:
Vede i  ce  se  întâmplă  cuț
florile  dacă  nu  sunt  bine
îngrijite?
Voi să nu face i a a ceva!ț ș
Tocmai de asta Zâna florilor
ne-a lăsat i nouă câteva floriș
pe care să le plantăm i să leș
îngrijim.
  a. Le voi prezenta etapele de
lucru:
1.  Punem  pământul  în
ghiveci.
2. Cu ajutorul unui plantator
facem loc în pământ plantei.
3. Punem planta.
4. Adăugăm  pământ  cu
lopă ica.ț
5. Apăsăm pu in pământul înț
jurul plantei
  b.  Repetarea  etapelor  de
lucru
Cine  îmi  repetă  încă  o  dată
care sunt etapele de plantare
a florilor?

Elevii  ascultă
povestioara
despre flori

Elevii  ascultă
etapele  de
plantare  a  unei
flori

voi  prezenta
etapele de lucru:
1.  Punem
pământul  în
ghiveci.
2.  Cu  ajutorul
unui  plantator
facem  loc  în
pământ plantei.
3. Punem planta.
4. Adăugăm
pământ  cu
lopă ica.ț
5. Apăsăm pu inț
pământul  în
jurul plantei
Elevii  execută
exerciţiile  de
încălzire  a
muschilor
mâinii.

OC4

OC4

OA1

OC5

OP1

M7
M8
M9

M2
M3
M7
M8
M9

M10

m7
m8
m9
m10

m7
m8
m9
m10
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  c.  Realizarea exerciţiilor de
încălzire a muşchilor mâinii
Elevii  imită:  ploaia,  cântatul
la  pian,  acoperişul,  podul,
acuturarea mâinilor, etc

5 Fixarea
noilor
cunoştinţe

Pentru a trece la treabă, copiii
se  vor  echipa  corespunzător
( or ,ș ț  mănu i).ș
Voi da fiecărui copil câte un
ghiveci, iar ace tia vor urmaș
exemplul  meu,  respectând
toate  etapele  de  plantare
prezentate mai sus.
    Precizare :
Dacă o să  ave i  grijă  de eleț
zilnic,  aceste  flori  vor cre teș
mari i frumoase.ș

Elevii realizează
partea practică a
lecţiei  şi  anume
plantarea  unei
flori  într-o
jardinieră.

OP2

OP3

OP4

OA1

OA2

M7
M8 m8

m8
m9
m10

6 Asigurarea
feed-back-
ului

Realizarea unei fişe de lucru
(Anexa 2).

Elevii realizează
fişa  de  lucru
propusă.

M7
M8

7 Încheierea
lecţiei

Se  fac  aprecieri  generale  iș
individuale, privind  atât
pregătirea  elevilor  pentru
lec ieț , cât i implicarea lor înș
predarea noilor cunoştin e.ț
Elevii  primesc  diplomă
pentru activitatea desfăşurată.

Elevii ascultă 
aprecierile 
făcute de 
profesor

m11
m12

ANEXA 1

POVESTEA FLORILOR FERMECATE
de Mirela ovaȘ

    Era odată, în ara lui Marmeladă, un munte. Pe munte, se afla o poiană unde cre teau ni te flori.ț ș ș
Dar nu erau flori obi nuite, ci unele fermecate, cu multe petale în diferite culori, strălucitoare, cuș
numero i bobocei.ș
     Aceste flori nu cre teau i nu înfloreau decât dacă erau în preajma muntelui copii cumin i, iubitoriș ș ț
de flori. Dacă nu erau cumin i, florile se ofileau, apoi, după o vreme, chiar mureau de tot, se uscau iț ș
nu mai cre tea alta în loc. Se înmul eau foarte u or dacă apăreau mai mul i copii cumin i în zonă.ș ț ș ț ț
Totul era să rămână măcar una, să nu dispară de tot...
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    În localitatea de lângă munte erau copii de toate felurile, adică i cumin i, i răi, i obraznici de tot,ș ț ș ș
ba chiar i unii despre care nu puteai să spui nimic: acasă cumin i – la coală mai răi sau invers. Laș ț ș
fel i florile fermecate: unele erau înflorite la maxim, altele cu câ iva bobocei, altele mai ofilite i...ș ț ș
unele uscate.
    Într-o zi, o mămică trecu prin poiana florilor fermecate, având treabă la culesul de ciuperci. Era un
prilej să mai testeze cum sunt copiii din zonă i să se bucure de frumuse ea nemărginită a florilor.ș ț
Când intră în poiană...  scăpă co ule ul pentru ciuperci din mână: majoritatea florilor erau ofilite,ș ț
câteva uscate, una singură înflorită-înflorită! Uluită, ea fugi spre oră el. Î i anun ă mămicile prieteneș ș ț
de pericolul îngrozitor i plecară către coală, unde învă au copiii lor i ceilal i copii din zonă. Seș ș ț ș ț
furi ară la geamul clasei de copii  i văzură ce nu se putea pomeni:  copii neaten i,  care dărâmauș ș ț
bancile i scaunele, întor i cu spatele la tablă, păta i pe bluzele albe de la pache elul de acasă i deș ș ț ț ș
cerneală,  mânu e care  se  scobeau în  năsucuri  i  câte  altele,  imposibil  de spus.  O singură  feti ă,ț ș ț
lini tită, î i vedea de treabă, copiind ceva de la tablă, în timp ce doamna învă ătoare î i plângea deș ș ț ș
milă, cu mâinile inute la urechi.ț
     Cele trei mămici au hotărât că e situa ie de urgen ă. Au scos repede cele două costume speciale,ț ț
unul de Baba Cloan a i unul de Zână Florilor, s-au îmbrăcat cu ele, au intrat în coală fără să fieț ș ș
văzute i au ciocănit la u a clasei.ș ș
Deodată, începu să vorbească Baba Cloan a i se făcu lini te.ț ș ș
- Oooo, ce de copii aici. Am nevoie de voi, să ti i. Casa mea din pădure e foarte frumoasă, plină deș ț
păianjeni, oareci i gândaci. Tot ce doresc este să vină cu mine câ iva din cei mai obraznici, să oș ș ț
cure e. Mie îmi plac foarte mult copiii obraznici. Hai, cine se oferă?ț
Nimeni nu zicea nimic. Ca prin minune, caietele, căr ile, penarele se ordonaseră, la fel i scaunele, caț ș
i pozi ia copiilor în bănci.ș ț

- Na, că tre să plec fără vreun copil..., mormăi Baba. i plecă.Ș
- Iar eu am venit să organizez o activitate cu to i copiii cumin i din clasă, spuse Zâna. Mergem laț ț
poiana florilor fermecate, să vedem ce mai fac. Ce zice i?ț
- Uraaa, uraaa, spuseră copiii.
Bănui i, cred, că au mers cu to i în poiană, chiar i cu doamna învă ătoare. Între timp, florile celeț ț ș ț
ofilite î i reveniseră, poiana era din nou cum trebuia să fie, ba chiar i mai i. Oare a a o fi i azi?ș ș ș ș ș

Etapele de lucru:

1.Pregătim ghiveciul                           2. Pregătim pământul,floarea i unelteleș
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3.Punem pământul i floarea în ghiveci          4.  Fixăm floarea în pământș

             

5.Udăm floarea
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                                                                 PROIECT DIDACTIC
Cristea Cristina Marina

Centrul colar de Educa ie Incluzivă             Ș ț

1.Algoritm introductiv

Institu ia:ț  Centrul colar de Educa ie Incluzivă Ș ț             
Propunător: C.C .                                                                                    
Data: 10.05.2021
Clasa: a IX-a  (DMS)                                                                                
Aria curriculară : Matematică i tiin e ale naturii   ș ș ț
Disciplina: Cunoa terea mediului înconjurătorș
Subiectul lecţiei: Minunatele anotimpuri!
Tipul activităţii: mixtă

Competen e generaleț  : Explorarea senzorială i motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării ș
conduitelor de orientare, cunoa tere i adaptare la mediul ambiant.ș ș

Competen e specifice: ț Explorarea polisenzorială a obiectelor din mediul apropiat.
                                                    
Obiective operaţionale: 

 Cognitive:
OC1 – Să precizeze cele 4 anotimpuri ;
OC2 – Să asocieze fiecărui anotimp una din caracteristicile lui   ;
OC3 – Să execute corect exerci ii de respira ii i de omogenizare a vocilor cu inspira ie profundă,    peț ț ș ț
sunet lung, în registru mediu, cu respira ie lentă i uniformă;ț ș
OC4 – Să audieze activ i con tient cântece din repertoriul copiilor, specifice anotimpului în care ne ș ș
aflăm .
OC5- Să realizeze corect semnul specific fiecărui anotimp.

Psiho-motorii :
OP1 - Să precizeze instrumentele folosite în activitate ;
OP2 – Să lucreze curat i ordonat ș  .

Afective :

OA1 - Să manifeste interes fa ă de lec ie;ț ț
OA2 –Să- i îmbunătă ească abilită ile de comunicare, ascultare, cooperare i autocontrol;ș ț ț ș
OA3- Să- i cultive sentimentul de dragoste i pre uire fa ă de natură.ș ș ț ț
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Strategia didactică: 

Metode şi procedee:  
M1 - conversaţia, 
M2 - explicaţia, 
M3 – expunerea,  
M4 – exerci iul, ț
M5 – demonstra ia,ț
M6 – VSS , 
M7 –observare dirijată,
M8- exerci ii sterognozice (tactil, vizual, olfactiv);ț
M9-jocul didactic.

Mijloace didactice: 
m1   - PPT ,
m2   - laptop, 
m3   - plan eș  , 
m4   - fi ă de lucruș  , 
m5 – tempera,
m6 –creioane colorate,
m7 – flori de lipit,
m8 – aparat de fiert apa, 
m9 – plic de ceai, 
m10 – brio e,ș  
m11 – dulcea ă,ț
m12- farfurii,
m13 – linguri e,ț
m14 – pahare,
m15 – zahăr.

Resurse:
Oficiale: Programa colară pentru disciplina: Cunoa terea mediului înconjurătorș Ș
   Planificarea calendaristică săptămânală, clasa a IX- a B, DMS.
Temporale: 45 min.
Umane: 5 elevi

Forme de organizare a activităţii:  - frontal, individual.
Evaluarea: continuă, prin observarea sistematică a elevilor, orală şi scrisă.

Bibliografie:
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1. Avesalan, I. (1987) Dezvoltarea sensibilită ii muzicale la eleviț , Conservatorul de Muzică Ciprian 
Porumbescu, Bucure ti;ș

2. Cre u, E. (1999), ț Psihopedagogia colară pentru învă ământul primarș ț , Editura Aramis, Bucure ti.ș
3. Delion, P. (1993), Metodica educa iei muzicale,ț  Editura Hyperion, Chi inău.ș
4. Mu u, I., Taflan, A., (1997), ș Terapie educa ională complexă i integratăț ș , Editura Pro-Humanitate, 

Bucure ti;ș
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II.Demers didactic

Secvenţe
didactice

Obiectiv
e

Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Strategia didactică Metode de

evaluare
formativă

Metode
şi

procedee

Mijloace Forme de
organizar

e a
activităţii

1.Moment 
organizatori
c

Salutul..
Notarea absen elor.ț
Pregătirea  materialelor  necesare
pentru începerea orei. 

Răspund la salut.

Îşi pregătesc materialele de
care au nevoie pe parcursul
orei.

M1

M6

Frontală 
   
Observarea 
comportamen
tu-lui copiilor

2. 
Verificarea 
cuno tin eloș ț
r însu ite ș
anterior.

OA1

OA2

Ponind de la un buchet de flori
voi  întreba  ce  anotimp  este
acum.

”...primăvara” (prin semn). M1

M6

M7

3. Pregătirea
aperceptivă.

 

OA1

OA2

Voi porni  de la  un PPT despre
anotimpuri,  oprindu-mă  la
fiecare slaid i  voi completa  cuș
alte informa ii necesare pentru aț
putea fi atinse obiectivele lec ieiț
de astăzi. 

...vizionează imaginile 
prezentate.
     

M1

M6 
M2 

m1

m2

Frontală Evaluare 
orală

3.  
Anunţarea 

Voi  anunţa  titlul  şi  obiectivele
lecţiei: Elevii ascultă cu aten ie.ț M2        

2224



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

temei şi a 
obiectivelor

OA1 Astăzi ne vom aminti de cele 4
anotimpuri:  primăvară,  vară,
toamnă,  iarnă,  semnul  pentru
fiecare anotimp i ce se întâmplăș
în natură în fiecare anotimp.

 M3

Frontală

4.  Dirijarea 
învăţării

OA1

OC1

 OA2

OC2

OC5

Voi  relua  iară i  slaidul  cuș
primăvara  i  pe  baza  lui  i   aș ș
unei  plan e  cu  copac  gol  vomș
încerca  să  descoperim  vestitorii
primăverii:  ghioceii,  frunzele,
florile.
-  Dacă  apar  toate  acestea,  ce
anotimp este? 
Mă  opresc  asupra  slaidului  cu
vara i după vizionarea lui i totș ș
pe baza plan ei cu copacul vomș
mai  adăuga  fructele  care  sunt
specifice anotimpului vara. 
Ce  anotimp  este  dacă  în  copac
sunt fructe?
Pe baza slaidului cu toamna vom
descoperi  caracteristicile  acestui
anotimp  i  anume  frunzeleș
copacilor  cad  (  vom  sufla
frunzele).
În ce anotimp cad frunzele?
După  vizionarea  imaginilor
specifice anotimpului iarna, vom

...primăvara.

....vara.

...toamna.

...iarna.

M1

M3

M5

M6

  m1

m2

Frontală.
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OC3

OA3

face  ni te  exerci ii  de respira ieș ț ț
i  de  omogenizare  a  vocilor  cuș

inspira ie  profundă,  lentă  iț ș
uniformă.  Toate  aceste  exerci iiț
le vom realiza prin suflarea într-
un balon în care se găse te bilu eș ț
de  polistiren.  După  ce  balonul
este  umflat,  vom  da  drumul
aerului  din  balon  i  astfelș
bilu ele  de  polistiren  vor  cădeaț
imitând ninsoarea.
În ce anotimp ninge?
   Precizare:
Voi  repeta  încă  o  dată
caracteristicile  fiecărui  anotimp,
precizând  că  fiecare  anotimp
este  important  pentru  noi
oamenii.

M7

M2

m3

Individual

5. Obţinerea
performanţe
i şi 
asigurarea 
feed-back-
ului
 

OA3

Să  putem  trece  la  următoarea
etapă  ne  vom  încălzi  mânu eleț
printr-un  joc  distractiv.  În  timp
ce ne vom juca mânu ele noastreț
se vor încălzi pentru următoarea
activitate.
Eu voi fi meteorologul, adică cel
care anun ă vremea.ț
Ploua! Ce folosim?
Tună! Cum se aude?

 

...elevii imită cum se apără
cu o umbrelă.

M1

M6

M2
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OP2

OP1

OP2

OP1

OA3

OC4

E cald! Ce folosim?
Este  foarte  cald,  mergem  să
înotăm. Cum o facem?
   Precizare:
Acum  că  ne-am  distrat  pu inț
haide i  să trecem la treabă.  Voiț
da  fiecărui  elev,  în  func ie  deț
particularită ile  psiho-ț
individuale  ale  fiecăruia  câte  o
sarcină de lucru:
-unul  va  lipi  pe  o  felicitare
câteva  floricele  specifice
anotimpului primăvara.
-altul  va  uni  punctele
descoperind o floare pe care apoi
o va colora.
-alt  elev  va  realiza  copacul
primăvara prin dactilopictură.
Pe  parcursul  rezolvării  fi ei  deș
lucru  vom  audia  cântecele
specifice anotimpului în curs.
Toate lucrările realizate de elevi
vor  fi  afi ate  pe  un  panou  laș
sfâr itul orei.ș

...vor bate din picioare.

...evantaiul.

...elevii  imită  ac iunea  deț
înot.

Sunt aten i la profesor.ț

Elevii  execută  sarcinile  de
lucru date.

M9

M4

 M5

M6

m4

m7

m6

m5

Frontală
i ș

individuală

Evaluare 
orală
i scrisăș

6.  
Evaluarea OP2

 Pentru că încă afară este rece vă
propun să ne facem un ceai,  să
ne încălzim.  Un copil  va aduce
apă pentru ceai. Voi pune apa la

Elevii  execută  sarcinile
date.

M1

m8

m9

 Evaluare 
orală
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OA1

OP1

fiert  după  care  le  voi  turna  la
fiecare într-o cană, ei urmând să-
i  prepare  singuri  ceaiul,ș

folosind cele necesare: plicul de
ceai, zahărul.   
    Precizare:
Pentru că a i muncit mult astăziț
i  a i  fost  cumin i,  ne  vom  iș ț ț ș

relaxa pu in prin pregătirea uneiș
brio e pe care o vom servi apoiș
alături  de ceaiul care între timp
se va răci. 
Voi  urmări  însu irea  unorș
deprinderi  formate  în  cadrul
celorlalte discipline.

...vor  decora  cu  gem
brio ele  pe  care  apoi  leș
servesc alături de ceai.

M6

M4

M8

m14

m15

m10

m12

m11

m13

Frontală i ș
i 
ndividuală

Observarea 
comportamen
tului elevilor

7. Încheierea
activităţii

Fac aprecieri generale i ș
individuale asupra răspunsurilor 
date de elevi i a modului de ș
implicare i participare la lec ie.ș ț

-  elevii  ascultă  aprecierile
profesorului.

M1

M6

M2

Frontală i ș
individuală
.
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PROIECT DE ACTIVITATE

Profesor învăţământ preşcolar  : Oprea Cristina
Unitatea de învă ământ: Grădini a cu Program Prelungit nr. 47, Municipiul Ploie tiț ț ș

Grupa:. Mare A
Domeniul experen ialț : tiin e(D ) – Cunoa terea mediuluiȘ ț Ș ș
Tema anuală: ,,Când, cum i de ce se întâmplă’’ș
Tema activită iiț : ,,Fenomene meteo, toamna” 
Mijlocul de realizare: lectura după imagini
Scopul: dezvoltarea capacită ii de a percepe în mod sistematic imaginile i de a în elege noile ț ș ț

Obiective opera ionaleț :
O1: Să identifice fenomenele meteo ce se petrec toamna din imagini.
O2: Să le descrie cu propriile cuvinte prin enun uri precise i concrete .ț ș
O3: Să compare, folosind un limbaj propriu, fenomenele meteo observate în func ie de efectele acestora asupra ț
mediului.
O4: Să precizeze un titlu sugestiv pentru tablourile de toamnă.

Strategia didactică:
 Metode i procedee didactice:ș  conversa ia, explica ia, observa ia, exerci iul, descrierea ț ț ț ț
 Mijloace didactice: plan e i imagini reprezentative fenomenelor meteo ce au loc în anotimpul toamnaș ș
 Forme de organizare: frontală

Durata: 20-25 de minute
Bibliografie:

1. MEC, Metoda proiectelor la v rstele timpurii, Ed. Minipred, Bucureşti, 2002.ȃ
2. MEC, Programa activităţilor instructiv-educative n gradiniţa de copii şi Legislaţie şi documente reglatoare, ȋ

Ed. V&I Integral, Bucureşti, 2005.
3. MECT, Revista Învăţăm ntului Preşcolar nr. 3-4/2012, Bucureşti, 2012.ȃ
4. MECT, Curriculum pentru nvăţăm ntul preşcolar ( 3-6/7 ani), 2008.ȋ ȃ
5. BREBEN, S., GONGEA, E., RUIU, G., FULGA, M.,Metode interactive de grup- ghid metodic- 60 de metode 

şi 200 de aplicaţii practice pentru nvăţăm ntul preşcolar, Ed. Arves, Craiova, 2002.ȋ ȃ

ETAPELE
ACTIVITĂ IIȚ

OB
.

OP
.

CON INUTUL ACTIVITĂ IIȚ Ț
STRATEGIA DIDACTICĂ STRATEGIA

DE
EVALUARE

Metode
didactic

e

Mijloace
didactic

e

Forme
de

organiz
are

1.MOMENTU -Se asigura condiţiile necesare 
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L
ORGANIZAT

ORIC

desfăşurării activităţii: aerisirea sălii 
de grupă, pregătirea materialului 
didactic, aranjarea mobilierului, 
pregătirea copiilor.

2.CAPTAREA
ATEN IEIȚ

-Se prezintă o ghicitoare referitoare la 
fenomenele meteo toamna:
,,Vine pe nea teptate,ș
În fa ă i-n spate bate,ț ș
Ne place când adie,
Ne supără dacă-i vijelie.
Împra tie semin ele-n zbor,ș ț
Florile ies pe pământ roditor,
Bărcile cu pânze le pune-n mi careș

A i ghicit cine e oare?”ț
(vântul)

-,,Ne am luat la revedere, cel pu in ț
calendaristic, verii i alor ei zile ș
caniculare i secetoase. Am intrat în ș
toamnă i, de i aceasta nu este ș ș
neapărat un anotimp spectaculos din 
punct de vedere meteo, nu este lipsită 
nici ea de momentele unice.“

Conver
sa iaț

Ghicitoa
re 

Frontal
ă 

3.ANUN AREȚ
A TEMEI I AȘ
OBIECTIVEL

OR

-Se anun ă tema activită ii: ,,Astăzi ț ț
vom vorbi despre fenomenele meteo 
ale anotimpului toamna. Haide i să ț
aflăm care sunt acestea.”

Conver
sa iaț

Frontal
ă 

4.REALIZARE
A

CON INUTUȚ
LUI IȘ

DIRIJAREA
ÎNVĂ ĂRIIȚ

O1

O2

Se a ază pe panou imaginile i ș ș
plan ele cu fenomenele meteo ș
reprezentative toamnei.
 Se analizează con inutul imaginilor ț
afi ate, urmărindu-se:ș
Identificarea în  imagini a 
fenomenelor meteo 
   “ - Ce observăm in imagini copii?
(Observăm fenomene meteo.)
Explicarea no iunii fenomen meteo.ț
     “-Ce sunt fenomenele meteo?”
(Sunt schimbări ale vremii făcute de 
natură.)
Denumirea fenomenelor meteo 
specifice toamnei observate in 
imaginile prezentate.
     “-Ce fenomene meteo vedem în 
imaginile de pe panou?”

Conver
sa iaț
Observ
area
Descrie
rea
Explica
iaț

Plan e iș ș
imagini 
cu 
fenomen
ele  
reprezen
tative 
anotimp
ului 
toamna 

Frontal
ă 

Observarea 
comportament
ului;
Chestionare 
orală;
Observarea 
curentă;

2230



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

(În imagini vedem ploaia, bruma, 
cea a, chiciura, vântul.)ț

5.OB INEREȚ
A

PERFORMAM
EI Ț

O3

   Se explica modul de formare/ cum 
apar fenomenele meteo .
“Cum se formeaza ploaia? (Ploaia se 
formează atunci când norii sunt purta iț
de vânt într-un loc unde este mai frig, 
ei se condensează i cad pe pământ ș
sub formă de picături.)
    “Ce este bruma si cum se 
firmeaza?”
(Este o depunere de gheaţă cu aspect 
cristalin, ce poate lua formă de coajă, 
de ace, de pene sau de evantai.)
   “Ce este chiciura ?”
(Chiciura este formată din cristale de 
gheată, albe, fărîmicioase, 
asemănătoare cu zăpada. Acestea se 
formează cu precădere pe ramurile 
copacilor, pe timp geros, în prezenţa 
ceţii dese şi a vântului slab.)
“Cum se formează cea a?“ (Cea a se ț ț
formează prin picături mici de apă 
suspendate în atmosferă; acestea reduc
vizibilitatea orizontală, la mai putin de
1 km.)

 
Conver
sa iaț
Explica
iaț

Exerci iț
ul 

Imagini 
cu 
fenome-
ne 
meteo 
de 
toamnă

Frontal
ă 

Aprecieri 
verbale, 
individuale, 
colective

6.ASIGURAR
EA

FEEDBACKU
LUI

O4 Se realizeaza un exercitiu - joc: de 
recunoastere şi descriere a 
fenomenelor meteo  discutate.
    Sarcina didactica este denumirea 
fenomenului meteo ilustrat in 
imaginea prezentata de propunataoare.
    Sunt prezentate 2 tablouri de 
toamnă. Copiii trebuie să identifice 
din cele 2 tablouri fenomenele meteo 
specifice toamnei i să precizeze un ș
titlu pentru fiecare dintre tablourile 
prezentate.   

Exerci iț
ul 
Descrie
rea

Tablouri
de 
toamnă

Frontal
ă 

7.ÎNCHEIERE
A

ACTIVITĂ IIȚ

-Se fac aprecieri asupra modului de 
realizare a sarcinilor, a 
comportamentului copiilor i vor fi ș
aplauda i. ț

Conver
sa ia ț

Frontal
ă 

Aprecieri 
generele i ș
individuale
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Proiect
de activitate extracurriculară

VOLUNTARIAT
coala Gimnazială VoitinelȘ

Comuna Voitinel, Jude ul Suceavaț
Prof. Înv. Primar Mateiciuc Cornelia

O faptă bună nu e niciodată inutilă.
Cinstea şi bunătatea întrec orice frumuseţe.
Un om cu suflet mare priveşte pe toată lumea ca pe ai săi.
O lacrimă de bucurie înseninează. O lacrimă de tristeţe întunecă.

Unitatea de învăţământ: COALA GIMNAZIALĂ VOITINELȘ
Participanţi: Elevii din clasa I B/ Părinţi 
Coordonator: Prof. Înv. Primar Mateiciuc Cornelia - învăţătoare clasa I B
Tema: „O lacrimă de bucurie...”
Scop: Dezvoltarea capacităţilor de apreciere, respect, bunătate, înţelegere, ajutor şi compasiune faţă de
oameni 
Obiective:
*îmbogăţirea vocabularului cu cuvintele: filantropie, caritate, donaţie (donator/ donatar), tombolă;
*citirea unor texte despre filantropie, caritate, donaţie;
*însuşirea unor reguli de organizare a unei tombole;
*antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale copiilor – bunătate, compasiune, altruism, grijă faţă de omul
de lângă noi;
*cultivarea dragostei pentru semeni, a dorinţei de a arăta bunătate şi înţelegere; 
*conştientizarea semnificaţiei faptelor bune şi negarea faptelor rele (nepăsare, ignoranţă).
Durata: DECEMBRIE 2021 
Activităţi propuse:
Activitate interactivă – discuţii pe baza materialelor prezentate la nivelul de înţelegere al elevilor
Colecţionarea unor jucării obţinute prin donaţie
Organizarea unei tombole în scop caritabil
Cumpărarea unor produse alimentare şi donarea acestora unei familii din sat
Sponsori: elevii clasei iș  copiii doamnei învăţătoare – donatorii jucăriilor/ Părinţi
Evaluarea activităţilor
Alcătuirea un mini-album cu imagini din timpul activităţilor
Publicarea unor fotografii din timpul activităţilor în revista clasei 
Desenarea unor planşe cu aspecte care au impresionat (AVAP)
Rezolvarea unor exerciţii pe teme de caritate, filantropie, tombolă (CLR)
Confecţionarea unor obiecte pentru a fi apoi donate (AVAP)
Alcătuirea de exerciţii/ probleme referitoare la activităţile desfăşurate (MEM)
Dicţionar 

Filantropie este un termen care a apărut prin secolul XVIII şi provine din greacă φίλος, phílos – prieten
şi άνθρωπος, ánthropos - om (în traducere „Prietenie sau Dragoste faţă de oameni”).
Filantropia este  o  formă de  comportare  şi  convingere  care  se  manifestă  prin  credinţa  în  bunătatea
oamenilor, persoanele filantrope îşi închină viaţa şi avutul în mod altruist pentru a servi celor nevoiaşi ca

2232



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

de exemplu călugăriţa catolică de origine albaneză  Maica Tereza. Filantropii acţionează după credinţa
creştină de iubire a aproapelui tău fără a se gândi de a fi recompensaţi material. Ca filantropi se pot
aminti: Paul Newman, Andrew Carnegie, Jean Paul Getty, Brooke Astor, Daniel K. Ludwig, Agnes E.
Meyer, Eli Broad, Max Schmidheiny şi Bill Gates. În anul 2006 Warren Buffett un miliardar american a
donat  în  aaţiuni  filantropice  suma  de  37,4  miliarde  de  dollari.  Întemeietori  şi  reprezentanţi  ai
filantropismului sunt consideraţi „Johann Bernhard Basedow” (1724-1790),  Joachim Heinrich Campe
(174-1818), „Ernst Christian Trapp” (1745-1818) şi „Christian Gotthilf Salzmann” (1744-1811).
Filantropie (s. f.) = Acţiune de binefacere întreprinsă în folosul oamenilor săraci. Caritate. Dărnicie.
Binefacere
Caritate (s. f.) = Atitudine miloasă, plină de generozitate faţă de cineva; filantropie. ◊ Soră de caritate =
soră de ocrotire; infirmieră. Binefacere în folosul celor săraci. Generozitate. Pomană. Milă. Binefacere
Tombolă (s. f.) = Loterie la care se câştigă diferite obiecte. Loterie cu obiecte, organizată cu ocazia unor
sărbători, festivităţi, acţiuni caritabile.
Donaţie  (s. f.) = Contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material
fără să primească ceva în schimb. Bun material transmis printr-un astfel de contract. Act prin care o
persoană  transmite  cu  titlu  gratuit  şi  irevocabil  un  bun al  său  altei  persoane.  Donare.  Dar.  Danie.
Dăruire. Dăruinţă. Hărăzire. Oboroc
Donator (s. m.) =  Persoană care face o donaţie. Donator ≠ Primitor 
Donatar (s. m.) = Persoană căreia i se face o donaţie. Persoană care primeşte un dar.

RAPORT DE EVALUARE
A PROIECTULUI DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

„O lacrimă de bucurie...”

Scopul  proiectului  a  fost  dezvoltarea  capacităţilor  de apreciere,  respect,  bunătate,  înţelegere,
ajutor şi compasiune faţă de faţă de cel de lângă noi.

Activităţile s-au desfăşurat într-un climat cald, de bucurie i de curiozitate. Elevii au răspuns laș
întrebările adresate şi au participat cu mare interes la tombolă şi la donarea alimentelor. Bucuria a fost
mare pentru că munca lor a fost  răsplătită de lacrimile de bucurie a femeii  care a primit alimentele
donate. Activităţile s-au desfăşurat în sala de clasă şi apoi la casa familiei care a primit donaţia. 
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Proiect de activitate
,,Ce ştii despre mine?”

Brebu-Jarcu Lorena-Maria     
Colegiul Naţional ,,Traian  Lalescu”  Reşiţa 

(Grădini a cu Program  Normal  Nr. 14 Mociur- structură)ț
Jarcu  Floarea Elena, Şcoala Gimnazială Dalboşeţ

      În activitatea propusă am pus accent pe deprinderi de cooperare, ajutor, bunătate şi prietenie. 
     Jocul, fiind activitatea predominantă la această vârstă, am încercat să le cultiv prin el aceste valori morale de
înaltă ţinută, prin intermediul unor personaje foarte îndrăgite(Cuminţica şi McQueen). Ele cer ajutor la copii, iar
ei participă cu interes la activitate, fiind solicitaţi de aceste personaje îndrăgite.  Copiii ajută pe prietenele noastre
(Cuminţica şi Fulger McQueen) să încarce patru maşini cu piese geometrice, fiind astfel foarte fericiţi că dau o
mână de ajutor celor ce au nevoie.
    Copiii se sprijină reciproc  la rezolvarea cerinţelor de pe bileţelele  jocului. Stimulez  permanent spiritul de a 
oferi ajutor, de a empatiza cu cei care au nevoie. 
   Fiind copii de vârste diferite, copiii de grupă mare sunt mai atenţi la nevoile celorlalţi colegi mai mici sau la cei 
de aceeaşi vârstă, dar care se descurcă mai greu la rezolvarea sarcinilor. 

GRUPA: combinată
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este, a fost i va fi aici pe Pământ? ”                                                      ș
TEMA SĂPTĂMÂNII (SUBTEMA):,,La plimbare prin oraş’’ (Mijloace de transport pe uscat)
TEMA ZILEI: ,, Maşina Fulger McQueen face fapte bune”
ACTIVĂ I PE DOMENII EXPERIEN IALE:Ț Ț
ŞTIINŢE:Activitate matematică: ,,Ce ştii despre mine?” - joc logic- consolidare
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe, individual
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
C.2. Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor(persisten ă în activită i)ț ț
E.2.Cunoştinţe  şi  deprinderi  elementare  matematice  pentru  rezolvarea  de  probleme  şi  cunoaşterea  mediului
apropiat
COMPORTAMENTE VIZATE:
C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultă i.ț
E.2.2.Demonstrează familiarizarea cu informaţii despre mărime, formă, culoare.
E.2.4.Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂ II INTEGRATE (ADP, ALA, ADE)Ț
     ACTIVITĂŢI  DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):
 Întâlnirea de dimineaţă: „Bună diminea a, dragi copii!”ț
 Calendarul naturii
 Noutatea zilei
 Rutine: 
        Deprinderi  specifice  igienico-sanitare,  deprinderi  de  autoservire,  servirea  mesei  (,,Apa,  mâna   şi
săpunul/Numai  trei,  dar  parcă-s  unul’’),  deprinderi  de  comunicare  şi  cooperare,  ajutor,  ordine,  lucru
independent( ,,Ne jucăm frumos împreună’’).
 Tranziţii:       
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       Joc de mişcare: „Conducem ma ina, autobuzul!”ș
       Cântec: ,,Semaforul” 
ACTIVĂ I PE DOMENII EXPERIEN IALE:Ț Ț
ŞTIINŢE:Activitate matematică: ,,Ce ştii despre mine?” - joc logic- consolidare; 
O1- să descrie piesele din trusa DIENES, folosind un limbaj matematic adecvat;
O2- să respecte regulile jocului;
O3- să identifice piesele geometrice, conform cerinţelor date; 
O4- să rezolve corect fişa de lucru;  
O5-să manifeste spirit de prietenie, ajutor, bunătate;
O6-să desprindă mesajul activităţii(să fim buni, generoşi, prietenoşi).

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: observa ia, explica ia, ,emonstra ia, exerci iul, jocul, problematizarea;ț ț ț ț
b) Mijloace de învăţământ: maşina Fulger McQueen, scrisoarea de la maşină, maşinuţe din plastic, plicuri cu
bileţele,  trusa  DIENES,  spălătorie,  staţie  Peco,  4  maşini  pentru piesele  geometrice,  parcare  pentru maşinuţe,
recompense;
c) Forme de organizare a colectivului: colectiv, grupe-dirijat, individual;
d) Evaluare: observarea sistematică, evaluare pe proces, evaluare verbală.
  
BIBLIOGRAFIE:
M.E.N., „Curriculum pentru educa ia timpurie” (a copiilor de la na tere până la vârsta de 6 ani), 2019;ț ș

,,Ce ştii despre mine?”- joc logic
   Introducerea în joc. Cuminţica, o fetiţă ascultătoare şi bună la suflet, împreună cu Fulger McQueen(maşina 
prietenoasă cu copiii, care face fapte bune şi îi ajută), au salvat  o fetiţă  neatentă, ce dorea să traverseze strada 
prin loc nepermis. Maşina şi Cuminţica  au învăţat-o pe fetiţă unele reguli de circulaţie, ce trebuie să le ştie fiecare
copil. Din acea zi s-au împrietenit şi ajutat la nevoie .
  -Pentru a o ajuta pe prietena noastră(Fulger McQueen) , trebuie să încărcăm împreună  patru  maşini cu piese, 
Cuminţica cere ajutorul copiilor de la grupa noastră, deoarece ştie că suntem harnici, dar şi  bucuroşi când putem 
da o mână de ajutor.  Astfel, vom  ajuta la încărcarea maşinilor, adică vom sorta şi încărca cercuri, pătrate, 
triunghiuri, dreptunghiuri, conform cerinţelor de pe bileţele!
Prezentarea şi explicarea jocului
Sarcinile jocului sunt:
Descrierea pieselor logice după cerinţele biletelor aduse de maşina Fulger şi aşezarea lor în maşina 
corespunzătoare (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi).                               
Explic copiilor regulile jocului şi modul de desfăşurare.
Pe rând, câte un copil de la fiecare grupă, ia o piesă, o descrie şi  o aşază la maşina ei.  Colegii  vor ajuta la
completarea corectă a răspunsului, dacă este necesar.
Fiecare răspuns corect este aplaudat(copiii de grupă mijlocie vor alege: cerc, pătrat, triunghi, iar copiii de grupă
mare, vor alege şi dreptunghiul).
-Pentru a ajuta maşina Fulger şi prietenele ei, trebuie să fim cuminţi şi atenţi, să încărcăm cu piese maşinile, adică
trebuie rezolvate corect  sarcinile propuse în cele patru bileţele. 
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Să citim primul bilet!
- Ieşiţi pe rând în faţă, câte un copil de la fiecare grupă, luaţi din coşul vostru o piesă şi la întrebarea ,,Ce ştii
despre mine?”, o descrieţi şi o aşezaţi la maşina corespunzătoare! 
Demonstrarea jocului de către educatoare
- Haideţi să vedem cum ne vom juca acest joc! Iau o piesă geometrică şi ma ina va întreba ,,Ce ştii despre mine?”,ș
iar eu voi răspunde (de ex:,,Este un pătrat, e galben i mic’’), aşezând pătratul la maşina care trebuie.ș
Iau din nou o piesă geometrică şi la întrebarea ,,Ce ştii despre mine?’’, voi răspunde (,,Este un dreptunghi mare,
roşu şi gros’’). Aşez dreptunghiul la maşina care trebuie.

Executarea jocului de probă
- Acum ne vom juca să vedem dacă aţi înţeles.
- Să vină un copil să aleagă o piesă pentru ma ină! La întrebarea ,,Ce ştii despre mine?”, preşcolarul solicitat vaș
răspunde.
- Foarte bine! Pentru că ai răspuns corect, vei fi aplaudat.

Desfăşurarea jocului propriu-zis:
Copiii vor fi solicita i să răspundă la întrebările educatoarei ,,- Ce ştii despre mine?”ț
În continuare se va executa jocul  de către copii,  conform indicaţiilor  date. Astfel,  maşinile sunt încărcate cu
piesele sortate şi prietenele copiilor, Cuminţica şi McQueen sunt foarte fericite că au primit o mână de ajutor.

Complicarea jocului: ,,Ce ştii despre mine?”
Biletul al doilea
- Din piesele primite la măsuţe, veti alege o piesă după forma geometrică precizată, apoi spuneţi ce ştiţi despre
ea, după cerinţele date(ce culoare are şi  ce culoare nu are,  ce formă are şi  ce formă nu are; la fel  pentru
mărimea şi grosimea piesei .)
 (criteriul grosime şi piesa dreptunghi-doar grupa mare).
De exemplu: Dacă piesa e de culoare roşie, trebuie precizat ce culoare nu are.
,,Cercul are culoarea roşie.” , ,,Ce culoare nu are?”,
,,Cercul nu are culoarea galbenă şi nici culoarea albastră.” Colegii vor ajuta la completarea corectă a răspunsului,
dacă este necesar.

Biletul al treilea
- Copiii care au piese de aceeaşi formă (alese şi după alte cerinţe formulate, după alte criterii) să vină, pe rând,
să le aşeze în maşinile corespunzătoare!
 De exemplu: Copilul care are piesă în formă de cerc, mare, să o arate colegilor, ridicând mâna sus!
 Să se ridice de pe scăunele copiii care mai au piese de aceeaşi formă (tot cercuri)! 
Toate  cerculeţele  se  aşază la  maşina  cercurilor.  Sarcinile  sunt  formulate  pe grupe  de vârstă,  diferenţiat.
Colegii vor ajuta la completarea corectă a răspunsului, dacă este necesar.
CERC
,,Maşina vrea să călătorească şi cercuri să găsească.”
Grupa mijlocie: ,,Copiii care au piese în formă de cerc mare, să le arate colegilor, ridicând mâna sus!”
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Grupa mare: ,,Copiii care au cercuri groase, să le arate colegilor, ridicând mâna sus!”

Toate cerculeţele se aşază  acum la maşina cercurilor.
Se aplaudă, se arată faţa veselă (maşina Fulger e veselă).

PĂTRAT
,,Maşina vrea să călătorească şi pătrate să găsească.”
Grupa mijlocie: ,,Cine are  pătrat mic…’’
Grupa mare: ,,Cine are  pătrat subţire…” etc.
Toate pătratele se aşază la maşina lor(maşina pătratelor).
Se aplaudă, se arată faţa veselă (maşina Fulger e veselă) .
La fel se procedează pentru triunghiuri şi dreptunghiuri.
,,Maşina vrea să călătorească şi triunghiuri să găsească.’’
,,Maşina vrea să călătorească şi dreptunghiuri să găsească.” Colegii vor ajuta la completarea corectă a răspunsului,
dacă este necesar.
Dacă  timpul  permite  şi  ritmul  de  lucru  al  copiilor,  se  poate  realiza  jocul  ,,Descoperă  greşeala”  (intervine
educatoarea în joc, cu intenţia de a descrie greşit o piesă, iar ei să corecteze greşeala).

Biletul al patrulea 
 - Vă rog să rezolvaţi cu atenţie fişele primite, apoi o să descoperiţi ce surpriză mai e pregătită pentru voi!
Evaluarea performanţelor – fişe de muncă independentă
Se descoperă în cutie  fişele şi  se prezină sarcinile  pe nivele  de vârstă,  apoi  se  va descoperi  încă o surpriză
pregătită.
Se explică şi demonstrează modul de rezolvare a sarcinii pentru fiecare grupă, se discută despre poziţia adecvată a
corpului la măsu ă, apoi se oferă ajutor şi explicaţii suplimentare unde este cazul.ț
Fişele se expun în sala de grupă.
- V-aţi descurcat foarte bine! Maşinile încărcate vor pleca la destinaţie. 
Încheierea jocului
Se aplaudă şi fac aprecieri asupra desfăşurării jocului.
Copiii primesc ecusoanele de la prietena noastră, maşina.
Tranziţie: ,,Semaforul”
Învă ăm să circulăm,ț
Strada cum s-o traversăm,
Doar pe zebră noi călcăm
Pe semne ascultăm.
Doar la verde traversăm,
Iar la ro u a teptăm,ș ș
La ma ini si pietoniș
Într-una ne uităm!
    În întreaga activitate am pus accent pe deprinderi de cooperare, ajutor,  bunătate şi  prietenie.  Jocul,  fiind
activitatea predominantă la această vârstă, am încercat să le cultiv prin el aceste valori morale de înaltă ţinută, prin
intermediul unor personaje foarte îndrăgite (Cuminţica şi McQueen). Ele cer ajutor pentru la copii şi ei participă
cu interes la activitate, fiind solicitaţi de aceste personaje. Copiii ajută pe prietenele noastre (Cuminţica şi Fulger
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McQueen, maşina veselă şi prietenoasă) să încarce cele patru maşini cu piese geometrice. Cuminţica şi McQueen
sunt foarte fericite că au primit o mână de ajutor. 
   Ei se sprijină la rezolvarea cerinţelor de pe bileţelele  jocului, stimulând astfel spiritul de a se ajuta reciproc, de a
empatiza cu cei care au nevoie de sprijin.

2238



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10/02/2022                                                                 

INTERVALUL ORAR: 9:05-9:50

CLASA:  1 E

UNITATEA DE ÎNVĂ ĂMÂNTȚ : COLEGIUL NA IONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RM. Ț
VÂLCEA

UNITATEA DE APLICA IE:Ț  COLEGIUL NA IONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RM. Ț
VÂLCEA

PROFESOR ÎNVĂ ĂMÂNT PRIMAR:Ț  Cătănoiu Alina

ARIA CURRICULARĂ: Limbă i Comunicareș

DISCIPLINA: Comunicare în Limba Română (scriere i citire)ș

UNITATEA DE ÎNVĂ ARE: Ț „Magia Primăverii”

TIPUL LEC IEI: Ț Lec ie de predare, de însu ire de noi cuno tin e, de formare de priceperi i deprinderi. ț ș ș ț ș

SUBIECTUL LEC IEI: Ț „Litera “H” mare de mână”

SCOPUL LEC IEIȚ : Exersarea scrierii de mână, însu irea deprinderii de scriere a literei H mare de mână, ș
exersarea cititului, îmbogă irea vocabularului.ț

COMPETEN E GENERALE:Ț

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situa ii de comunicare.ț
3. Receptarea unei varietă i de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute.ț
4. Redactarea de mesaje în diverse situa ii de comunicare.ț

COMPETEN E SPECIFICE:Ț

 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enun uri rostite cu claritate (1.3.);ț
 Formularea unor enun uri proprii în diverse situa ii de comunicare (2.1.);ț ț
 Citirea unor cuvinte i propozi ii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână (3.1.);ș ț
 Scrierea literelor de mână (4.1.).
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OBIECTIVE OPERA IONALE:Ț

 COGNITIVE: 
-să scrie corect i caligrafic litera H mare de mână;ș
-să citească corect litere, cuvinte, propozi ii;ț
-să utilizeze corect semnele de punctua ie;ț
-să dea exemple corecte de cuvinte ce con in litera H;ț
-să răspundă întrebărilor puse de eleva practicantă;
-să identifice i să deosebească literele H i h într-un text;ș ș

 AFECTIVE:
-să participe aten i i activ la activitatea desfă urată;ț ș ș

 PSIHO-MOTORII:
-să adopte o pozi ie corectă în bănci;ț
-să mânuiască corect materialele puse la dispozi ie;ț
-să scrie corect i caligrafic litere, cuvinte i propozi ii după dictare.ș ș ț

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE I PROCEDEE DIDACTICEȘ : instructajul, conversa ia, explica ia, exerci iul, conversa ia ț ț ț ț
euristică, munca cu manualul;

 MIJLOACE DE ÎNVĂ ĂMÂNT: Ț manualele, caietele, instrumentele de scriere ale elevilor, tabla, 
marker-ul, video-proiectorul, lista cu enun uriț ;

 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, colectivă.

MANAGEMENTUL RESURSELOR I AL TIMPULUI:Ș

 LOC DE DESFĂ URARE: Ș sala de clasă;
 TIMP DE LUCRU: 45 de minute;
 RESURSE UMANE: colectivul de elevi 23 de elevi

BIBLIOGRAFIE:

 „Programa colară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa pregătitoare, clasa I iș ș
clasa a II-a”, Bucure ti, 2013;ș

 “Taxonomia lui Bloom”;
 „COMUNICARE în limba română - Manual pentru clasa I” de Cleopatra Mihăilescu i Tudora Pi ilă, ș ț

EDITURA DIDACTICĂ I PEDAGOGICĂ S.A., paginile 80-81.Ș
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SCENARIUL DIDACTIC

Nr.
Crt.

Secven eleț
instruirii

Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metode iș
procedee

Material
didactic

Forme de
organizare

Evaluare

1. Momentul
organiza-toric

(2 minute)

Se pregătesc materialele
necesare elevilor pentru

desfă urarea activită ii i seș ț ș
asigură climatul favorabil

(sala este aerisită, iar
mobilierul este organizat).

Elevii se a ază înș
bănci i se pregătescș

pentru activitate.

- Manualele,
caietele,
instru-

mentele de
scriere ale
elevilor,
video-

proiectorul

Individuală Observarea
comporta-
mentului
elevilor

2. Captarea
aten iei (1ț

minut)

Cadrul didactic îi roagă pe
elevi să facă lini te („Vă rogș
frumos, sta i frumos în bănciț

i fi i aten i la mine!”).ș ț ț

Elevii î i îndreaptăș
aten ia către elevaț
practicantă i facș

lini te.ș

Instructajul - Frontală Observarea
comporta-
mentului
elevilor

3. Reactualiza-
rea

cuno tin e-lorș ț
însu iteș

anterior (2
minute)

Cadrul didactic ii intreaba:
„Data trecută a i învă at săț ț
scrie i de mână litera h mic,ț
nu-i a a?”. Le cer elevilorș

exemple de cuvinte ce con inț
litera h mic.

Elevii răspund:
„Da!” i îi oferăș

elevei practicante
exemple de cuvinte

ce con in litera hț
mic.

Conversa ia,ț
Conversa iaț

euristică

- Frontală,
Colectivă

Evaluare
formativă

orală,

Observarea
comporta-
mentului
elevilor

4. Anun areaț
temei iș

obiectivelor
(1 minut)

„Astăzi ve i învă a să scrie iț ț ț
de mână litera H mare.” –

cadrul didactic.

Elevii sunt aten i laț
eleva practicantă iș

î i pregătesc caieteleș
i manualele.ș

Instructajul Manualele,
caietele,
instru-

mentele de
scriere ale

Frontală,
Individuală

Observarea
comporta-
mentului
elevilor
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elevilor

5. Prezentarea
con inutului iț ș

dirijarea
învă ării (27ț

minute)

 Le prezintă la tablă elevilor 
cum se scrie litera H mare de 
mână folosindu-se de 
proiector. Aceasta explică 
pa ii (pornind imediat sub ș
linia punctată facem începutul
literei I mare de mână, 
coborâm i facem o buclă ș
spre dreapta ca i cum am ș
face litera J mare de mână, 
trecem în dreapta sus i facemș
bucla literei l mic de mână i ș
coborâm). Cadrul didactic 
face litera pe un întreg rând 
repetând pa ii, iar elevii sunt ș
pu i să facă i ei un rând pe ș ș
caiete. Trec printre bănci i ș
verifică progresul elevilor.

După acestea, eleva
practicantă trece elevii la

tablă pentru a scrie diferite
grupuri de litere ce încep cu
H mare pentru a-i învă a săț

facă legătura între litere (Ha,
He, Hi, Ho, Hu etc.). Cadrul
didactic îi întreabă pe elevi
„Când scriem cuvinte cu H
mare?” – aceasta cere, de

Elevii sunt aten i laț
explica iile eleveiț

practicante. Ei scriu
pe caiete litera H,

merg la tablă pentru
a exersa, îi răspund
elevei practicante:
„Scriem cuvinte cu
H mare când sunt

numele cuiva, nume
de institu ii, numeț
de localită i, titluriț
sau când propozi iaț
începe cu un astfel
de cuvânt” (sau alte
variante de răspuns),

dau exemple de
cuvinte cu H mare,
scriu după dictare,
sunt aten i i punț ș
întrebări dacă nu

înteleg.

Instructajul,

Explica ia,ț

Exerci iul,ț

Munca cu
manualul,

Conversa iaț

Manualele,
caietele,
instru-

mentele de
scriere ale
elevilor,

tabla iș
marker-ul,

video-
proiectorul,

listă cu
enun uri ț

Frontală
Individuală

Colectivă

Observarea
comporta-
mentului
elevilor,

Evaluare
formativă

orală
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asemenea, exemple din partea
elevilor.

Grupurile de litere, precum iș
exemplele se scriu atât la

tablă, cât i pe caieteleș
elevilor.

Cadrul didactic le dictează
elevilor enun uri cu litera H,ț
iar ace tia trebuie să le scrieș

pe caiete. Cadrul didactic
trece printre bănci i îiș

verifică pe elevi.
6. Ob inereaț

performan- eiț
i asigurareaș

feedback-ului
(10 min)

Din manual, de la pagina 81,
se lucrează pe text. Cadrul
didactic cite te textul ( iș ș

explică cuvintele
necunoscute), iar după aceea
este rândul elevilor. Elevii
sunt ruga i să sublinieze cuț

ro u sau verde litera H.ș

După acestea, elevii sunt
ruga i să citească i să scrieț ș
cuvintele din al doilea tabel
de la pagina 81 din manual. 

Elevii sunt aten i laț
cadrul didactic,

citesc textul, sunt
corecta i dacăț

gre esc, subliniazăș
litera H unde o
găsesc, citesc iș

scriu cuvintele din
tabelul din manual.

Exerci iul,ț

Munca cu
manualul,

Explica iaț

Manualele,
caietele,

instrumen-
tele de scriere

ale elevilor

Frontală,
Individuală

Observarea
comporta-
mentului
elevilor,

Evaluare
formativă

orală

7. Evaluarea
activită ii (2ț

minute)

Cadrul didactic îi felicită pe
elevi pentru activitatea lor, le
face observa ii elevilor careț
nu s-au descurcat foarte bine

Elevii primesc
felicitările cadrul
didactic, ascultă

observa iile făcuteț

Conversa iaț Caietele
elevilor

Frontală Aprecieri
verbale
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(dacă este cazul) i le dă caș
temă exerci iul 4 de la paginaț
80 i exerci iul 7 de la paginaș ț

81.

de aceasta i î iș ș
notează pe caiete

tema primită.

Listă enun uriț  :  

1. Horia arată Hunedoara pe hartă.
2. Hipopotamul Hipo a ajuns la zoo hotărât.
3. Hana este harnică i spală paharele.ș
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PROIECT DIDACTIC

DATA: 17/02/2022

INTERVALUL ORAR: 10:00-10:45

CLASA:  1 A

UNITATEA DE ÎNVĂ ĂMÂNTȚ : COLEGIUL NA IONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RM. VÂLCEAȚ

UNITATEA DE APLICA IE:Ț  COLEGIUL NA IONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RM. VÂLCEAȚ

PROFESOR ÎNVĂ ĂMÂNT PRIMAR:Ț  Popescu Natalia

ARIA CURRICULARĂ: Matematică i tiin ele Naturiiș Ș ț

DISCIPLINA: Activitate integrată (Matematică + Cunoa terea Mediului)ș

UNITATEA DE ÎNVĂ ARE: Ț „Unitatea X – Misterele Planetei Albastre”

TIPUL LEC IEI: Ț Mixtă (Formare de priceperi i deprinderi + fixare i sistematizare)ș ș

SUBIECTUL LEC IEI: Ț „Transformări ale apei: solidificare, topire, evaporare, fierbere, condensare”

SCOPUL LEC IEIȚ : Însu irea de noi cuno tin e cu privire la mediul înconjurător (formele i transformările apei), exersarea adunării i scăderii ș ș ț ș ș
numerelor de la 0 la 100 cu trecere peste ordin, dobândirea deprinderii de asociere a fenomenelor naturii cu procesele fizice ale apei, reactualizarea
cuno tin elor despre circuitul apei în natură.ș ț

COMPETEN E GENERALE:Ț

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare.
2. Eviden ierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spa iul înconjurător.ț ț
3. Identificarea unor fenomene/rela ii/regularită i/structuri din mediul apropiat.ț ț
4. Generarea unor explica ii simple prin folosirea unor elemente de logică.ț
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea i reprezentarea unor date.ș
6. Utilizarea unor etaloane conven ionale pentru măsurări i estimări.ț ș

COMPETEN E SPECIFICE:Ț
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 Efectuarea de adunări repetate/scăderi repetate prin numărare i reprezentări obiectuale în concentrul 0-100 (1.5.)ș
 Utilizarea unor denumiri i simboluri matematice (termen, sumă, total, diferen ă, ș ț <, >, =, +, -) în rezolvarea i/sau compunerea de ș

probleme (1.6.)
 Recunoa terea unor figuri i corpuri geometrice în mediul apropiat i în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de ș ș ș

artă, reprezentări schematice) (2.2.)
 Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularită i din mediul apropiat (3.1.)ț
 Identificarea unor consecin e ale unor ac iuni, fenomene, procese simple (4.2.)ț ț
 Rezolvarea de probleme simple în care intervin opera ii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau ț

reprezentări schematice (5.2.)
 Utilizarea unor măsuri neconven ionale pentru determinarea i compararea capacită ilor i a lungimilor (6.1.)ț ș ț ș

OBIECTIVE OPERA IONALE:Ț

 COGNITIVE: 
-să deosebească stările de agregare ale apei;
-să descrie ce văd în imagini;
-să citească aten i indica iile manualului despre transformările apei;ț ț
-să în eleagă explica iile despre transformările apei;ț ț
-să exemplifice transformările apei;
-să asocieze stările apei cu fenomele fizice prin care aceasta poate trece;
-să efectueze corect opera ii de adunare i scădereț ș ;
-să rezolve corect exerci iile cu transformările apeiț ;
-să în eleagă circuitul apei în naturăț ;

 AFECTIVE:
-să participe aten i i activ la activitatea desfă urată;ț ș ș

 PSIHO-MOTORII:
-să adopte o pozi ie corectă în bănci;ț
-să mânuiască corect materialele puse la dispozi ie.ț

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE I PROCEDEE DIDACTICEȘ : instructajul, conversa ia, explica ia, exerci iul, munca cu manualul, observarea, demonstra ia ț ț ț ț
cu ajutorul imaginilor, înregistrărilor;
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 MIJLOACE DE ÎNVĂ ĂMÂNT: Ț manualele, caietele, instrumentele de scriere ale elevilor, tabla, marker-ul, video-proiectorul, fi e de ș
lucru, imagini cu stările de agregare ale apei, videoclipuri;

 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, colectivă.

MANAGEMENTUL RESURSELOR I AL TIMPULUI:Ș

 LOC DE DESFĂ URARE: Ș sala de clasă;
 TIMP DE LUCRU: 45 de minute;
 RESURSE UMANE: colectivul de elevi 25 de elevi

BIBLIOGRAFIE:

 „Programa colară pentru disciplina MATEMATICĂ I EXPLORAREA MEDIULUI -  Clasa pregătitoare, clasa I i clasa a II-a”, ș Ș ș
Bucure ti, 2013;ș

 “Taxonomia lui Bloom”;
 „MATEMATICĂ i explorarea mediului - Manual pentru clasa I” de Cleopatra Mihăilescu i Tudora Pi ilă, EDITURA DIDACTICĂ I ș ș ț Ș

PEDAGOGICĂ S.A., pagina 94.
 Didactic.ro
 https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU&ab_channel=EuropeanSpaceAgency%2CESA   
 https://www.youtube.com/watch?v=6MWaqoQkXAk&ab_channel=Momentuldepoveste   

SCENARIUL DIDACTIC

Nr.
Crt.

Secven eleț
instruirii

Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metode iș
procedee

Material
didactic

Forme de
organizare

Evaluare

1. Momentul
organiza-toric

(2 minute)

Se pregătesc materialele
necesare elevilor pentru

desfă urarea activită ii i seș ț ș
asigură climatul favorabil

(sala este aerisită, iar
mobilierul este organizat).

Elevii se a ază înș
bănci i se pregătescș

pentru activitate.

- Manualele,
caietele,
instru-

mentele de
scriere ale
elevilor,

Individuală Observarea
comporta-
mentului
elevilor
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video-
proiectorul,

Fi ele deș
lucru,

Imagini cu
stările de
agregare 

2. Captarea
aten iei (1ț

minut)

Cadrul didactic îi roagă pe
elevi să facă lini te („Vă rogș
frumos, sta i frumos în bănciț

i fi i aten i la mine!”).ș ț ț

Elevii î i îndreaptăș
aten ia către cadrulț

didactic i facș
lini te.ș

Instructajul - Frontală Observarea
comporta-
mentului
elevilor

3. Reactualiza-
rea

cuno tin e-lorș ț
însu iteș

anterior (2
minute)

Cadrul didactic le prezintă
elevilor imagini cu diferitele

forme ale apei în natură
(stările de agregare) i îi puneș

să le denumească.

Elevii privesc
imaginile iș

denumesc formele.

Conversa ia, ț
Demonstra- iaț

cu ajutorul
imaginilor

Imagini cu
stările de
agregare

Frontală,
Colectivă

Evaluare
formativă

orală,
Observarea
comporta-
mentului
elevilor

4. Anun areaț
temei iș

obiectivelor
(1 minut)

„Astăzi ve i învă a despreț ț
transformările apei în

natură!”

Elevii sunt aten i laț
cadrul didactic i î iș ș
pregătesc caietele iș

manualele.

Instructajul Manualele,
caietele,
instru-

mentele de
scriere ale

elevilor

Frontală,
Individuală

Observarea
comporta-
mentului
elevilor

5. Prezentarea
con inutului iț ș

dirijarea
învă ării (21ț

minute)

Cadrul didactic le spune
elevilor să deschidă

manualele la pagina 94 unde
se află câteva imagini cu
transformările apei. Eleva

practicantă îi pune pe elevi să
le descrie, iar după aceasta,

Elevii sunt aten i laț
explica iile cadruluiț

didactic. Ace tiaș
privesc i descriuș
imaginile, citesc

indica iile, urmărescț
videoclipurile,

Instructajul,
Explica ia,ț
Exerci iul,ț
Munca cu
manualul,

Conversa ia,ț
Demonstra- iaț

Manualele,
caietele,
instru-

mentele de
scriere ale
elevilor,
tabla iș

Frontală,
Indivi-duală,

Colectivă

Observarea
comporta-
mentului
elevilor,
Evaluare
formativă

orală
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elevii vor citi indica iile de laț
exerci iul 2. Apoi, elevaț

practicantă le va prezenta
elevilor filmule e în care seț

exemplifică bine
transformările.

Elevii sunt pu i să rezolveș
exerci iul 2 (ce presupuneț
desenarea transformărilor).

După acestea, le spun elevilor
să se uite la finalul

manualului, unde se află o
hartă ce cuprinde toate

trecerile apei în circuitul
acesteia.

rezolvă exerci iul 2ț
i observă harta,ș

ascultând
explica iile cadruluiț

didactic. De
asemenea, ace tiaș
pun întrebări dacă
nu înteleg anumite

lucruri.

cu ajutorul
înregistră-rilor

marker-ul,
video-

proiectorul,
video-clipuri

6. Ob inereaț
performan- eiț

i asigurareaș
feedback-ului

(16 min)

Cadrul didactic începe să
lucreze cu elevii exerci ii cuț

adunări i scăderi, dar iș ș
exerci ii cu transformărileț
apei de pe diferite fi e deș
lucru, până la finalul orei.

Elevii ies la tablă iș
rezolvă exerci iiț

ajuta i de profesor.ț

Exerci iul,ț
Munca cu
manualul,
Explica iaț

Manualele,
caietele,

instrumen-
tele de scriere
ale elevilor,
Fi e de lucruș

Frontală,
Individuală

Observarea
comporta-
mentului
elevilor,
Evaluare
formativă

orală
7. Evaluarea

activită ii (2ț
minute)

Cadrul didactic îi felicită pe
elevi pentru activitatea lor iș

le face observa ii elevilor careț
nu s-au descurcat foarte bine

(dacă este cazul).

Elevii primesc
felicitările cadrului
didactic i ascultăș
observa iile făcuteț

de acesta.

Conversa iaț - Frontală Aprecieri
verbale
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”A FI DIFERIT NU E UN LUCRU RĂU!”

Fi ă de activitateș

PROF. MORARIU MIHAELA ELENA  
 GRĂDINI A CU PROGRAM PRELUNGIT ”PITICOT”, CÂMPENI, JUD. ALBAȚ

DENUMIREA ACTIVITĂ II: Elefantul Elmer în mijlocul animălu elor Ț ț
TEMA ACTIVITĂ II:Ț  ”Elefantul Elmer – un elefant multicolor”;
SCOPUL ACTIVITĂ II:Ț   stimularea curiozită ii  privind diversitatea;ț
OBIECTIVE: 

 Să participe activ la lecturarea pove tii ”Elefantul Elmer” de David Mckee;ș
 Să analizeze cu aten ie parcursul elefantului multicolor;ț
 Să analizeze reac ia celorlal i elefan i când Elmer s-a colorat în gri;ț ț ț
 Să- i dezvolte creativitatea i expresivitatea limbajului oral;ș ș
 Să participe la activită ile de grup, atât în calitate de vorbitor, cât i de auditor;ț ș
 Să găsească ideea unui text urmărind indiciile oferite de imagini;
 Să observe toate animalele din jurul lor i caracteristicile fiecăruia;ș

MATERIALE  DIDACTICE  UTILIZATE: cartea  ilustrată  ”Elefantul  Elmer”  de  D.Mckee,  carioci,  carton
duplex.
DESCRIEREA ACTIVITĂ II: Ț

Am desfă urat o activitate de limbă i comunicare, într-un climat plăcut, alături de animălu ele din fermaș ș ț
unei pensiunii . Am urmărit să creez un mediu/climat asemănător cu cel din poveste, pentru o în elegerea maiț
bună a pove tii.ș

Am început activitatea prin lecturarea pove tii ”Elefantul Elmer” de David Mckee, în natură, a eza i peș ș ț
pături, înconjura i de animălu e. Copiii au manifestat interes pe tot parcursul lecturii, fiind captiva i de imaginileț ț ț
descoperite în carte.

La finalul pove tii, am descoperit împreună ideile principale, iar copiii au răspuns la toate întrebările.ș
Copiii  au recreeat traseul lui Elmer, dovedind că au în eles parcursul pove tii,  nemul umirea lui Elmer, lipsaț ș ț
veseliei, jocului i distrac iei a celorlal i elefan i, când Elmer avea aceea i culoare cu ei i nu se mai deosebea.ș ț ț ț ș ș
Bucuria elefan ilor când l-au recunoscut i ideea că a fi diferit nu e un lucru rău, ba dimpotrivă, poate fi chiarț ș
amuzant. La finalul activită ii, copiii au realizat un poster cu elefantul Elmer multicolor. ț

ELEMENTE DE NOUTATE:
 Locul de desfă urare al activită ii diferit, în natură, înconjura i de animălu e;ș ț ț ț
 Implicare directă în procesul de învă are: întreabă, descoperă, găsesc singuri răspunsuri, asimilează ideeaț

de bază – empatie fa ă de animălu e/oameni diferi i;ț ț ț
OBSERVA II:Ț
- Dezvoltarea interesului pre colarilor pentru lectură;ș
- Învă area devine temeinică;ț
- Pre colarul participă activ la activitate, formulează întrebări, găse te răspunsuri;ș ș
- Se formează i de dezvoltă empatia fa ă de oameni/animălu e diferite;ș ț ț
- Este o activitate plăcută celor mici, ce creează stări emo ionale diferite, empatie, bucurie, ideea că nu to iț ț

suntem la fel i îi ajută să perceapă mai bine lumea în care trăiesc.ș
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PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învă ământ: ț Colegiul Tehnic ˝Carol I˝, Bucure ti, Sector 6ș
Profesor: Popescu Elinor Danusia

Disciplina: Istorie
Aria curriculară: Om şi societate
Data: 19.01.2022
Clasa: a XI-a A

Unitatea de învăţare: OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
Titlul lecţiei: Noile tehnologii i timpul liberș
Tipul lecţiei:  transmitere de cuno tin eș ț
Timp: 50 minute
Locul de desfăşurare: cabinetul de istorie

Competenţe generale:

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
2. Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
3. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanent.

Competenţe specifice:

1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie.
2.1. Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice.
3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine / combate un punct de vedere.
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Strategii didactice:

Metode, procedee, tehnici:  expunerea sistematică a cunoştinţelor, instruirea asistată de calculator, explicaţia, conversaţia euristică, demonstraţia, problematizarea,
brainstorming (metoda asaltului de idei).
Modalităţi de organizare a instruirii: activitate individuală i de grup.ș
Mijloace didactice: computer, manual, fişe de lucru (Chestionar ,, Organizarea i petrecerea timpului liberș ˝,  Fişa de lucru nr. 1 - ,,Cum îşi petreceau românii timpul
liber în perioada interbelică˝, Fişele 2A, 2B - ,,Influen a televiziunii asupra vie ii oamenilorț ț ˝, Fi a 3 - ,,ș Avantajele i dezavantajele internetuluiș ˝, Fişa de autoevaluare
online).
Metode de evaluare: conversa ia, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, autoevaluarea, portofoliul.ț

Bibliografie:

1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Curriculum Naţional, Programa şcolară pentru clasa a XI-a.
2. BARNEA, Al. (coord.), Manea,V., Palade, E., Stamatescu, M., Teodorescu, B., Istorie, manual pentru clasa 

a XI-a, Editura Corint, Bucureşti, 2014.
3. ACADEMIA ROMÂNĂ, Istoria românilor, România în anii 1948-1989, volum X, Editura Enciclopedică, Bucure ti, 2013.ș
4. BERSTEIN., S., MILZA, P., Istoria Europei, vol. V, Institutul European, Ia i, 1998.ș
5. POSTOLACHE, Nicolae, Didactica istoriei, Editura Funda iei ˝România de mâine˝, Bucure ti, 2008.ț ș
6. ROAITĂ, Alice Ionela, Didactica istoriei, Editura Paralela 45, Pite ti, 2017.ș
7. Resurse internet.

DESFĂ URAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICEȘ :

ETAPELE LEC IEIȚ
Timp alocat

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA
ELEVULUI

STRATEGII
DIDACTICE

MIJLOACE
DIDACTICE

METODE DE
EVALUARE

1. Moment organizatoric
1 min.

Salutul.
Notarea absen elor. ț
Crearea unei atmosfere adecvate. 

Elevii  îşi  pregătesc
materialele  necesare
desfăşurării orei. 

Conversa iaț Calculator
-

2. Verificarea 
cuno tin elor din lec ia ș ț ț

Profesorul  verifică cunoştinţele elevilor din lecţia
precedentă, Impactul  tehnologiei  asupra  vieţii

Elevii  dau  răspunsuri
privind  con inutulț

Conversa iaț
catehetică

Calculator Conversaţia de
verificare a
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anterioară 

5  min.

cotidiene şi a mediului:
1.Men iona i trei produse din perioada interbelicăț ț
ce  au  uşurat  munca în  gospodărie  şi  au  dus  la
creşterea timpului liber pentru femei.
2.Specifica i  câ iva  dintre  ț ț factorii poluanţi ai
mediului.
3.Da i  exemplu  de  o  catastrofă  ecologicăț
determinată de un accident nuclear.
4.Preciza i trei tipuri de ț energii regenerabile.

anterior.
 

răspunsurilor

3.Captarea aten iei, ț
anunţarea lec iei noi i aț ș
competen elor specificeț
5 min.

Pornind  de  la  rezultatele  ob inute  în  urmaț
completării  de  către  elevi  a
Chestionarului ,,Organizarea i petrecerea timpuluiș
liber˝,  se  aduce  la  cuno tin a  acestora  titlul  noiiș ț
lecţii, Noile tehnologii i timpul liber.ș
Enumerarea şi explicarea competen elor.ț

Elevii  recep ioneazăț
mesajul i iau noti e.ș ț

Expunerea

Explicaţia

Prezentare
powerpoint

Interpretarea 
Chestionarului ,,
Organizarea i ș
petrecerea 
timpului liber˝

4. Dobândirea noilor 
cuno tin eș ț

30 min.

Prezentarea  lecţiei  cu  ajutorul  materialului
Powerpoint i schema lecţiei la tablă: ș

1. Timpul liber 
2. Televiziunea i cinematografulș
3. Presa
4. Internetul i ș jocurile pe internet 

Se  transmit  noile  cuno tin e  cu  privire  la  ceș ț
reprezintă timpul liber al unei persoane i faptul căș
din  a  doua  jumătate  a  secolului  al  XX–lea noile
tehnologii  nu  pătrund  doar  în  procesul  de
producţie, ci i direct în casele şi vieţile oamenilor,ș
schimbându-le radical. Elevii descoperă amănunte
privind  modul  de  petrecere  a  timpului  liber  la
români  în  perioada  interbelică,  pe  baza  Fi ei  deș
lucru nr. 1.  Se transmit informa ii privind apari iaț ț

Elevii  participă  activ,
răspund  sarcinilor  de
lucru i notează în caiete.ș

Elevii  sunt  antrena i  înț
dezbatere  i  încuraja i  săș ț
î i expună ideile.ș

Este stimulată exprimarea
personalităţii  fiecărui
elev.

Conversaţia
euristică

Instruirea asistată
de calculator

Expunerea

Explicaţia

Descrierea

Problematizarea

Prezentare
powerpoint,

îmbogă ită cuț
hăr i i imaginiț ș

Evaluare  orală

Evaluare
formativă

Observarea
sistematică a

activităţii
colare şi aș

comportamen
tului elevilor 

a) prezentarea 
conţinutului ce urmează a 
fi  predat, sistematizat şi 
evaluat
 

b) prelegere interactivă
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televiziunii, ce determină formarea unei culturi de
masă, elevii identificând cu ajutorul Fi ei de lucruș
nr. 2 – grupele A i Bș  modul în care televiziunea
influen ează via a oamenilor.ț ț
Elevii urmăresc  evolu ia  cinematografiei  i  aț ș
presei, după care se familiarizează cu sarcinile din
Fi a de lucru nr.  3ș ,  putând realiza  o compara ieț
între  avantajele  i  dezavantajele  utilizăriiș
internetului. Elevii află despre capcana socializării
reprezentată  de  internet,  prin  posibilitatea  de  a
transmite aproape instantaneu mesaje i imagini înș
cele mai îndepărtate col uri ale lumii, fenomen deț
neconceput  pentru genera iile anterioare,  dar careț
produce i o ruptură în via a socială a tinerilor, careș ț

Brainstorming
(metoda asaltului

de idei)

Compara iaț

Învă area prinț
descoperire

 5.  Sistematizarea şi 
fixarea cunoştinţelor, 
ob inerea feedback-uluiț

Profesorul  roagă  elevii  să  completeze
autoevaluarea  on  line,  cu  ajutorul  formularului
https://quizizz.com/admin/quiz/61daf8026eb6b200
1dd30f4a/noile-tehnologii-si-timpul-liber-xi,

Elevii  vor  completa  fi aș
individual,  fixându- iș
cuno tin ele.ș ț

Conversaţia
euristică

Fi a  deș
autoevaluare  pe
https://quizizz.c
om/admin/quiz/

Autoevaluare

Evaluare
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7 min. răspunzând cerin elor:ț
1.Inventatorii  cinematografului  au  fost:  fra iiț
Wright / fra ii Lumière / fra ii Montgolfier.ț ț
2.Televiziunea  se  impune  ca  principal  factor  de
informare şi divertisment, contribuind la formarea
unei culturi ...
3.Organiza ia  Mondială  a  Sănătă ii  ț ț a  elaborat în
2018  ,,Cea  de-a  11-a  Revizie  a  Clasificării
Interna ionale  a  Bolilorț ˝,  introducând  un  nou
sindrom: lepra (boala Hansen) / tifosul exantematic
/  febra  hemoragică cu  Arenavirus  /  gaming
disorder.
Solicită elevilor completarea  Chestionarului de la
sfâr itul orei de istorieș  (ce mi-a plăcut,  ce a fost
dificil, ce îmi propun, recomandări către profesor)

Se discută răspunsurile iș
clasamentul.

61daf8026eb6b2
001dd30f4a/noil
e-tehnologii-si-
timpul-liber-xi

 

Chestionarul  de
la  sfâr itul  oreiș
de istorie 

sumativă

6. Anun area temei ț
pentru acasă

2  min.

Profesorul  realizează  aprecieri  individuale  şi
colective  asupra  nivelului  atins  şi  asupra
comportamentului la lecţie. Sunt notaţi elevii care
s-au implicat i li se comunică notele. ș
Elevii  primesc  sarcina  de  a elabora  un text,  sub
forma unei contribuţii la un blog pentru gameri, în
care  să  povestească  cum  au  intrat  jocurile  pe
calculator în viaţa lor.

Elevii  notează  în  caiet
tema pentru acasă.

Conversaţia

Explicaţia

Evaluare
individuală

Portofoliu
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AUTOEVALUARE ONLINE

1. Inventatorii cinematografului au fost: fra ii Wright / fra ii Lumière / fra ii Montgolfier.ț ț ț
2. Televiziunea se impune ca principal factor de informare şi divertisment, contribuind la formarea unei culturi ...
3. Organiza ia Mondială a Sănătă ii (OMS)ț ț  a elaborat în 2018 ,,Cea de-a 11-a Revizie a Clasificării Interna ionale aț

Bolilor˝,  introducând  un  nou  sindrom:  lepra  (boala  Hansen)  /  tifosul  exantematic  /  febra  hemoragică cu
Arenavirus / gaming disorder. 

Timp de lucru 1'30" 

https://quizizz.com/admin/quiz/61daf8026eb6b2001dd30f4a/noile-tehnologii-si-timpul-liber-xi
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PROIECT DE ACTIVITATE
CRISTESCU MIHAELA

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BUDEASA
Tema anuală: „Cum este, a fost si va fi aici pe Pământ? ” 
Subtema: ,, Bucuriile copilăriei”
Forma de organizare: frontal, individual, in grupuri (centre)
Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Durata: o ora
Tema activităţii: Copilărie zglobie i prietenie!ș
      ADE: DLC   - „Prietenia, comoara cea mai de pre  ” – lectura  educatoarei;ț
OBIECTIVE :
O1- să re ină titlul lecturii;ț
O2- să redea pe scurt con inutul lecturii pe baza imaginilor in succesiunea  desfă urarii evenimentelor;ț ș
O3- să asculte cu aten ie povestea si să in eleagă sensul cuvintelor noi;ț ț
 O4- să în elegă mesajul textului.ț
Strategii didactice:
Metode şi procedee: povestirea, explicaţia, exerciţiul, demonstratia, conversaţia, jocul.
Mijloace  de  învăţământ:  imagini  din  poveste,  mascote,  imagini  cu  prietenii  no tri,  Petru,  Clowniciș
Colorici, lipici, ramă pentru creearea fotografiei. 

DEMERS DIDACTIC
DLC-  „ Prietenia, comoara cea mai de pre  ”-lectura educatoareiț

EVENIMENTUL
DIDACTIC

OB.
OP.

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII
DIDACTICE

EVALUARE
(INSTRUMENTE,
INDICATORI)

Moment
organizatoric

-   aerisirea  sălii  de  grupă  şi  aşezarea
scăunelelor în semicerc;
-  aranjarea  materialelor  necesare
desfăşurării activităţilor;
-  intrarea  copiilor  i  a ezarea  lor  peș ș
scăunele.

Captarea atenţiei Captarea aten iei se realizează prin citireaț
scrisorii de la Clownici Prietenici.

Conversaţia

Explicaţia

Oral

Frontal

Reactualizarea
cunostin elorț

    Se va purta  o scurtă  discu ie  despreț
prietenie, de ce este importantă aceasta, iș
cum sim im prietenia. ț

Conversaţia Oral

Frontal 
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Anunţarea temei şi
a obiectivelor

Astăzi  ve i  asculta  o  poveste  foarteț
frumoasă,  din  care  vom  învă a  lucruriț
foarte  importante  pentru  noi,,  Prietenia,
comoara  cea  mai  de  pre ,  ț ve i  cunoa teț ș
personajele din poveste si mai ales ce ne
inva ă această poveste.ț

Explicaţia   
Conversaţia

Oral

Frontal 

Dirijarea învăţării

O1

O2

O3

   Copiii  sunt  a eza i  pe  pernu ele  deș ț ț
lectură,  în  fa a  col ului  de  bibliotecă,ț ț
având o pozi ie cât mai comodă pentru aț
asculta  lectura  prezentată  de  educatoare.
Aceasta  cite te povestea clar,  expresiv ,ș
folosind tonul i mimica adecvate.ș
 Educatoarea  va  reda  cât  mai  expresiv
con inutul  pove tii,  folosindu-se  foarteț ș
mult  dialogul,  punându-se  accentul  în
relatarea întâmplărilor i a evenimentelor,ș
pe cuvintele noi. Expunerea se realizează
urmărind  succesiunea  momentelor
principale.
Expunerea pove tii:ș
Educatoarea  redă  conţinutul  pove tii  câtș
mai  expresiv,  folosind mimica  şi  gestica
corespunzătoare.
Conţinutul  acesteia  va  fi  expus  pe  tabla
magnetică,  urmărindu-se  succesiunea
momentelor principale. 
Prin  mimică  şi  gestică  voi  reda  starea
sufletească  a  personajelor.  Prin
intensitatea timbrului vocal încerc să creez
o  atmosferă  propice  captării  atenţiei
copiilor  asupra  ordinii  în  care  apar
personajele  în  acţiunea  desfăşurată  în
poveste.
stâncos =format din stânci.

Povestirea 

Conversaţia

Explicatia 

  

Oral

Individual

Obţinerea
performan eiț

            În scopul fixării  momentelor
principale  ale  povestirii,  copiii  vor  fi
solicitaţi  să precizeze titlul povestirii şi să
redea ideile principale , folosind imaginile
din  poveste.
      După expunerea poveştii, voi acorda o Conversaţia

 
Oral

Individual
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scurtă  pauză  pentru  limpezirea  ideilor  şi
savurarea  stării  de  plăcere  la  ascultarea
unei poveşti. 
 
Adresez copiilor întrebări:
“-Cum se  nume te  povestea?”  Prietenia,ș
comoara cea mai de preț

“-Cum se nume te personajul care pleacăș
în aventură? ”- Petru

“-Ce vrea să găsească acesta? ” – acesta
are o hartă i vrea să găsească o comoarăș
 
“-

 Li  se  va  cere   să  spună  ce    i-a
impresionat  mai  mult  şi  să-şi  motiveze
opţiunea.

Evaluarea
activităţii    Voi face aprecieri privind modul de

receptare  al  pove tii,  asupra  aten iei  cuș ț
care  au  urmărit  firul  narativ  i  asupraș
comportamentului în timpul activită ii.ț

 

Conversaţia
 Oral

Individual
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Crăciunul dintr-o cutie!

Prof. Înv. Primar ALBEI FELICIA ADRIANA
coala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Foc aniȘ ș

Nimic nu e mai frumos i mai magic decât sărbătoarea Crăciunului, un eveniment în preajma căruia cuș
to ii devenim mai buni i mai dăruitori. coala Gimnazială  ,,Nicolae Iorga” din Foc ani a reuşit să se bazeze peț ș Ș ș
sprijinul a peste 150 de voluntari, pentru a strange ajutoare menite să aducă zâmbetul pe chipul familiilor nevoia eș
din comunitate, dar i copiilor din centrul de plasament.  Într-o societate din ce în ce mai problematică şi maiș
săracă din toate punctele de vedere, profesorii au luat iniţiativa de a pune pe picioare o colectă de pachete în
proiectul ,,Crăciunul dintr-o cutie”.

Să fii voluntar în afara existenţei tale profesionale, înseamnă să îţi dăruieşti parte din timpul tău liber şi să
îl dedici celor care au nevoie de tine. Să te implici, să acţionezi să ajuţi ori de câte ori situaţia o cere, ori de câte
ori este posibil. Înainte de a răspunde cu ,,Nu’’, să învăţăm să spunem ,, Da”, să răspundem nevoilor celorlalţi, să
căutăm parteneri care să ne ajute atunci când situaţia, poate ne depăseşte, într-un cuvânt să ne imlicăm mai mult,
să nu trecem nepăsători pe lângă suferinţele şi problemele celor de lânga noi.

Scopul activită iiț

 Trezirea unor sentimente de toleranţă şi apropiere faţă de unele persoane cu situaţie financiară foarte slabă
(copii cu dizabilită i, copii orfani, bolnavi, familii nevoiaşe) ț

 Sensibilizarea cadrelor didactice i indirect a comunită ii privind problemele i nevoile unor familii  ș ț ș cu
mai mul i copii sau a ț  copiilor din centrul de plasament, precum i responsabilizarea întregii societă i înș ț
această direc ieț

 Formarea imaginii de sine pozitivă, prin trăirea sentimentului de bucurie şi multumire ca a putut ajuta iș
bucura pe cei cu nevoi

Obiectivele educa ionale ale activită iiț ț

 Realizarea unei activită i caritabile prin care copiii din familii sărace sau din centrul de plasament să seț
poată bucura de daruri ; 

 Promovarea i încurajarea activită ilor caritabile, sociale i de incluziune socială, dezvoltarea spiritului deș ț ș
voluntariat în domeniul umanitar i a dorin ei de a participa la ac iuni de voluntariat; ș ț ț

 Implicarea activă voluntară i responsabilă a cadrelor didactice în rezolvarea problemelor unor copii iș ș
elevi care au situa ii speciale i sunt totu i copii, deci au dreptul la o ansă egală cu ceilal i copii, laț ș ș ș ț
prietenie i la via ă; ș ț

 Întărirea coeziunii i colaborării între institu ii de învă ământ cu profile diverse pentru realizarea unui actș ț ț
educativ de calitate; 

 Crearea premiselor pentru integrarea copiilor cu CES în comunitate, cunoa terea acestora, a nevoilor iș ș
preocupărilor de zi cu zi a acestor copii; 

 Dezvoltarea comunicării între cadrele didactice i transfer de experien ă în domeniul psihopedagogic iș ț ș
social- caritabil;
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  Dezvoltarea  experien ei  didactice  a  cadrelor  participante,  în  ce  prive te  activită ile  extra colare  iț ș ț ș ș
umanitare

Etapele proiectului

 Lansarea proiectului la nivelul unităţii şcolare.
 Stabilirea  clară  a  direcţiei  pe  care  se  va  derula  acest  proiect  (sprijin  pentru  familii  defavorizate,

sprijin pentru copiii fără părin i sau cu CES, din centrul de plasament).ț
 Stabilirea unui calendar de acţiuni de voluntariat.
 Identificarea  nevoilor  (cercetarea  la  nivelul  unităţii  şcolare  şi  la  nivelul  localităţii  pentru  a

identifica nevoile).
 Derularea acţiunilor de voluntariat propuse.
 Promovarea  proiectului  la  nivelul  unităţii,  al  comunităţii,  pe  internet  (facebook,  pagina

institutiei), mass- media.
 Atragerea de parteneri în acţiunile de voluntariat (sponsori, fonduri).

Grup intă: ț
-familii defavorizate, colaboratori, cadre didactice, comunitatea.

Locul desfă urării proiectului:ș

-Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Foc ani;ș
-La nivelul comunită ii locale (familii nevoia e/ centrul de plasament)ț ș

Durata proiectului:
 Luna decembrie 2021

PUNCTE TARI:

 Implicarea directă a cadrelor didactice.
 Responsabilizarea  copiilor  şi  a  părinţilor  în  respectarea  valorilor  creştine  de  întrajutorare  şi  sprijin

reciproc.
 Rezolvări de cazuri situaţionale concrete din viaţa reală.
 Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii şi pe internet.

PUNCTE SLABE:

 Slaba implicare şi lipsa de timp a unor părinti.

 Lipsa unor sponsori.

 Insuficiente ajutoare pentru cei aflaţi în nevoi la nivelul localităţii.

Monitorizare i evaluare:ș
- Inventar de nevoi.
- Procese verbale.
- Diplome pentru voluntari.
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- Rapoarte lunare si finale.
- Mese rotunde cu partenerii şi colaboratorii din proiect.
- prezentări ppt;

Promovare/Mediatizare/Diseminare

- postarea proiectului pe pagina institu iei i pe Facebook;ț ș
- difuzarea unor articole şi imagini în presa locală;
- realizarea unor comunicări în cadrul întrunirilor metodice i a cercurilor pedagogice.ș

Resurse umane:  cadre didactice, elevi, părinţi.

Resurse materiale: cutii de pantofi cu daruri de la voluntari (articole vestimentare, jucării, rechizite)

Relevan a activită iiț ț
În spiritul sărbătorilor, copiii i profesorii implica i în proiect au oferit semenilor lor momente deosebite:ș ț

de colaborare, de muncă în echipă, de apreciere si sustinere a copiilor cu nevoi speciale, a copiilor proveniti din
medii familiale defavorizate socio- economic, a copiilor proveniti din familii monoparentale, a copiilor din centrul
de plasament sau cu CES. Sensibilizarea semenilor nostri la asemenea probleme cu care se confrunta o parte din
copii si familiile acestora a fost premisa de la care a pornit acest proiect umanitar.
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Din  suflet , pentru suflet !
PROIECT   DE   VOLUNTARIAT

Ini iator Prof.pt.înv.primar MUNTEAN DANIELA ț
coala Gimnazială ” Simion Bărnu iu” Tiur –Blaj , Jude ul AlbaȘ ț ț

SCOP :
Sprijinirea  copiilor  cu  nevoi   speciale   ,  copii  ce  provin  din   familii  dezavantajate  ,  elevi  ai  coliiȘ

Gimnaziale  ”Simion Bărnu iu” Tiur-  Blaj  prin ac iuni  de caritate ale  cadrelor  didactice  din coală ,  a  unorț ț ș
persoane  fizice  i  a  unei  organiza ii  nonguvernamentale    la  formarea i  dezvoltarea  de  abilită i  sociale,  deș ț ș ț
comunicare interpersonală , dezvoltarea unui comportament asertiv ale acestor copii.

COORDONATOR:
Profesor pentru învă ământ primar i pre colar   ț ș ș
     MUNTEAN   DANIELA 

OBIECTIVE :
- dezvoltarea la elevi , a familiilor   lor i a persoanelor din comunitate a spiritului de solidaritate i toleran ă fa ăș ș ț ț
de grupurile sociale dezavantajate;
-familiarizarea elevilor cu specificul ac iunilor de voluntariat   ;ț
-dezvoltarea la elevi a abilită ilor sociale , de comunicare interpersonală ;ț
-formarea i dezvoltarea în rândul elevilor a capacită ilor de colaborare , de lucru în echipă i de leaderschip;ș ț ș
- stimularea gândirii critice a elevilor i a capacită ii de luare a deciziilor;ș ț
- con tientizarea  afectivită ii de grup ca suport al prieteniei i dovedirea unui comportament asertiv .ș ț ș

  DURATA :   2 decembrie -20 decembrie  2021

RESURSE :
-materiale :    dona ii  ale  elvilor  ,  cadrelor  didactice,  părin ilor  ,  persoane  fizice,   ale  unei  organizatiiț ț
nonguvernamentale , materiale pentru realizarea pachetelor cu cadouri de Crăciun pentru a le oferi elevilor din
mediile defavorizate ; 
-resurse umane implicate : cadre didactice , părin ii elevilor, elevi,  mambrii ai comunictă ii, reprezentan i ai uneiț ț ț
organiza ii nonguvernamentale .ț
DESFĂ URAREA   ACTIVITĂ ILOR Ș Ț

1. Identificarea grupului defavorizat , a elevilor cu nevoi materiale deosebite;
2. Popularizarea proiectului în rândul elevilor colii Gimnaziale ”Simion Bărnu iu” Tiur-Blaj , in cadrul comunită iiȘ ț ț

din care face parte coala;ș
3. Desfă urarea unui mini atelier de crea ii vizând confec ionarea de felicitări specifice sărbătorilor de iarnă , a unorș ț ț

desene cu tema ”Sărbătorile , acasă !”
4. Achzi ionarea cu ajutorul  banilor  colecta i  din dona iii  i  sponsorizări  a unor  rechizite ,  necesare  copiilor  înț ț ț ș

procesul educativ 
5. Înmânarea pachetelor cadou .
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Grup intă :ț

Voluntari : elevi ai claselor gimnaziale ai colii Gimnaziale ”Simion Bărnu iu” Tiur –Blaj Ș ț
Cadrele didactice i nedidactice din coalăș ș
Organiza ie nonguvernamentală ț
Membrii ai comunită ii ,persoane fizice ț
 
 Beneficiari : 
-direc i ț : 15 elevi ai clasei pregătitoare ai colii Gimnaziale ”Simion Bărnu iu” Tiur-BlajȘ ț
-indirec iț  : familiile elevilor , comunitatea locală 

REZULTATE A TEPTATE :Ș
-realizarea  unor  pachete  –cadou  constând  în  rechizite  ,  instrumente  de  scris  ,  rechizite,  produse
alimentare ,articole de îmbrăcăminte 
-realizarea unui videoclip cu pozele de la serbare si al  unui album 
-15 elevi cu situa ie materială precară  vor primi pachete –cadou cu ocazia Crăciunului;ț
-prezentarea unui scurt  program artistic cu ocazia venirii lui Mo  Crăciun , online , cu participarea sponsorilor, aș
conducerii colii, a părin ilor , a cadrelor didactice din coală a unor membrii ai comunită ii; ș ț ș ț
- cre terea  stimei  de  sine ;ș
-cre terea interesului fa ă  de  nevoile  membrilor  unei  comunită i; ș ț ț

DISEMINARE :    
prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor;
afişarea graficului de activităţi  şi a unor produse realizate pe parcursul derulării proiectului;
postare pe site-ul colii i pe cel al cadrelor didactice „didactic.ro”.ș ș
prezentarea proiectului pe grupul de whatsap al coliiș
publicarea in ziarul local si pe postul de Radio al orasului Blaj al anuntului evenimentului : 

                                         ”Din  suflet  pentru  suflet”
”Din suflet pentru suflet ” este un proiect ini iat în urma unui gând bun de către mine, profesor pentruț

învă ământ primar de la coala Gimnazială ”Simion Bărnu iu” Blaj.ț Ș ț
Totul a pornit de la un gând : de a face  un bine , de a ajuta. A fost un gând bun care apoi s-a concretizat într-un
proiect de voluntariat. Un proiect mic, firav i care până astăzi a căpătat o amploare de nedescris. Un proiect laș
care s-au alăturat ”OAMENI DE SUFLET ”  din Târgu-Mures , Cluj -Napoca , Media  i Blaj, oameni care auș ș
dăruit din suflet pentru a face ferici i copiii din clasa pregătitoare , clasă pe  care eu o coordonez cu mintea , cuț
inima i cu toată dăruirea. Oameni care i-au dorit să vină Mo  Crăciun prin intermediul lor ,oameni care auș ș ș
dăruit din tot sufletul pentru a aduce bucurie, zâmbete , mul umire  pe  fe ele unor copii i a familiilor lor.Pentruț ț ș
aceasta le doresc tuturor Sărbători fericite si binecuvântate alături de cei dragi.
Mii de mul umiri, respect i pre uire pentru gestul minunat!ț ș ț
Si…Mo   Crăciun a venit …….!!!!!ș
MONITORIZARE, 
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afi area programelor în locuri accesibile copiilor i părin ilor;ș ș ț
implicarea  părin ilor în activită ile desfă urate;ț ț ș
realizarea unor expoziti i cu pozele de la serbare si din momentul primirii cadourilor ț
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CAPITOLUL III-PROIECTE EDUCATIVE
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        PROIECT  EDUCAŢIONAL

         ” COALA ANTI-BULLYING!”Ș

AN  ŞCOLAR
2021-2022

          Echipa de proiect: 
Coordonatori:Prof. BOANTĂ  GABRIELA
            Prof. BOGO  GETA            Ș
                       Prof. CÎMPEAN      CARMEN
                       Prof.GALEA ADRIANA
                      Prof.  NAGY   SILVIA

  DENUMIREA PROIECTULUI –TITLUL :
a. Titlul: ,, COALA ANTI-BULLYING’’Ș
b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: 
Educaţie pentru dezvoltare personală
c. Tipul de proiect :  parteneriat
Ini iatori  i Coordonatori  Proiectț ș :         
Cîmpean Carmen- profesor învă ământul gimnazial, gradul didactic Iț
             Nagy Silvia- profesor învă ământul gimnazial, gradul didactic Iț
              Prof. Boantă Gabriela- profesor învă ământul gimnazial i  liceu,grad didactic definitivat ț ș
              Prof. Bo o  Getaș ș  -profesor învă ământul gimnazial i liceu, gradul didactic Iț ș
             Prof.Galea Adriana -profesor învă ământul gimnazial i liceu gradul didactic Iț ș

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
coala  Gimnazială ”Geo Bogza”, BălanȘ

Coord. Prof. Cîmpean Carmen, Prof.Nagy Silvia
Secretar.Nechifor Cristina
Colegiul Na ional ”Octavian Goga”, Miercurea Ciuc, jud Harghita ț
Coord.Prof. Boantă Gabriela,Prof. Bo o  Geta,Prof.Galea Adrianaș ș
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Durata proiectului 17 ianuarie- iunie 2022
Colaboratori:
Dirigin ii claselor V-XIIț

1. Argument 
             Bullying înseamnă folosirea unei for e superioare pentru a influen a sau intimida pe cineva.ț ț
Este un comportament repetat si inten ionat prin care agresorul î i persecută, răne te, intimideazăț ș ș
victima verbal, rela ional i/sau fizic. Comportamentul poate fi învă at în familie sau în alte medii iț ș ț ș
este favorizat de diferen ele sociale, de etnie, religie, gen, comportament, putere, caracteristici fiziceț
etc.  Efectele  asupra victimei sunt  adesea devastatoare din  punct de  vedere emo ionalț  iș
comportamental  .
           Pentru că, de multe ori ,fenomenul de bullyng înseamnă rănirea,excluderea,marginalizarea
copiilor care apar in unor grupuri vulnerabile,copii rromi,copii săraci i se na te din lipsa de empatieț ș ș
fa ă de nevoile i problemele  acestor copii.ț ș
             Considerăm că victime ale bullying-ului sunt, mai frecvent, copiii din  familiile social-
dezorganizate ,  copiii din familii cu o situa ie financiară precarăț .  Cei mai vulnerabili la bullying
sunt copiii cu cerin e educa ionale speciale  ț ț sau  cei cu probleme de sănătate, copiii din centre de
plasament, copiii care înva ă mai rău, dar i cei care înva ă mai bine, copiii de etnie diferită decâtț ș ț
marea majoritate (rromi), 
           În colile române ti,  fenomenul de bullying are o inciden ă din ce în ce mai ridicată, pericolulș ș ț
venind din falsa  impresie  de normalitate  a  acestuia,  majoritatea  oamenilor  acceptându-l  ca  pe o
componentă obi nuită a vie ii de zi cu zi.ș ț
          Intimidarea/ameninţarea este o încercare agresivă, de obicei sistematică şi continuă, în scopul
subminării  i rănirii cuiva, pe baza unor slăbiciuni percepute la acesta.  De i frecvent asociate cuș ș
copiii,  agresiunile  pot  apărea  la  orice  vârstă,  iar  membrii  grupurilor  minoritare  sunt  mult  mai
susceptibili de a fi hăr ui i la vârsta adultă ( în limbaj de specialitate mobbing-ul).   ț ț
              Efectele  asupra  victimei sunt  adesea  devastatoare din punct  de vedere  emo ional ț  iș
comportamental.
           Bullying-ul poate să transforme coala într-un loc de temut, în timp ce aceasta ar trebui să leș
asigure elevilor un mediu în care să se simtă în siguran ă.ț
             Odată informa i, copiii pot lua atitudine, pot interveni pentru ei în i i, dar i pentru ceilal i,ț ș ș ș ț
iar numărul cazurilor de acest fel se va diminua treptat.
             Prevenirea acestui fenomen este responsabilitatea tuturor şi nimeni nu ar trebui să fie
indiferent  faţă  de acele  persoane care  se  află  în  incapacitatea  de a  se  descurca  într-o asemenea
situaţie. 
             Cadrele didactice pot să contribuie la diminuarea fenomenului  fie  prin activită i  deț
informare, implicare i combatere a fenomenului, fie prin neacceptarea i sanc ionarea imediată aș ș ț
unor astfel de comportamente

2. Scopul proiectului 
                Combaterea fenomenului de bullying  prin informarea elevilor cu privire la cauzele,
formele de manifestare şi consecintele acestui fenomen, precum şi prin implicarea lor într-o serie de
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activitati  educative  formale  şi  non-formale  menite  să  le  dezvolte  încrederea  în  sine,  spiritul  de
echipă, toleranţa inteligenţa interpersonala  şi capacitatea de  a-i accepta pe toţi cei din jur, indiferent
de origine, etnie, limbă sau orice alt statut.
               Empatia  fa ă de elevii  care provin din familii  cu situa ie  familiară  precară,social-ț ț
dezorganizate,  copiii  cu cerin e educa ionale speciale sau cei cu probleme de sănătate,  copiii dinț ț
centre de plasament, copiii care înva ă mai rău, dar i cei care înva ă mai bine, copiii de etnie diferităț ș ț
decât marea majoritate
            Informarea corectă a elevilor din învă ământul primar, gimnazial i liceal, a părin ilorț ș ț
acestora i a cadrelor didactice cu privire la fenomenul ”bullying”: definire, forme de manifestare,ș
cauze, efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în coala românească, forme deș
preven ie, modalită i de a lua atitudine, de a interveni pentru ei în i i i/sau pentru al ii, în vedereaț ț ș ș ș ț
diminuării numărului cazurilor de acest fel.

Obiectivele proiectului 
 În elegereaț  bullying-ului ca fenomen social de către profesori iș  elevi;
 Îmbunătăţirea strategiilor de identificare a problemelor sociale iș  emo ionaleț  ale elevilor cauzate de

fenomenul de bullying;
 Cre tereaș  capacită iiț  corpului profesoral de a face fa ăț  eventualelor situa iiț  de bullying;
 Îmbunătăţirea adaptabilită iiț  elevilor la factorii externi sociali iș  emo ionali;ț
 Reducerea riscului de bullying iș  a formelor de bullying electronic( cyberbullying) în rândul

elevilor;
 Încurajarea iș  sprijinirea elevilor în dezvoltarea abilită ilorț  de a lua atitudine iș  a ajuta victimele în

situa iiț  de bullying.
 Combaterea absenteismului, a abandonului şcolar determinat de situaţiile de bullying;   

      
 4. Grupul ţintă :
          * elevi din învăţământul primar, gimnazial ,liceal
          * cadre didactice.
 5. Beneficiarii direc i i indirec i:ț ș ț

 direcţi: elevi, părinţi, cadre didactice
 indirecţi : comunitatea locală

6. Durata proiectului:  Ianuarie -Iunie 2022
7.Locul de desfăşurare:
-săli de clasă, curtea colii,cabinet de informatica,CDIș
8.Resurse materiale
-Coli  albe ,colorate
-Markere, carioca, acuarele, culori,
-bile ele care se lipesc/Post-it-uri, pixuri, flipchart.ț
-Aparat foto, casetofon , laptop;
-filme tematice;
9.Resurse procedurale:
Strategii  didactice:  conversaţia  euristică,  expunerea,  modelarea,  explicaţia, problematizarea,
algoritmizarea,  generalizarea,  jocuri  de  rol  şi  exerciţii  practice  de  modelare  comportamentală,
dezbateri, expuneri.
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Forme de organizare: frontal,individual, lucrul pe grupe.
10. Evaluare:

 Mediatizarea proiectului prin afişe, fluturaşi,
 Recompense, diplome, felicitări,
 Fotografii, 

11. Rezultate aşteptate:
 Proiecte, portofolii,
 Expoziţii.

12. Acţiuni:
 Stabilirea unui calendar de lucru, planuri de activitate,
 Popularizarea acţiunilor.

BIBLIOGRAFIE: 
 Tzvetina  Arsova Netzelmann,  Elfriede  Steffan,  Marina  Angelova ,  Strategii  pentru o clasă fără

bullying , manual pentru profesori i personalul colar ș ș

CALENDARUL ACTIVITA ILORȚ
Nr.
crt.

Activitatea Locul de desfa urareș Termen

1. Fenomenul bulling-mit sau realitate
Informarea  i  con tientizareaș ș
bullying-ului i cyberbulling-ului.ș
Săptămâna Siguran ei  pe  Internetț
Pentru  a  marca  Ziua  Siguran ei  peț
Internet  este   sărbătorită  în  întreaga
lume  pe  data  de  11  Februarie,
Cadrele  didactice  vor   derula  în
săptămâna  7-12  februarie
2022, activită i cu copiii cu scopul deț
a  aduce  mai  multă  con tientizareș
asupra poten ialului de cyberbullying,ț
o formă de agresiune în mediul online
la  care  sunt  expu i  1  din  2  copiiiș
români.  

Săli  de  clasă/laboratorul  de
informatică

Ianuarie-
Februarie
2022

2. Realizarea  de postere atni-bullying
Folosindu-se aplica iileț
 CANVA,PADLET, WORD-ART

Săli de clasa/biblioteca coliiș Martie
 2022

3. Vizionare  fim
https://www.youtube.com/watch?
v=7XEbZdS1dxw
-Joc de rol:

Săli de clasa/ CDI
Aprilie
2022
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„Emoţii”

„Ghid de utilizare a prietenilor”
„Cui pot cere ajutor”
„Vreme ploioasă”
„Inventarul abilităţilor”

4. O  coală  fară  bulling  -Concurs  deș
desene;
Realizarea unei expozi ii cu lucrărileț
copiilor  i  premierea  autorilorș
lucrărilor câ tigătoareș

Săli de clasă/holul coliiș Mai 
2022

5.  -Stop bullying!;  Violenţa  distruge!,
Prietenia construieşte!
-” Patrula veselă de recrea ie!” pentruț
a  monitoriza  fenomenul  de  violen ăț
sau bullying în timpul pauzelor. Am
transformat  curtea  colii  într-unș
spa iu al prieteniei, al educa iei non-ț ț
formale, al veseliei, al culorii, în care
elevii  se  simt  bine,  se  joacă,
interac ionează,  înva ă,  seț ț
responsabilizează.
Realizarea  unei  prezentări  PPT  cu
aspecte de la activită ile organizateț
Invitat   special-POLI IST  DEȚ
PROXIMITATE

Săli de clasă

Curtea coliiș

Laboratorul de informatică

Iunie 
2022

Jocuri de rol şi exerciţii practice de modelare comportamentală

1.  „Emoţii”  -  Se recomandă  să  se  realizeze  în  cadrul  unui  program de  dezvoltare  a  abilităţilor
emoţionale şi  sociale;
Scop: Să numească trăiri emoţionale cât mai variate.În cadrul acestei activităţi copiii vor identifica
variate trăiri emoţionale care sunt în mod uzual cuprinse sub eticheta “mă simt bine” sau “mă simt
rău” şi vor exersa numirea lor corespunzătoare.
Materiale:  Planşe  cu  principalele  trăiri  emoţionale;  Scenarii  (secvenţe  de  texte  literare  în  care
personajul are o anumită trăire emoţională; aceste scenarii pot fi alese astfel încât să fie adecvate
intereselor şi vârstei participanţilor);Ziare,reviste; Foarfeci; Lipici; Cartoane.
Desfăşurare: elevii sunt invitaţi să spună pe rând cum se simt. Fiecare copil va numi o emoţie (se
poate remarca faptul că cel mai frecvent mod de exprimare a emoţiilor este “bine” sau “rău”). Este
prezentată planşa cu principalele trăiri emoţionale. Fiecare copil trebuie să descrie ultima situaţie în
care s-a simţit:

1. Vesel
2. Furios
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3. Speriat
4. Trist.

Copiii sunt împărţiţi în grupe de câte 4-5 persoane. Fiecare grup primeşte un scenariu în care este
prezentată o situaţie. Sarcina lor este aceea de a identifica şi de a numi trăirea emoţională a
personajului.Fiecare grup primeşte sarcina de a realiza un colaj de imagini care prezintă trăirea
emoţională a personajului din scenariu.

2.  „Ghid  de  utilizare  a  prietenilor”-Se  recomandă  să  se  realizeze  în  cadrul  unui  program de
dezvoltare a  abilităţilor emoţionale şi sociale;
Scop: Operaţionalizarea conceptului de prietenie.
Desfăşurare: Tinerii sunt rugaţi să scrie, în echipe de 3-5 persoane, sfaturile pe care i le-ar da unui
extraterestru  adolescent  care  sunt  începători  în  iniţierea  şi  menţinerea  relaţiilor  de  prietenie  pe
Pământ. Ideile echipelor se centralizează şi se realizează un ghid de utilizare a prietenilor.
Puncte de discuţie:

1. Ce înseamnă să fii prieten/ prietenă cu cineva? Cum ne alegem prietenii?
2. Cum iniţiem o relaţie de prietenie?
3. Cum menţinem o relaţie de prietenie?
4. Putem avea prieteni de sex opus? Cum ne comportăm într-o astfel de relaţie?
5. Ce aşteptăm de la un prieten? Dar de la o prietenă?
6. Cum ne poate ajuta un prieten într-o situaţie – problemă

3. „Cui pot cere ajutor” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a 
abilităţilor de coping.
Scop: Învăţarea unor acţiuni concrete pe care elevul este bine să le facă atunci când se confruntă cu 
probleme.
Desfăşurare: Se realizează o listă cu posibile probleme pe care le pot întâmpina elevii (ei pot 
participa la crearea listei):
1. mă simt rău;
2 m-am încăierat cu alţi copii;
Puncte de discuţie: Copiii discută, pentru fiecare situaţie, care sunt persoanele la care pot apela 
pentru
ajutor. Li se explică faptul că este normal să avem nevoie de ajutor, ca şi adulţii cer ajutorul cuiva 
când au probleme.

4. „Vreme ploioasă” - Se recomandă să se realizeze în cadrul unui program de dezvoltare a 
abilităţilor de coping;
Scop: Înţelegerea modului în care abilităţile pe care ni le dezvoltăm pot reprezenta mecanisme de a 
face faţă problemelor cu care ne confruntăm.
Materiale: Hârtie decupată sub formă de picături de ploaie; baloane; umbrelă.
Desfăşurare:  Se realizează  6 picături  mari  de  ploaie  (din hârtie  decupată  sau,  dacă exerciţiul  se
desfăşoară afară, baloane umplute cu apă şi înnodate). Fiecare picătură se denumeşte după unul din
comportamentele de risc. Un elev ţine o umbrelă, în timp ce un altul aruncă picăturile de ploaie. Se

2272



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

explică faptul că cel care ţine umbrela este pregătit sa înfrunte “furtunile” cu care oamenii se pot
confrunta în viaţă.
Puncte de discuţie: Se discută ce ar putea constitui o umbrelă pentru noi (lucruri care ne ajută să 
facem faţă problemelor care pot apărea) şi cum ne pot proteja acestea: abilitatea de a lua decizii 
responsabile, de a căuta suportul celorlalţi, valorile pe care le ai etc.
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Un zâmbet de copil

Prof. Mirela-Cristina Grigori
Colegiul Na ional ț Petru Rareș, Piatra Neamț

Proiectul  de voluntariat  al  clasei  a  IX-a C,  Un zâmbet de copil (nr.  1588/21.05.2021),  derulat  în
perioada 21.05.-4.06.2021, i-a propus să colecteze căr i, rechizite i fonduri pentru achizi ionarea de jocuri,ș ț ș ț
materiale sportive i dulciuri pentru cei 12 copii orfani din Casa ș Felicia, Piatra Neam . Proiectul, coordonat deț
profesorul diriginte Cristina Grigori, prezentat elevilor i dezvoltat cu ideile lor în ora de consiliere i discutatș ș
cu părin ii,  într-o reuniune pe Zoom,  a  vizat  cultivarea spiritului  i  valorilor  voluntariatului  în  con tiin aț ș ș ț
elevilor, a părin ilor, dezvoltarea interesului elevilor în a se implica în activită i de voluntariat în comunitateaț ț
în care locuiesc, dobândirea unui comportament responsabil fa ă de persoanele aflate în dificultate, înlesnireaț
unei stări de bine a copiilor cu posibilită i reduse. Direc iile proiectului au fost combaterea discriminării peț ț
motive de origine etnică, sex, religie, formarea competen ei de comunicare, implicare activă, muncă în echipă,ț
cultivarea imagina iei, a creativită ii elevilor, prin realizarea cadourilor oferite cu ocazia Zilei de 1 iunie i aț ț ș
lucrărilor artistice din cadrul proiectului. 

Voluntarii au fost to i elevii clasei a IX-a C, părin ii lor, i profesorii Grigori Cristina, Alexandrescuț ț ș
Manuela, Boghian Cătălina, Caia Georgiana, Rusu Raluca. S-a strâns suma de 1220 lei  din dona ii  de laț
părin i i profesorii implica i. A fost încheiat un acord de parteneriat între Colegiul Na ional  ț ș ț ț Petru Rareș iș
Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului, Neam  (Casa familială ț ț ș ț ț Felicia).

Au fost colectate căr i de literatură pentru adolescen i, rechizite colare i au fost cumpărate jocuri,ț ț ș ș
materiale adecvate petrecerii timpului liber, pentru diverse activită i în cadrul casei familiale: 1 joc de ah, 1ț ș
joc de table, 1 joc de remi, 3 Frisbi, 2 bumerang, un joc Darts, 1 joc de căr i, 1 joc UNO, 5 seturi badminton, 2ț
seturi ping pong x 2 i mingi, 2 rachete de tenis de câmp i mingi, 2 mingi fotbal, 2 mingi de volei i una deș ș ș
baschet, un panou-co  de baschet,  10 corzi de sărit, dulciuri diverse. Elevii clasei a IX-a C au oferit  i 1ș ș
playlist muzical. Un grup de elevi a asumat diverse sarcini, precum: foto, redactare atestate de participare,
realizarea cadourilor, colecta de căr i, colectarea dona iilor în bani, cumpărarea cartoanelor i a culorilor.  ț ț ș

La vizita clasei a IX-a C la Casa  Felicia,  au participat i Cristina Păvălu ă, directoarea DGASPCș ț
Neam , Ana-Maria Păduraru, responsabila Casei  ț Felicia. După momentul timid de început, copiii s-au jucat
împreună în curtea casei i au desenat ș Inima prieteniei, într-un atelier de desen amuzant i colorat.   ș

Elevii i profesorii implica i în proiect au primit atestate de participare. ș ț
După această activitate, elevii  de la  Petru Rareș au constatat că există o percep ie eronată despreț

condi iile oferite copiilor care nu au părin i. După desfiin area centrelor de plasament, funda ia Hopes andț ț ț ț
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Homes for Children i Kaufland au construit mai multe case familiale, foarte frumoase, cu toate dotările, înș
care  locuiesc  copii  orfani  adolescen i,  pe  terenuri  acordate  de primăriile  unde  sunt  casele.  După  aceastăț
perioadă tristă, de izolare i inactivitate, copiii au fost foarte ferici i să fie împreună, proiectul le-a oferit nuș ț
numai ocazia de a cunoa te al i copii din comunitate, dar i să se cunoască între ei, prin joc. Proiectul vaș ț ș
continua, sub diverse forme, i în ceilal i ani colari, pentru că “nimic nu se compară cu zâmbetul unui copil”. ș ț ș

Activită iț

Nr
.

Data Obiectiv Activitate Resurse
umane

Resurse
materiale

Evaluare Observa iiț

1 21.05 - prezentarea 
ideii de 
voluntariat;

- prezentarea 
concepptului de 
casă familială, 
care a înlocuit 
centrul de 
plasament;

- anun area ț
proiectului 
elevilor, altor 
cadre didactice.

- în cadrul orei 
de CDP

prezentare-
dezbatere 
proiect.

29 elevi IX 
C

- draft 
proiect

21.05 - stabilirea listei
de  materiale
pentru  cei  12
adolescen i  dinț
Casa  familială
Felicia

-  brainstorming
(obiecte  care  să
permită  copiilor
orfani
desfă urareaș
unor activită i înț
timpul liber).

-  dona iiț
ale
prăin ilor,ț
cadrelor
didactice
ale clasei

-  listă  de
materiale

-  anunț
edin ăș ț

Zoom  cu
părin iiț

2 26.05 -  anun areaț
proiectului
părin ilor clasei;ț

-  discutarea
listei  de
materiale
stabilite  cu
elevii;

-  propuneri
părin i;ț

-  stabilire
responsabilită iț
pentru
colectarea
dona iilor;ț

-  edin ă  Zoomș ț
cu părin iiț

- părin iț

-  cadre
didactice
invitate

On line -
prezentarea
iș

discutarea
listei  de
materiale
propuse  de
elevi
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-   stabilirea
dona iei  pentruț
2 iunie, ora…

3 26.05-
1.06

-  promovarea
proiectului

-  anun areaț
proiectului
conducerii
liceului;

-  semnarea
acordului  de
parteneriat  cu
Casa Felicia;

-  afi  (creat  deș
elevi)

-  distribuirea  pe
re elele sociale aț
afi ului-anun .ș ț

- diriginte

-  elevii
responsabili

- afi ; ș

- anun uri.ț

- 

4 27.05-
2.06

-  achizi ionareaț
materialelor

-  depozitarea
materialelor  la
CNPR; 

-  inventarierea
materialelor care
vor  fi
donate/pachete-
cadou. 

-  părin i  iț ș
cadre
didactice
implicate

5 4.06
(ora
13)

-  dona iaț
propriu-zisă

-  vizită  la  Casa
Felicia,  în
condi iileț
prestabilite  de
comun acord

-  părin i,ț
cadre
didactice,
elevi

-  cadouri
pentru
copii

- foto

- articol

- FB

6 2-5.06 -  promovarea
evenimentului
caritabil

-  eviden iereaț
celor implica iț

- redactarea unui
articol  pentru
revista  liceului
(foto+desen)

-  redactarea
atestatelor  de
participare
SNAC1

-  elevi
responsabili

- diriginte

-  40  file
carton A4

-
imprimare
atestate
(liceu)

7 5.06 - recompensarea
participării  la
proiect

-  înmânarea
atestatelor  de
participare  la
proiect.

- diriginte - foto

1
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DE CRĂCIUN...FII MAI BUN
AC IUNE UMANITARĂ - CAMPANIA ,,O FACEM,,Ț

PROIECT EDUCA IONAL DE VOLUNTARIATȚ
                                                                       Piciu Nicoleta Silvia

Grădini a Cu Program Prelungit,,Micul Print,, Pite tiț ș

Titlul proiectului: Campanie umanitară ,, O FACEM,,
Motto:   ,,Facem lucruri care contează,,
Preambul:  „Avem prin urmare în primul rând dreptul incontestabil i legitim la: libertate, fericire,ș  dreptate,
răspundere, cunoa tere, nădejde, liberă alegere"ș
Echipa de proiect :   -Grupa ,,Piticilor,,- Grădinita cu Program Prelungit ,,Micul Print,, Pitesti
                                -Centrul de Recuperare Neuromotorie Pitesti  - Complexul de Servicii pentru Copii 
                                 cu Handicap Trivale
                               -I.S.J Argeș
Coordonator : Prof. Înv. Pre colar : PICIU NICOLETA SILVIAș
Scopul  proiectului : Sprijin  umanitar  acordat  persoanelor  defavorizate  din  Centrul  de  Recuperare
Neuromotorie Pitesti  -  Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale
Perioada de desfăşurare : noiembrie 2021 – decembrie 2021
Voluntari : cadrele didactice de la G.P.P ,,Micul Print,, pre colarii, părin ii pre colarilorș ț ș
Grup ţintă : copii cu vârsta cuprinsă între 2 si 18 ani din Centrul de Recuperare Neuromotorie Pitesti  ;
Obiective :
 revigorarea  spiritului  civic  şi  a  mentalităţilor  comunitare prin  promovarea  valorilor  de solidaritate  si
generozitate;
 responsabilizarea  copiilor,  a  părin ilor  acestora   şi  a  cadrelor  didactice  prinț  implicarea  în  acţiuni
de voluntariat ;

Rezultate aşteptate :
 creşterea stimei de sine în rândul copiilor;
 întărirea parteneriatului grădini ă-ț  comunitate locală;

Modalităţi de monitorizare şi evaluare:
 Întâlniri bilunare ale echipelor de proiect;
 Chestionare aplicate părin ilor, cadrelor didactice şi voluntarilor;ț
 Raport final al proiectului;
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Impactul proiectului
 îmbunătăţirea imaginii grădini ei înț  comunitate;

     

Modalitatea de desfăşurare :
 În  cadrul  activită ilor  din  gradini ă,  educatoarele  vor  purta  discu ii  cu  pre colarii  despre  sărbătoareaț ț ț ș
Crăciunului, despre activită ile de voluntariat, ce înseamnă sa dăruie ti i sa prime ti daruri ;ț ș ș ș
 Echipa  de  proiect  va realiza  materilale  publicitare  (pliante,  comunicate de  presă  )  pentru  promovarea
proiectului;
 Echipa  de  proiect  va  colecta  pachetele  cadou  pentru  copii  cu  handicap,  identificati  de  coordonatorul
proiectului;
 Pre colarii  de  la  grupa  ,,Piticilor,,ș   care  constituie  grupul  ţintă  al  proiectului , vor  pregăti  un  program
de colinde de Crăciun care va fi prezentat la Centrul de Recuperare Neuromotorie Pitesti  -  
 Însoţiţi de cadrele didactic, pre colarii vor vizita copii defavoriza i ,ș ț  pentru a le oferi cadourile şi pentru a-i
colinda.

Produse ale proiectului: album foto
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                          Proiect SNAC, EXISTAM SI NOI IN LUMEA VOASTRA

                                                 Prof. Augustina Fegher
Liceul Tehnologic “ Nicolae Balcescu”, Flaminzi, jud. Botosani

Argument
Într-o societate „egocentristă”, omul uită că  trăieşte în comuniune cu alţii şi că alături de el se află semeni, ce
au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăţăm să ne acceptăm, să
învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm
într-o societate democratică europeană.Pornind de la premiza că inteligenta emoţională constituie liantul intre
persoana şi    mediul din care face parte , în acest context unul dintre obiectivele scolii,  familiei este educarea
copiilor in sensul omeniei, generozităţii, receptivităţii, la supărările şi  bucuriile celor din jur.
Având în  vedere toate aceste considerente, am conceput un proiect de implicare a copiilor  în actiuni social-
comunitare, intitulându-l sugestiv „Existam si noi in lumea voastra” , prilej prin care  încercăm să aducem o
rază de soare şi bucurie în sufletele unor copii care duc lipsă de afecţiunea celor din jur care au o situatie
materială şi morală mai putin bună.Tematica ţintă a proiectului au fost acceptate cu bucurie şi  receptivitate
atât de copiilor cât şi de părinţii acestora.
Aplicantul: Liceul Tehnologic „ Nicolae Bălcescu” – Flămînzi
Parteneri
În cadrul acestui proiect amplu au fost implicate direct  25 de profesori, 15 educatorii şi învăţătorii.
De asemenea, au fost implicate in mod indirect cadrele didactice din şcolile partenere, precum si comunitatea
locala - Consiliul Local Flămânzi, Biblioteca oraseneasca
Domeniul in care se incadrează:educatia pentru dezvoltare comunitara, tipul proiectului fiind unul zonal.
Descrierea proiectului:
Fiecare  copil  are  dreptul  la  educaţie,  la  activitate  culturală,  la  o  viaţă  lipsită  de  grija  zilei  de  mâine  .
Considerăm oportun acest  proiect  prin care  încercăm  să  deschidem  atât  sufletul  copiilor  spre  activităţi
comunitare, cât şi al unor sponsori generoşi  pentru ajutorarea  unor copii aflaţi în dificultate. Acţiunea a
demarat cu uşurinţă pentru că a pornit din inimă,  cu gândul la cei mai puţin fericiţi decât noi. Tot ceea ce ne-
am propus  am structurat  într-un  parteneriat  întocmit  pe  o  perioadă  de   un  an  de  zile,  cu  posibilităţi  de
prelungire. Atunci, când cu eforturi materiale minime,  dar cu multă iubire se poate pune un mic stâlp de
rezistenţă la întărirea încrederii în ceilalţi, nici un sacrificiu nu este prea mare.
Scop
Reducerea  marginalizării  copiiilor  proveniti  din  medii  defavorizate   bătrânilor,  precum şi  la  schimbarea
mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice, ale integrării comunităţii sociale faţă de aceştia.
Dezvoltarea spiritului umanitar, colaborarea pentru indeplinirea unui scop nobil .
Obiective: crearea  momentelor  de  bucurie  pentru  batranii  de  la  azi;  cultivarea  spiritului  de
tolerantă;promovarea ideii de voluntariat printre  copii si elevi;sensibilizarea semenilor la greutăţile copiilor .
Grup ţintă  :preşcolari,  elevi,  părinţi;  cadrele didactice de la   Liceul   Tehnologic„ Nicolae Bălcescu” –
Flămânzi;
Beneficiari- 20 de elevii ai liceului, proveniti din medii defavorizate ;batranii de la azil
Durata proiectului: octombrie 2021 – martie 2022
Metode/tehnici de lucru:jocul de rol exerciţiul;lucrul in echipă ; intr-ajutorarea;
Resursele  proiectului:resurse  umane(preşcolarii,  elevii,  cadrele  didactice,părinţii  copiilor  personalul
UAMS- Nicolae Balcescu, reprezentanţi ai Comunitaţii locale Flămânzi) resurse materiale(aparat foto digital
, CD , DVD, costumaţii pentru spectacole,carton colorat, hârtie glassată, carioci, lipici ,  foi xerox, markere ,
retroproiector,  DVD-player  etc)  resurse  financiare(susţinerea  financiară  din  partea  părinţilor  si  a  altor
sponsori, cadrele didactice implicate in proiect, autofinanţare)
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Calendarul activitatilor:
Obiective
specifice

Parteneri Actiuni / Activitati Timp / Durata Stra
tegii
de
Real
izare

-alegerea piesei de teatru
ce  urmează   a  fi
parodiată:  O  scrisoare
pierduta

Consiliul Scolar al Elevilor,
cenaclul Neghinita, trupa de teatru

-rescrierea piesei
-stabilirea rolurilor

Octombrie 2021 Jocul
de
rol

-obtinerea performantelor
CDI -repetitiile trupei de

teatru   in  vederea
sustinerii  unor
reprezentaţii

Octombrie-
decembrie 2021

Jocul
de
rol

-colectarea unor sume de
bani  in  urma
reprezenatiilor  date  de
trupa de teatru

CDI,  Consiliul  Scolar  al  Elevilor,
Scolile din orasul Flaminzi, UAMS

-reprezentatii  ale
trupei  de  teatru,
date in scolile şi in
instituţiile
partenere.

Decembrie 2022 Repr
ezent
atii
teatr
ale

Evaluarea  proiectului:  interna(impactul  proiectului  asupra  copiiilor,părintilor;alcătuirea  unui  album  cu
fotografii  din  perioada  proiectului  ;realizarea unor  CD  cu  actiunile   din proiect.)  externa(popularizarea
proiectului  in  cadrul  cercurilor  pedagogice,  schimburilor  de  experientă,  sesiunilor   de  comunicari,
simpozioanelor,  publicarea  proiectului  pe  site-ul  didactic.ro.mediatizare  in   presa  şi  comunitatea  locală,
inmanarea unor diplome.)
Rezultate asteptate:realizarea mai multor  fapte bune  de către copii ;trairea bucuriei  celorlalti cultivarea in
rândul  părinţilor    a  ideei   că,  prin  respectul  insuflat  copilului  faţă  de  fiinţa  omenească,  de  lumea
înconjuratoare,  de  natura,  de  conştiinţă  apartenenţei  lor  la  colectivul  şi  societatea  căreia  îi  aparţinem,  se
formează o societate care poate fi mai bună, cu fiecare individ educat în acest sens .
Monitorizare:prin seriozitate, perseverenţă, implicare activă, control , îndrumare, creativitate în modul de
abordare a conţinuturilor, vom urmări realizarea obiectivelor propuse cu accent pe conţinut şi  pe calitatea
muncii .
Efecte  asupra  copiilor:dezvoltarea  toleranţei   faţă  de  copiii  si  batranii  aflati  in  dificultate;schimbarea
mentalităţii privind comportamentul lor fata de acesti copii.
Efecte  asupra   institutiei  :realizarea  de  parteneriate;promovarea  imaginii   unitatii  de  invatamant  prin
calitatea actului educational.
Efecte  asupra  procesului  educativ:schimb de  idei;cunoaşterea  de  către  autorităţile  locale  a  realizărilor
institutiei  precum şi a problemelor cu care se confruntă .
Efecte asupra parintilor:mai mare implicare a parintilor in activitatile şcolii;sensibilizarea   lor  fata de unii
copii care sunt lipsiti de afectivitate sau care  sufera din cauza unor probleme materiale.
Sustenabilitatea proiectului:prelungirea duratei  proiectului prin atragere de noi parteneri si prin gasire de
sponsori.
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Proiect educa ional dedicat copiilor cu cerin e edicative specialeț ț

 “ DINCOLO DE CUVINTE”

Prof.logoped, Satala Teodora Gabriela

CJRAE Brăila

Institu ii coordonatoare:ț
- Centrul jude ean de resurse i asisten ă educa ională Brailaț ș ț ț
- Centrul colar de educa ie incluzivă Brăilaș ț
Institu ii partenereț :

- coala Gimnazială ,,Aurel VlaicuȘ ’’
- coala Gimnazială „Vlaicu VodăȘ ”

DESCRIEREA PROIECTULUI

ARGUMENTAREA PROIECTULUI

”DINCOLO DE CUVINTE” oferă  copiilor  cu cerin e educa ionale speciale  posibilitateaț ț
unei  comunicări  afective,  la  nivel  emo ional,  prin  intermediul  activită ilor  de  terapie  ludică  iț ț ș
ocupa ională.ț

În centrul  preocupărilor  se situează  asigurarea cadrului  stimulativ  necesar unei participări
afective i active a copilului cu CES la activită i de învă are i crea ieș ț ț ș ț .  Prin  activităţilor propuse
încercăm  să vorbim sufletului, imaginaţiei, simţurilor, copiii fiind ajuta i să se autocunoască pentruț
a- i putea estompa complexele de inferioritate si pentru a- i cultiva dorin a de a comunica.ș ș ț

Fiecare copil este o promisiune pentru via ă, fiecare copil are locul i rolul său în mecanismulț ș
complex al societă ii. Valoarea i importan a pe care o acordăm fiecărui copil ne define te gradul deț ș ț ș
civiliza ie i for a pe care o are societatea în ansamblul ei.ț ș ț

Acest  proiect  stimulează  expresivitatea  copiilor,  cultivă  sensibilitatea  şi  capacitatea  de  a
desprinde, cunoaste şi înţelege frumosul din natură, sufletul uman, artă şi viaţă socială.

MANAGEMENTUL PROIECTULUI:
Echipa de proiect este alcătuită din 3 cadre didactice .
Activită ile directe cu beneficiarii se vor desfă ura începând cu luna decembrie 2018, de cătreț ș

membrii echipei mai sus aminti i. Se vor organiza ateliere  în care elevii i profesorii  vor desfă uraț ș ș
împreună diverse activită i în spa ii puse la dispozi ie de către colile partenere.ț ț ț ș

BENEFICIARI: 
Grup intă: elevi cu CES şi tulburări de limbaj din şcolile partenere.ț
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OBIECTIVUL ACORDULUI:
Colaborarea  în  vederea  derulării  proiectului  ”DINCOLO DE CUVINTE”  i  organizareaș

unor evenimente educa ionale  comune în scopul cre terii  interesului  elevilor  pentru activită i  deț ș ț
socializare i  abilită i practice.ș ț

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Scopul educativ al proiectului: 
 Implicarea elevilor cu cerin e educa ionale speciale în activităţi cu caracter ludic, ocupa ionalț ț ț

şi  educativ,  ce  oferă  posibilitatea  dezvoltării  spiritului  de  cooperare  şi  de  comunicare
interumană.

Obiectivele proiectului:
 Stimularea mentală i dezvoltarea mai amplă a abilită ilor copiilor prin activită i creative i de ș ț ț ș

abilitate practică;

 Antrenarea integrării senzoriale;

 Sprijinirea i dezvoltarea rela iilor interpersonale;ș ț

 Dezvoltarea vocabularului activ i pasiv prin activită i de stimulare a limbajului;ș ț

 Promovarea prieteniei i cooperării între copii .ș

 Scopul activită ilor:ț
 Îmbunătaţirea comunicarii orale şi stimularea interesului pentru citit;

 Cultivarea capacității i aptitudinilor pentru muncăș ;

 Educarea abilită ii pentru diverse jocuri i activită i de recreereț ș ț ;

 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;

 Formarea de atitudini i abilită i privind cooperarea i realizarea de sarcini în grupș ț ș ; 

OBLIGA IILE INSTITU IILOR PARTENERE:Ț Ț
 să informeze şi să mobilizeze elevii în vederea participării la activită i.ț

 să asigure spaţiul necesar desfăşurării activităţii în condiţii optime.

   EVALUAREA PROIECTULUI 
 se va face prin : expozi ie de fotografii cu secven e din activită ile desfăşurate, precum şi cuț ț ț

lucrările realizate în cadrul proiectului, masă rotundă cu partenerii implica i.ț

CLAUZE FINALE:
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Orice modificare sau completare a prevederilor prezentului acord de parteneriat sunt valabile
numai cu acordul celor 4 institu ii implicate.ț

Prezentul acord de parteneriat s-a încheiat în 4 exemplare.

DESCRIEREA ACTIVITĂ ILOR:Ț

ACTIVITATEA nr. 1:
Titlul  activită ii: „ț Ornamente de Crăciun”-din materiale naturale
Tipul activită iiț : abilitate practică i de expresieș
Perioada de desfă urareș : decembrie  2018
Locul desfă urării: ș coala Gimnazială ,,Aurel VlaicuȘ ’’
Responsabili : Cadrele didactice coordonatoare
Beneficiari: elevi cu cerin e educa ionale speciale i tulburări de limbajț ț ș
Mijloace umane: cadre didactice
Materiale: lipici,foarfece,conuri de brad,sfoară ,crengu e,pânză de sacț
Modalită i de evaluareț : miniexpozi ie,autoevaluare ș
Descrierea activită iiț :  Este o activitate  în care elevii  vor înva a  să- i dezvolte sim ul estetic  iț ș ș ș
colaborarea  între  ei  prin   confec ionarea  unor  ornamente  pentru  sărbătorile  de  iarnă  din  diferiteț
materiale .

ACTIVITATEA nr.2:
Titlul activită ii:”ț  Cuvintele- Jocuri cu sunete i rimeș ”
Tipul activită ii: ț activitate ludică şi educativă
Perioada de desfă urare: ș februarie 2019
Locul desfă urării: ș coala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu’’Ș  – Grădini a Sf. Nicolaeț
Responsabili: Cadrele didactice coordonatoare
Beneficiari: elevi cu cerin e educa ionale speciale i tulburări de limbajț ț ș
Mijloace umane:cadre didactice
Materiale: Flipchart, markere, fi e de lucru, jocuri educative,  laptop.ș
Modalită i de evaluare: ț discu ii de grupț
Descrierea activită ii:ț  Este o activitate de stimulare a limbajului, ce constă în jocuri i activită i ceș ț
vizează antrenarea con tiin ei fonologice i dezvoltarea vocabularului.ș ț ș

ACTIVITATEA nr.3:
Titlul activită ii: ,,ț Felicitare pentru mama’’
Tipul activită ii: ț activitate practică şi artistică
Perioada de desfă urare: ș martie 2019
Locul desfă urării: ș coala Gimnazială ,,Aurel Vlaicu’’Ș
Responsabili: Cadrele didactice coordonatoare
Beneficiari: elevi cu cerin e educa ionale speciale i tulburări de limbajț ț ș
Mijloace umane: cadre didactice
Materiale: lipici,foarfece,a ă de măr isor,hârtie colorată,carton colorat,flori nemuritoareț ț

2285



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

Modalită i de evaluare:  ț miniexpozitie,autoevaluare
Descrierea activită ii:  ț Este o activitate  în care elevii  vor înva a  sa- i  dezvolte  sim ul estetic  iț ș ț ș
colaborarea între ei prin  confec ionarea unor ornamente specifice primăverii din diferite materiale .ț

ACTIVITATEA nr.4:
Titlul activită ii:„ ț Fantezii Pascale” 
Tipul activită ii:ț  aprilie 2019
Perioada de desfă urare:ș   abilitate practică i de expresieș
Locul desfă urării: ș coala Gimnazială „Vlaicu VodăȘ ” 
Responsabili: Cadrele didactice coordonatoare
Beneficiari: elevi cu cerin e educa ionale speciale i tulburări de limbajț ț ș
Mijloace umane: cadre didactice
Materiale: carton colorat, hârtie colorată, lipici, foarfece, mărgelu e colorateț
Modalită i de evaluare: :  ț miniexpozi ie,autoevaluareț
Descrierea activită ii:  ț Este o activitate  în care elevii  vor învă a  să- i  dezvolte  sim ul estetic  iț ș ț ș
colaborarea între ei prin  confec ionarea unor ornamente specifice sărbătorilor de Pa ti din diferiteț ș
materiale .

ACTIVITATEA nr.5:
Titlul activită ii: ț „Creăm, ne bucurăm, ne jucăm”
Tipul activită ii:ț  activitate practică i ludicăș
Perioada de desfă urare:ș  iunie 2019
Locul desfă urării:ș  coala Gimnazială „Vlaicu VodăȘ ”
Responsabili: Cadrele didactice coordonatoare
Beneficiari: elevi cu cerin e educa ionale speciale i tulburări de limbajț ț ș
Mijloace umane: cadre didactice
Materiale:carton colorat, tuburi de hârtie igienica, material textil, lipici, foarfece 
Modalită i de evaluare: ț miniexpozi ie,autoevaluareț
Descrierea activită ii:  ț Este o activitate  în care elevii  vor învă a  să- i  dezvolte  sim ul estetic  iț ș ț ș
colaborarea între ei prin  confec ionarea unor jucării  din diferite materiale .ț

REZULTATE     ANTICIPATE:     
 realizarea unor lucrări personale cu grad de dificultate specific cerin ei educa ionaleț ț  ;

 realizarea de expozi ii cu lucrările copiilor ț

 cre terea încrederii în sine a copiilor participan iș ț

RESURSE:
 umane  : - echipa de proiect 

             - copiii selecta i pentru a participa la proiectț
 materiale:  , plan e, cartoane, culori, laptop, aparat foto, acuarele, pensule, fi e personalizate,ș ș

materiale naturale,lipici,foarfece,etc.

 financiare  : proprii
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Proiect

,, BUNICII MEI PENTRU O ZI

Coordonator Proiect Prof. Pascu Nicoleta

Scoala Profesionala Traian, Jud .Ialomita

”

      Motto: „Aceasta înseamnă a trăi, să nu trăieşti doar pentru tine!      (Menander) ‖

 ARGUMENT
Bunicii  mereu au fost cei care au inspirat scriitorii,  sculptorii,  pictorii,  muzicanţii i mariiș

creatori ai lumii.

Ei sunt  cele  mai apropiate  fiinţe  care se contopesc cu timpul  care nu are preţ  i  nici  nu pot fiș
înlocui i.ț

Am ales această temă a  activităţii, dorind să evidenţiez încă o dată importanţa i frumuseţeaș
pe care o adevere te acest sentiment de a fi protejat de bunici.ș

"Educa ia înseamnă a învă a să înve i, a învă a să trăie ti, a învă a să gânde ti liber i critic, aț ț ț ț ș ț ș ș
învă a să iube ti lumea i  s-o faci mai umană, a învă a să te desăvâr e ti în i prin munca creatoare."ț ș ș ț ș ș ș
Edgar Faur

SCOPUL PROIECTULUI

Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor cu semnifica ia, evidenţierea rolului bunicilorț
în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi
moralei unei societăţi. Evenimentul ine să ne reamintească faptul că o educa ie de calitate reprezintăț ț
cheia unei reu ite profesionale.ș  

Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui bunic, de aceea ca şi cadre didactice trebuie
să insuflăm celor mici dragostea pentru ei, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru cei
care oferă educaţia, adică bunicii, fie ei educatori, învăţători sau profesori.

 Dacă vom învă a să avem grijă de bătrâni,de persoanele în vârstă,singure,bolnave,aflate înț
dificultate,de  multe  ori  ignorate  de rude,de cei  apropia i,atunci  copiii  no tri  vor fi  educa i  să fieț ș ț
buni,genero i,sensibili,omeno i,vor  avea  capacitatea  să  aprecieze  faptele  bune  raportate  la  celeș ș
rele,să dezvolte atitudini i comportamente pozitive fa ă de persoanele în vârstă, care de multe oriș ț
ajung în situa ii defavorabile,chiar de risc. ț

Copiii no tri , ini ia i în acordarea ajutorului celor care au nevoie de ei, vor avea cugetul curatș ț ț
i vor cre te frumos,vor zburda prin iarba fragedă,vor ti să se bucure de păsările ce se înal ă spreș ș ș ț

cerul senin, de pe tii ce vor mai înota în apele limpezi i de boabele de rouă ale dimine ilor......ș ș ț
Prin acest proiect,ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană,copiii să trăiască în 

relaţie cu cei din jur,să-şi dezvolte stări afective pozitive,să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane
singure,bolnave sau abandonate,stabilirea unei punţi de legătură între cele două medii diferite şi 
adaptarea comportamentului la cerinţele grupului cu care vine în contact. 
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Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor trecători prin viaţă,să fim nepoţii pe care şi i-ar 
fi dorit,să le deschidem uşa de Sfântul Nicolae, de Crăciun,de Paşte,de 8 Martie,etc. să le aducem un 
strop de bucurie prin cântecele,poeziile,dansurile şi inocenţa noastră. 

 Voluntariatul este O VIRTUTE , NU O OBLIGAŢIE. 
Importan a implementării acestui proiect ț

Ajutorarea  i  protejarea  bătrânilor  lipsi i  de  condi ii  materiale  care  să  le  asigure  o  via ăș ț ț ț
decentă,dar i prezentarea unor momente artistice care să le aducă un zâmbet,măcar pentru o clipă,ș
celor  afla i  în dificultate,  este  o problemă care se adresează tuturor  oamenilor  i  care trebuie săț ș
intereseze pe toata lumea : adul i i copii. ț ș

Noi , dascălii, trebuie să punem un mare accent pe acest lucru în educarea copiilor, pentru a
ne putea bucura împreună , de cei care sunt atat de .....trecători prin via ă .ț

SCOPUL PROIECTULUI:
Activitatea are ca scop familiarizarea elevilor cu semnifica ia, evidenţierea rolului bunicilorț

în dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi
moralei unei societăţi. Evenimentul ine să ne reamintească faptul că o educa ie de calitate reprezintăț ț
cheia unei reu ite profesionale.ș  
Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui bunic, de aceea ca şi cadre didactice trebuie să 
insuflăm celor mici dragostea pentru ei, educaţie, autoeducaţie, cultivarea respectului pentru cei care 
oferă educaţia, adică bunicii, fie ei educatori, învăţători sau profesori
 Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă; oferirea de 
sprijin umanitar persoanelor vârstnice aflate în dificultate .
 OBIECTIVELE PROIECTULUI 
- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici; 

- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral; 

- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc;

--dezvoltarea unui comportament altruist,a dorinţei de îngrijire şi ocrotire a bătrânilor; 
- responsabilizarea copiilor şi părinţilor acestora prin implicarea în activităţi de voluntariat.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
 să aprofundeze elementele de bază ale tradiţiilor române tiș
 să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile sărbătorilor la români; 

 să-şi consolideze spiritul de întrajutorare pentru  cei nevoiaşi; 

 să confecţioneze felicitări pe care să le dăruiască; 

 oferirea unor pachete cu alimente, haine, fructe şi dulciuri celor nevoiaşi sau bolnavi; 

 să întâmpine sfintele sărbători ale Sfântului Nicolae, ale Naşterii Domnului, ale Pa telui, cu bucurie ș
în suflet, cu dorin a de a ajuta; ț
 să-şi cultive comportamentul moral-civic. 
GRUPURI ŢINTĂ: 
-Elevii scolii
BENEFICIARI :  părinţii, cadrele didactice, bătrânii din Căminul de Persoane Vârstnice Slobozia
DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI 
1 an şcolar, 2021-2022
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RESPONSABILI  Coordonator SNAC. Prof. Pascu T.Nicoleta
RESURSE UMANE: 
-copiii;
-cadrele didactice; 
-părinţii copiilor; 
-locuitorii centrului vizat.
RESURSE MATERIALE :
  -alimente ;
  - articole de îmbrăcăminte; 
  - dulciuri ;
   -carton și materiale reciclabile pentru felicitări i obiecte decorative;ș
 -aparat foto;
-radiocasetofon;
-camer[ video ;
-CD-uri cu negative pentru cântece;
-CD-uri cu muzică pentru dansuri , tradi ii i obiceiuri populare ;ț ș
-costume populare etc.
RESURSE FINANCIARE: 
- donaţii ale părinţilor ; 
- contribuţii ale cadrelor didactice; 
Mediatizarea s-a realizat atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia astfel: 
- prezentarea proiectului în cadrul Consiliului Profesoral
- popularizarea activită ilor  la claseț

Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 
- dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă (colaborare şi întrajutorare); 

-stabilirea unei relaţii de comunicare pentru a desfăşura împreună acţiuni civice; 
- creşterea coeziunii grupului prin participarea copiilor la activităţi, implicarea lor în rezolvarea 
sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse; 

- optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de sine 
prin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului; 

- consolidarea parteneriatului grădini ă-şcoală-comunitate locală;ț
- manifestarea unui comportament atent,tolerant, civilizat în tot ceea ce întreprind ; 
- atragerea şi implicarea pre colarilor şi  şcolarilor în acţiuni şi activităţi diversificate care să ș
răspundă dorinţelor lor.
Modalităţi de monitorizare a proiectului: 
- portofoliu cuprinzând proiectul, protocoalele activităţilor derulate, fotografii din timpul 
activităţilor, DVD cu filmarea activităţilor; 

- procese-verbale; 

- raportul final. 
Impactul proiectului: îmbunătăţirea imaginii grădini ei i şcolii în spaţiul comunităţii locale. ț ș
Resurse financiare: 

- costurile pentru realizarea pachetelor umanitare au fost suportate de părinţi i cadre didactice.ș
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Analiza Swot

Puncte tari 
-rolul cadrului didactic de a se implica în 
activită i de voluntariatț  ;
-asumarea responsabilitatii pre colarilor i ș ș
elevilor de a se preocupa de persoane aflate în 
dificultate; 
-abilitatea pre colarilor i elevilor de a participaș ș
activ i afectiv la diverse spectacole i activită i ș ș ț
în grădini ă ( coală) i în afara  grădini ei ț ș ș ț
( colii) ;ș
-dorin a i ini iativa de a continua acest proiect, ț ș ț
dupa finalizarea lui.

Puncte slabe 
-dezinteresul adul ilor pentru problemele socialeț
din ora ;ș
-sensibilizarea adul ilor la eforturile i ț ș
preocupările cadrelor didactice i pre colarilor ș ș
(elevilor );
-identificarea , implicarea , sponsorizarea de 
catre un grup de initiativă la nivel local.

Oportunitati 
-formarea unor obiceiuri în vederea ajutorării 
persoanelor aflate în dificultate; 
-valorificarea resurselor umane prin depistarea 
talentelor; 
-lansarea unor indemnuri la toleran ă i ț ș
umanitate .

Amenintari 
-lipsa unui mijloc de transport pentru copii; 
-blocarea i deformarea informa iilor privind ș ț
coala,grădini a de către alte coli din ora .ș ț ș ș

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
1. Activităţi de colectare de alimente, haine, fructe,  dulciuri :

        « CIUBO ELELE LUI MO  NICOLAEȚ Ș  » 

        « DE CRĂCIUN , FII MAI BUN ! »

         « MĂR I OARE DULCIȚ Ș  »

        « SOSE TE IEPURA ULȘ Ș  ! »

2. Activită i artistice prezentate bătrânilor din Căminul pentru Persoanele Vârstnice Sloboziaț

“PROGRAM DE CÂNTECE, POEZII I DANSURI”Ș

“DATINI I OBICEIURI TRADI IONALE DE CRĂCIUN I ANUL NOU “Ș Ț Ș

“CONFEC IONARE DE MĂR I OARE DIN MATERIALE RECICLABILE”Ț Ț Ș

“REALIZARE DE DESENE , PICTURI , OBIECTE ORNAMENTALE DE 
PA TI”-“REALIZAREA UNEI EXPOZI II ÎN CĂMINUL PENTRU PERSOANE Ș Ț
VÂRSTNICE”.

“CONFEC IONARE DE FELICITĂRI DE PA TE “Ț Ș

      3. Implicarea părinţilor în activităţile de voluntariat; 

      4. Ședinţă foto cu părţile implicate. 
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PROIECT EDUCA IONAL DE VOLUNTARIATȚ

”UN GÂND BUN, O FAPTĂ BUNĂ”

”DIN NOU LA COALĂ”Ș

Prof. Tănase Victori a ț

Liceul Teoretic ”Ioan Petru ”, Otopeni-Ilfovș

Coordonator: prof. înv. primar Tănase Victori aț

An colarș   2021 / 2022 

Tipul proiectului: la nivelul clasei

Lansarea proiectului: septembrie 2021

Perioada de desfă urareș : septembrie 2021

Domeniul: educa ie civică, voluntariatț

Parteneri: părin ii elevilor claseiț

Grup intă:ț  copii afla i în nevoie, din jud. Ilfovț

Scopurile proiectului: 

 Sprijin umanitar acordat copiilor afla i în nevoie, din jude ul Ilfov, constândț ț
în donarea de rechizite colare;ș

 Încurajarea activită ii de voluntariat, a devotamentului, a solidarită ii umane.ț ț

Obiectivele proiectului: 

 responsabilizarea elevilor prin implicarea în ac iuni de voluntariat;ț
 cultivarea spiritului civic prin promovarea valorilor de solidaritate, toleran ă, generozitate;ț
 dezvoltarea spiritului antreprenorial la elevi.

Activitatea propusă  constă în strângerea de rechizite colare, în perioada 13-24 septembrie, care vorș
fi donate unor copii din jude ul Ilfov, cu implicarea directă a părin ilor elevilor clasei a II-a, coordonate deț ț
doamna prof. Tănase Victori a.ț

Vor fi donate: creioane colorate, carioci, pixuri, stilouri, foarfece, lipici, acuarele, pensule, bloc de
desen, coli de scris, hârtie glasată, hârtie creponată, caiete de matematică, dictando, tip I, tip II, căr i de coloratț
etc. 

         Acestea vor fi colectate în perioada mai sus men ionată i distribuite tuturor copiilor identifica i a aveaț ș ț
nevoie.

          A teptări:ș

 copiii se obi nuiesc de mici să respecte, să ajute pe cei afla i în nevoie, să fie în elegători, empatici, săș ț ț
aprecieze  binele,  să  fie  genero i,  să  reu ească  să  redea  un  zâmbet  pe  chipurile  copiilor  afla i  înș ș ț
suferin ă i care au dreptul la o via ă decentă;ț ș ț

 cultivarea dragostei pentru semeni, a preocupării pentru cei din jur;
 motiva ia de a deveni voluntari, prin dobândirea unor noi abilită i.ț ț
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Proiect de voluntariat
i eu pot ajuta!Ș

Profesor Diaconescu Mirela – Aurelia
coala Gimnazială ”Spiru Haret”  DorohoiȘ

ARGUMENT
Trăim într-o societate în care tehnologia este  prezentă peste tot,  aproape că suntem dependen i de ea,ț

acest lucru observându-se mai ales în cazul copiilor i adoloescen ilor.  În aceste condi ii dorim să  dezvoltămș ț ț
noi modalită i prin care tinerii î i pot folosi calită ile pe care le au, să petreacă timp în aer liber, să socializezeț ș ț
i să devină empatici.  In acest  sens activită ile de  voluntariat reprezintă  o modalitate prin care pot fi întăriteș ț

şi susţinute valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui,  persoanele pot să îşi exercite drepturile
şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între diferite culturi.

În multe ări voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de foarte mul i de oameni,ț ț
din diferite motive: de a fi de ajutor semenilor, de avea parte de noi experien e, de a cunoa te oameni sau chiarț ș
de a se distra  împreună cu cei pe care îi ajută. 

Voluntariatului a început să i se acorde i la noi aten ie, voluntariatul este esenţial în viaţa oricui  ”pentruș ț
că, dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”  (Mahatma Gandhi).

În domeniul  educa iei,  voluntariatul are un rol extrem de important,  vizând dezvoltarea personalită iiț ț
elevilor i  în ultimii ani devine o activitate în care tinerii doresc să se implice cât mai mult.  Con tientizeazăș ș
faptul că pot fi utili societă ii,  prin activită ile pe care le ini iază i le desfă oară,  că  schimbarea poate începeț ț ț ș ș
cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea
elevilor cu privire la nevoile colegilor afla i în situa ia de a absenta de la cursuri  sau a unor persoane în vârstă,ț ț
rămase singure. 

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea
a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei.  Deasemenea  ajung să
fie sensibili  la problemele unor persoane de vârsta a treia,   care au nevoie de ajutor,  atât la mici treburi
gospodăre ti cât i ajutor financiar pentru hrană,  medicamente, haine.  Toate aceste  acţiuni duc la sporireaș ș
motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din
care provine elevul, descoperirea capacităţilor  i competenţelor proprii, a faptului că pot face ceva pentruș
semenii lor.

Pentru persoanele care desfă oară astfel de activită i,  în mod special tinerii,  avantajele  variază de laș ț
satisfacţia personală, la dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite
sisteme  operaţionale  şi  cu  instituţii  şi/sau  structuri  organizaţionale,  la  crearea  de  prietenii  si  contacte
profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar. 

Voluntariatul permite formarea de noi abilită i i competen e dar poate fi i o oportunitate de a dezvoltaț ș ț ș
abilită ile pe care le avem, copii i adul i. Oferă modalită i de a ob ine experien ă într-un domeniu în careț ș ț ț ț ț
tânărul dore te să activeze sau poate fi recrutat de o anumită institu ie, tocmai în urma prestorii unor activită iș ț ț
de  voluntariat.   Tot  mai  important  este  ca  tinerii  să  -  i  dezvolte  abilită ile  de  adaptare  i  rezolvare  aș ț ș
problemelor, aceasta fiind o cerin ă necesară pentru a face cu succes primii pa i pe pia a muncii, ca viitorț ș ț
adult, iar voluntariatul le oferă astfel de oportunită i de dezvoltare.ț

Activită ie desfă urate pe parcursul anului colar au fost organizate în trei etape i am încercat ca, pentruț ș ș ș
o perioadă scurtă  să  aducem zâmbetul   pe  fa a  unui  bătrân sau a  unui  copil,  etapele  corespunzând unorț
perioade de sărbătoare la români.
SCOP
- Formarea i dezvoltarea la  copiii şi adolescenţii  implica i în proiect  a spiritul  de participare  voluntarăș ț

şi soluţionării unor probleme sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc. 
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OBIECTIVE
- Realizarea de activită i caritabile prin care un  umăr de 6 copii din coală i 4 persoane vârstnice vorț ș ș

primi ajutor din partea elevilor implica i (Sărbătorile de iarnă, Sărbătorile pascale, 1 iunie).ț
- Dezvoltarea spiritului de voluntariat în domeniul umanitar. 
- Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală.
- Dezvoltarea experien ei  cadrelor participante, în ce prive te activită ile extra colare i de voluntariat.ț ș ț ș ș

PERIOADA 
Anul colar 2021 – 2022,  trei  etape:  decembrie 2012,  aprilie 2022,  1 iunie 2022.ș

 ECHIPA  DE  PROIECT
- Coordonatori:  profesor Diaconescu Mirela,  profesor  Popescu  Adriana.
- Colaboratori:  cadre didactice din coală ș

 GRUP ŢINTĂ
-  20  de elevi din clasa a  VI-a A;
- 25 de elevi din clasa a  VIII-a C;
- cadre didactice  din coală;ș
- părin ii elevilor.ț

BENEFICIARI/RESURSE UMANE
- 6  elevi provenind din familii defavorizate,  de la coala Gimnazială ”Spiru  Haret”  Dorohoi;Ș
- 4 persoane vârstnice din ora   sau din zonele apropiate;ș
- elevii din grupul ţintă, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală.

RESURSE MATERIALE 
- spa iu de desfă urare a activită ilor,   computer,  telefon;ț ș ț
- materialele necesare pentru sortarea i ambalarea produselor colectate din dona ii;ș ț
- sprijin financiar din partea persoanelor implicate.

ETAPELE PROIECTULUI
        1. Discu ii cu elevii  i apoi prezentarea proiectului părin ilor:  18 – 22 octombrie 2021.ț ș ț
        2. Stabilirea programului activită ilor: 8 – 12 noiembrie 2021.ț
        3. Găsirea persoanelor defavorizate, repartizarea sarcinilor.
        4. Pregătirea dona iilor i a programului de desfă urare:  ț ș ș
           - prosusele  vor fi colectate într-un spa iu din incinta colii,  vor fi sortate i apoi ambalate ț ș ș
corespunzător pentru a fi transportate cu u urin ă;ș ț
           - se vor delega i alte sarcini, pe care elevii le pot realiza, cum ar fi efectuarea unor mici cumpărături ș
pentru persoanele în vârstă (după discu ii cu ace tia):  medicamente,  bunuri de larg consum, produe din pia ă,ț ș ț
achitarea unei facturi, etc.
           - se pot desfă ura i activită i gospodăre ti u oare,  cu care copii sunt obi nui i.ș ș ț ș ș ș ț
           - jocuri, vizionare de film sau alte activită i împreună cu copiii defavoriza i.ț ț
          5. Desfă urarea activită ilor (15 – 20 decembrie 2021,  10 – 14 aprilie 2022, 1 iunie 2022).ș ț
REZULTATE  A TEPTATEȘ
- Dezvoltarea spiritulu de întrajutorare i empatiei.ș
- Contribu ia la propria dezvoltare: stima de sine, descoperirea i punerea în valoare a unor noi abilită i, ț ș ț

dezvoltarea ini iativei personale.ț
- Con tientizarea faptului că pot contribui la starea de bine a unor persoane, copii sau bătrâni, că pot fi de ș

ajutor.
- Îmbunătă irea calită ii vie ii, chiar dacă pentru o perioadă scurtă, a persoanelor aflate în dificultate.ț ț ț
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- Dezvoltarea abilită ii de proiectare/organizare/desfă urare   a activită ilor de voluntariat  a cadrelor ț ș ț
didactice  implicate în proiect.

EVALUARE
- Impresiile elevilor participan i la activitate.ț
- Imagini de la desfă urarea activită ilor.ș ț
- Articole în presa locală.
- Realizarea unui padlet cu aspecte de la activită i (ț https://ro.padlet.com/dashboard).
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PARTENIAT EDUCA IONALȚ
CARAVANA PRIETENIEI

Prof. înv. pre colar  Cîrstea Alexandrina Adelinaș
coala Gimnazială Ș ,, erban Vodă CantacuzinoȘ ”, Călimăne tiș

                                    

                                
Coordonatori:  

                                                                                 

Prof. înv. pre colar                                                                     ș    Prof. înv. pre colarș
Pop Andreea    Cîrstea Alexandrina

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

 septembrie 2021 – iunie 2022

ARGUMENT:

La vârsta  preşcolară  procesul  educaţional  se  bazează în  special  pe    socializare  deoarece
principala nevoie a copiilor la această vârstă este aceea de integrare socială, de apartenenţă la un grup.

Prin intermediul acestui proiect se urmăreşte lărgirea grupului de apartenenţă a copiilor de la
grupă şi grădiniţă la mediul exterior, respectiv altă grădiniţă, prin derularea de activităţi comune şi prin
schimbul de materiale şi lucrări ce vor ajuta copiii să se cunoască şi să comunice.
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 Programa activitatilor instructiv-educative recomandă ca în cadrul activită ilor de educa ieț ț
pentru  societate  să  se  acorde o aten ie  deosebită  cunoa terii  de  către  copii  a  elementelor  specificeț ș
poporului român i zonei geografice în care locuiesc, cunoa terii obiceiurilor i tradi iilor populare.ș ș ș ț

 Am încheiat acest parteneriat ca să facem cunoscut copiilor frumuse ea portului popular,ț
tradi ii  i  obiceiuri  locale,  con tiin a  responsabilită ii  fată  de  copii  i  credin a în  valorile  sociale  iț ș ș ț ț ș ț ș
culturale.

 Preşcolarul este implicat în viaţa socială prin apartenenţa sa la familie, la grupurile de joc şi
de învăţare, dar şi prin relaţiile specifice pe care le poate stabili şi cu diverse instituţii şi organizaţii din
comunitatea în care trăieşte. De aceea procesul de socializare poate şi trebuie să înceapă de timpuriu.

SCOPUL PROIECTULUI:
Socializarea copiilor cu alţi copii de aceeaşi vârstă sau vârstă apropiată precum şi cunoaşterea

şi compararea activităţilor desfăşurate de fiecare grup de copii.

         OBIECTIVE: 
 Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi în

proiect;
 Promovarea  dialogului  şi  a  comunicării  între  pre colarii  celor  două  grădini e  implicate  în  acestș ț

proiect;
 Dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite;
 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, diversificarea

acestor activităţi şi mărirea numărului lor în viitor;
 Cunoaşterea specificului vieţii din mediul rural/urban;
 Realizarea unei colaborări între cadrele didactice ale şcolilor participante la parteneriat;

GRUP ŢINTĂ:
Preşcolari, cadre didactice, părinţi.

RESURSE: 
 Umane  : preşcolari, cadre didactice, părinţi
 Materiale:   hârtie colorată, adeziv, carioca, materiale textile, aparat foto, materiale didactice,

softuri educaţionale, Internet, etc.
 Financiare:   sponsorizări,  contribuţii  proprii  ale  cadrelor  didactice,  contribuţii  din  partea

părinţilor;


LOCUL DE DESFĂŞURARE:
                     Grădini a cu P.N. Sânbotin/Dăe ti;ț ș
                     Grădini a cu P.N. Jiblea Nouă/Călimăne tiț ș

MODALITǍŢI DE COMUNICARE:
 Schimb informaţional la distanţă;
 Întâlniri virtuale;
 Întâlniri faţă în faţă.

MODALITĂŢI DE REALIZARE:
■ expedierea  de  materiale  (tipuri  de  documente,  materiale ilustrative, postere, fotografii)
prin poşta electronică şi PTTR;
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■ realizarea unor schimburi de experienţă;
■ rapoarte de activitate;
■ diseminarea experienţei pozitive.

       PUNCTE TARI (ale aplicării proiectului):
● copiii vor cunoaşte alţi copii de vârsta lor sau vârstă apropiată;
● copiii vor cunoaşte alte tipuri de activităţi ce se pot derula în grădiniţă;
● atât copiii cât şi părinţii vor cunoaşte preocupările, obiceiurile şi tradiţiile  celorlalte localităţi;
● părinţii îşi vor împărtăşi experienţele;
● va spori eficienţa activităţilor instructiv-educative desfăşurate în grădiniţă;
● se va promova imaginea grădiniţei.

                                         

        PUNCTE SLABE (ale aplicării proiectului):
● posibil ca deplasările să se realizeze cu greu datorită puţinelor mijloace de transport şcolar;
● posibil ca unele materiale ce vor fi trimise prin poştă să se piardă;
● deplasările generează un grad sporit de stres – atât părinţilor, cât şi educatoarelor.

RESPONSABILITĂŢILE  COORDONATORILOR:
 stabilirea tematicii, a formei de realizare, a orarului şi a locului de desfăşurare a   activităţilor;
pregătirea materialelor şi a mijloacelor didactice;
organizarea şi desfăşurarea activităţilor conform graficului;
evaluarea rezultatelor prin mijloace şi  manifestări  specifice:  expoziţii,   portofolii,   spectacole,

concursuri.

TEHNICI DE MONITORIZARE: fotografii, consemnări în jurnal.

EVALUARE: 
 se va face prin exprimarea concluziilor i a impresiilor de către to i participan ii cuprin i înș ț ț ș

prezentul proiect (elevi, părin i, coordonatori)ț
 programe artistice cu diferite ocazii;
 realizarea unui sector cu obiecte de artă populară în grădiniţe şi şcoală;
 expoziţii comune cu lucrările copiilor;
 Albume.

MEDIATIZARE: avizierele grupelor, avizierele grădiniţelor, paginile web a grădiniţelor.

           

REZULTATE AŞTEPTATE:
 Implicarea unui număr cât mai mare de copii, educatoare şi părinţi într-un schimb de experienţă
între cele doua grădiniţe;
 Realizarea unui schimb de experienţă eficient prin care să se popularizeze experienţa pozitivă a
celor doua grădiniţe;
 Realizarea unui schimb de lucrări/mape/albume realizate de copiii celor doua grădiniţe cu care
se va organiza o expoziţie (trimise prin poştă);
 Închegarea unor relaţii de prietenie între copiii celor două grădiniţe prin realizarea unui C.D. şi
a unui album cu aspecte din activităţile desfăşurate în cadrul  proiectului.
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BENEFICIILE PROIECTULUI:
 Creşterea calităţii activităţii grădiniţelor în utilizarea materialelor din natură pentru amenajarea
spaţiului educaţional;
 Favorizarea competiţiei între copii dar şi între cadrele didactice;
 Valorificarea experienţei acumulate, a potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;
 Lichidarea rutinei, perfecţionarea continuă a cadrelor didactice.

SUSTENABILITARTEA PROIECTULUI:
         Ne propunem ca pe viitor cele două  grădiniţe să continue colaborarea şi să realizeze în comun
şi alte acţiuni, programe şi proiecte educaţionale pe diferite teme.

CALENDARUL ACTIVITĂ ILORȚ

Nr.
crt.

Tema activităţii Modalităti de realizare Perioada

1.
Contactarea partenerilor Elaborarea proiectului Septembrie

2.
,,Caravana prieteniei”

Prezentarea proiectului, sălile de grupă
ale celor doi parteneri implica iț Octombrie

3.
,, Să ne cunoaştem!” Vizită între cele două grădini eț Noiembrie

4
Sărbători i tradi ii de Crăciun i Anulș ț ș

Nou
Activită i practice desfă urate în celeț ș

două grădini eț
Invita ie la serbareț

Decembrie

5.
,,Cartea prieteniei” realizarea de

portofolii despre prietenie (poezii,
povestioare, desene etc.)

Activitati practice desfă urate în celeș
două grădini eț

Februarie

6.
,, Un măr i or pentru partenerul meuț ș ” Expoziţii cu lucrări realizate de copii-

schimb de lucrări
Martie

7.
„Hristos a înviat!” Felicitări de  Paşte- schimb de mesaje

şi lucrări

Aprilie

8. ,, Ziua Copilului e azi şi Ziua
Prieteniei ”

Desene pe asfalt/jocuri în curtea GPN
Sânbotin

Iunie
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PROIECT DE SUS INERE A COPIILOR CU PĂRIN I ÎN STRĂINATATEȚ Ț

Prof. Bucur Adriana
Grădiniţa cu P.P. „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Ploieşti 

ARGUMENT: 
Migrarea forţei de muncă şi consecinţele negative pe care le are asupra copiilor reprezintă

două fenomene extrem de complexe cu influenţe majore asupra familiei, şcolii, societăţii. Părăsirea
ţării  a unuia sau a ambilor părinţi  în căutarea unui loc de muncă este acum un lucru obişnuit în
familiile noastre şi în familiile celor din jurul nostru. Este privită ca o soluţie rapidă de rezolvare a
dificultăţilor  financiare.  Dar  această  intenţie  de  a  îmbunătăţi  starea  materială  a  familiei,  poate
produce în timp efecte dramatice pentru familie, în general, şi pentru copii, în special. Şcoala, prin
cadrele didactice şi prin reţeaua de consilieri şcolari, din păcate, destul de slab dezvoltată, poate să
intervină printr-un program bine articulat care să vină în sprijinul copiilor, al părinţilor, al cadrelor
didactice.

SCOP:
Eliminarea efectelor  negative cauzate  de migraţia  externă a forţei  de muncă,  în Grădiniţa

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Ploieşti.
OBIECTIVE:
Pentru preşcolari:

 Echilibrarea emoţională a copiilor cu părinţi migranţi;
 Conştientizarea, exprimarea şi controlarea stărilor afective;
 Aplicarea unor soluţii creative pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă aceştia;
 Integrarea cu uşurinţă în viaţa colectivului;
 Întărirea încrederii în forţele proprii;
 Canalizarea atenţiei preşcolarilor spre activităţi benefice;
 Menţinerea unor relaţii apropiate cu părinţii aflaţi peste hotare;
 Frecventarea grădiniţei cu regularitate;
 Înregistrarea unor rezultate încurajatoare pentru viitoarea activitate şcolară.
      Pentru cadrele didactice:
 Identificarea stărilor emoţionale ale copiilor;
 Recunoaşterea cu mai multă uşurinţă a copiilor cu nevoi afective;
 Formarea unor abilităţi de consiliere a preşcolarilor;
 Asimilarea unor noi tehnici de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de risc;
 Promovarea egalităţii de şanse;
 Formarea deprinderilor de lucru în echipă;
 Dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiei informaţionale computerizate.

GRUP ŢINTĂ: - preşcolarii ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în străinătate;
                                       - cadrele didactice ale Grădiniţei „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
                                          Ploieşti.       

DURATA: an şcolar 2021-2022

2299



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

PROGRAM DE CONSILIERE A PREŞCOLARILOR CARE AU PĂRINŢII ANGAJAŢI ÎN
MUNCĂ ÎN EXTERIORUL ŢĂRII

INVENTARUL ACTIVITĂŢILOR
 Întocmirea de către fiecare educatoare a unui raport care să ilustreze situaţia concretă

din fiecare grupă a copiilor care sunt lăsaţi acasă de părinţii care lucrează în străinătate. Se va realiza
o analiză a stării de fapt:

- numărul copiilor implicaţi în acest fenomen;
- modalitatea în care se asigură supravegherea preşcolarilor;
- evoluţia la învăţătură a copiilor;
- atitudinile comportamentale ale copiilor faţă de colegi şi faţă de adulţii  cu care intră în

contact.
 Aplicarea  unor  chestionare în  scopul  colectării  unor  date  şi  informaţii  pentru

identificarea  nevoilor  copilului.  Consemnarea  observaţiilor,  a  concluziilor  şi  a  măsurilor  care  se
impun în „Fişa de caracterizare psiho-pedagogică a preşcolarului”.

 Efectuarea unor  vizite la domiciliu pentru a menţine o relaţie apropiată cu părintele
sau cu bunicii în grija cărora a rămas copilul, pentru a se convinge de unele informaţii furnizate de
membrii familiei. Se au în vedere următoarele aspectele:

- condiţiile de viaţă şi muncă;
- situaţia materială ;
- pregătirea şcolară a membrilor;
- modul în care păstrează legătura cu cei plecaţi;
- relaţiile care se stabilesc între copil şi cei în grija cărora se află.

 Desfăşurarea în cadrul Domeniului „Om şi societate”, ţinând cont de particularităţile
de vârstă, a unor convorbiri legate de fenomenul migraţiei forţei de muncă în societatea noastră şi de
implicarea lor directă în acest fenomen.

 Confecţionarea unor daruri   pentru părinţii  plecaţi,  în cadrul activităţilor  practice:
„Mărţişor pentru mămica”, „Dar de 8 Martie”, „Cadou pentru tatăl meu”.

 Redactarea  Scrisorii  către tatăl  meu/mama mea, în  care copilul  să povestească în
cuvinte sau în desene tot ceea ce au făcut, bun sau rău, în ultimul timp.

 Stabilirea de comun acord, educatoare-copii,  a  Regulamentului grupei, prin care se
stabilesc regulile de comportare în cadrul colectivului;

 Atribuirea unor responsabilităţi la nivelul clasei sau acasă pentru a căpăta încredere în
forţele proprii, pentru creşterea stimei de sine, pentru a învăţa să-şi organizeze viaţa, pentru a deveni
punctual şi respectuos în societate.

 Implicarea copiilor în munci simple, specifice vârstei, la grădiniţă şi acasă, ţinând cont
de capacităţile de a susţine acele activităţi,  fără a avea consecinţe negative asupra dezvoltării  lor
fizice.

 Desfăşurarea unui nou  curriculum la decizia şcolii,  intitulat  „Micul actor”, în care
copilul  se  exprimă  liber,  îşi  manifestă  creativitatea  şi  talentul  artistic,  iar  colectivul  se  sudează.
Spectacolele sunt filmate, postate pe internet sau trimise părinţilor plecaţi în străinătate.
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 Organizarea unor activităţi pentru petrecerea timpului liber în care să fie cooptaţi toţi
copiii grădiniţei pentru a pune bazele unor relaţii de prietenie:

- plimbări, excursii, drumeţii;
- vizite la diferite muzee;
- vizionarea unor spectacole de teatru de păpuşi;
- întreceri sportive;
- practicarea sistematică şi organizată a unor sporturi, cum ar fi înotul la Bazinul „Vega”,

dansul sportiv la Palatul Copiilor din Ploieşti, şahul la Clubul „Petrolul”;
- serbări prilejuite de diverse evenimente.

 Încheierea  unor  parteneriate care  contribuie  la  socializarea  şi  responsabilizarea
copiilor.  Instituţiile-partenere  sunt:  Muzeul  Judeţean  de  Istorie  şi  Arheologie  Prahova,  Muzeul
Judeţean  de  Artă  Prahova,  Muzeul  Ştiinţelor  Naturii,  Biserica  „Sfântul  Anton”  Ploieşti,  Poliţia
Rutieră Prahova.

 Punerea bazelor muncii în echipă prin promovarea metodelor interactive de grup care
dezvoltă gândirea democratică a copiilor, stimulează cooperarea şi ajutorul reciproc, educă toleranţa
şi respectarea regulilor, cultivă curajul, încrederea în propriile forţe, stăpânirea de sine, învaţă copiii
cum să înveţe etc.

 Sprijinirea relaţiilor de prietenie între copiii care au părinţii plecaţi din ţară şi cei care
îi au alături de ei. Implicarea copiilor rămaşi pentru o perioadă fără un părinte sau fără ambii părinţi
în  viaţa  de familie  normală  a  colegilor  prin:  participarea  la  aniversări  serbate  în  cadru familial,
organizarea unor excursii, efectuarea temelor, deplasarea împreună spre casă etc. Astfel, vor menţine
contactul cu viaţa de familie echilibrată şi nu vor fi atraşi de companii periculoase.

 Susţinerea  unor  şedinţe  cu  părinţii în  care  aceştia  să  fie  instruiţi  în  legătură  cu
modalitatea în care trebuie să anunţe şcoala şi autorităţile locale atunci când intenţionează să plece
din ţară, pentru a se putea interveni în cazuri de risc.

 Invitarea  părinţilor  sau  bunicilor  rămaşi  cu  copiii  la  consultaţii în  care  să  se
întâlnească cu educatoarele, directoarea, consilierul şcolar pentru a fi la curent cu progresele copiilor,
cu necesităţile, dorinţele, aspiraţiile lor.

 Iniţierea unor  lectorate speciale,  pe calea Internet-ului,  cu părinţii  care au ales  să
muncească în străinătate, dar care sunt interesaţi să cunoască tot ceea ce se întâmplă cu copilul rămas
acasă.

 Organizarea unor schimburi de experienţe între cadrele didactice din unitatea noastră
sau între aceştia şi cei din alte unităţi şcolare care au luat contact cu situaţia delicată a emigrării forţei
de muncă, prezentarea celor mai eficiente sau originale metode folosite în soluţionarea problemelor.

 Întărirea dialogului cu autorităţile statului în vederea:
- identificării copiilor cu părinţi migranţi, 
- deţinerii unei evidenţe clare în legătură cu numărul copiilor rămaşi singuri şi persoanele

care le asigură supravegherea;
-  evaluării  gradului  de  risc,  după  anumite  criterii  (condiţii  de  locuit,  resurse  financiare,

frecventarea grădiniţei, performanţe înregistrate);
- înfiinţării de servicii pentru copiii cu părinţi care lucrează peste hotare.
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MODALITĂŢI DE MOTIVARE A CADRELOR DIDACTICE

Multe unităţi şcolare se află în situaţia delicată de a avea un număr mare de cadre didactice
necalificate,  pentru că,  nemulţumite  de faptul  că nu sunt apreciate  la  adevărata  lor  valoare,  cele
calificate au găsit soluţia de a părăsi ţara. Pentru a nu se afla şi unitatea noastră în această situaţie,
este nevoie ca personalul didactic să fie motivat prin diferite modalităţi:

 Încurajarea cadrelor didactice să obţină toate gradele, să-şi completeze studiile prin
frecventarea  cursurilor  unor  instituţii  de  învăţământ  superior,  să  urmeze  diverse  cursuri  de
perfecţionare. Dintre cele 15 educatoare, toate cele 8 cadre didactice cu vechime mai mare au gradul
didactic I, celelalte 7 fiind debutante. În privinţa pregătirii, 8 au absolvit studii de licenţă, 4 sunt încă
studente, iar 3 sunt înscrise la studii de masterat.  Aproape toate cadrele didactice au participat la
cursurile  de formare  continuă  desfăşurate  la  Casa Corpului  Didactic  Prahova şi  la  Universitatea
„Petrol-Gaze”  Ploieşti.  Printre  acestea  se  numără:  „Management  şi  comunicare”,  „Tehnici
Informaţionale  Computerizate”,  „Strategii  de  învăţare  activă  pentru  dezvoltarea  gândirii  critice”,
„Management educaţional şi integrare europeană”, „Noi didactici în viziune transdisciplinară”, „De
Magister II”.

 Susţinerea personalului didactic pentru obţinerea salariilor şi gradaţiilor de merit. Din
unitatea  noastră,  anual  participă  la  concursul  de  acordare  a  acestora  mai  multe  cadre  didactice.
Acum, beneficiem de 4 gradaţii de merit..

 Participarea şi obţinerea unor rezultate meritorii la diferite concursuri desfăşurate cu
preşcolarii: „Piticot”, „Cu Europa...la joacă”, „Magia iernii”, „Vine, vine Moş Crăciun!”, „Artă şi
creaţie în lumea mirifică a lui Andersen” etc.

 Cultivarea  relaţiilor  de  colegialitate  şi  prietenie  între  cadrele  didactice  prin
organizarea  unor  excursii  sau  drumeţii,  a  unor  întruniri  cu  diferite  ocazii:  zile  de  naştere,  zile
onomastice, 8 Martie, Sărbătoare de Crăciun.

 Îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de lucru, modernizarea continuă a localului,
montarea  unui  sistem  de  supraveghere,   amenajarea  unei  săli  de  festivităţi  pentru  desfăşurarea
serbărilor,  a  unei  săli  de  sport  şi  a  unei  săli  de  mese,  dotarea  fiecărei  grupe  cu  mobilier  nou,
calculator, sistem „Home Cinema”.

CONCLUZII
Familia are dreptul de a alege să migreze în căutarea unui loc de muncă şi dreptul de a se

despărţi  de propriul copil pentru o perioadă de timp. Nimeni nu poate interzice acest  lucru.  Dar
înlăturarea  consecinţelor  negative  ale  migraţiei  externe  a  părinţilor  trebuie  să  se  afle  în  centrul
preocupărilor oamenilor de şcoală.

„Plecarea părinţilor la muncă în străinătate reprezintă un fenomen social cu impact complex
asupra dinamicii  şi funcţionalităţii  familiei,  copiii rămaşi singuri acasă sunt victime ale neglijării
(emoţionale, educaţionale, medicale etc.).

Datorită nesupravegherii, aceşti copii devin vulnerabili la abuz, exploatare prin muncă şi alte
situaţii  de  risc,  cu  consecinţe  negative  pe  termen  scurt  şi  lung,  care  necesită  a  intervenţie
pluridisciplinară specializată.” (Toth şi alţii, 2008, p.3)
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În condiţiile date, se impune o campanie de avertizare a întregii societăţi asupra pericolelor
care ameninţă  şcoala  ca urmare a  migraţiei  forţei  de muncă în  exterior,  cât  şi  asupra necesităţii
respectării prevederilor legale de către părinţii care aleg această cale.

BIBLIOGRAFIE

 Schifirneţ, Constantin, Sociologia profesiilor, Comunicare Ro., Bucureşti, 2005;
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COPIL CA TINE SUNT SI EU!
Campanie de voluntariat i actiune comunitarăș

Prof. Dutcovici Marinela Anca
  Grădini a cu Program Prelungit ,,Prichindel”ț

ARGUMENT

       În  perioada pre colară,copilulș  trăie te  o  amplificare  i  diversificare  a  stărilor  afective  i  i  seș ș ș
conturează  posibilitatea de evaluare interioară a acestora.  El experimentează emo ii din ce în ce maiț
complexe  i  mai  nuan ate,rela iile  afective  si  stările  emo ionale  conturând  ceea  ce  denumimș ț ț ț
„inteligen a emo ionala”. Ea este aceea care ne ajută să ne facem placu i în colectivul din care facemț ț ț
parte, să putem comunica eficient,să tim să ne apropiem de cei pe care-i simpatizăm sau de cei peș
care  vrem să-i  ajutăm,fiind  factorul  de  legătură,liantul  între  o  persoană  i  mediul  din  care  faceș
aceasta parte.
    În acest context,unul dintre obiectivele educa iei pre colare este educarea copiilor în sensulț ș
omeniei,a generozită ii, a receptivită ii la triste ile , neplăcerile dar i bucuriile celor din jur.ț ț ț ș

Înţelegând  că  viaţa  socială  impune  astăzi  cerinţe  diferite  de  cele  cărora  până  nu  demult
trebuia să le răspundem , ne-am propus să organizăm activităţi prin care să formăm copiilor, încă de
la cea mai fragedă vârstă, deprinderi şi capacităţi în acord cu solicitările specifice noilor realităţi
sociale : spirit democratic, spirit de iniţiativă, încredere în forţele proprii, toleranţă şi respect pentru
ceilalţi, perseverenţă, spirit de răspundere, respect pentru normele sociale. 

Orice activitate desfăşurată în grădiniţă constituie o lecţie de viaţă.Cu cât copilul cunoaşte
mai multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său. 
Acţiunile umanitare desfăşurate cu copiii din grădiniţă au o valoare formativă deosebită. Astfel ei
explorează medii mai puţin cunoscute lor, îşi îmbunătăţesc experienţa de viaţă, învaţă să respecte şi
să preţuiască pe cei din jurul lor, devin generoşi şi sociabili. 

Nu este suficient doar să sprijinim copiii defavoriza i , ci să socializăm cu ei, să- i iubim i să-ț ș
i respectăm pentru integrarea lor socială, şi mai târziu, profesională. 

Prezentarea realită ii triste , cutremurătoare uneori, cu care se confruntă unii copii din zone iț ș
familii  defavorizate  reprezintă  un  punct  de  plecare  în  formarea  i  exersarea  atitudinii  de  viitorș
cetă ean responsabil, implicat i sufletist. ț ș
       Provocarea de a participa la un astfel de proiect educaţional, este acela de a-i sensibiliza pe copii
faţă  de  tot  ceea  ce-i  înconjoară  şi  de  a  le  dezvolta  comportamente  şi  atitudini  sociale  active,
responsabile, tolerante, deschise, comunicative şi autoevaluative.

SCOPUL PROIECTULUI :  Implicarea părin ilorsi a copiilor în ac iuni ce urmăresc formarea şiț ț
exersarea  comportamentului  prosocial  ,  empatic  fa ă  de  copii  ce  provin  din  medii  socialeț
defavorizate  .

OBIECTIVE:
 Formarea  i  exersarea   comportamentelor  şi  atitudinilor  sociale  active,  responsabile,ș

tolerante, deschise,empatice  
 Formarea şi educarea spiritului moral-civic, de într-ajutorare de  la vârste foarte mici; 
 Educarea dragostei ,a  respectului i compasiunii faţă de persoanele defavorizate ;  ș
 Încurajarea participanţilor preşcolari în scopul dezvoltării, promovării şi menţinerii iniţiativei,

devotamentului şi participării lor la proiecte de acţiune comunitară.
 Stimularea comportamentului participativ al copiilor la diferite acţiuni
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 Stimularea  mentală,  socială  şi  comportamentală  a  copiilor  din  grupuri  dezavantajate  prin
activităţi  creative,  de  imaginaţie  şi  terapeutice,  cum ar  fi  artele  plastice,  arta  dramatică,
întreceri sportive, muzica, petrecerea timpului liber .

 Promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor în spaţiul unită ilor colare participante iț ș ș
al comunită iiț

 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a respectului pentru toate persoanele, a comunicării
interpersonale şi a relaţionării.

 Implicarea voluntară a copiilor i părin ilor în ac iunile din proiect i acordarea sprijinuluiș ț ț ș
material necesar ; 

GRUPUL ŢINTĂ:
pre colari de la G.P.P.,,Prichindel” - Suceavaș

ORGANIZATOR :
Prof. Dutcovici Marinela Anca

 PARTENERI: implica i în proiectț
 Mass- Media locală

 Părin i ai pre colarilor ț ș

BENEFICIARI:
 Direc i: -     ț pre colarii  la G. P. P. ,,Prichindel” Suceava implica i în campanieș ț

- copiii de la G.P.N.Călineşti Enache   implica i în campanie ț
 Indirec i:- ț părin ii pre colarilor, ț ș

- cadrele didactice de la nivelul fiecărei unită i partenere  ț
- pre colariii din grădini ăș ț
- familiile copiilor 
- comunitatea locală

LOCUL DE DESFĂŞURARE: G.P.P.,,Prichindel”- Suceava ,
G.P.N.Călineşti Enache   

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: 23 mai – 3 iunie 2017

RESURSE:
a)UMANE

 prescolari de la G.P.P.,,Prichindel”;
 copiii de la G.P.N.Călineşti Enache   - Suceava 
 cadre didactice;
 părinţi;

b)RESURSE MATERIALE
 baza didactica a celor doua unităţi;

c)FINANCIARE
 dona ii ale  părin ilor i copiilor;ț ț ș
 sponsorizări;

EVALUARE:album foto , înregistrări video, popularizarea activită ilorț
REZULTATE A TEPTATEȘ

 la nivelul copiilor:  Formarea i exersarea  comportamentelor şi atitudinilor sociale active,ș
responsabile, tolerante, deschise,empatice  
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 la nivelul cadrelor didactice:Exersarea capacită ilor i abilită ilor didactice de organizare aț ș ț
unor activită i de voluntariat i ac iune comunitară care să contribuie la formarea i devenireaț ș ț ș
viitorului cetă ean ; ț

 la nivelul părin ilor i a altor factori educa ionali din comunitate:ț ș ț sporirea disponibilită iiț
i a dorin ei de implicare a părin ilor,  a tuturor factorilor educa ionali  în activită i  care săș ț ț ț ț

contribuie la corecta integrarea copiilor în via a socială;ț

DISEMINARE
Rezultatele proiectului i experien a pozitivă se for face cunoscute tuturor participan ilor, comunită iiș ț ț ț
locale, prin diferite mijloace de comunicare:

 Prezentarea proiectului la avizierul grădiniţei;
 Comisia metodică
 Articole în presă
 Expozi ii i albume foto ț ș
 Prezentări video

MONITORIZAREA I EVALUAREA PROIECTULUI:Ș
Se vaurmări:

 desfă urarea activită ilor cuprinse în proiect;ș ț
 modul în care sunt îndeplinite responsabilită ile i cum reac ionează participan ii la proiect;ț ș ț ț
 impactul implementării proiectului asupra grupului intă i asupra institu iilor partenereț ș ț

GRAFICUL ACTIVITĂ ILOR :Ț
NR.
CRT

TEMA
ACTIVITĂ IIȚ

MIJLOC DE
REALIZARE

LOCUL
DESFĂ URĂRIIȘ

RESPONSABIL

1 ,,Bucuro i deș
cuno tin ă”ș ț

Prezentare Power Point
scrisori, fotografii,imagini
de prezentare a celor două

unită i partenereț

G.P.P.,,Prichindel”
-Suceava

Sala de grupă

Cadre didactic:
organizatori/
colaboratori

de la
G.P.P.,,Prichindel”

- Suceava
2 ,,Prieteni la

distan ă”ț
Desene realizate de copii G.P.P.,,Prichindel”

-Suceava
Sala de grupă

Cadre didactic:
organizatori/
colaboratori

de la
G.P.P.,,Prichindel”

- Suceava
3 ,,Diferi i,  darț

egali”
Povestirea educatoarei G.P.P.,,Prichindel”

-Suceava
Sala de grupă

Cadre didactic:
organizatori/
colaboratori

de la
G.P.P.,,Prichindel”

- Suceava
4 ,, i eu doresc săȘ

fac o faptă
bună!”

Convorbire- exerci iiț
pentru  stimularea empatiei

G.P.P.,,Prichindel”
-Suceava

Sala de grupă

Cadre didactic:
organizatori/
colaboratori

de la
G.P.P.,,Prichindel”

- Suceava
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5 ,,Cu drag ,
pentru prietenul

meu”

Realizarea de felicitări,
cadouri pt. copiii de la

G.P.N.Călineşti Enache
Colectarea de cadouri

pentru copiii de la
G.P.N.Călineşti Enache

G.P.P.,,Prichindel„
-Suceava

Sala de grupă

Cadre didactic:
organizatori/
colaboratori

de la
G.P.P.,,Prichindel”

- Suceava
6 ,,Bucuria de a

dărui”
Întâlnirea copiilor de la

cele două unită i colare iț ș ș
oferirea cadourilor .

G.P.N.Călineşti
Enache

Cadre didactic:
organizatori/
colaboratori

de la
G.P.P.,,Prichindel”

- Suceava
7. ,, Împreună ne

jucăm!”
Jocuri  de  mi careș
/distractive   organizate  cu
copiii  de  la  cele  două
unită i  în  curteaț
G.P.N.Călineşti Enache 

G.P.N.Călineşti
Enache

Cadre didactic:
organizatori/
colaboratori

de la
G.P.P.,,Prichindel”

- Suceava
8

„Copacul
prieteniei”

Realizarea unei lucrări
colective –desen pe asfalt

G.P.N.Călineşti
Enache

Cadre didactic:
organizatori/
colaboratori

de la
G.P.P.,,Prichindel”

- Suceava
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Lasă teatrul să intre în via a ta!ț

-vizionarea unei piese de teatru-

Prof. Claudiu Cristian Chirilă

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Boto aniș

 Argument

Adolescen ii  din  zilele  noastre  sunt  tenta i  să- i  petreacă  timpul  liber  cu  activită i  needucative iț ț ș ț ș
nesănătoase (jocul excesiv pe calculator, vizionarea programelor TV needucative, frecventarea  teraselor i aș
barurilor). Motiva ia unor astfel de alegeri stă, cu siguran ă, i în necunoa terea sau ignorarea unor alternativeț ț ș ș
de tip cultural. De aceea, se recomandă ca în cadrul institu iilor colare să existe ini iative de vizionare a unorț ș ț
piese de teatru, spre exemplu, care să fie adecvate vârstei lor, nevoilor i obiectivelor pe care le au ace tia.ș ș

O piesă de teatru cu scop educativ este destinată unui grup intă, astfel încât, de cele mai multe oriț
personajele sunt o oglindă a spectatorilor. Astfel, atenţia spectatorilor poate fi captată mai uşor, iar încetul cu
încetul ei devin implicaţi într-o experienţă atât psihologic, cât şi spiritual. Aşadar, influenţa piesei de teatru
devine  una  mai  complexă  care  îşi  propune să  schimbe  nu  numai  cunoştinţele,  cât  şi  atitudinea,
comportamentul, intelectul etc.

Cu toate acestea, pentru a avea un impact puternic, pe lângă influenţa afectivă, teatrul ca metodă de
educare trebuie să transmită mesaje puternice prin intermediul scenelor.

Educaţia oamenilor trebuie realizată în mod constant, indiferent de vârstă, prin diferite metode, iar
teatrul este una dintre ele i reuşeşte să dezbată teme i motive ce ating limitele curiozităţii umane. Tocmaiș ș
această capacitate a teatrului de a se apropia de suflet, face din acesta o metodă de educare unică!

 Profesor organizator:
prof. CHIRILĂ Claudiu Cristian 

 Grup intă:ț
Elevii clasei a X-a I de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Boto aniș

 Beneficiari: 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Boto ani ș
Teatrul Na ional „Mihai Eminescu” din Boto aniț ș

 Temă
Teatrul – alternativă de a petrece timpul liber

 Obiective generale/scop:
Informarea  liceenilor despre evenimentele culturale care au loc în jude ul din care fac parte, facilitareaț
accesului acestora la unul dintre aceste evenimente; 
Îmbogă irea cuno tin elor, schimbarea atitudinilor, comportamentului i modului de gândire a liceenilor.ț ș ț ș

 Obiective specifice:
Să identifice şi să utilizeze unele aspecte de via ă  transpuse pe scenăț
Să aprofundeze unele aspecte de via ă, să le analizeze i să stabilească unele solu ii adecvateț ș ț
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Să socializeze, să comunice, să se cunoască reciproc ca urmare a implicării în cadrul grupului intăț
Să formeze i să manifeste interes pentru o eventuală carieră în domeniuș
Să dezvolte o atitudine  pozitivă fa ă de sine i fa ă de ceilal iț ș ț ț
Să  valorifice  con inutul  informa iilor  dobândite  i  a  activită ilorț ț ș ț
desfă urate ș

 Resurse umane: 
Direct:  elevii  clasei  a  X-a  I  de  la  Colegiul  Tehnic  „Gheorghe
Asachi” Boto aniș
Indirect: părin ii elevilor, ceilal i elevi ai liceului care nu participăț ț la
vizionarea  piesei de teatru (prin diseminările ulterioare, discu iileț
pe  care  le  vor  purta  cu  ceilal i  elevi),  comunitatea  locală  (prinț
impactul  pe  care  piesa  de  teatru  l-ar  avea  asupra  elevilor
participan i)ț

 Resurse materiale: fonduri proprii ale elevilor i ale cadrelor didactice  participante, care sunt relativș
reduse, inând cont de faptul că un asemenea eveniment la care participă un grup organizat poate beneficiaț
de reduceri, aparat foto pentru surprinderea de imagini relevante...

 Durata:  circa 4 ore (incluzând timpul petrecut pentru organizarea grupului care se întâlne te în sala deș
clasă sau în curtea colegiului, deplasarea până  la sala de spectacol i durata piesei de teatru, eventual oș
mică pauză pentru masă, suveniruri, discu ii, impresii, poze); ț

Piesa de teatru aleasă este organizată de Teatrul Na ional „Mihai Eminescu” din Boto ani, i are loc la Casaț ș ș
Tineretului, sâmbătă,......................: Conu Leonida fa ă cu reac iuneaț ț  de I.L. Caragiale.

Regia artistică şi coloană sonoră:
Mihai Donţu
Scenografia:
Mihai Pastramagiu

Distribu ia:ț
Efimiţa - Narcisa Vornicu
Safta - Petruţ Butuman
Leonida - Mihail Donţu
Fantoma lui Garibaldi - Constantin Adam

 Activită i desfă urateț ș
Documentarea  în  legătură  cu  evenimentele  culturale  din  perioada  respectivă,  selec ionarea  celorț
relevante pentru grupul intăț
Alegerea piesei de teatru, documentarea asupra acesteia (pregătirea  informa ională  înaintea vizionăriiț
piesei în ceea ce prive te scenariul,  distribu ia actorilor,  regia,  contextul socio-istoric de realizare aș ț
piesei etc.)
Rezervarea locurilor, procurarea  biletelor, deplasarea  până la sala de spectacol
Vizionarea  propriu-zisă a piesei de teatru
Discu ii pe baza subiectului piesei de teatru, impresii după terminarea acesteiaț
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Interviuri, fotografii-amintire cu actorii
Întâlnire pentru evaluarea rezultatelor, diseminarea impresiilor i concluziilorș
Schimbarea  comportamentului persoanelor implicate i, indirect, al celorlal i.ș ț

Proiect educa ionalț
Sunt mândru că sunt român

      

                                                                          Ciubotariu Dorina
                                                                                                     Liceul Tehnologic ”N.Bălcescu”Flămânzi

Scopul proiectului:
Cultivarea dragostei şi respectului faţă de ţară.
Conturarea profilului spiritual al poporului român.
Optimizarea procesului de asimilare a valorilor culturale, astfel încât elevul să devină continuator,

păstrător şi creator al acestora.
Motivaţia:

Activitatea constituie un bun prilej  de a insufla copiilor  sentimente de dragoste şi  respect  pentru:
limba română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, istoria şi eroii
noştri. De asemenea este o ocazie de a ne arăta mândria că suntem descendenţii unor oameni curajoşi, iubitori
de neam şi ţară.  În condiţiile în care influenţele exterioare ne marchează negativ sistemul de valori spirituale,
este necesară şi binevenită organizarea activităţilor cu încărcătură patriotică ce promovează tot ceea ce este
autentic românesc şi valoros.

Educaţia şcolară nu constituie decât o parte din educaţia copilului. O bună parte a educaţiei acestuia se
petrece în afara şcolii. Atitudinea comunităţii, cooperarea în cadrul acesteia, influenţează rezultatele şcolare
ale  elevilor  prin  creşterea  motivaţiei  pentru  învăţare.  Ideea  dezvoltării  personale  şi  reuşitei  conduce  la
motivaţie crescută şi satisfacţie, atât pentru elevi , cât şi pentru cadrele didactice (ca modelatori şi emiţători de
valori).

Pentru a-şi forma competenţele necesare integrării în societate, este necesar să li se creeze elevilor,
posibilitatea de a-şi manifesta iniţiativa în toate domeniile vieţii şcolare şi extraşcolare, să lucreze în grup
pentru soluţionarea problemelor, să li se permită alegerea metodei care li se potriveşte, dintr-o diversitate de
modele cunoscute, să acţioneze la cele mai ridicate standarde.

Proiectul promovează cooperarea între elevi, cadre didactice şi comunitate, motivându-i să schimbe
informaţii, să exploreze şi să înveţe unii de la alţii. Elevii au ocazia lărgirii propriilor orizonturi descoperind şi
redescoperind valori culturale si spirituale, dobândind noi abilităţi de buni români.
      Atitudinea elevilor faţă de valorile culturale poate fi modelată în condiţiile în care aceştia au:

- convingerea că implicarea în viaţa comunităţii (prin instrumentele pe care le au la dispoziţie) conduce la
descoperirea şi conştientizarea valorilor şi „rădăcinilor” lor;

- certitudinea că orice obiectiv propus se poate obţine cu răbdare, tenacitate, ambiţie şi pasiune;
- convingerea că o gândire pozitivă deschide drumul spre reuşită, astfel concretizându-se idealul personal.

Obiective specifice
 formarea conştiinţei patriotice şi manifestarea respectului faţă de România şi poporul român;
 evidenţierea evenimentelor istorice importante;
 manifestarea afecţiunii faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri;
 identificarea însemnelor ţării (steag, stemă, imn);
 formarea atitudinii de respect faţă de simbolurile României;
 facilitarea accesului elevilor la valorile culturale;
 stimularea interesului şi motivarea elevilor în redescoperirea identităţii spirituale în cadrul comunităţii;
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 împărtăşirea  unei  viziuni  comune  asupra  integrării  valorilor  culturale  ale  comunităţii  locale  în
patrimoniul naţional/european;

 creşterea eficienţei şcolii în procesul de educare pentru valori;
 implicarea elevilor în activităţile proiectului, în concordanţă cu motivaţia, interesele şi aptitudinile lor;
 facilitarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare şi receptare a informaţiilor, de lucru în colaborare.

Resurse materiale
Harta  României,  harta  regiunilor  istorice,  Stema  României,  planşe  cu  imagini  reprezentând  personalităţi
istorice, steag, CD-uri cu muzică, calculator, culori, hârtie creponată, fire textile, hârtie colorată, prezentări
PowerPoint, jocuri-soft educaţional, fişe de lucru, fişă de documentare, puzzle.
Derularea proiectului
       Activităţile proiectului pun în evidenţă aspecte culturale, istorice, bogăţii şi frumuseţi ale ţării noastre.

1. Fiecare a pus câte o piatră la temelia României de astăzi:
- Scurtă istorie a românilor - popor născut creştin
- Personalităţi ale culturii române

2. Inventatori români şi invenţiile lor
3. România noastră:

- Edificii culturale şi spirituale
- Monumente ale naturii

Fiecare  activitate  în  parte  cuprinde  secvenţe  de  documentare/învăţare,  descoperire,  redescoperire,
feed-back/evaluare prin intermediul jocurilor interactive (soft-uri educaţionale).
Rezultatele proiectului şi impactul scontat:

 Asigurarea participării active  în vederea obţinerii performanţelor;
 Realizarea unor portofolii;
 Realizarea unei colecţii de desene realizate în spaţiul virtual;
 Integrarea resurselor rezultate în activităţile ulterioare;
 Impactul asupra elevilor:

- sensibilizarea elevilor privind valorile autentice româneşti;
- stimularea interesului faţă de promovarea valorilor naţionale;
- conştientizarea  faptului  că  identitatea  naţională  este  un  dar  sacru,  că  aparţinem gliei

strămoşeşti;
- demonstrarea dragostei de ţară şi a mândriei de a fi român;
- conştientizarea rolului tradiţiilor culturale în propria educaţie;
- îmbunătăţirea abilităţilor sociale, atitudinilor civice;
- valorificarea aptitudinilor artistice;
- creşterea încrederii şi stimei de sine.

Se doreşte ca elevii să simtă din plin bucuria de a fi român, să arate disponibilitate în desfăşurarea activităţilor
care îi fac mai sensibili, mai cooperanţi, mai creativi şi mai entuziaşti.

 Impactul asupra şcolii şi comunităţii:
- îmbunătăţirea cooperării între partenerii educaţionali;
- realizarea materialului suport pentru orele de consiliere şi orientare;
- creşterea prestigiului şcolii.

Extinderea proiectului
Proiectul  se  poate  extinde  la  nivelul  tuturor  claselor  gimnaziale.  Se  poate  desfăşura  şi  în  cadrul

activităţilor  „Şcoala  Altfel”, sub  denumiri  generice  ca „Valori  de  ieri,  pentru  generaţia  de  mâine” sau
„Patrimoniul naţional în atenţia şcolii şi a comunităţii”.
Evaluare
Indicatori calitativi

- Calitatea activităţilor realizate ca produs de echipă;
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- Dezvoltarea comunicării între partenerii educaţionali direcţi şi indirecţi;
- Implicarea echilibrată a tuturor membrilor echipei în realizarea sarcinilor ce le revin;
- Creşterea prestigiului unităţii şcolare.

PROIECT EDUCA IONAL Ț

Prof. Enache Adelina Florentina
coala Gimnazială Nr. 2 BufteaȘ

ECHIPA DE PROIECT: 
Cadru didactic coordonator
               Prof. Enache Adelina Florentina, 

MEMBRI: 
Se enumeră persoanele implicate

b.Elevi voluntari 54(numărul)
    Beneficiari 30 (numărul).
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           BENEFICIARI = elevi cu CES, copii/ persoane din categorii sociale vulnerabile (copii din medii
defavorizate; persoane singure sau izolate; persoane în vârstă; familii monoparentale cu mul i copii; copiiț
pleca i  cu  părin ii  la  muncă  în  străinătate;  elevi  cu  rezultate  slabe  la  învă ătură;  copii  afecta i  psiho-ț ț ț ț
emo ional de pandemie etc.)ț

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. TITLUL PROIECTULUI:  ”Construim viitorul”, în cadrul Campaniei ”Pentru că ne pasă!

2. SCOP:  Cre terea calită ii vie ii voluntarilor i a beneficiarilor;ș ț ț ș
Prevenirea abandonului colar;ș
Combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele 

economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii

3.OBIECTIVE: 
-Implicarea elevilor voluntari în activită i desfă urate cu persoane aflate în dificultate;ț ș
-Îmbunătă irea experien elor de via ă ale voluntarilor;ț ț ț
-Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor beneficiari;ș ș ț ș ș
-Depă irea barierelor legate de procesul de învă are;ș ț
-Dezvoltarea la voluntari a următoarelor calită i: ini iativă, angajament i ingeniozitate; ț ț ș
responsabilitate, creativitate, flexibilitate, empatie. 
-Implicarea personală în găsirea i aplicarea de solu ii la problemele comunită ii locale.ș ț ț

4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: ianuarie 2021  – august 2021
5. GRUP ŢINTĂ/ BENEFICIARI:  30 elevi , nivel PRIMAR/ GIMNAZIAL 
                          BENEFICIARI = elevi cu CES, copii/ persoane din categorii sociale vulnerabile (copii din
medii defavorizate; persoane singure sau izolate; persoane în vârstă; familii monoparentale cu mul i copii;ț
copii pleca i cu părin ii la muncă în străinătate; elevi cu rezultate slabe la învă ătură; copii afecta i psiho-ț ț ț ț
emo ional de pandemie etc.)ț

6. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Activitatea numărul: 1
Titlul/ domeniul activităţii : Pregătirea activită ilor / selectarea grupelor de voluntari/ ț

identificarea beneficiarilor

Perioada  desfă urării: ș ianuarie 2021
Participanţi:  54 elevi voluntari i 30elevi  beneficiari  ș
Parteneri:
Responsabili de activitate: Enache Adelina Florentina

Locul desfă urării:ș În fiecare  coalăș
Resurse necesare: Computer, internet, prezentări power-point
Strategii de realizare: Videoconferin ăț
Modalităţi de evaluare: interviu
Descrierea activităţii: (Actiuni / activitati concrete; )

•  Prezentare Strategia Na ională de Actiune Comunitară- arc peste timpț
• Prezentarea activită ii derulate/raportate  -în cadrul SNAC, semestrul I, an colar 2019-2020ț ș
• Selectarea elevilor voluntari i formarea echipelor de lucru. Activitate de intercunoa tere pe baza ș ș
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interac iunilor din sesiuni online organizate cu elevii.ț
Rezultate a teptate: ș

 Implicarea cât mai multor voluntari in ac iuni SNAC.ț

Activitatea numărul: 2
Titlul/ domeniul activităţii : Scoala de weekend
Perioada  desfă urării: ș  Februarie 2021
Participanţi: 10elevi voluntari i 8ș  elevi  beneficiari  
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina

Locul desfă urării:ș online
Resurse necesare: Tabletă,P.C,telefon, caiete,instrumente de scris
Strategii de realizare: Videoconferintă
Modalităţi de evaluare: chestionar
Descrierea activităţii:

 Se vor crea grupe de lucru:copil voluntar(cel care au rezultate foarte bune la învă ătură) i copilț ș
beneficiar(cu rezultate slabe la înă ătură). ț

 În fiecarea a doua sâmbătă din lună,copiii voluntari vor intra in videoconferin ă pț e Zoom cu unul
dintre copiii care prezintă rezultate slabe la învă ătură, astfel încat vor exersa la materiile care au pusț
probleme la învă ătură.ț

 Fiecare profesor responsabil se va conecta la sesiunea video pentru a verifica modalitatea de lucru a
acestora.

Rezultate a teptate: ș
 Imbunătă irea rezultatelor învă ării.ț ț
 Prevenirea abandonului colar.ș
 Crearea unor relatii de prietenie.

Activitatea numărul: 2
Titlul/ domeniul activităţii : Bucurii prin artă
Perioada  desfă urării: ș  Februarie 2021
Participanţi: 46 elevi voluntari i 30ș  elevi  beneficiari  
Parteneri: Primăria,Centrul Cultural 
Responsabili de activitate: Prof.înv.pre colar Gheorghe Floreina Iolandaș

Locul desfă urării:ș
Resurse necesare: Materiale pentru art and craft
Strategii de realizare: Atelire de lucru
Modalităţi de evaluare: Produsele ob inuteț
Descrierea activităţii: 
Fiecare profesor voluntar va organiza un atelier de confectionare a măr i oarelor. Produsele ob inute se vorț ș ț
vinde in cadrul institu iilor partenere. Suma de bani ob inută va fi folosită pentru cumpararea de rechiziteț ț
pentru copiii care provin din medii defavorizate.
Rezultate a teptate:ș

 Obţinerea sumei minime de bani din vânzarea obiectelor ob inuteț
 Impactul  pozitiv  asupra  beneficierilor  direcţi  şi  indirecţi.Diminuarea  efectelor  negative  asupra

copiilor care provin din medii defavorizate.
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Activitatea numărul: 3
Titlul/ domeniul activităţii : Intră-n joc
Perioada  desfă urării: ș Martie 2021 
Participanţi:  10 elevi voluntari i .3 elevi  beneficiari  ș
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof. Înv.primar Costache Roxana

Locul desfă urării:ș
Resurse necesare: 2 eşarfe, un puzzle cu piese foarte mari pentru fiecare echipă

de elevi.
Strategii de realizare: jocul
Modalităţi de evaluare:  Diplome de participare

 Aprecieri ale elevilor

Descrierea activităţii:  

Jocul nr.1 Puzzle

Se lucrează în grupe alcătuite din 4 elevi. Doi dintre ei sunt legaţi la ochi şi trebuie să asambleze piesele
unui puzzle cu ajutorul celorlalţi doi colegi care îi ghidează; elevii legaţi la ochi nu au voie să vorbească.
Ceilalţi doi elevi nu au voie să atingă piesele puzzle – ului, dar trebuie să dea indicaţii celor legaţi la ochi,
orientându-i astfel încât să pună piesele în ordine şi să realizeze puzzle – ul. Comenzile date de cei care
ghidează sunt:  întoarce, sus, jos, stânga, dreapta, încă un pic, mai departe, suficient.  Puzzle-ul trebuie
terminat în 10 minute. Puzzle trebuie sa fie simplu din max. 6 bucăţi

Jocul nr.2 Joc de mimică

Elevii stau în picioare, în cerc; fiecare persoană îşi spune numele pe rând, păşeşte în mijloc şi face un gest,
o mişcare. Apoi, ceilalţi repetă cât mai precis posibil numele şi mişcarea.
Rezultate a teptate:ș

 Urmărim dezvoltarea comunicării în cadrului grupului, creşterea coeziunii grupului, sensibilizarea
faţă de copii cu CES. Acest tip de exerciţiu poate fi utilizat pentru creşterea coeziunii grupului,
pentru dezvoltarea comunicării şi pentru o mai bună înţelegere a copiilor cu anumite deficienţe.

 Socializare, intercunoaştere, dezvoltarea motricităţii generale.

Activitatea numărul: 4
Titlul/ domeniul activităţii : Scoala de weekend
Perioada  desfă urării: ș  Martie 2021
Participanţi: 10elevi voluntari i 8ș  elevi  beneficiari  
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof.înv.primar Andronache Andreea Cristina

Locul desfă urării:ș online
Resurse necesare: Tabletă,P.C,telefon, caiete,instrumente de scris
Strategii de realizare: Videoconferintă
Modalităţi de evaluare:  chestionar
Descrierea activităţii:

 Se vor crea grupe de lucru:copil voluntar(cel care au rezultate foarte bune la învă ătură) i copilț ș
beneficiar(cu rezultate slabe la înă ătură). ț

 În fiecarea a doua sâmbătă din lună,copiii voluntari vor intra in videoconferin ă pț e Zoom cu unul
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dintre copiii care prezintă rezultate slabe la învă ătură, astfel încat vor exersa la materiile care auț
pus probleme la învă ătură.ț

 Fiecare profesor responsabil se va conecta la sesiunea video pentru a verifica modalitatea de lucru a
acestora.

Rezultate a teptate: ș
 Imbunătă irea rezultatelor învă ării.ț ț
 Prevenirea abandonului colar.ș
 Crearea unor relatii de prietenie.

Activitatea numărul: 5
Titlul/ domeniul activităţii : Prezintă-mi o poveste/carte
Perioada  desfă urării: ș Martie 2021 
Participanţi:  54 elevi voluntari i . 30elevi  beneficiari  ș
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof.înv.primar Costache Roxana

Locul desfă urării:ș
Resurse necesare: Căr i, coli colorate, markere, lipiciț
Strategii de realizare: Afi are de postereș
Modalităţi de evaluare:  Completarea  unui  tabel  cu  lecturile  citite  din  cele

recomandate de către cadrele didactice
 Diplome ” Cititorul avansat

Descrierea activităţii: (Actiuni / activitati concrete; )
    Fiecare profesor voluntar propune elevilor volunatri o provocare: timp de 2 luni, să citească 1 cărte/8 pove ti. Acesteș
căr i/pove ti vor fi alese inând cont de particularită ile de vârstă ale copiilor i de preocupările acestora. Pentru fiecareț ș ț ț ș
titlu de carte/poveste va decupa o fâ ie de hârtie i va scrie numele căr ii pe ea. Astfel, copilul va începe să formezeș ș ț
lan ul lecturii, adăugând câte o verigă  pentru fiecare carte citită. Fiecare voluntar va realiza un lan  al lecturii/afi ulț ț ș
lecturii, iar la sfâr itul timpului dedicat acestei activită i, toate lan urile vor fi unite, formându-se ș ț ț Lan ul Drumului spreț
lumea căr ilor.  ț De asemenea,  elevii  vor  nota  în  Cartea Aventurii  impresii  despre cărţile  /lecturile  citite  şi  despre
personaje. 
     Se promovează  lectura în coală prin afi e în care apar cadrele didactice citindș ș  .Lângă fotografie sunt trecute
titlurile căr ilor pentru copii preferate de ace tia, recomandările lor pentru elevi sau cartea pe care o citesc în prezent.ț ș
Elevii vor completa , pe coli de flipchart , o  listă de op iuni i un tabel cu lecturile citite din cele recomandate de cătreț ș
cadrele didactice.
Rezultate a teptate:ș

 Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor beneficiari;ș ș ț ș ș
 Depă irea barierelor legate de procesul de învă are;ș ț
 Crearea unei pun i de legătură între învă ământul de masă i cel special, atât în timpul cât i în afara ț ț ș ș

orelor de coală;ș

Activitatea numărul: 6
Titlul/ domeniul activităţii : Dăruie te zâmbeteș
Perioada  desfă urării: ș  Aprilie 2021
Participanţi: 46 elevi voluntari i 30ș  elevi  beneficiari  
Parteneri: Biserica
Responsabili de activitate: Prof. Enache Cătălin Adrian

Locul desfă urării:ș
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Resurse necesare: Căr i, coli colorate, markere, lipici,microfon, boxăț
Strategii de realizare: Program artistic

Dona ie jucării i rechiziteț ș
Afi  de prezentare a evenimentuluiș

Modalităţi de evaluare:  Aprecierile elevilor i  ale părin ilorș ț
Descrierea activităţii: 
Se va reazlia un program artistic la care sunt invita i to i cei care doresc să doneze jucării i rechizite în stareț ț ș
perfectă  de  func ionare.  Toate  produsele  donate  vor  fi  repartizate  beneficiarilor  comuni ă ii  în  func ie  deț ț ț ț
nevoile acestora. 
Se va stabili clar categoria de jucării i rechizite care vor fi primite.ș
Rezultate a teptate:ș

 Sensibilizarea comunită ii cu privire la situa ia unor familii defavorizate de pe raza comuneiț ț
 Dezvoltarea spiritului de într-ajutorare
 Să ofere oportunită i de învă are i dezvoltare prin implicarea personală în Ac iunea Comunitară din zona ț ț ș ț

locală

7. EVALUAREA PROIECTULUI

            Evaluarea internă a proiectului:  monitorizarea permanentă numărului de elevi i cadre didactice ș
care participă, a gradul de implicare al elevilor, 
-feedback la sfârşitul activităţilor desfăşurate, 
-organizarea unei dezbateri, .
            Evaluarea externă a proiectului:  Coordonatorii proiectului vor monitoriza activită ile caritabile, vor ț
asigura distribuirea corectă a materialelor colectate, astfel încât acestea să ajungă la cei care au nevoie. În 
evaluarea proiectului se va ine seama de modul în care s-au implicat pre colarii i colarii, familiile acestora ț ș ș ș
i cadrele didactice i gradul derealizare a obiectivelor proiectului.ș ș

SUSTENABILITATE

 Numărul mare de copii, părin i  şi cadre didactice implicaţi în proiect arată interesul crescut cu privireț
la activitatea de voluntariat desfă urată în scop umanitar.  Complexitatea activităţilor,  gradul de implicare,ș
varietatea  rezultatelor  contribuie  la  schimbarea  atitudinii  comunităţilor  faţă  de  învăţământul  preşcolar,
implicarea factorilor comunitari în viaţa colară, deschiderea colii  faţă de comunitate, consolidarea relaţieiș ș
de colaborare dintre partenerii educaţionali.

8. REZULTATE OB INUTE:Ț

CE AM REALIZAT? CE AM OBŢINUT?

• Un proiect Încrederea  de  a  dezvolta  Ac iunea  Comunitară  în  colile  i  comunită ile  lor,ț ș ș ț
contribuind  astfel  la  formarea  unor  cetă eni  informa i,  dedica i  i  ingenio i  înț ț ț ș ș
societatea actuală i din viitor.ș

• Am promovat voluntariatul • 10 profesori  i 54 elevi voluntari, nivel pre colar, primar i gimnazial,ș ș ș

• ………… elevi voluntari cu 
beneficii în plan personal

Participarea la programele Ac iunii Comunitare a adus următoarele beneficii ț elevilor 
voluntari:

 Implicarea elevilor  voluntari  în  activită i  desfă urate  cu persoane aflate  înț ș
dificultate;

 Îmbunătă irea experien elor de via ă ale voluntarilor;ț ț ț
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 Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilorș ș ț ș ș
beneficiari;

 Depă irea barierelor legate de procesul de învă are;ș ț
 Crearea unei pun i de legătură între învă ământul de masă i cel special, atâtț ț ș

în timpul cât i în afara orelor de coală;ș ș
 Dezvoltarea  la  voluntari  a  următoarelor  calită i:  ini iativă,  angajament  iț ț ș

ingeniozitate; responsabilitate, creativitate, flexibilitate, empatie. 
 Implicarea  personală  în  găsirea  i  aplicarea  de  solu ii  la  problemeleș ț

comunită ii locale.ț
• Schimbări pozitive la nivelul

beneficiarilor 
Prin participarea la programele Ac iunii Comunitare  cei 30   beneficariț
• i-au îmbună ă it nivelul încrederii în sine, î i apreciază valoarea i în acest fel ș ț ț ș ș

câ tigă aprecierea altoraș
• au devenit mai echilibra i ca indivizi, ajungând la un sentimente de încredere de ț

sine i stabilitate emo ionalăș ț
• se simt parte din comunitate i nu exclus din aceasta.ș
• se implică mai mult în comunită ile locale i se bucure pentru formarea unor ț ș

prietenii noi i personale cu voluntariiș
• i-au dezvoltat abilită ile fizice printr-un program sportiv i printr-o serie de ș ț ș

activită i fiziceț
• i-au dezvoltat abilită ile i talentele individuale, urmărindu- i voca iaș ț ș ș ț
• i-au îmbună ă it prezen a la activită ile colare (astfel a  crescut nivelul de ș ț ț ț ț ș

participare la educa ie i s-a redus riscul de abandon colar pentru copiii provenind ț ș ș
din medii defavorizate socio-economic, a copiilor cu dificultă i de învă are)ț ț

• Profesori voluntari Participarea la programele Ac iunii Comunitare a adus următoarele beneficii ț
profesorilor voluntari:
• dezvoltare în plan personal i profesional,ș
•capacitate dezvoltată a de a lucra în echipă i de a coordona o echipă,ș
• abilitati îmbună ă ite de a comunica i de a stabili prietenii,ț ț ș
• abilită i exersate de a se adapta la problemele diverse din realitatea de zi cu zi,ț
•abilită i antreprenoriale dezvoltate i sentimentul de cetă ean responsabil,ț ș ț
•încredere de sine crescută prin sentimentul de satisfac ie ce derivă din ajutarea ț
semenilor,
•o mai bună cunoa tere a elevilor în contexte informale, în afara sălii de clasă,ș
•promovează valorile voluntariatului: sus inere reciprocă, toleran ă, non-descriminare,ț ț
educa ie pentru diversitate, ț
• un punctaj mai mare la evaluarea periodică a activită ii i la grada ia de merit ț ș ț
(potrivit metodologiei în vigoare).

• S-a dezvoltat capacitatea  
institutională a scolilor in 
vederea asigurarii calitatii 
serviciilor educationale 
oferite copiilor  

3 institu ii colare cu ț ș capacitate institutională crescută în vederea asigurarii calitatii 
serviciilor educatională oferite copiilor si altor  membri  ai comunitatii.

• Spiritul SNAC … la el acasă! 
sprijin asigurat pentru un grup
numeros de beneficiary

12  elevi beneficiari, nivel gimnazial, în activită ile din cadrul SNAC înscri i din ț ș
unitatea colară ș
14 elevi beneficiari, nivel primar,  în activită ile din cadrul SNAC înscri i din unitateaț ș
colarăș

4  elevi beneficiari, nivel pre colar,  în activită ile din cadrul SNAC înscri i din ș ț ș
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unitatea colarăș
• Sec iune dedicată pe site-ul ț

colii de promovare a ș
proiectului 

11 de activită i (2 activită i lunar) derulate în cadrul fiecarui proiect SNAC ț ț
implementat de către fiecare profesor voluntar cu echipa sa de voluntari către un grup 
tintă de beneficiari
• schimb de bune practici între echipele de lucru
• interes manifestat din partea colegilor
• afirmarea dorinţei de implicare a profesorilor/ elevilor
• stimă de sine/ încredere în sine crescută pentru membrii echipei de proiect, dar i ș

elevi voluntari

• Un grup de WhatsApp informaţii şi impresii comunicate elevilor care nu au acces la Internet 

SĂ FIM MAI BUNI!

PROIECT EDUCA IONALȚ  CARITABIL, DECEMBRIE, 2021

prof. înv. primar Trif Alexandra Anamaria
Colegiul Na ional Pedagogic „Regina Maria , Devaț ˮ

E bine să te înduio ezi de nenorocirea prietenilor, ș
dar e mai bine să le vii în ajutor.

 Voltaire

COORDONATORI PROIECT:

ARGUMENTUL PROIECTULUI:

Societatea contemporană este într-o continuă schimbare, dar valorile ei fundamentale, printre care:
respectarea  drepturilor  omului,  demnitatea,  toleranţa,  preţuirea  altor  culturi,  stima  de  sine,  dragostea  de
frumos şi de bine, dragostea fa ăț  de aproapele tău, responsabilizarea socială, cinstea, hărnicia, generozitatea,
devotamentul,  merită preţuite,  afirmate i  prezervate.  Şcoala şi-a asumat rolul  de formare a personalităţiiș
umane capabile să se integreze în societate, să reacţioneze adecvat la schimbările ce se produc.

Prin acest proiect dorim să trezim interesul copiilor, dar i al părin ilor, pentru ceea ce este frumos iș ț ș
firesc, astfel încât să ne dovedim în primul rând nouă i apoi celor din jurul nostru, că putem să dăm dovadăș
de omenie i bunătate chiar i în vremuri mai pu in favorabile a a cum sunt cele pe care le traversăm acum. Cuș ș ț ș
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toţii ştim că atitudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se forma de la cea mai
fragedă vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu diferite norme şi valori morale.
Una din aceste valori este şi solidaritatea fa ă de cei din jurul nostru. Toţi oamenii au îndatoriri unii faţă deț
alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se obişnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie
politicoşi,  înţelegători,  să  aprecieze  binele,  să  fie  generoşi,  să  fie  în  stare  să  redea un  zâmbet  pe chipul
oamenilor care sunt în suferinţă şi care au dreptul la o viaţă decentă.

SCOPUL PROIECTULUI:

Promovarea egalită ii de anse, incluziunii sociale si nediscriminăriiț ș  în rândul oamenilor.
Colectarea unor produse alimentare neperisabile şi donarea acestora familiilor nevoia e.ș

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 Promovarea  exemplelor  de  bună  practică  prin  implementarea  ideii  de  „a  face  daruri”  în  rândul
persoanelor de diferite vârste;

 Dezvoltarea sentimentului de solidaritate umană fa ă de cei afla i în suferin ă i a respectului fa ă deț ț ț ș ț
alte persoane;

 Dezvoltarea capacităţii de percepţie socială;
 Cultivarea unei atitudini optimiste faţă de viaţă.

GRUP INTĂȚ : familii defavorizate, bătrâni

METODE I PROCEDEE:       Ș
- comunicarea; 
- lucrul în echipă.

FORME DE REALIZARE: activită i de voluntariat în cadrul comunită iiț ț

RESURSELE PROIECTULUI:   

 - Umane: elevii claselor pregătitoare, I-IV, părin i, cadre didactice, directorii colii, voluntari, reprezentan iț ș ț
ai comunită ii locale                                                        ț
 - Materiale: aparat foto, calculator, alimente neperisabile, dulciuri
 - Financiare: sus inerea financiară din partea părin ilor, sponsori ț ț

DURATA PROIECTULUI: noiembrie – decembrie 2021

REZULTATE A TEPTATE / IMPACT:Ș

- să fie generoşi cu cei care nu au posibilităţi materiale suficiente pentru a trăi decent;
- să fie toleranţi unii cu alţii;
- să înţeleagă că toţi oamenii au drepturi egale;
- să dorească să mai participe la alte ac iuni comune în beneficiul altor oameni.ț

CALENDARUL ACTIVITĂ ILOR:Ț

Nr.
crt.

Activitatea Loc  de  desfă urare/ș
Perioada

Responsabil

1. -lansarea proiectului;
-solicitarea implicării în proiect; sala de clasă cadrele  didactice
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-stabilirea  responsabilită ilor  si  aț
termenelor;

noiembrie 2021 implicate în proiect

2. -sensibilizarea  părin ilor  în  sus inereaț ț
unor astfel de activită i;ț
-prezentarea unui film „Ce înseamnă să
fii voluntar?”

sala de clasă
noiembrie 2021

cadrele  didactice
implicate în proiect

3.  

Colectarea  i  predarea  pachetelorș
Clubului de Voluntariat 

curtea coliiș
decembrie 2021

 cadrele  didactice
implicate în proiect iș
membrii  clubului  de
voluntariat 

            EVALUAREA PROIECTULUI: 
- discu ii cu elevii privind impactul proiectului asupra lor;ț
- decernarea de diplome copiilor participan i de la coala noastră;ț ș
- album cu fotografii.

DISEMINAREA PROIECTULUI:

-Prezentarea portofoliului în cadrul Consiliului Profesoral;
-Publicarea unui articol în revista colii.ș

Coordonatorii prezentului program vor asigura condi iile de colaborare armonioasă între cele douăț
institu ii.ț  

PROIECT ”COPIL CA TINE SUNT I EU”Ș

Proiect educa ional pentru integrarea în învă ământul de masă aț ț

 copiilor cu CES

Prof.ROBU MIHAELA, G.P.P. ”Gulliver”, Suceava

Prof. GHEA Ă PARASCHIVA, G.P.P. ”Prichindel”, SuceavaȚ

”Prietenia face ca bucuria să fie mai mare i amărăciunea mai mică” Thomas Fullerș

ARGUMENT
Suntem oameni, iar modul nostru de a reac iona este ghidat de steoretipii i prejudecă i. Din teama deț ș ț

a nu fi ridicoli sau percepu i gre it, reac ionăm conform unor tipare sau abloane fără a analiza situa ia realăț ș ț ș ț
aflată dincolo de barierele pe care noi în ine le trasăm. Catalogarea persoanelor cu CES se face rapid, iar eiș
din semeni, sau pur i simplu oameni devin doar o etichetă: ”handicapa i”. Stigmatizarea persoanelor cu CESș ț
izvoră te din lipsa de educa ie, de informa ie, din necunoa tere deplină a ceea ce sunt aceste persoane, a ceeaș ț ț ș
simt, a ceea ce gândesc i pot face ace tia. Verdictul dat fără milă i modul în care sunt privite persoanele cuș ș ș
CES de societatea noastră, de care ei apar in la fel ca i noi, nu face altceva decât să-i dezumanizeze i să-iț ș ș
facă să se simtă inutili sau inadapta i.ț
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Fiecare  copil   este  unic  indiferent  de  problemele  pe  care  le  prezintă  în  procesul  de  învăţare.
Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi  oamenii şi  pentru toţi copiii, in mod special,  fără discriminare
subliniază faptul  că  nevoile  fiecăruia  sunt  la  fel  de  importante.  Convingerea noastră  este  că  şi  copiii  cu
dizabilităţi au dreptul firesc de a aparţine societăţii, iar comunitatea are obligaţia de a-i accepta diminuând
marginalizarea şi respingerea acestora prin sprijinirea lor. Integrarea  trebuie simţită ca un act responsabil
asumat de comunitate, de familie, de personalul şcolii, ca un proces de normalizare a vieţii persoanelor aflate
in dificultate.

Proiectul  ”  Copil  ca  tine  sunt  si  eu” î i  propune  atât  informarea,  sensibilizarea,  cunoa tereaș ș
specificului persoanelor cu CES cât i înlăturarea stigmatizării i a etichetării acestor persoane.ș ș

SCOP
 Contribuţia  la  reducerea  marginalizării  copiilor  cu  CES,  cu  dificultăţi  de  învăţare,  precum şi  la

schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de aceştia; 
 Dezvoltarea capacită ii de empatizare fa ă de nevoile i caracteristicile copiilor cu CESț ț ș
 Crearea unor situa ii de integrare emo ională, socială i educa ională prin promovarea unei atitudini deț ț ș ț

acceptare i în elegere a raporturilor dintre copiii cu cerin e educative speciale i copiii considera iș ț ț ș ț
”normali”

OBIECTIVE

- Realizarea  educaţiei  pentu  toleranţă,  promovarea  înţelegerii  şi  a  receptivităţii  faţă  de  calităţile  şi
defectele celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare, filantropie;

- Promovarea  unui  comportament  tolerant,  de  întrajutorare,  de  empatie  fa ă  de  copiii  cu  cerin eț ț
speciale;

- Conştientizarea  importanţei sănătăţii fizice sau mentale pentru om;

- În elegerea faptului că to i copiii au drepturi egale;ț ț

- Realizarea de  activităţi în comun de abilitare manuală, modelaj, desen şi pictură, pentru înlesnirea
adaptării şi acceptării copiilor cu dizabilitaţi în comunitate;

- Dezvoltarea de rela ii de prietenie, sprijin reciproc, manifestate  prin dorin a de a dărui în mod altruist,ț ț
dar i prin trăirea de stări afective pozitive;ș

- Con tientizarea pre colarilor  de faptul că ace ti  copii merită să fie cunoscu i, în ele i, asculta i iș ș ș ț ț ș ț ș
respecta i ca orice altă fiin ă umană.ț ț

GRUP INTĂȚ  :
- preşcolarii de la grupa ”Albinu ele” G.P.P. ”Gulliver”, Suceavaț
- pre colarii de la grupa ”Piticot” G.P.P. ”Gulliver”, Suceavaș
- copiii de la Asocia ia Blijdorp Româniaț
- cadrele didactice implicate în proiect
- părinţii preşcolarilor 

DURATA : octombrie -mai
ECHIPA DE PROIECT:
REGULAMENT :

Conţinutul şi planificarea activităţilor vor fi adaptate la nivelul de vârstă al copiilor, la disponibilitatea
acestora de a asimila informaţiile noi propuse de educatoare, precum şi la interesul manifestat de copii pentru
anumite teme.
RESURSE MATERIALE I INFORMA IONALE:Ș Ț
*pliante, albume
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*calculator, PPT
*foi colorate, lipici, perforatoare, acuarele, pensule, lut, apă, erve ele.ș ț
FORMA DE REALIZARE -   Observa ii, convorbiri, povestiri, vizionări de PPT/ clipuri educa ionale i deț ț ș
emisiuni TV, desene, vizite, activită i de intercunoa tere, ludice i de divertisment, jocuri de mi care, ateliereț ș ș ș
de crea ie.ț

CALENDARUL ACTIVITĂ ILORȚ

NR.
CRT.

DATA TEMA MIJLOC DE REALIZARE LOCA IE/ PARTENERIȚ

1. 01  octombrie
2018

”Copil ca tine sunt iș
eu”
”Să-i cunoa tem maiș
bine!”

-  lansarea proiectului

-Vizionarea unui material PPT 

GPP ”Gulliver”
Pre colari  grupa  mareș
”Albinu ele”,  grupaț
mijlocie  ”Piticot”,  Copii
Asocia ia Blijdorpț

2. 02  octombrie 
2018

”În ajutorul celor ce
au nevoie de noi”

-  colectare  rechizite,  jocuri
educative

GPP Gulliver

3. 03 octombrie 
2018

”Lucrăm i învă ămș ț
împreună”

”Din suflet pentru
suflet”

- ateliere de crea ie – pictură,ț
modelaj, aplica ii din hârtieț

- activitate socio-umanitară

Asocia ia Blijdorp Româniaț

Asocia ia Blijdorp Româniaț
Toate  grupele  de  la  GPP
”Gulliver”

4. 04 octombrie 
2018

”Cubul emo iilor”ț - jocuri pentru dezvoltare
emo ionalăț

G.P.P. ”Gulliver” Suceava

5. 05 octombrie 
2018

”Mesaje pentru noii
no tri prieteni”ș

- povestiri ale colarilorș
-desen

GPP ”Gulliver”

CRITERII DE EVALUARE:
Se  va  monitoriza  derularea  proiectului  la  nivel  de  unitate,  gradul  de  implicare  a  partenerilor

educa ionali i comportamentele formate.ț ș
METODE I TEHNICI DE LUCRUȘ
-  conversaţia,  explicaţia,  demonstraţia,  exerciţiul,  povestirea,  jocuri  pentru  dezvoltare  emo ională,ț
problematizarea, vizita.
FORME DE ORGANIZARE

- frontal, pe grupuri mici, individual, pe echipe, în perechi.
REZULTATE PRECONIZATE

 Schimbarea  mentalităţii  participanţilor  la  proiect  în  legătură  cu  statutul  şi  rolul  persoanelor  cu
dizabilităţi;

 Copiii normali şi cei cu dizabilităţi vor putea coopera în  cadrul unei activităţi, oferind şi primind
sprijin;
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 Copiii normali vor putea să-i accepte necondiţionat pe cei cu dizabilităţi oferindu-le sentimentul de
siguranţă şi încredere;

 Cadrele didactice vor cunoşte practici de educaţie incluzivă.

         

EVALUARE:
- observarea sistematică a comportamentului copiilor
- convorbiri cu copiii
- fotografierea unor activită i din programț
- realizarea unui album foto

BIBLIOGRAFIE:
***www.didactic.ro
*** Ungureanu, D., „Educa ia integrată i coala incluzivă”, Editura de Vest, Timi oaraț ș ș ș

,,CADOURILE DIN INIMĂ !”

    În toate colţurile lumii, în această perioadă, se aşteaptă cu bucurie şi speranţă Crăciunul, moment în
care şi cei mici şi cei mari primesc daruri de la Moş Crăciun.

                                                                              Prof. înv. primar Ni escu Antonelaț
                                                                                  Liceul Tehnologic Topoloveni-Argeș
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PROIECT  EDUCAŢIONAL UMANITAR  CU
FINANŢARE EXTRABUGETARĂ

,,BUCURII PENTRU COPII”

SUBPROIECT- EDIŢIA III  2021-2022

,,MAGIA CRĂCIUNULUI ÎNTR-O CUTIE DE PANTOFI”

Liceul Tehnologic Topoloveni                           Școala Gimnazială Dârmăne tiș
Nr……… din ……………….                           Nr…….din…………….….

Director,                                                         Director,
Prof.   Ro escu Ion                                         Prof. Ducan Liliana  Elenaș

                                              
CATEGORIA  ÎN  CARE  SE  ÎNCADREAZĂ  PROIECTUL :

            - umanitar, caritabil , de incluziune socială
TIPUL: educaţie  pentru  dezvoltare  comunitară

ORGANIZATOR : LICEUL TEHNOLOGIC  TOPOLOVENI

INIŢIATORI  ŞI  COORDONATORI   DE  PROIECT :   

   Prof. Niţescu Antonela- prof. înv. primar-Liceul Tehnologic Topoloveni
   Prof. Pielmu  Adela – director adjunct Liceul Tehnologic Topoloveniș
                   Prof. Ducan Liliana- director Scoala Gimnazială Dârmăneşti  
                   Reprezentant societatea civilă-d-na Denisa Maria Hîru
  CONSILIER EDUCATIV- Prof. Biculescu Florina

UNITAŢI  IMPLICATE  IN  PARTENERIAT : 

 Liceul Tehnologic Topoloveni                                 Şcoala Gimnazială Dârmăneşti

  
MOTIVAŢIA  INIŢIERII  PROIECTULUI:

Implementarea  unor  valori  morale  revine  şi  şcolii-  prin  dascalii  săi-  chemaţi  să  iniţieze  şi  să
coordoneze întregul sistem al factorilor şi mijloacelor de educaţie morală. Aceste demersuri se pot face atât in
cadrul  procesului  instructiv  educativ  desfăşurat  în  şcoală,  cât  şi  extraşcolar  prin  acţiuni  concrete  care
prilejuiesc dezvoltarea unor reale sentimente si convingeri morale.

Preocuparea pentru organizarea unor astfel de acţiuni în care elevii sunt participanţi activi reprezintă
un solid  suport  pentru construcţia  profilului  moral  al  viitorului  adult.  Prin  acest  proiect  dorim să  trezim
interesul copiilor, părinţilor , cadrelor didactice , reprezentanţilor instituţiilor pentru gestul de solidaritate şi
implicare caritabilă în ajutorarea semenilor noştri. Considerăm ca în şcoala noastră acţiunile de acest gen  au
devenit  o tradiţie şi  au avut  un impact  pozitiv  atât  asupra  elevilor  cât  şi  asupra  părinţilor  şi  profesorilor
deopotrivă. 

 Şcoala este cea care iniţiază, dar nu poate finaliza cu succes astfel de demersuri fără sprijinul întregii
comunităţi didactice –elevi, profesori , părinţi . În spiritul acestor considerente,  continuând seria iniţiaţivelor
reuşite de acest gen, a fost gândit şi iniţiat proiectul  ,, BUCURII PENTRU COPII  “, cu subproiectul  ,,
MAGIA CRĂCIUNULUI ÎNTR-O CUTIE DE PANTOFI”
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În acest sens , proiectul îşi propune identificarea unor nevoi educaţionale pe care unii elevi le au şi
încercarea  de  a  completa  resursele  de  care  aceştia  dispun,  spre  a  le  oferi  noi  oportunităţi  de  dezvoltare
personală.

Subproiectul de anul acesta urmăreşte asigurarea costurilor  aferente achizi ionarii  unor pachete cuț
articole vestimentare i dulciuri ș necesare unui copil care are posibilită i reduse in familie.ț

În acest sens , au răspuns  prezent un număr de 10 familii donatoare-  părin ii clasei a III-a A i d-naț ș
prof. Ni escu Antonela . Cadourile merg  către 10 copii defavorizati din coala Dârmănesti-structura Piscani ,ț Ș
Arge . Această ac iune a fost prilejuită de evenimentul cu acela i nume aflat sub patronajul Asocia iei ș ț ș ț ,, De la
suflet la suflet “-serviciul social Curtea de Arge .ș

Părin ii împreună copiii au organizat cele 10 pachete cadou. În data de 2-XII-2021 ,părin ii au adusț ț
cadourile la coală , iar acestea au fost preluate de un reprezentat al colii beneficiare din Dârmăne ti.ș ș ș

Acest tip de activitate extraşcolară este importantă pentru că valorile pe care dorim să le transmitem
celor  cu  care  şi  pentru  care  lucrăm,  reprezinta  atât  valori  individuale  de   continuitate,  adaptabilitate,
responsabilitate, comunicare, cât şi şansa de a se implica activ i empatic în ajutorarea semenilor lor. ș

SCOPUL  PROIECTULUI:
 Dezvoltarea  unei  atitudini  de  solidaritate  umană şi  implicare  socială  în  rândul  copiilor  pe  care  îi

educăm,  sensibilizarea şi responsabilizarea întregii societăţi în această direcţie. 

OBIECTIVUL  GENERAL  AL  PROIECTULUI:

 Anual se va identifica o nevoie  educaţională  şi un  grup ţintă de elevi care sa beneficieze de sprijin
financiar  pentru satisfacerea respectivei nevoi;

BENEFICIARI :

 Direcţi  -  Grupul tintă , beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt 10 elevi defavoriza i din  coala Dârmăne ti-ț Ș ș
structura Piscani Arge  care au dovedit sărguinţă şi seriozitate la învăţătură şi  comportare exemplară, dar careș
nu au posibilită i financiare.ț

 Indirecţi- elevii clasei a III-a A ai Liceului Tehnologic Topoloveni- elevi voluntari , , părinţii acestora;

SPONSORI :  

elevii  şi  parinţii  elevilor  clasei a  III-a  A de  la  Liceul  Tehnologic  Topoloveni  coordonaţi  de  doamna
învăţătoare : Niţescu Antonela
cadre didactice din scoala parteneră implicate în organizare şi implementare
PERIOADA  DERULĂRII   PROIECTULUI:

- proiectul ,, BUCURII  PENTRU  COPII”  se va derula în următorii 5 ani şcolari începând cu 2018-
2019   
PERIOADA DERULĂRII  SUBPROIECTULUI:  
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 - subproiectul ,, Magia Crăciunului  într-o cutie de pantofi “ anul 2021-2022- luna decembrie  
OBIECTIVELE  SUBPROIECTULUI:

1.  Dezvoltarea unor atitudini de acceptare, înţelegere, respect, întrajutorare a copiilor cu o situaţie specială;
2.    Realizarea  unei  actiuni  caritabile-  prin  colaborare  cu  societatea  civilă-prilej  cu  care  elevii  Liceului
Topoloveni  pot oferi sprijin prin valorificarea unor obiecte realizate de ei împreună cu părinţii;
3.    Realizarea unei expoziţii cu vânzare de obiecte confecţionate la clasă;
4.  Promovarea  valorilor  moral  –creştine,  formarea  virtuţilor  creştine  şi  consolidarea  comportamentului
religios, moral;
5. Organizarea unor acţiuni şi manifestări de sensibilizare a opiniei publice şi a factorilor decizionali pentru
sprijinirea reuşitei acestei iniţiative; 
6.  Popularizarea exemplelor pozitive şi a succeselor umanitare în care sunt implicaţi copiii ;
7. Oferirea unei alternative care să determine conştientizarea de către copiii şcolii noastre a situaţiilor dificile
în care se pot găsi alţi copii şi valorizarea beneficiilor de care se bucură în propriile familii ;
8.    Promovarea  dialogului  şi  a  comunicării  între  copiii  din  medii  diferite;dezvoltarea  cooperării  şi  a
colaborării între adulţi(parinţi, cadre didactice, factori decizionali) implicaţi în educarea acestor copii;
9. Dezvoltarea experienţei  didactice a cadrelor participante, în ceea ce priveşte activităţile umanitare prin
implicarea activă, voluntară şi responsabilă în acest tip de acţiune;
10. Promovarea în familie şi societate a principiilor unui comportament tolerant si umanitar;
LOCUL ŞI  PERIOADA  DE  DESFĂŞURARE: 

 Liceul Tehnologic Topoloveni- coala Gimnazială Dârmăne ti -Ș ș decembrie 2021

RESURSE :

 umane: elevii , părinţii elevilor, cadrele didactice implicate,  sponsori  

 materiale  : -organizarea unui număr de  10 pachete cadou con inând obiecte de vestimenta ie, rechizite iț ț ș
dulciuri.

  procedurale  :- activităţi  de informare a conducerii  şcolii  cu aspecte privind iniţierea şi  implementarea
proiectului;

     -  activitatea de realizare a documentaţiei proiectului şi popularizare la nivelul colectivului de elevi ,
părinţi;

 financiare –resursele extrabugetare,  contribuţii băneşti ale părin ilor i cadrelor didactice voluntare implicateț ș
în proiect .

 informaţionale -proiectul scris

                          - materiale documentare şi logistice în format digital
                           -portofoliul proiectului ( tabele cu elevii şi persoanele care au sponsorizat,
                             procese verbale, fotografii )
MODALITĂŢI  DE  LUCRU:

 întruniri,  dezbateri  bazate  pe  dialog,  explicaţia,  observaţia,  problematizarea,  demonstraţia,
exerciţiul,expunerea;

ETAPELE  SUBPROIECTULUI : 

2327



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

 Subproiectul  ,Magia Crăciunului  într-o cutie de pantofi  “cuprinde o singură activitate caritabilă care este
proiectată pe grupul ţintă vizat:  asigurarea sponsorizării costurilor aferente achizi ionării i organizării a 10ț ș
pachete cadou oferite unor copii defavoriza i. ț

   
       La această acţiune vor participa efectiv direct şi indirect , cadrele didactice implicate în proiect, elevii şi
părinţii clasei a III-a A  din Liceul Tehnologic Topoloveni. 
       Subproiectul este structurat într-o singură ac iune caritabilă desfă urată în luna decembrie 2021.ț ș
ETAPE:

- Se realizează popularizarea proiectului la nivelul clasei prin intermediul  online. 

- Se obţine acceptul pentru implicarea şi derularea acestui proiect.

- Se organizează pachetele prin contribuţia voluntară a părinţilor elevilor. 

- Este întocmită documentaţia proiectului.  

- Este contactată coala beneficiară din grupul ţintă şi i se aduce la cunoştinţă intenţia iniţiatorilor. ș

- Echipa de coordonare  colectează pachetele,  contactează beneficiarul  ,  livrează pachetele i  redactează unș
proces verbal însoţit de tabelele cu semnături. Toate acestea vor constitui mapa proiectului.

- Finalizarea  documentaţiei  proiectului  prin  ataşarea  parteneriatului  cu  coala  Gimnazială  Dârmăne ti,  aȘ ș
facturilor şi a fotografiilor din timpul desfă urării ac iunii.ș ț

MONITORIZAREA PROIECTULUI:

Echipa de coordonare va urmări modul de derulare a etapelor proiectate.
Se vor întocmi documentele necesare, precizându-se stadiul de implementare şi derulare al proiectului.

VALORI   PROMOVATE:

-empatie, solidaritate, caritate, omenie, abilităţi de comunicare, implicare, voluntariat, altruism, tradiţie,
umanism
REZULTATE VIZATE:

 întărirea legăturii şcoală-părinţi-educatori-

  creşterea coeziunii şi solidarităţii cadrelor didactice voluntare;

 acumularea unei experienţe valoroase în acest gen de activităţi menite să ofere un exemplu de bună practică în
abordarea incluziunii sociale din perspectiva umanitar –caritabilă;
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 formarea şi dezvoltarea unei atitudini civice, de solidaritate ;

DISEMINAREA  ACTIVITĂŢILOR :

Prezentarea proiectului la nivelul Cercurilor Pedagogice , sau cu prilejul altor momente pentru care acest
eveniment iniţiat de şcoala noastră ar fi un exemplu de bună practică.

Publicarea pe pagina de internet a şcolii a unor materiale foto-video colectate din timpul 
SUSTENABILITATEA  PROIECTULUI :

Existenţa in istoricul  şcolii  din Topoloveni  a numeroase acţiuni  de succes având aceeaşi  componentă
social-umanitară,  ne îndreptăţeşte să credem în posibilitatea continuării  acţiunilor iniţiate şi  pe viitor  prin
identificarea altor ţinte în anii.
ANEXE

- proces –verbal de totalizare a sumelor colectate
- tabele cu elevii beneficiari  şi părinţii implicati
- diplome, fotografii, materiale video;

                                                Proces  verbal,                                         

               
Încheiat  azi  10 –XII- 2021 cu ocazia derulării  ac iunii  caritabile,  din cadrul  proiectului  ț ,,Bucurii

pentru copii “ –edi ia a III- a, subproiectul  ț ,,Cadourile din inimă“- ,,Magia Crăciunului într-o cutie de
pantofi “.

Proiectul îşi propune identificarea unor nevoi educaţionale pe care unii elevi le au şi încercarea de a
completa resursele de care aceştia dispun, spre a le oferi noi oportunităţi de dezvoltare personală.

Subproiectul de anul acesta urmăreşte asigurarea costurilor aferente achizi ionarii  unor pachete cuț
articole vestimentare i dulciuri ș necesare unor copii care are posibilită i reduse in familie.ț

În acest sens, au răspuns  prezent un număr de 10 familii donatoare-părin ii clasei a III-a A i ț ș
d-na prof. Ni escu Antonela . Cadourile merg  către 10 copii defavorizati din coala Dârmănesti-structuraț Ș
Piscani , Arge . Această ac iune a fost prilejuită de evenimentul cu acela i nume aflatș ț ș
 sub patronajul Asocia iei ț ,, De la suflet la suflet “-serviciul social Curtea de Arge .ș

Părin ii, împreună cu copiii, au organizat cele 10 pachete cadou. În data de 2-XII-2021 ,părin ii auț ț
adus cadourile la coală , iar acestea au fost preluate de un reprezentat al colii beneficiare din Dârmăne ti.ș ș ș

Acest tip de activitate extraşcolară este importantă pentru că valorile pe care dorim să le transmitem
celor  cu  care  şi  pentru  care  lucrăm,  reprezinta  atât  valori  individuale  de   continuitate,  adaptabilitate,
responsabilitate, comunicare, cât şi şansa de a se implica activ i empatic în ajutorarea semenilor lor. În zileleș
care au urmat , au fost distribuite pachetele copiilor.
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Mul umim pe această cale, tuturor celor implica i în această ac iune ,care a adus zâmbetul peț ț ț

fa a unor copii , în pragul Sfintelor Sărbători ale Na terii Domnului !ț ș
  Drept care am încheiat prezentul proces verbal .
Coordonatori ac iuneț :

Prof. Niţescu Antonela- prof. înv. primar-Liceul Tehnologic Topoloveni
Prof. Pielmu  Adela – director adjunct Liceul Tehnologic Topoloveniș
Prof. Ducan Liliana- director Scoala Gimnazială Dârmăneşti  

 Părin ii donatori:ț
1. Iordăchescu Florentina                                      6. Borgia Alina
2. Miri ă Florina                                                     7. Filip Andreeaț
3. Bălan Carmen                                                     8. Comănescu Cristina
4. Neac u Mihaela                                                   9. Ghencea Iuliaș
5. Costea Zoica                                                       10. Ni escu Antonelaț

Liceul Tehnologic Topoloveni                                Şcoala Gimnazială Dârmăneşti
            Director,                                                                  Director,
    Prof. Ro escu Ion                                            Prof. Ducan Liliana Elena                                                      ș

                                                                

   ANEXA 1           
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,,POT ŞI VREAU”
PROIECT EDUCA IONAL Ț

Profesor: Amariei Mihaela
Liceul Tehnologic ,, Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-Neamţ

TITLUL PROIECTULUI: ,, Pot şi Vreau”
COORDONATOR PROIECT: prof. Amariei Mihaela
DURATA PROIECTULUI: septembrie 2021– iunie 2022
DESCRIEREA PROIECTULUI
ARGUMENTUL

Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, organizaţiile
sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, individuale şi colective, evocă
puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la
succes sau insucces.

La Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vînători-Neam  sunt înscri i i elevi care trăiescț ș ș
într-un mediu defavorizat, cu o popula ie dezavantajată din punct de vedere socio-economic. Acest lucru seț
răsfrânge asupra tinerilor i elevilor din comunitate. Părin ii elevilor colii sunt români, dar i de etnie rromă.ș ț ș ș
Nivelul  acestora este unul  subcultural,  coala având misiunea să suplinească i  educa ia i  afec iunea dinș ș ț ș ț
familie.  Prin  activită ile  proiectului  ne-am propus  să  asigurăm  elevilor  din  grupul  intă  nevoi  educativeț ț
obligatorii  i  un  plus  de  civism,  de  dorin ă  pentru  studiu  i  chiar  de  educa ie  ecologică.  Ne  preocupăș ț ș ț
permanent grija pentru viitorul lor, pentru dezvoltarea comunită ii în care trăiesc. O popula ie mai educată î iț ț ș
pune amprenta asupra mediului comunită ii.ț
SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul î i propune prevenirea i diminuarea absenteismului i abandonului colar, prin realizareaș ș ș ș
unui program colar i extra colar, care să cuprindă: remediere colară, activită i de consiliere, activită i inter-ș ș ș ș ț ț
i multiculturale i de protejare a mediului înconjurător.ș ș

OBIECTIVELE PROIECTULUI
1. Îmbunătă irea frecven ei i a rezultatelor mai bunela învă ătură ale elevilor din grupul intă până la 20 iunie ț ț ș ț ț

2022;
2. Integrarea elevilor cu CES i participarea lor la cel pu in 8 activită i extra colare;ș ț ț ș
3. Dezvoltarea i crearea unui climat familial pentru elevii cu părin ii migra i, prin organizarea i desfă urarea ș ț ț ș ș

unor activită i educa ionale atractive;ț ț
4. Diminuarea fenomenului violen ei pentru elevii cu probleme de comportament prin activită i ecologice i ț ț ș

sociale;
5. Formarea intelectuală a elevilor, deprinderea de a fi cooperan i, toleran i, de a avea ini iative i de a- i crea ț ț ț ș ș

rela ii de prietenie, colaborare i competi ie.ț ș ț
BENEFICIARI

 Grupul intă – elevi ai claselor primare, gimnaziale i  profesionale din liceu;ț ș
 Cadre didactice, părin i, comunitatea;ț

ECHIPA DE PROIECT
1. Coordonator proiect: profesor de limba i literatura română: prof. Amariei Mihaelaș
2. Directorul liceului;
3. Învă ătorii i profesorii dirigin i din liceu care au în clase copii cu CES;ț ș ț

RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane:

 Echipa de proiect;
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 Elevi;
 Părin i;ț

Resurse materiale:
 Sălile de clasă; 
  sala CDI a liceului; 
 Biblioteca colii;ș
 Materiale auxiliare;
 Consumabile; jurnalul activită ilorț
 Aparat foto; casetofon; CD-uri
 Videoproiector.

ACTIVITĂ ILE PROIECTULUIȚ
1. ,,Cu creionul pe hârtie”;
2. ,,Fiecare om are un har”;
3. ,,Respectul se câ tigă!”;ș
4. ,,SOS-ul naturii”;
5. ,,Lăsa i copiii să vină la Mine!”ț
6. ,,Sunt un copil con tiincios?”ș
7. ,,Cât am progresat?!”;
8. ,,Ne mai vedem i anul viitor!”ș
9.

DESCRIEREA ACTIVITĂ ILORȚ
Activitatea numărul 1
Tipul activită iiț ,,Cu creionul pe hârtie”
Durata: 10 luni
Număr participan iț 25
Responsabili Învă ătorii i profesorii de lb. Română, de ț ș

matematică, de istorie i de geografieș
Beneficiari Elevii cu CES
Mijloace Curricule adaptate, fi e de lucru pentru ș

progres, auxiliare
Bugetul alocat Consumabile: 50 lei

Materiale didactice: 100 lei
Modalită i de evaluareț Diplome, aprecieri verbale i prin ș

calificative/note
Descrierea activită iiț : În programul de remediere colară se vor desfă ura activită i teoretice i ș ș ț ș
de formare de priceperi i deprinderi, conform unor curricule propuse de cadrele didactice, ș
folosindu-se de metode activ-participative pentru a le da elevilor încredere în for ele proprii, ț
posibilitatea de a- i exprima deschis opiniile. Astfel elevii devin mai activi, înregistrând un ș
progres real i având o stimă de sine ridicată.ș

Activitatea numărul: 2
Tipul activită iiț ,,Fiecare om are un har”
Durata: 10 luni
Număr participan iț 25
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Responsabili Învă ătorii i profesorii de lb. română, muzică,ț ș
sport i desenș

Beneficiari Elevii cu CES, părin ii, cadrele didacticeț

Mijloace CD-uri,  casetofon,  texte  dramatice,  ustensile
din domeniul artei

Bugetul alocat Consumabile: 50 lei
Costuma ii(închiriate)ț

Modalită i de evaluareț Desene, fotografii,  expozi ii,  moment artistic,ț
jurnalul activită ilorț

Descrierea activită iiț : Elevii  sunt selecta i în echipe în func ie de abilită ile lor:  teatru, dans,ț ț ț
interpretare  vocală  i  abilitate  plastică  sau  decorativă.  Lucrările  lor  vor  face  obiectul  unorș
expozi ii  cu anumite  teme:  toamna,  iarna,  primăvara,  vara.  Ceilal i  vor  participa la momenteț ț
literar-artistice la care vor fi invita i profesorii colii i părin ii elevilor.ț ș ș ț

Activitatea numărul: 3
Tipul activită iiț ,,Respectul se câ tigă!”ș
Durata: 10 luni
Număr participan iț 25
Responsabili Învă ătorii i profesorii dirigin i ai elevilor, ț ș ț

profesorul de sprijin

Beneficiari Elevi cu CES, părin iț

Mijloace Prezentări PPT, videoproiectorul, consiliere, 
întâlniri cu părin ii elevilorț

Bugetul alocat Consumabile: 50 lei
Modalită i de evaluareț Pliante, afi e, filme, fotografii etc.ș
Descrierea activită ii: ț Elevii vor fi consilia i pe diverse probleme care au fost identificate înainteț
de profesorii dirigin i i de învă ători. Ace tia încearcă prin diverse mijloace(filmule e, PPT-uri,ț ș ț ș ț
articole de specialitate) să atragă aten ia asupra comportamentelor inadecvate i propun totodatăț ș
modalită i de deviere a unor astfel de comportamente. De asemenea se discută în particular cuț
fiecare dintre elevi.

Activitatea numărul: 4
Tipul activită iiț ,,SOS-ul naturii”
Durata: 4 luni
Număr participan iț 25
Responsabili Învă ătorii, profesorul de educa ie tehnologicăț ț

Beneficiari Elevii din grupul intăț
Mijloace Mănu i, saci, pubele, răsaduri de floriș
Bugetul alocat Consumabile: 20 lei
Modalită i de evaluareț Afi e, plăcu e de avertizare, mediul fizic ș ț
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primitor din curtea coliiș
Descrierea activită iiț : Între inerea spa iului verde din curtea colii i din imediata apropiere va fiț ț ș ș
un pas i în educarea adul ilor din comunitate. De asemenea se vor efectua sondaje de opinie, seș ț
vor instala plăcu e de avertizare i se vor lipi afi e. Elevii vor avea grijă de grădina lor ,,de laț ș ș
coală” pe care nu o au acasă.ș

Activitatea numărul: 5
Tipul activită iiț ,,Lăsa i copiii să vină la Mine!”ț
Durata: 4 luni
Număr participan iț 25
Responsabil Profesorul de religie

Beneficiari Elevii din grupul intă, părin ii, comunitateaț ț
Mijloace PPT-uri, filme, videoproiector, exemplul 

personal, vizita la biserică, întâlniri cu părin ii ț
elevilor i cu preotul din comunitateș

Bugetul alocat -
Modalită i de evaluareț Fotografii, diplome
Descrierea activită iiț :  Modelul  lui  Iisus,  bunătatea,  smerenia,  iubirea  fa ă  de semeni  trebuieț
cultivate în orice spirit. Este de un real folos o asemenea activitate pentru întreaga comunitate. De
asemenea un rol important îl au întâlnirile cu părin ii elevilor i cu preotul din comunitate, pentruț ș
a se pune bazele unei bune comunicări i a unor acte de caritate din partea comunită ii.ș ț

Activitatea numărul: 6
Tipul activită iiț ,,Sunt un copil con tiincios?”ș

Durata: 10 luni
Număr participan iț 25
Responsabili
Beneficiari

Învă ătorii i profesorii dirigin iț ș ț
Elevii din grupul intăț

Mijloace Fi e de lucru, desene, afi e, diplomeș ș
Bugetul alocat Consumabile: 30 lei
Modalită i de evaluareț Portofoliul

Descrierea activită ii:ț Fiecare elev din grupul intă î i va întocmi un portofoliu care va con ineț ș ț
toate materialele lucrate de el în timpul tuturor activită ilor. Va lucra la acest portofoliu încă de laț
prima activitate, în final responsabilii activită ilor îi vor acorda un calificativ/o notă. De asemeneaț
responsabiliii  activită ii  vor  eviden ia  în  fa a  întregului  grup  intă  cele  mai  bune  portofolii,ț ț ț ț
acordând i diplome.ș

Activitatea numărul: 7
Tipul activită iiț ,,Cât am progresat?!”
Durata: 8 luni
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Număr participan iț 25
Responsabil Amariei Mihaela

Beneficiari Elevii din grupul intă; cadrele diactice ț
implicate

Mijloace Videoproiector, copii xerox
Bugetul alocat Consumabile 
Modalită i de evaluareț Chestionare, rapoarte săptămânale, jurnalul 

proiectului, fotografii, discu ii cu levii i ț ș
părin ii acestoraț

Descrierea  activită iiț :  Săptămânal  se  va  consemna  în  caietul  de  edin e  stadiul  derulăriiș ț
activită ilor, calitatea i progresul ob inut de elevi. Se va deschide un jurnal al proiectului în careț ș ț
vor apărea toate activită ile, impresiile participan ilor, articole de promovare.ț ț

Activitatea numărul: 8
Tipul activită iiț ,,Ne mai vedem i anul viitor!”ș
Durata: 2 luni
Număr participan iț 25
Responsabil Amariei Mihaela

Beneficiari Elevii din grupul intă; cadrele diactice ț
implicate, comunitatea

Mijloace Cataloage, articole
Bugetul alocat Consumabile 
Modalită i de evaluareț Chestionare, fotografii, jurnalul proiectului, 

revista colii, invita i din cadrul comunită ii, ș ț ț
articole în presa locală, diplome

Descrierea  activită iiț :  Se  va  evalua  performan a  proiectului  în  atingerea  obiectivelor  iț ș
asigurarea calită ii dorite, performan a echipei de proiect, impactul proiectului asupra grupuluiț ț
intă ia beneficiarilor direc i i  indirec i.  Se vor disemina rezultatele lui ca exemple de bunăț ș ț ș ț

practică. De asemenea în revista colii i pe pagina de facebook a colii se vor afi a rezultateleș ș ș ș
proiectului.

EVALUAREA PROIECTULUI
 Fotografii, expozi ii, concursuri, portofoliile elevilor, articole în revista  ,, Vânătorii de idei”, chestionare etc.ț

REZULTATELE PROIECTULUI
 Frecven a colară i rezultatele mai bune  la învă ătură;ț ș ș ț
 Dezvoltarea unor abilită i practice i integrarea în colectivele de elevi;ț ș
 Comportament civilizat.

IMPACTUL PROIECTULUI
 Asupra elevilor: datorită programului de remediere colară i  a utilizării  eficiente a auxiliarelor colare, aș ș ș

tehnologiei moderne, a metodelor i procedeelor inovative, elevii au prins drag de coală, au un comportamentș ș
civilizat i comunică eficient în cadrul grupului i nu numai;ș ș

 Asupra cadrelor didactice: au cunoscut îndeaproape structura sufletească a fiecărui elev, reu ind să se facăș
în ele i i aplice  cu succes metodele colii incluzive;ț ș ș ș

 Aupra  părin ilor:  au  devenit  mai  implica i  în  via a  colii,  participă  cu  interes  la  activită ileț ț ț ș ț
extracurriculare( serbare de Crăciun,  de sfâr it de an);ș
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 Asupra autorită ilor locale: membrii cominită ii sunt mai aprecia i datorită faptului că apreciază educa ia, seț ț ț ț
mândresc cu rezultatele elevilor i profesorilor colii din comunitate.ș ș

PROIECT DE AC IUNE COMUNITARĂȚ
Din suflet pentru suflet
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Prof. Avram Alexandra Andreea
coala Gimnazială Nr. 1, Comuna Bălu eni, jud. Boto aniȘ ș ș

Institu ii implicate în proiect:ț
1. coala Gimnazială nr. 1 Bălu eni, comuna Bălu eni, jud. Boto aniȘ ș ș ș
2. Unitatea de Asisten ă Medico-Socială, comuna Suli a, jud. Boto ani.ț ț ș

Motto: Via a este un vis pentru un în elept, o comedie pentru un bogat, o tragedie pentru cei săraci.ț ț  (Sholom
Aleichem)

Nu există lucruri măre e, doar lucruri mici cu o dragoste mare.ț  (Maica Tereza)

Argument:

Scopul colii de a educa, de a modela armonios personalitatea copilului poate fi îndeplinit mult maiș
u or atunci când se realizează legături de colaborare între institu iile din sistemul de învă ământ i celelalteș ț ț ș
institu ii ale statului. O astfel de colaborare ajută copilul să se integreze u or în societate i să devină un bunț ș ș
cetă ean.ț

Proiectul eviden iază importan a dezvoltării unei legături între oameni provenind din medii sociale iț ț ș
familiale diferite, a a încât în final să fie redusă distan a socială i prejudecă ile.ș ț ș ț

Lupta  împotriva  sărăciei  i  a  excluziunii  sociale  reprezintă  unul  dintre  obiectivele  centrale  aleș
Comisiei Europene.

Din punct de vedere social sărăcia poate fi definită ca fiind acel fenomen în care individul sau grupul
din care face parte nu are capacitatea necesară, atât intelectuală cât i economică, de a- i satisface nevoileș ș
primare, astfel situându-se pe o scară socială inferioară.

Sărăcia afectează oamenii într-o multitudine de feluri. Oricine poate fi afectat de sărăcie la un anumit
moment dat în via ă. Totu i,  există unele grupuri  care sunt mai expuse riscului sărăciei,  cum ar fi  copiiiț ș
abandona i, vârstnicii, persoanele cu dizabilită i, etc.ț ț

Atitudinile i comportamentul nostru fa ă de tot ceea ce ne înconjoară încep a se forma la cea maiș ț
fragedă vârstă. Ini ial părin ii, apoi profesorii sunt cei care încearcă să îl familiarizeze pe copil cu normele iț ț ș
valorile morale specifice societă ii în care trăie te. Între aceste valori se numără empatia i solidaritatea cu ceiț ș ș
din jurul nostru.

To i oamenii au îndatoriri unii fa ă de al ii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă seț ț ț
obi nuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politico i, în elegători, să aprecieze binele, să fie genero i, să fieș ș ț ș
capabili să redea un zâmbet pe chipul bătrânilor care sunt în suferin ă i care au dreptul la o via ă decentă.ț ș ț

De aceea, i noi, profesori i elevi ai colii Gimnaziale nr. 1 Bălu eni, ne-am propus să aducem unș ș Ș ș
licăr de lumină i de zâmbet în ochii bunicilor din Unitatea de Asisten ă Medico-Socială Suli a.ș ț ț

Scopul:
1. Ini ierea unor activită i de parteneriat între institu ii care pot promova integrarea socială a elevilor ț ț ț

i dezvoltarea unor comportamente pozitive în comunitateș
2. Colectarea de fructe i legume i a unor produse alimentare neperisabile i donarea acestora ș ș ș

bătrânilor de la Unitatea de Asisten ă Medico-Socială Suli aț ț
3. Realizarea unui program artistic care să con ină colinde i poezii de iarnăț ș
4. Realizarea de felicitări care să fie oferite bătrânilor din centru.

Obiective:
1. Să con tientizeze importan a sănătă ii fizice sau mentale pentru om;ș ț ț
2. Să în eleagă că to i oamenii au drepturi egale;ț ț
3. Să facă fapte bune care să-i ajute să discearnă binele de rău, adevărul de minciună;
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4. Să fie genero i cu cei care nu au posibilită i materiale suficiente pentru un trai decent;ș ț
5. Să fie toleran i unii cu al ii.ț ț

Durata: 5-15 decembrie 2021;
Parteneri implica i:ț

1. coala Gimnazială nr 1 Bălu eni, com. Bălu eni, jud. Boto ani,Ș ș ș ș
2. Unitatea de Asisten ă Medico-Socială Suli a.ț ț

Resurse:
a) umane:
Elevii colii Gimnaziale Nr. 1 Bălu eni i ale celorlalte structuriȘ ș ș
Cadre didactice, dirigin ii elevilorț
Părin ii copiilorț
Responsabilii Unită ii de Asisten ă Medico-Socială Suli a.ț ț ț
b) materiale: fructe i legume, alimente neperisabile; lucrări realizate de elevi; microbuzul colarș ș

Activită ile proiectului:ț
5 decembrie - constituirea colectivului organizatoric;

7 decembrie - întocmirea proiectului i semnarea protocolului de parteneriat între cele două institu ii;ș ț
8-14 decembrie - colectarea alimentelor de la elevii dornici să ajute i ambalarea lor în pachete;ș
15 decembrie - vizita la Unitatea de Asisten ă Medico-Socială Suli a i împăr irea pachetelor pregătiteț ț ș ț
Diseminare:

Realizarea unui panou cu poze din activită ile realizate i cu impresiile elevilor.ț ș

--DĂRUIND DEVENIM MAI BUNI--

PROIECT EDUCATIONAL - cuprins în programul  socio-educa ional jude eanț ț
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- O LUME A PRIETENIEI -

prof. Dutcovici Marinela Anca

Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindel” Suceava
,, Când dai, la inceput dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment

dat, dai din ceea ce esti."

MOTTO: „Am învăţat că viaţa îţi poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te
cunosc. Am învăţat că şi atunci când crezi ca nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten, vei găsi puterea
de a-l ajuta." (Octavian Paler).

Acest proiect se incadrează in domeniile DOS, DLC, DEC
Proiectul face parte din programul soci-educa ional jude ean ”O lume a prieteniei” .ț ț  

Aplicantul:
Coordonate de contact ale unităţii de învăţământ:
Grădiniţa cu Program Prelungit „Prichindel” Suceava

Grădini a cu Program Prelungit ,,Prichindel” Suceava desfă oară acest proiect la nivelul unită ii incăț ș ț
de cand a fost implementat, primele activită i în cadrul proiectului debutând încă din anul colar 2014-2015.ț ș
Gradini a ,,Prichindelț ” î i propune să însenineze  privirile copiilor afla i in dificultate prin  demararea  unorș ț
ac iuni umanitareț ,  pre colarii de aici fiind dornici să facă o fapta bună, având ca parteneri părinţii, profesoriiș
de la unită ile partenere din medii defavorizate, consilieri, administratorii caminelor de bătrâni, educatorii deț
la  caminele  de  copii.  La  momentul  respectiv  ac iunea  a  fost  mediatizată  cu  ajutorul  ziarelor  locale  i  aț ș
posturilor locale de televiziune. Ac iunile ce au fost planificate pentru desfă urare au avut loc în diverse loca iiț ș ț
precum sala de grupă, cămine de bătrâni, grădini e din zone defavorizate.ț
Coordonatorul proiectului: 

Echipa de proiect
Colaboratori:

ARGUMENTUL PROIECTULUI
Copiii, de la natură, nu sunt nici buni, nici răi, dar pot deveni buni sau răi, ca urmare a metodelor

pozitive sau negative de educare.
       În perioada pre colară, copilulș  trăie te o amplificare i diversificare a stărilor afective i i se contureazăș ș ș
posibilitatea de evaluare interioară a acestora.  El experimentează emo ii din ce în ce mai complexe i maiț ș
nuan ate, rela iile afective si stările emo ionale conturând ceea ce denumim „inteligen a emo ionala”. Ea esteț ț ț ț ț
aceea care ne ajută să ne facem placu i in colectivul din care facem parte, să putem comunica eficient, să timț ș
să ne apropiem de cei pe care-i simpatizăm sau de cei pe care vrem să-i ajutăm, fiind factorul de legătură,
liantul între o persoană i mediul din care face aceasta parte.ș
    În acest context, unul dintre obiectivele educa iei pre colare este educarea copiilor in sensul omeniei,ț ș
a generozită ii, a receptivită ii la triste ile , neplăcerile dar i bucuriile celor din jur.ț ț ț ș

Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gândeşte nu doar la formarea intelectuală a copiilor i înș
egală  măsură la formarea caracterului  viitorilor  cetă eni,  strecurând cu gingă ie i  perseveren ă semin eleț ș ș ț ț
bunătă ii,  a  generozită ii,  toleran ei  i  iubirii  fa ă de aproape.  Prezentarea realită ii  triste  ,  cutremurătoareț ț ț ș ț ț
uneori,  cu care se confruntă unii  copii  din zone i  familii  defavorizate reprezintă un punct  de plecare înș
formarea i exersarea atitudinii de viitor cetă ean responsabil, implicat i sufletist. ș ț ș
       Provocarea de a participa la un astfel de proiect educaţional, este acela de a-i sensibiliza pe copii faţă de
tot ceea ce-i înconjoară şi de a le dezvolta comportamente şi atitudini sociale active, responsabile, tolerante,
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deschise, comunicative şi autoevaluative.
În acest fel, părin ii împreună cu educatoarele sădesc în ț  sufletele celor mici, milostenia i duio ia .ș ș
Proiectul  își propune motivarea copiilor cu posibilitati să se uneasca pentru o cauza nobila: ajutarea

colegilor de generatie dezavantajati din punct de vedere social si material.   În dorinţa de a aduce pe chipul şi
în sufletul unor astfel de copii puţină bucurie am încercat să mobilizăm preşcolari şi părinţi care prin efortul
lor să contribuie la colectarea i donare unor obiecte de îmbrăcăminte, jucării, alimente  pentru micuţii dinș
medii defavorizate.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:

 Cadru propice de dezvoltare personală;
 Colaborare strânsă între cadrele didactice.
 Potenţial corect valorificat al fiecărui membru din echipă.
 Buna coordonare la nivel mental i spaţialș
 Cooperare bună cu i între părinţi.ș
 Dorinţa de perfecţionare continuă în rândul cadrelor didactice
 Strânsa colaborare grădini ă-familie.ț
 Interes pentru pregătire cât mai bună a copiilor

PUNCTE SLABE: 
 Unii părinţii, membrii comunităţii locale nu cunosc aspectele din munca şi activitatea grădiniţei şi este

posibil să trateze proiectul cu mai puţin interes.
 Dificultăţi în valorificarea timpului.
 Inconsecvenţă.

OPORTUNITĂŢI
 Premierea acţiunilor motivează participarea activă la astfel de proiect.
 Oferă şansa mediatizării activităţilor care se desfăşoară în grădiniţa de copii.
 Oportunitatea unei mai bune cooperări cu mass-media.
 Posibilitatea finanţării din surse diverse: donaţii,sponsorizări,acorduri parteneriale.
 Realizarea unor parteneriate cu unita i din medii defavorizate.ț

AMENINŢĂRI
 Plafonare, formalism

DESCRIEREA PROIECTULUI
Stop 
Implicarea copiilor i a adul ilor în ac iuni umanitare ce  urmăre teș ț ț ș  formarea şi dezvoltarea unor deprinderi şi
comportamente  morale  (toleran a,  empatia,  altruismul,  responsabilitatea,  generozitatea)  ale  copiilorț .
Sensibilizarea   pre colarilor  i  a  părin ilor  in  vederea  sustinerii  din  punct  de  vedere  material  siș ș ț
financiar a persoanelor defavorizate 
Obiective

Pentru copii:
 stimularea copiilor preşcolari pentru a desfăşura activităţi de voluntariat

 dezvoltarea  stimei  de  sine,  a  respectului  pentru  toate  persoanele,  a  comunicării  interpersonale  şi  a
relaţionării

 încurajarea copiilor pentru exprimarea stărilor sufleteşti proprii prin mişcare şi motivarea lor.

Pentru cadre didactice:
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 Dezvoltarea  comportamentelor  şi  atitudinilor  sociale  active,  responsabile,  tolerante,  deschise,
empatice  

 Formarea şi educarea spiritului moral-civic, de întrajutorare de  la vârste foarte mici; Educarea
dragostei, a  respectului i compasiunii faţă de persoanele defavorizate ș

 Stimularea comportamentului participativ al copiilor la diferite acţiuni;

 Crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

 Promovarea şi diseminarea rezultatelor activităţilor în spaţiul unită ilor colare participante i alț ș ș
comunită ii ț

Pentru părinţi şi alţi factori educaţionali:
 implicarea voluntară a părin ilor în ac iunile din proiect  i acordarea sprijinului material necesar ț ț ș
 Conştientizarea necesităţii implicării tuturor in formarea unei generaţii sănătoase;

Grup intăț
Direct: grupa mijlocie  D „Flutura ilor”ș

Indirect: grup familial, parteneri, cadre didactice

Durata..... 1AN 
Conţinutul proiectului

REGULAMENT :

Conţinutul  şi  planificarea  activităţilor  vor  fi  adaptate   la   nivelul  de  vârstă  al  copiilor,  la
disponibilitatea acestora de a asimila informaţiile noi i  de a desfă ura activită ile propuse de educatoare,ș ș ț
precum şi la interesul manifestat de copii pentru anumite teme.

CRITERII DE EVALUARE:

Se  va  monitoriza  derularea  proiectului  la  nivel  de  unitate,  gradul  de  implicare  a  partenerilor
educa ionali i comportamentele formate.ț ș

Calendarul activităţilor
Nr.
crt

Data Tema Mijlocul  de
realizare

Obiective Cine participă Cine
răspunde

Evaluare

1. “Împreună
pentru copii!”

 

Masa
rotundă-
întâlnire între
parteneri

Semnarea
protocoalelor  de
parteneriat

To i parteneriiț Semnarea  de
către parteneri a
acordurilor  de
parteneriat

2. “Florile
recuno tin ei”-ș ț

Activitate
umanitară

cinstituţionalizaţi  și  cu

posibilităţi  materiale

reduse

Educatoarele  de
la  grupele  mari,
milocii şi mici

Dăruirea  unor
cadouri
bătrânilor  de  la
căminul
Zvori tea-ș
Suceava

2341



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

3. ,,Dăruie te  fiș
mai bun”-

-Ac iuneț
umanitara

-program  de
colinde

Educarea  copiilor
preşcolari  în  spiritul
înţelegerii,  empatiei,
generozităţii,  exprimate
prin  donaţii  şi  activităţi
culturale şi educative

Grupa

 Mijlocie  D
GPP„Prichindel
”

Clasa  I  CSEI
Suceava

Realizarea  unui
program  de
colinde
impreună  cu
copiii  de  la
CSEI.
 Dăruirea  unor
dulciuri  copiilor
de la CSEI.

5. “Pantofiorii
ro ii”ș

-  povestirea
educatoarei 

Audierea  unei  pove tiș
cu tema interculturala

- Grupa

 Mijlocie  D
GPP„Prichindel
Grupa  Mijlocie
GPN Suceava

Empatizarea  cu
persoanele
apar inând  altorț
rase

6. „Prieteni  din
aceea iș
grădini ă”ț

-desen- Realizarea  unei
expozi ii  cu  temaț
prieteniei

Grupa  mare   A
GPP
„Prichindel”

Grupa  mijlocie
A 
GPP „Prichindel

Expozi ie,ț
fotografii,
diplome.

7.
„Felicitări
pentru mama”

-activitate
practică

-   Să  doreasca  să

aducă  un  zâmbet  pe

chipul  femeilor,

dăruindu-le  cate  o

felicitare

Grupa  mijlocie
D    GPP
„Prichindel”

Grupa  mică  D
GPP
„Prichindel”

Grupa  mare  A
G.P.P. ,,Prichind
el” Suceava – 

Realizare  de
felicitari  iș
daruirea  lor  pe
stradă  femeilor
de  8  Martie,
foto.

8. ,, i  eu  dorescȘ
să  fac  o  faptă
bună”

-ac iuneț
umanitară

- Sa  contribuie

cu  mici  daruri  (care

pot   consta  in  jucarii,

cărţi, material didactic

etc.), 

care vor fi donate unei

grădiniţe  din  mediu

defavorizat

Grupa  mijlocie
C  GPP
„Prichindel”

Grupa  mijlocie
C  GPP
„Prichindel”

Clasa I - Salcea

Dotarea  unei
gradini e  cuț
căteva  materiale
didactice

9. „Diferi i  darț
egali”

-campanie
umanitară

Sensibilizarea  copiilor
preşcolari,  părinţilor
acestora i altor persoaneș
cu privire la  dificultăţile

Educatoarele  de
la  grupele  mari,

Oferirea  de
daruri  constând
în  haine, jucării,
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cu  care  se  confruntă
unele  persoane  sau
instituţii

milocii şi mici alimente  unor
copii  din  centre
de  plasament
sau orfelinate.

10. ” Vara...  se
numără
diplomele”

-festivitate
de premiere

Recompensarea
copiilor  cu  diplome
pentru  activitatea
desfă uratăș

Educatoarele  de
la  grupele  mari,
mijlocii şi mici

Implicarea
tuturor factorilor
educaţionali

Oferirea  de
diplome,
recompense
pentru
activitatea
desfăşurată

Metode şi tehnici de lucru
-  jocul,  exerciţiul,  explicaţia,  conversaţia,  povestirea,  problematizarea,  concursul,  masă  rotundă,  vizita,
drume ie;ț

Forme de organizare
- frontal, pe grupuri mici, în echipă, individual

Rezultate preconizate
o Pliante, broşuri;

o DVD-uri, CD-uri;

o Jurnale;

o Albume cu fotografii;

o Dotarea unei gradinite din zone defavorizate cu jucării, cărti, materiale didactice;

Resurse umane
- copii

- educatoare

- părinţi

- parteneri

Resurse materiale

- cărţi
- reviste
- aparate, materiale şi accesorii sportive
- aparatură audio-vizuală

Resurse informaţionale:

- MEC, „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,  Editura DPH, Bucureşti 2009
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- S. Breben, M. Fulga,  “Metode interactive de grup”,  Editura Arves, Craiova, 2006

- S. Breben, S. Gongea  “Activităţi  bazate pe teoria inteligenţelor multiple”,  EdituraReprograph, Craiova,
2005

- Eugenia BarcanTicaliuc, Exerciţii şi jocuri pentru preşcolari, Editura Sport-Turism, 1979

- MEC, „Revista Învăţământului preşcolar” – nr. 3-4/ 2008, editura C.N.I. „Coresei” S.A., Bucureşti, 2008

Parteneri interni

- G.P.P.„Nr. 5” Suceava GPN 

- GPN Bra ca Com Ili e tiș ș ș

- Căminul de bătrâni ”Sf. Ioan cel nou de la Suceava

- Primăria Suceava 

- Protec ia copiluluiț

-CSEI Suceava

Acorduri/ Protocoale parteneriale 
Cu majoritatea partenerilor educaţionali  s-au încheiat protocoale de parteneriat şi  s-a colaborat cu

succes. (Anexe)

- G.P.P. „Nr.5” Suceava – expozi ii de deseneț

-CSEI Suceava- activitate umanitară

- Căminul de bătrâni ”Sf. Ioan cel nou de la Suceava- activitate umanitară

- Cămicul de bătrâni Zvori tea- activitate umanitaraș

Evaluare

- îmbogăţirea cu materiale, pliante, broşuri, cărţi, reviste, CD-uri, DVD-uri;

- completarea Album cu fotografii;

- organizarea unor activităţi umanitare;

- organizarea unor expozi ii cu lucrari pe teme sociale;ț

- efectuarea unor vizite in institu ii defavorizate;ț

- efectuarea unor activită i de voluntariat in cămine de bătrâni, ț

Sustenabilitatea proiectului

Vom avea în vedere continuarea proiectului, oferind copiilor i părin ilor posibilitatea de a propuneș ț
noi  teme i  mijloace de realizare,  asigurând astfel  varietate  i  un grad ridicat  de  implicare  a  familiei  înș ș
demersul didactic.
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„SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE”

PROF.ÎNV.PRE COLAR: MURE AN GABRIELA - DELIAȘ Ș
                                          GRĂDINI A CU P.P,,PARADISUL PITICILOR” DEJȚ

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OP IONALȚ

     

NIVEL DE VÂRSTĂ II : GRUPA MARE
TIMP DE DESFĂ URARE: 1 ANȘ
NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 ORĂ
OPŢIONAL LA NIVELUL UNUI DOMENIU EXPERIENŢIAL: DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE
SPECIALITATEA/ABILITAREA PENTRU SUS INEREA OP IONALULUI: PROFESOR PENTRU Ț Ț
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

ARGUMENT

 Educaţia pentru sănătate înca de la vârsta preşcolară, reprezintă una din principalele căi de promovare
a  cunoştinţelor  corecte  privind  diferite  aspecte  ale  sănătăţii  şi  totodată  de  formarea  a  atitudinilor  şi
deprinderilor  indispensabile  unui  comportament  responsabil  şi  sănătos.  La  vârsta  preşcolară  copii  învaţă
comportamente prin observarea şi imitarea adulţilor. La această vârstă se formează şi reprezentarea stării de
sănătate şi de boală.  Modul de abordare a acestor activitati pleacă de la ideea că este bine pentru copii  să
înţeleagă că sănătatea nu înseamnă numai absenţa bolii , ci şi un mod de viaţă echilibrat.

Adulţii  influenţează  comportamentele  adoptate  de  copii  prin  modelul  pe  care  îl  reprezintă.  De
asemenea, aceştia sunt principalii furnizori ai  oportunităţilor de petrecere a timpului liber şi  ai  diversităţii
alimentare.

A învăţa copilul ‚ de la cea mai fragedă vârsta să fie îngrijit , să respecte reguli de igienă personală , să
se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune baze trainice formării comportamentului
igienic.
           Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului
de viaţă cotidian . Deprinderile  igienice o data formate , îi dau copilului siguranţă în acţiune , încredere în
posibilităţile lui, chiar îi formează o oarecare independentă . Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi in
respectarea regimului din grădiniţă , îngreunează activitatea educatoarei.
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  Educaţia pentru sănătate este un drum sigur, prin care noţiunile ajung la copilul de vârsta preşcolară ca reguli
sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viaţă cotidian.
DOMENIUL DE DEZVOLTARE

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ
C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ŞI COMUNICĂRII
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
A.1.- Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare;
A.2.- Conduită senzo-motorie, pentru orientarea mişcării;
A.3.-Sănătate(nutriţie, îngrijire, igienă personală) şi practici privind securitatea personală;
B.3. - Conceptul de sine;
B.4. -Autocontrol şi expresivitate emoţională;
C.1.-Curiozitate,interes şi iniţiativă în învăţare;
C.2.- Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor(perseverenţă în activităţi);
C.3.- Activare şi manifestare a potenţialului creativ;
D.2.-Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
D.5.-Exprimarea orală a mesajului, a emoţiilor etc;
E.1.- Relaţii, operaţii şi deducţii logice în mediul apropiat;
E.3.- Caracteristici structurale şi funcţionale ale lumii înconjurătoare;

COMPORTAMENTE ASOCIATE
A.1.3.–Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate ;
A.2.1.-Utilizează simţurile (văzul,auzul,, simţul tactil, mirosul etc.);
A.3.1. - Exersează, cu sprijin,asumarea unor responsabilităţi specifice vârstei legate de    igiena 
corporală,igiena cavităţii bucale,igiena îmbrăcămintei etc;
A.3.2. – Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
A.3.3. - Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii periculoase;
B.2.3.- Exersează, cu sprijin,asumarea unor responsabilităţi specifice vârstei legate de igiena corporală,igiena 
cavităţii bucale,igiena îmbrăcămintei etc;
B.3.2.- Îşi promovează imaginea de sine prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice;
B.4.1. - Recunoaşte şi exprimă emoţii de bază produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de igienă 
corporală,
C.1.1.- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi;
C.2.1.- Realizează sarcinile  de lucru cu consecvenţă;
C.3.1. – Manifestă creativitate în activităţi;
D.2.1.-Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, curiozităţi, acţiuni, emoţii proprii;
D.5.2.- Participă  la activităţile de grup şi la activităţile de joc în diferite situaţii;
E.1.5.- Realizează în mod dirijat activităţi simpledespre,vitamine,alimentaţie sănătoasă,organe de simţ,boli 
etc.;
E.3.1.- Evidenţiază caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător.

CON INUTURIȚ
- Acesta sunt eu
- Organele de simț
- Starea de sănătate i boalaș
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- Cum ne apărăm sănătatea?
- Eu cresc
- Sănătatea – bunul nostru cel mai de pre  (recapitulare/evaluare).ț
- Igiena cavită ii bucaleț
- Igiena mâinilor, a unghiilor i a păruluiș
- Igiena corpului
- Igiena îmbrăcămintei i a încăl ăminteiș ț
- Săcule ul fermecat (evaluare)ț
- Tipuri de alimente
- Salată de fructe
- Fructe i legume năzdrăvaneș
- De-a bucătarii
- Ce ai gustat?
- Ne hrănim sănătos!
- Alimenta ie sănătoasă (recapitulare/evaluare)ț

VALORI SI ATITUDINI:
     Activitatea op ională desfă urată în acest an colar va forma i dezvolta pre colarilor valori i atitudini ț ș ș ș ș ș
morale i estetice menite să ajute la dezvoltarea unui stil de via ă sănătos:ș ț
   - Motiva ia pentru însu irea unui comportament sănătos;ț ș
   - Cultivarea deprinderilor de igienă i sănătate;ș
   - Con tientizarea dimensiunii importan ei educa iei pentru sănătate.ș ț ț

SUGESTII METODOLOGICE ( inclusiv modalităţi de evaluare):
     Această activitate op ională î i propune să implice pe deoparte educatoarele i pe de altă parte pre colarii.ț ș ș ș
     Însu irea unor norme de comportament igienic i formarea deprinderilor de alimenta ie ra ională se vor ș ș ț ț
realiza prin intermediul activită ilor de observare, lecturi după imagini, jocuri muzicale, activită i practice.ț ț

METODE DE COMUNICARE ORALĂ:
 Expozitive: descrierea, explica ia, instructajul;ț
 Conversative: conversa ia i discu ia liberă.ț ș ș

METODE DE EXPLORARE I DESCOPERIRE:Ș
 Metode de explorare directă: observarea, învă area prin descoperire;ț
 Metode de explorare indirectă: demonstra ia.ț

METODE BAZATE PE AC IUNI:Ț
 Metode bazate pe ac iune reală: exerci iul, experimentul;ț ț
 Metode bazate pe ac iune fictivă: jocul exerci iu, joc didactic.ț ț

MODALITĂ I DE EVALUARE:Ț
- Joc didactic;
- Portofoliul copiilor;
- Expozi ie;ț
-Concurs.
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TEMATICA ACTIVITǍTILOR:

SEMESTRUL I

NR.
CRT.

TEMA ACTIVITĂ II/CON INUTURIȚ Ț

1. „Oglinda imi spune cum arat” (obsevare)
2. „Deschide urechea bine” (joc muzical)
3. „Prietenii” de Dan Faur (memorizare)
4. „Piptănăm păpu a!” (activitate practică)ș
5. „Salată de fructe” (activitate gospodărească)
6. „Fructe i legume năzdrăvane” (lectruă după imagini)ș
7. „De-a bucătarii” (joc de rol)
8. „Cum folosim periu a de din i?” (observare)ț ț
9. „Sfatul periu ei de din i” de M. Marancea (memorizare)ț ț
10. „George pofticiosul” (povestire)
11. „Periem hainele păpu ii” (activitate practică)ș
12. „Ce ai gustat?” (joc senzorial)
13. „Batista” (activitate practică)
14. Evaluare: „Săcule ul fermecat” (joc didactic)ț

SEMESTRUL II

NR.
CRT

TEMA ACTIVITĂ II/CON INUTURIȚ Ț

1. „ erve elul” (activitate practică)Ș ț
2. „Dulce i amar” (joc senzorial)ș
3. „Prietenii sănătă ii” (joc didactic)ț
4. „Nu uita i” de S. Mihnea (memorizare)ț
5. „Ce trebuie să folosim, mereu cura i să fim?” (lectură după imagini)ț
6. „Primim musfiri” (joc de rol)
7. „Maricica” (povestire)
8. „Cei mai buni prieteni” (activitate practică)
9. „Ce mâncăm, cum mâncăm?” (lectură după imagini)
10. „La cabinet” (vizită)
11. „Care sunt alimentele sănătoase?” (observare)
12. „Aerul – factor al sănătă ii!” (drume ie)ț ț
13. „Cum avem grijă de noi?” (joc didactic)
14. „Minte sănătoasă în corp sănătos” (euritmie)
15. „Dacă vesel se trăie te” (joc muzical)ș
16. Evaluare:„Singurel mă îngrijesc” (concurs)

BIBLIOGRAFIE: 
1. Curriculum pentru educa ie timpurieț , MEN, Bucure ti 2019ș .       

2.  Partin   Zoe, Stama Ioana, Educaţie pentru sănătate, Editura Corint, Bucureşti, 2005.
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PARTENERIAT EDUCA IONALȚ
”CRĂCIUN CU ZÂMBET DE COPIL”

-Activitate de voluntariat-
Damian Daniela

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea

Motto:
”Nu există nimic mai puternic decât inima unui voluntar!”

ARGUMENT

Voluntariatul este o activitate de interes public desfă urată din proprie ini iativă i poate fiș ț ș
considerat un mod activ de a participa la via a comunitară, care izvoră te din educa ia social.ț ș ț

Personalitatea viitorului adult este determinată în mare măsură de coală i de familie, deș ș
modul în care copilul este educat i format.ș

Învă ământul  modern  promovează  o  metodologie  axată  pe  ac iunea,  pe  promovareaț ț
metodelor interactive care să solicite mecanismele inteligen ei, ale imagina iei i creativită ii.ț ț ș ț

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej  de bucurie pentru fiecare copil.  Împărtăşim darul divin
împreună cu cei  apropiaţi  nouă,  cu familia,  cu prieteni.  Ne oferim bucurie  unii  altora,  momente
împreună, zâmbete şi vorbă caldă. În aceste zile nimeni nu este uitat. Iisus prin Înviere ne-a arătat că
trebuie să oferim din suflet lumină fără a cere nimic în schimb. 

De aceea în această  Perioadă Sfântă nici  un suflet  nu trebuie să se simtă trist  sau singur
pentru că prin iubire  ne oferă singura cale  reală  de bucurie  spirituală,  de înălţare  sufletească  de
apropiere a umanului concret de divinul spiritual. 

Realitatea socială în care trăim, prezintă  o paletă întreagă de situaţii  în care oamenii,  din
diferite medii sociale, nu pot oferi copiilor, strictul necesar pentru un trai decent i educa ie. ș ț

Scopul proiectului: 
Sprijin umanitar şi spiritual al unei categorii defavorizate de copii şi formarea spiritului civic

şi a abilităţii de voluntariat a elevilor.
Grup ţintă: 
Elevii claselor IX B i X C de la Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea ș
Cadrele didactice i părin ii elevilor liceeni.ș ț
Beneficiari: Elevii claselor Grupa  0 i clasa I, clasa a III-a  de la Şcoala Gimnazială Valeaș

Nucarilor,  
Perioada desfăşurării proiectului:   decembrie 2021

Obiective specifice
 Con tientizarea  i  responsabilizarea  elevilor  la  nivelul  comunită ii  locale  prin  implicareaș ș ț

activă i directă,ș
 Dezvoltarea  la  elevi  a  spiritului  de  solidaritate  i  de  toleran ă  fa ă  de  grupurile  socialeș ț ț

dezavantajate,
 Familiarizarea elevilor cu specificul ac iunilor de voluntariat,ț
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 Con tientizarea afectivită ii de grup ca suport al prieteniei i dovedirea unui compartimentș ț ș
asertiv.

Desfăşurarea activităţilor
 Mobilizarea  i  implicarea  elevilor  de  ciclu  primar  spre  realizarea  unor  scrisori  personaleș

adresate lui Mo  Crăciun în spiritul Sărbătorilor de iarnă.ș
 Mobilizarea i implicarea elevilor liceeni pentru îndeplinirea dorin elor celor mici (în limiteleș ț

posibile).
 Deplasarea elevilor i cadrelor didactice implicate la coala Gimnazială din Valea Nucarilor.ș Ș
 Interac iunea celor două grupuri, în atmosferă de sărbătoareț

Oportunită i:ț
Pentru elevi:
-Cultivarea i exersarea competen elor de leadershipș ț
-În elegerea problemelor sociale din comunitatea ruralăț
-Cultivarea sentimentului de a fi util
-Gestionarea de calitate a timpului util
-Formarea unor deprinderi utile
Pentru profesori:
-Con tientizarea unor noi dimensiuni educa ionaleș ț
-Implicarea în organizarea i derularea unor activită i cu caracter non formalș ț
-Posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educa ieiț
Sustenabilitatea:

Această ac iune de voluntariat vine ca răspuns la principalele nevoi pe care le au copiii dinț
zonele  rurale.  Voluntariatul  se na te  în  inima fiecăruia,  nu în  vreun statut  de organiza ie  sau înș ț
discu ii mediatizate. Învă ăm că ingredientele principale în ac iunile de voluntariat nu sunt nici banii,ț ț ț
nici numărul de oameni implica i, ci pasiunea i dăruirea cu care cei ce vor să dăruiască din timpulț ș
lor, vor să- i pună în valoare abilită ile i cuno tin ele lor, fără să a tepte nimic în schimb.ș ț ș ș ț ș
Evaluarea:
-Feedback-ul primit de la beneficiari.
-Feedback-ul voluntarilor materializat într-un Jurnal al voluntarului.
-Popularizarea activită ii pe site-ul colii i pe re elele de socializare.ț ș ș ț

Proiectul a debutat cu implicarea cadrelor didactice de la coala Valea Nucarilor. Elevii au Ș
fost încuraja i să-i scrie lui Mo  Crăciun câteva rânduri. Scrisorile au ajuns la elevii i cadrele ț ș ș
didactice de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”.Pentru fiecare scrisoare, au fost achizi ionate, în ț
limita posibilită ilor i dorin elor copiilor, echipament sportive, ghete, rechizite, jucării i dulciuri.ț ș ț ș

Ma inile personale au transportat cadourile elevilor defavoriza i din mediul rural i printr-o ș ț ș
activitate emo ionantă în pr”prezen a” Mo ului au primit darurile.ț ț ș
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PROIECT DE VOLUNTARIAT
"Moş Crăciun pentru o zi!"

prof. înv. primar Ple can Melania  ș

                                                                                coala Gimnazială Ș ,,Aron-Vodă” Aroneanu- Ia iș

Motto:
 "Când dai, la început dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce eşti." 

(Părintele Arsenie Boca) 
Argument

Fiecare  copil  este  unic,  are  valoare  inestimabilă,  capacită i  i  posibilităţi  diferite  de  dezvoltare.ț ș
Recunoaşterea particularităţilor fiecărui copil impune răbdare, dragoste i ne obligă în egală măsură să oferimș
oportunită i de dezvoltare într-un mediu stimulativ i afectiv. ț ș În prag de sărbători, lumina şi zâmbetul ar trebui
să fie  pe faţa  tuturor.  Dar,  din păcate  există  în  jurul  nostru oameni  care  nu se  pot  bucura  pe deplin de
Sărbătoarea Naşterii Domnului: copii care provin din familii foarte sărace, copii care au doar un singur părinte
etc.

Cum  nimic  nu  este  mai  înălţător  decât  generozitatea,  încercăm  prin  acest  proiect  sensibilizarea
elevilor faţă de semenii lor şi contientizarea faptului că gestul lor poate aduce bucurie, speranţă şi mângâiere.

Când ne implicăm în programe şi acţiuni de voluntariat,  ne dezvoltăm personalitatea şi caracterul.
 Câştigăm experienţă de muncă, învăţăm lucruri noi şi deprinderi utile; 
 Ne menţinem "în uz" cunoştinte, abilităţi sau talente pe care nu avem ocazia să le folosim în viaţa de zi cu zi; 
 Suntem mai activi în timpul liber şi-l petrecem în mod util, provocator şi, de ce nu, distractiv;
  Socializăm mai mult: ne facem noi prieteni, cunoştinte şi contacte care ne pot fi utile în viaţă;
  Ne alăturăm prietenilor care sunt deja implicaţi în acţiuni sau programe de voluntariat;
  Dăm înapoi comunităţii şi celor din jur o parte din ajutorul primit la rândul nostru în viaţă;
 Dacă tocmai te-ai mutat într-un oraş sau sat nou sau ai trecut printr-o schimbare de viaţă, voluntariatul te ajută

să te conectezi la comunitate şi să faci tranziţia spre noua ta viaţă;
  Avem ocazia să îi ajutăm pe cei mai puţin norocoşi ca noi sau, dimpotrivă, putem fi alături de cei care trec

prin aceleaşi probleme ca noi;
  Putem realiza ceva ce ne-am dorit întotdeauna; 
 Avem oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ne dorim să avem contact sau avem ocazia

de a întâlni persoane importante din comunitate;
  Învăţăm să ne asumăm o responsabilitate şi  să realizăm ceva cu propriile noastre  mâini;  Contribuim la

dezvoltarea comunităţii în care trăim şi înţelegem mai îndeaproape problemele comunităţii.
 Scop:

        Sprijinirea  copiilor  cu  nevoi  materiale  şi  sociale  speciale,  prin  implicarea  elevilor  de  la  Scoala
Gimnazială "Aron-Vodă" Aroneanu, judeţul Iaşi în acţiuni de caritate, cu scopul formării şi dezvoltării de
abilităţi şi atitudini menite să contribuie la optimizarea dezvoltării personale a elevilor.

 Echipa  de  proiect:  -  coordonatori:  prof.  Pleşcan  Melania

  Obiective:
-  Dezvoltarea  la  elevi  a  spiritului  de  solidaritate  şi  toleranţă  faţă  de  grupurile  sociale  dezavantajate;
-  Familiarizarea  elevilor  cu  specificul  acţiunilor  de  voluntariat;
-  Dezvoltarea  la  elevi  a  abilită ilor  sociale,  de  comunicare  interpersonală;ț
- Formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare, lucru în echipă şi de leadership;
-  Stimularea  gândirii  critice  a  elevilor  şi  a  capacităţii  de  luare  a  deciziilor;
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-  Conştientizarea  afectivităţii  de  grup  ca  suport  al  prieteniei  şi  dovedirea  unui  comportament  asertiv.

 Grup ţintă:
Voluntari:-  elevi  ai  claselor  a II  a din Scoala  Gimnazială  "Aron-Vodă" Aroneanu,  judetul  Iaşi  şi  cadrele
didactice  implicate;

Beneficiari: -20  de  preşcolari  defavorizaţi  de  la  Gradiniţa  Rediu-Aldei  din  judeţul  Iaşi.

Parteneri : Părinţii copiilor
 Durata: 1decembrie 2021- 31 decembrie 2021
 Resurse:

- resurse materiale: donaţii ale elevilor şi părinţilor constând  în alimente, haine, materiale pentru realizarea
felicitărilor  şi  aranjamentelor  decorative  etc.
- resurse umane implicate: cadre didactice, elevi, părinţi.

 Desfăşurarea activităţilor:
1.  Constituirea  grupului  de  voluntari;
2.  Identificarea  grupului  defavorizat,  a  elevilor  cu  nevoi  materiale  deosebite;
3.  Popularizarea  proiectului  în  rândul  elevilor;
4. Confectionarea de felicitări specifice sărbătorilor de iarnă şi comercializarea lor în rândul elevilor părinţilor,
cadrelor  didactice;
5.  Colectarea  donaţiilor  constând  în  fructe,  dulciuri,  rechizite,  jucării;
6.  Înmânarea  pachetelor  cadou  preşcolarilor  cu  nevoi  special;
7.  Desfăşurarea unui  mini  atelier  de  creaţii  vizând realizarea de felicitări  de  Crăciun împreună cu elevii
grădiniţei.

 Rezultate  aşteptate:
-  Pachete  cadou  constând  în  dulciuri,  fructe,  jucării,  rechizite,  hăinuţe;
- 20 de preşcolari, cu situaţie materială precară vor primi pachete cadou cu ocazia sărbătorilor Crăciunului;
-  Creşterea  interesului  pentru  viaţa  comunităţii;
-  Creşterea  stimei  de  sine;
-  Încurajarea  interrelaţionării  dintre  elevii  şcolilor  implicate  în  proiect;
Evaluarea  activităţilor:  Discuţii,  dezbateri
Crearea  unui  album  foto  cu  imagini  din  timpul  desfăşurării  activităţilor.
Acordarea  unor  diplome  celor  mai  activi  voluntari.
Aplicarea proiectului va fi urmarită în fiecare etapă, punându-se accent pe implicarea efectivă a voluntarilor.
Acordarea unor adeverin e de participare la proiect cadrelor didactice implicate.ț
Impact:
      - Creşterea abilităţilor de comunicare şi relaţionare între elevi, părinţi şi cadre didactice.
- Largirea orizontului de preocupări ale elevilor.
- Creşterea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al şcolii în rândul comunităţii locale.
- Consolidarea competenţelor elevilor şi cadrelor didactice de a lucra în echipă.
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PROIECT EDUCA IONALȚ
2021-2022

„DIN SUFLET PENTRU TINE!”
                                                                                                               prof. Almagattish Claudia Ioana

                                                                                            coala Gimnazială Comuna Dumbrăvi a  Ș ț

 SCOPUL PROIECTULUI:

 sprijinirea copiilor cu nevoi materiale şi sociale speciale, prin implicarea elevilor colii Gimnaziale ComunaȘ
Dumbrăvi a în acţiuni de caritate, cu scopul formării şi dezvoltării de abilităţi şi atitudini menite să contribuieț
la optimizarea dezvoltării personale a elevilor; 

 schimbarea atitudinilor individuale şi sociale ale cadrelor didactice, copiilor, părinţilor, comunităţii locale şi
factorilor decidenţi cu privire la educaţia incluzivă prin continuarea acţiunilor care să ducă la schimbarea de
mentalitate şi acceptarea diversităţii copiilor, adică acceptarea incluziunii celor vulnerabili în şcoală; 

 promovarea valorilor  morale,  a principiilor   pe  care  se  bazează viaţa  unei  societăţi,  şi  anume: ajutorarea
aproapelui,  altruismul,  eliminarea  egoismului,  stimularea  implicării  în  acţiuni  de  voluntariat,  depăşirea
barierelor legate de cultura, etnie, religie, 

 sprijinirea familiilor defavorizate din localitatea noastră sau din alte localităţi; 
 sprijinirea copiilor care întâmpină dificultăţi de învăţare prin activităţi de recuperare; 
 atragerea de parteneri dornici să se implice în activităţi de voluntariat;
 soluţionarea unor probleme sociale, educaţionale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate;
 responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat;
 cultivarea sentimentului de compasiune şi înţelegere faţă de cei în suferinţă; 
 educarea comportamentului moral civic de întrajutorare, vizând trăsăturile de caracter: bunătate, generozitate;
 formarea imaginii  de sine pozitivă,  prin trăirea sentimentului  de bucurie şi  multumire ca a putut  ajuta si

bucura pe cei cu nevoi;
 dezvoltarea la elevi a abilită ilor sociale , de comunicare interpersonal;ț
 formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă şi de leadership;
 stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor;
 conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv.

 ETAPELE PROIECTULUI: 
 constituirea grupului de voluntary;
 lansarea proiectului la nivelul unităţii şcolare;
 stabilirea clară a direcţiei pe care se va derula acest proiect (sprijin pentru familii defavorizate, sprijin pentru

copiii cu dificultăţi de învăţare); 
 stabilirea unui calendar de acţiuni de voluntariat.
 identificarea  nevoilor  (cercetarea  la  nivelul  unităţii  şcolare  şi  la  nivelul  localităţilor  pentru  a  identifica

nevoile); 
 derularea acţiunilor de voluntariat propuse; 
 confectionarea de felicitări specifice sărbătorilor de iarnă şi comercializarea lor în rândul elevilor părinţilor,

cadrelor didactice;
 colectarea donaţiilor constând în dulciuri, rechizite, jucării;
 înmânarea pachetelor cadou copiilor;
 desfăşurarea unui mini atelier de creaţii vizând realizarea de felicitări de Crăciun împreună cu elevii;
 promovarea proiectului  la  nivelul  unităţii,  al  comunităţii,  pe  internet  (facebook,  pagina institutiei),  mass-

media; 
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 atragerea de parteneri în acţiunile de voluntariat (sponsori, fonduri).
 GRUP INTĂ:Ț  familii defavorizate, colaboratori, cadre didactice, comunitatea. 
 LOCUL DESFĂ URĂRII PROIECTULUI:Ș

 Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăvi ;. ț
 la nivelul comunităţii; 
 în alte localităţi .  

 DURATA PROIECTULUI: 
 Termen nelimitat începând din acest an şcolar: 2021-2022

 REZULTATE AŞTEPTATE:

 pachete cadou constând în dulciuri, jucării, rechizite, hăinuţe;
 elevii cu situaţie materială precară vor primi pachete cadou cu ocazia sărbatorilor Crăciunului;
 creşterea interesului pentru viaţa comunităţi;i
 creşterea stimei de sine;
 încurajarea interrelaţionării dintre elevii şcolilor implicate în proiect.

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR: 
 discuţii, dezbateri
 crearea unui album foto cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor
 acordarea unor diplome celor mai activi voluntari
 aplicarea proiectului va fi urmarită în fiecare etapă, punându-se accent pe implicarea efectivă a voluntarilor.
 acordarea unor adeverin e de participare la proiect cadrelor didactice implicateț

RESURSE UMANE: cadre didactice, elevi, părinţi. 
RESURSE MATERIALE: 

 prezentări ppt; 
 fişe cu poezii şi cântece de iarnă.

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR:
1 „ Decembrie - luna cadourilor”
2 „ 1 Iunie… în suflet de copil”
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PROIECT EDUCAŢIONAL
,, BAZARUL DE CR CIUN”Ᾰ  

EDIŢIA a IX a
Decembrie 2021

COORDONATORI  PROIECT:
prof. Axinte Gabriela

prof. Nestor Elena  

         Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Paşcani, Jud.Iaşi

Motto: ,,Ca voluntari, de multe ori ne sunt acordate lucrurile care chiar mai merită recuno tin a noastră”ș ț

 Cynthia Ozick

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
Proiectul educaţional ,, Bazarul de Crăciun”, ediţia a IX a se adresează elevilor din cilclul primar,

preprimar i gimnazial din coala Gimnazială Lunca Pa cani. ș Ș ș
Proiectul  cuprinde  activită i  de  voluntariat,  concurs  între  clase  ,,Cel  mai  frumos  stand  cuț

decora iuni  de  Crăciun,  stand  cu  prăjituri  i  cadouri  pentru  dona ie,  organizarea  unei  tombole”.ț ș ț
Prăjiturile vor fi donate unor familii nevoia e prin Funda ia Dona ii Pa cani, iar banii strân i în urma vânzăriiș ț ț ș ș
biletelor de tombolă vor fi folosi i în dotarea claselor cu materiale necesare. La această activitate vor participaț
un număr de 200 elevi şi 20 cadre didactice. Partenerii nostrii sunt Comitetele de părin i din fiecare clasă .ț

TITLUL PROIECTULUI: ,, Bazarul de Crăciun”  

 

TIPUL PROIECTULUI : concurs şi voluntariat

TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZǍ:
educaţie pentru cetă enie democraticăț

TERMEN DERULARE:
1 decembrie – 17 decembrie 2021

GRUPUL TINTA/ BENEFICIARI :
- elevii claselor pregătitoare, elevii din clasele I-VIII, cadre didactice, părin i; ț

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

Prof. Răţoi Ioana Larisa – responsabil cu pregătirea sălii de desfă urare a bazarului ș
Prof. Nestor Elena – responsabil pregătirea pachetelor cu prăjituri pentru a fi donate
Prof. Moraru Iuliana – responsabil cu organizarea standurilor
Înv. Brahaş Magda - responsabil cu organizarea tombolei
Prof. Porumb Ciprian Mihăi ă – ț responsabil cu jurizarea
Prof. Sorici Cristina, prof.  Dolhăscu Petronela, prof.  Buhleaa Gianina Mariana i  prof.  Porumb Ciprianș  –
responsabili cu confec ionarea decora iunilor i procurarea prăjiturilorț ț ș
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PARTENERI:
Comitetul de părin iț

ARGUMENT:

Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini, dar mai ales pentru copii, care aşteaptă cu
nerăbdare, momentul colindelor, a împodobirii bradului şi nu în ultimul rând slujbele religioase care pentru
locuitorii satului românesc sunt prilej de smerenie şi piosie. Prin derularea proiectului ,,Bazarul de Crăciun’’
şcoala noastră şi-a propus să dezvolte la elevi sentimente de respect pentru tradiţiile şi obiceiurile poporului
român, dar şi sensibilizarea lor faţă de cei aflaţi în nevoi şi suferinţă. 

IDEEA PROIECTULUI:
Educarea  elevilor  în  vederea  cunoa terii  valorilor  moral  cre tine,  a  ș ș trăsăturilor pozitive  de  caracter  prin
dezvoltarea spiritului de generozitate şi bunătate iș  ajutorarea unor persoane cu nevoi speciale a fost  scopul
nostru în organizarea acestui proiect. 

MOTIVA IA PROIECTULUI:Ț
Ac iunile de voluntariat sunt menite să deschidă inimile. Voluntariatul reprezintă una dintre componenteleț
esen iale ale cetă eniei active i democra iei, care concretizează valori precum solidaritatea i nediscriminareaț ț ș ț ș
i care contribuie prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a societă ii. Activită ile de voluntariat constituie oș ț ț

experien ă  bogată  de învă are,  facilitează  dezvoltarea  de  capacită i  i  competen e  sociale  i  contribuie  laț ț ț ș ț ș
dezvoltarea sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ i reprezintă unș
mod de a aborda nevoile i provocările sociale.ș

SCOPUL PROIECTULUI:
Educarea  trăsăturilor  pozitive  de  caracter  ale  elevilor  prin  dezvoltarea  sentimentului  de  generozitate  şi
solidaritate. 

OBIECTIVELE SPECIFICE:
• Conştientizarea apartenenţei la un popor cu o bogată tradiţie populară prin respectarea datinilor,

obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.
• Întărirea sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală.
• Implicarea elevilor în activită i de asistare socială a copiilor cu nevoi speciale.ț
• Încurajarea i sprijinirea schimburilor de experien ă i de bune practici.ș ț ș  

GRUPUL TINTA/ BENEFICIARI :
- elevii claselor pregătitoare, elevii din clasele I-VIII , cadre didactice, părin ii; ț

IMPACTUL PROIECTULUI
Implementarea proiectului va avea impact asupra:
♦  grupului ţintă -generarea unor schimbări specifice
♦  unităţii şcolare -creşterea prestigiului în comunitate

RESURSE:
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Umane:
♦  responsabili de proiect la nivelul unităţii de învăţământ –  

– Prof. Axinte Gabriela;
– prof. Nestor Elena;

♦  elevii din ciclul primar i gimnazial;ș
♦  învăţători, profesori, părinţi;
Materiale:
♦  materiale de lucru specifice realizării decora iunilor;ț
♦  calculator, imprimantă, aparat foto, pliante, diplome;
♦  spaţii amenajate pentru standuri;
♦  mape pentru portofolii;
Financiare:
♦  resurse proprii;
Informaţionale:
♦  proiectul scris;
♦  evidenţa participanţilor din cadrul proiectului;
♦  portofoliul proiectului;
♦  site-uri pe internet;
♦  afi  pentru mediatizare;ș
♦  diplome;
De timp:
♦ 1 decembrie – 17 decembrie 2021

a) activităţile care duc la realizarea obiectivelor,  cu descrierea lor şi  stabilirea întinderii  în timp şi a
dependenţelor dintre ele. 

Nr. crt. Obiectiv
specific

Activitate Luna Responsabili

O N D I F M A M

1. Lansarea 
oficială a 
proiectului

Prezentarea proiectului în
 cadrul comisiei metodice iș
 consiliului profesoral 

Prof.Axinte 
Gabriela
Prof. Nestor 
ElenaProiectarea acordului de parteneriat

şi obţinerea avizărilor din partea 
Inspectoratului Judeţean Iaşi.

2. Etapa de 
mediatizare

Promovarea proiectului:
- la nivelul şcolii: prin Comisiile 
metodice, Consiliul profesoral;
- la nivel local: prin site-uri 
didactice;

Prof. Nestor 
Elena
Prof. Buhlea 
Gianina

3. Etapa de 
înscriere

Înscrierea participanţilor direct la 
Şcoala Gimnazială Lunca Paşcani

Prof. Răţoi Ioana
Larisa
Prof.Sorici 
Cristina

4. Desfă urareș Desfăşurarea  concursului – Înv. Brahaş 
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a 
activită ilorț

Standul cel mai original cu 
decora iuni de Crăciunț

Magda
Prof. Nestor 
Elena

Realizarea expozi iei i evaluarea ț ș
standurilor

Prof.Axinte 
Gabriela
Prof. Gorcioaia 
Petronela

5. Etapa de 
evaluare şi 
de 
mediatizare 
a 
rezultatelor

- acordarea de diplome cadrelor 
didactice îndrumătoare;
- acordarea diplomelor elevilor pe 
cele două secţiuni;
- realizarea unui CD pentru 
organizatori cuprinzând toate 
activită ile din proiect.ț

Prof. Axinte G.
Prof. Nestor E.
Prof. Porumb 
Ciprian

6. Etapa de 
diseminare a
proiectului

- diseminarea proiectului în 
unită ile colare participanteț ș
- realizarea filmului în urma 
desfă urării proiectuluiș
- postarea activită ilor pe site-ul ț
colii.ș

Prof. Moraru 
Iuliana
Prof. Ră oi Ioanaț
Larisa

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

ACTIVIT I PROPUSE:ᾸȚ
Activitatea 1 – pregătirea prăjiturilor i a decora iunilor de Crăciunș ț
Activitatea 2 – prezentarea standurilor
Activitatea 3 – organizarea tombolei
Activitatea 4 – jurizarea i premierea ș
Activitatea 5 – donarea prăjiturilor i program de colinde ș

DESFǍŞURAREA ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN PROIECT:

♦ Lansarea oficială a proiectului în cadrul consiliului profesoral, postarea proiectului pe site-ul colii;ș

♦ Derularea activităţilor se realizează  după cum urmează:

♦ Etapa de proiectare octombrie 2021

♦ Etapa de mediatizare noiembrie 20211

Promovarea proiectului:

* la nivelul şcolii: prin Comisiile metodice, Consiliul profesoral;

♦ Etapa de implementare a proiectului: 1 decembrie – 17 decembrie 2021
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      ●    Pregătirea pentru ,,Bazarul de Crăciun”

• Colectarea materialelor realizate de elevi şi a prăjiturilor;

♦ Desfăşurarea propriu - zisă a concursului - jurizarea lucrărilor şi stabilirea premiilor – 17 decembrie 2021

♦ Etapa  de mediatizare i diseminare a rezultatelor proiectului ș  18 decembrie – 20 decembrie 2021;
- acordarea diplomelor elevilor;
- realizarea unui CD pentru organizatori;

BUGETUL PROIECTULUI
♦ Surse de finanţare: fonduri proprii.

EVALUARE

♦ Diplome;
♦ Fotografii din perioada activităţilor;
♦ Portofoliul proiectului;
♦ Se va realiza un CD pentru organizatori;
♦ Chestionare de feed- back;

DISEMINARE

♦ Mediatizarea proiectului în mass- media, reviste, simpozioane.
♦ Realizarea filmului în urma desfă urării proiectuluiș
♦ Postarea activită ilor pe site-ul colii, facebook;ț ș

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

Proiectul este la cea de-a noua ediţie şi  va continua  cu siguranţă deoarece colectivul  de cadre didactice
implicat a demonstrat că este preocupat de activităţile  extraşcolare, iar voluntariatul constituie o experien ăț
bogată de învă are i o modalitate de dezvoltare a sentimentului de solidaritate.ț ș

       

Prin implicarea membrilor comunităţii locale, a elevilor şi cadrelor didactice, prin dărnicia şi omenia de care
dau dovadă, încercăm să aducem zâmbetul pe chipul trist al copiilor , ori de câte ori este nevoie. 
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PROIECT EDUCA IONAL: Ț DE CE SĂ FII VOLUNTAR?

prof. Popa Daniela
Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu, Timi oara, jud. Timiș ș

Nivel: na ional i interna ionalț ș ț
Perioada: lunile martie-mai 2022
Scop: ini ierea în calitatea de voluntar i exemple de bună practică pentru diseminarea experien ei de voluntarț ș ț
Obiectiv: câ tigarea încrederii în sine pentru a participa la activită i de voluntariatș ț  
Public- intă / beneficiari: elevi între 15 i 20 de ani, învă ământ de zi i seralț ș ț ș
Activită ile proiectului:ț
Etapa I - Atelier de ini iere în voluntariatț
Pentru introducerea tematicii,  profesorul coordonator adresează elevilor /  tinerilor  participan i următoareleț
întrebări, la care ace tia urmează să răspundă pe parcursul atelierului, ghida i de către elevii din echipa deș ț
proiect:
a) Ce înseamnă să fii voluntar în perioada sărbătorilor? 
b) De ce să fii voluntar?
c) Ce condi ii trebuie să îndepline ti pentru a deveni voluntar în această perioadăț ș ? 
d) Ai fost deja voluntar?
Etapa II - Parcursul de ini iere în activitatea de voluntarț
Echipa de proiect,  formată din elevi  care au deja calitatea de voluntari,  ghidează parcursul  de ini iere alț
colegilor participan i la atelier.ț
Participan ii:ț
a) răspund, ghida i de echipă, la întrebarea ț Ce înseamnă să fii voluntar în perioada sărbătorilor? 
- definesc voluntariatul,  în binom: « define te voluntariatul în perioada primăverii,  încărcată de simboluriș
religioase, cu exemple precise (cum ar fi: a face un serviciu cuiva, a organiza o manifestare în profitul unei
cauze generoase, a face o dona ie de sânge, a-i învă a pe cei mici, în cadru organizat, semnifica ia sărbătorilorț ț ț
de primăvară etc) ».
- găsesc puncte comune între a fi angajat într-o cauză bună i a face voluntariat.ș
b) răspund, ghida i de echipă, la întrebarea ț De ce să fii voluntar?  
Posibile  răspunsuri  colectate  de  echipa  de  proiect:  «  pentru  satisfac ia  de  a  investi  emo ional,  pentruț ț
generozitatea pe care o po i arăta. pentru sentimentul apartenen ei la un grup, pentru crearea de noi legăturiț ț
sociale,  pentru  experien a  pe  care  o  po i  câ tiga,  pentru  aprofundarea  cuno tin elor  i  a  competen elorț ț ș ș ț ș ț
personale, pentru noi oportunită i, pentru împărtă irea experien ei cu ceilal i, pentru a deveni mai responsabilț ș ț ț
de ac iunile tale ». ț
c) răspund, ghida i de echipă, la întrebarea  ț Ce condi ii trebuie să îndepline ti pentru a deveni voluntar înț ș
această perioadă? 
Posibile răspunsuri colectate de echipa de proiect: « nu există limită de vârstă pentru aceasta, nici de număr de
voluntari participan i într-o ac iune. Trebuie doar să respecte un angajament moral i regulile institu iei peț ț ș ț
lângă care se oferă voluntar ». 
d) răspund, ghida i de echipă la întrebarea: ț Ai fost deja voluntar?
Etapa III - Exemplu concret de propunere i implicare într-un proiect de voluntariatș
Echipa de proiect oferă un exemplu de voluntariat pentru această perioadă, parte dintr-un proiect mai vast al
colii, cu etape în perioadele de sărbători religioase: ș Vorbe te de Pa ti! - Voluntariat i comunicare. ș ș ș Proiectul

vizează crearea i transmiterea de mesaje specifice sărbătorile pascale în diferitele nuan e i culori ale limbilorș ț ș
franceză, engleză i germană, prin implicarea instrumentelor informatice, pe următoarele coordonate:ș
Scop : Pregătirea adolescen ilor pentru implicarea în activită i de voluntariat la nivel interna ional.ț ț ț
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Obiective :
Aplicarea cuno tin elor de limbi străine însu ite de elevi în cadrul orelor de limbi moderneș ț ș  ;
Înscrierea ac iunilor de voluntariat ale elevilor într-un cadru apropiat de cel interna ional.ț ț
Regulament: Proiectul constă în crearea, de către elevii  coliiș  i ai liceelor partenere din ară  ș ț i străinătateș
înscrise în prealabil în concurs, a unui poster / afi , prin mijloace informatice. Aceste produse trebuie să aibăș
ca tematică vizuală sărbătorile de primăvară i să promoveze o activitate cu specific, printre următoareleș  :
serbare tradi ională în scop caritabilț , voluntariat, caritate. Textul produsului va fi conceput în limba / limbile
străine conform sec iunii alese i va con ine în mod obligatoriu o invita ie la colectă de produse alimentareț ș ț ț
pentru familiile elevilor nevoia i,  recomanda i  de asisten ii  sociali  (fără numirea acestor elevi).  Posterul /ș ț ț
afi ul va fi publicat, de către responsabilii proiectului pe site-uș rile de socializare al colilor participanteș , unde
elevii  i  profesorii  colii  vor  vota  cea mai  bună crea ie  pentru fiecare  sec iune.  Se vor  acorda premii  iș ș ț ț ș
diplome de participare. Produsele colectate se vor distribui familiilor selec ionate. ț
Modalită i de lucruț , prin care sunt invita i participan ii la atelierul de ini iere în voluntariat: ț ț ț  elevii vor lucra în
echipe compuse din 3 membri. Fiecare echipă va trimite două variante ale produsului realizat . Cel puțin un
membru al echipei trebuie să aibă cunoştinţe de informatică (redactare şi editare de text şi imagini). Produsul
va fi redactat folosind un program la alegerea participan ilor. Un juriu va vota cel mai bun poster, cel care vaț
deveni emblema ac iunii pentru voluntariatul de primăvară.ț
Plus valoare :  elevii  vor  dobândi  abilită i  de  comunicare  în  limbile  străine  studiate,  pentru implicarea înț
ac iuni de voluntariat în cadru interna ional.ț ț  Prin aprofundarea limbilor străine, elevii beneficiază de o poartă
de intrare în culturile străine, deschidere ce le permite nu doar să înve e să  fie mai flexibili fa ă de modulț ț
celorlal i de a ac iona i aborda diverse aspecte ale vie ii, ci le conferă în egală măsură posibilitatea de a priviț ț ș ț
lumea cu mai multă în elegere.ț  A deveni voluntar interna ional va însemna întotdeauna, pe lângă a fi tolerantț
cu ceilal i, i a se accepta pe sine, a dori să înve i, a face inevitabil parte dintr-o comunitate cu priorită iț ș ț ț
identice,  a  te  regăsi  în  spirit  cu  ceilal i.ț  Proiectul  propune  tinerilor  maturitatea,  capacitatea  de  adaptare,
autonomia i voin a de autoevaluare. ș ț
Etapa IV - Evaluarea disponibilită ii de a deveni voluntar în perioada sărbătorilor de primăvarăț
Echipa de proiect propune participan ilor:ț
- discu ii libere despre dorin a de angajament, plecând de la proiectul prezentat ca model;ț ț
- chestionare de testare a aptitudinilor personale necesare pentru a deveni voluntar;
- chestionare de propuneri pentru activită i de voluntariat;ț
- chestionare pentru evaluarea proiectului de ini iere la care au participat.ț
Etapa V - Diseminarea activită ilor de voluntariat la care participă tinerii ini ia iț ț ț
Perioada de desfă urare: după sărbătorile de primăvarăș
Modalită i de diseminare a ac iunilor: rezumate ale strategiilor de lucru, fotografii, opinii personale despreț ț
impactul emo ional al ac iunilor de voluntariat, concluzii, sustenabilitatea proiectelor alese, plus-valoarea peț ț
care o aduc ac iunile de voluntariat atât actan ilor cât i beneficiarilor.ț ț ș
Propunători / echipa de proiect: elevi ai colii, participan i în diverse programe de voluntariat, coordona iș ț ț
de un profesor
Evaluarea proiectului: prin chestionare adresate participan ilorț
Sustenabilitate: crearea Clubului de voluntariat al liceului
Produse: tutoriale video Cum să devii voluntar / album foto Portret de voluntar
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PROIECT  EDUCATIV DE VOLUNTARIAT
”Reu im împreună!ș

Prof. Lulu a Cristinaș
Liceul Teoretic Sebi , jude  Aradș ț

Argument
Activitatea de voluntariat reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, ea fiind reglementată şi

în România din anul 2001. Faptul ca voluntariatul este de interes public fiind iniţiat în folosul altora, am
considerat că este şi de datoria noastră ca profesori, să-i învăţăm pe copii şi părinţi să identifice problemele
comunităţii şi să se implice în rezolvarea lor.
ORGANIZATOR:  LICEUL TEORETIC SEBIȘ   
PARTENERI: 
Filiala de Cruce Ro ie Română, Arad - Director Cuvineanu Iuditaș
Subfiliala de Cruce Ro ie, Sebi  - prof. Lulu a Cristinaș ș ș
Asocia ia Umanitară Barnaba, Sebi  - Pre edinte Hurrelbrink Hugh Daniel ț ș ș
Asocia ia Izvor de speran ă, Sebi  - Pre edinte Cri an Mariaț ț ș ș ș
ECHIPA DE PROIECT:
Prof. Moler Camelia - Inspector colarȘ
Director  prof. Braiţiu Ramona
Director adj. prof. Sgârcea Silviu
Prof. Lulu a Cristina – coordonator local SNACș
Prof. Demetrescu Dana -  coordonator de proiecte i programe educativeș
Prof. Costea Angela
Prof. Pa calău Olti aș ț
Durata proiectului:
An şcolar 2020-2021
Scopul proiectului
 Cultivarea‐  spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor;

- Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în comunitatea în care
locuiesc;
- Dobândirea unui comportament responsabil fa ăț  de persoanele aflate în dificultate.
Obiective specifice
- Implicarea elevilor voluntari în activită i desfă urate cu persoane aflate în dificultate;ț ș
- Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor beneficiari;ș ș ț ș ș
- Responsabilizarea elevilor voluntari.
Grup ţintă 
- beneficiari direcţi:  copii cu dificultă i  de învă are,  adaptare colară i  socială, copii/tineri  din categoriiț ț ș ș
vulnerabile  (copii  din  medii  defavorizate,  copii  din  familii  monoparentale,  copii  cu  părin i  pleca i  înț ț
străinătate, copii afecta i socio - psiho - emo ional de pandemie).ț ț
- beneficiari indirecţi: 
- cadrele didactice voluntare din unitate
 - elevii voluntari
-  familiile persoanelor vulnerabile
- institu iile partenere i colaboratoareț ș
- comunitatea
Resursele proiectului.

Resurse umane: echipa de proiect, elevi i profesori voluntari, părin iș ț
Resurse materiale: spa iile de învă ământ din coală,  aparate foto,  calculator,  materiale auxiliareț ț ș
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consumabile, diplome, căr i, pliante informative anti-Covid 19, mă ti de protec ie, alimente/dulciuri.ț ș ț
Resurse financiare: fonduri proprii, dona ii.ț

Etapele activită ilor:ț
1. Selec ia echipei de proiect i proiectarea activită ilorț ș ț
2. Identificarea grupului intă i stabilirea direc iilor de ac iuneț ș ț ț
3. Încheierea acordurilor de colaborare cu institu ii partenereț
4. Elaborarea planului de ac iune SNAC la nivelul coliiț ș
5. Desfă urarea activită ilor de voluntariat SNAC la nivelul colii (vezi calendarul activită ilor)ș ț ș ț
6. Evaluarea i  diseminarea proiectului  -  analiza  periodică a activită ilor,  urmărirea respectării  termenelorș ț
pentru fiecare etapă a proiectului,  urmărirea atingerii  scopulului  i  obiectivelor propuse,  distribuirea unorș
chestionare pentru cunoa terea impactului proiectului asupra grupului intă, expozi ie cu produsele rezultate iș ț ț ș
premierea elevilor beneficiari, precum i a elevilor i profesorilor implica i în activită i de voluntariat.ș ș ț ț
Direcţii de acţiune:
- Integrarea socială a copiilor cu dificultă i de învă are, adaptare colară i socială, care frecventează coalaț ț ș ș ș
noastră.
- Sensibilizarea voluntarilor cu privire la situaţia dificilă în care se află copii/tineri din categorii vulnerabile
(copii din medii defavorizate, copii din familii  monoparentale, copii cu părin i pleca i în străinătate, copiiț ț
afecta i socio - psiho - emo ional de pandemie), precum i ț ț ș  familiile din comunitate, afectate de probleme de
ordin material.
Rezultate a teptateș  :
- Cre terea stimei de sineș  prin sentimentul de satisfac ieț  ce derivă din ajutarea semenilor
- Responsabilizarea elevilor i cadrelor didactice prin implicarea în ac iuni comunitareș ț
- Promovarea imaginii colii în comunitateș
- Întărirea parteneriatului cu alte institu ii ț partenere
Modalită i de monitorizare i evaluareț ș  :
- Întâlniri periodice ale echipei de proiect
- Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice
- Procese- verbale încheiate în urma desfă urării activită ilorș ț  de voluntariat
- Raport de evaluare finală i dovezi aferente activită ilor.ș ț
Calendarul activită ilor:ț
I. Domeniul activită ii: ț Sprijin în combaterea îmbolnăvirii cu SARS-Cov-2
Obiective specifice:

- Implicarea elevilor voluntari în activită i desfă urate cu persoane aflate în dificultate;ț ș
- Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor beneficiari;ș ș ț ș ș
- Responsabilizarea elevilor voluntari.
Parteneri:  Filiala  de  Cruce  Ro ie  Română,  Arad,  respectiv  Subfiliala  Cruce  Ro ie  Sebi ;  Asocia iaș ș ș ț

Umanitară ”Barnaba”, Sebi , Asocia ia Umanitară ”Izvor de speran ă”, Sebi ;ș ț ț ș
Ac iuni / activită i concrete/durata:ț ț

1. Săptămâna legumelor i a fructelor donate/Noiembrie 2020/ 2 ore ș
2. Campanie de informare pentru protejare împotriva SARS(sindrom acut respirator sever) Cov-2/Decembrie
2020/8 ore
Strategii de realizare:
- Colectare de fructe i legume;ș
- Distribuire de pachete;
- Distribuire pliante informative anti-Covid 19, precum i a unor produse de protec ie i dezinfec ie(săpun,ș ț ș ț
dezinfectan i, mă ti de protec ie) din dona ii.ț ș ț ț
- Lec ii demonstrative de igienă orală.ț
Rezultate a teptate: ș
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 -Implicarea unui număr mare de voluntari;
- Impact pozitiv pentru elevii voluntari i beneficiariș
 - Un număr de 30 pachete cu fructe i legume distribuite;ș
- Un număr de 60 produse igienizare pentru beneficiari.

    
II. Domeniul activită ii: ț Sprijin acordat copiilor cu nevoi speciale i părin i pleca i în sș ț ț trăinătate;
Obiective specifice:

- Implicarea elevilor voluntari în activită i desfă urate cu persoane aflate în dificultate;ț ș
- Responsabilizarea elevilor voluntari.
Parteneri: Asocia ia Umanitară ”Barnaba”, Sebi . Asocia ia Umanitară ”Izvor de speran ă”, Sebi ;ț ș ț ț ș
Ac iuni / activită i concrete/durata:ț ț

1. Să fim mai buni de Crăciun!/18 decembrie 2020/ 12 ore
Strategii de realizare:
- Colectare alimente/dulciuri;
- Distribuire pachete;
- Activită i caritabile  i creative - Program de colinde.ț ș
Rezultate a teptate: ș
 Implicarea unui număr mare de voluntari;
- Impact pozitiv pentru elevii voluntari i beneficiari;ș
- Un număr de 15 pachete donate.

     

III. Domeniul activită ii: ț Cre terea diversită ii culturaleș ț

Obiective specifice:
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- Implicarea elevilor voluntari în activită i desfă urate cu persoane aflate în dificultate;ț ș

- Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor beneficiari.ș ș ț ș ș

Partener: Asocia ia Umanitară ”Barnaba”, Sebi .ț ș

Ac iuni / activită i concrete/durata:ț ț

1 Un martie pentru cei dragi!/Martie 2021/2 ore

2. Viitorul suntem noi!/Aprilie 2021/ 2 ore

Strategii de realizare:

-  Sprijinire în activită ile de învă are colară;ț ț ș

- Activităţi de confec ionare măr i oare/felicitări - 1 Martie/8 Martie cu expozi ie.ț ț ș ț

Rezultate a teptate: ș

 -Implicarea unui număr mare de voluntari;

- Impact pozitiv pentru elevii voluntari i beneficiari;ș

- Expozi ie crea ii artistice specifice.ț ț

   

IV. Domeniul activită ii: ț Sprijin acordat copiilor cu nevoi speciale i părin i pleca i în sș ț ț trăinătate i cș re tereaș

diversită ii culturaleț

Obiective specifice:

 -Implicarea elevilor voluntari în activită i desfă urate cu persoane aflate în dificultate;ț ș

- Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor beneficiari;ș ș ț ș ș

- Responsabilizarea elevilor voluntari.

Parteneri: Asocia ia Umanitară ”Izvor de speran ă”, Sebi ; Asocia ia Umanitară ”Barnaba”, Sebi .ț ț ș ț ș

Ac iuni / activită i concrete/durata:ț ț

1. Ziua copilului!/1 Iunie 2021/ 2 ore

Strategii de realizare:

- Colectare alimente/dulciuri

- Distribuire pachete;

- Jocuri, pove ti, dona ii căr i.ș ț ț

Rezultate a teptate: ș
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 -Implicarea unui număr mare de voluntari;

- Impact pozitiv pentru elevii voluntari i beneficiari;ș

- Un număr de 20 de căr i donate.ț

       

Bibliografie:

*Legea nr. 78 din 24 iunie  2014 privind reglementarea activită ii de voluntariat în România, publicată înț

Monitorul oficial din 26 iunie 2014.
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Proiect educa ional partenerial de voluntariat i incluziune socialăț ș
„FII MO  CRACIUN PENTRU UN COPIL SPECIAL!”Ș

Prof. Bi an Angelaț
coala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu”, CâmpulungȘ

C.S.E.I.  ”Sfântul Nicolae” Câmpulung, reprezentat de prof. Albule  Claudia – director, prof. Bidilicăț
Alina – consilier educativ i prof. Floarea Roxana – coordonator  SNAC   i    Centrul de Zi ”Vladimir Ghika”ș ș
Câmpulung,  reprezentat de prof. Ciuchin Tereza – director i prof. Bidilică Alina- logoped,  în calitate deș
organizatori,  în  parteneriat  cu  coala  Gimnazială  ,,Oprea  Iorgulescu”  i  alte  institu ii  din  CâmpulungȘ ș ț
( c. ,,Sf. Iacob”, c. ,,Nanu Muscel” i Primăria Câmpulung)Ș Ș ș

Denumirea proiectului: ”UN DAR OFERIT,UN VIS ÎMPLINIT!”
Coordonatori proiect:
Prof. Bi an Angelaț
Prof. Pavel Simona 
Prof. Oprei Veronica
Colaboratori:
Dir. Prof. Oprei Veronica  
Dir. Adj. prof. u a Ani oaraȘ ț ș
Prof. Stoica Despina, Consilier educativ
Prof. Ungureanu Carmen
Argument
Fiecare  copil  este  unic,  are  valoare  inestimabilă,  capacită i  i  posibilită i  diferite  de  dezvoltare.ț ș ț  

Recunoa terea particularită ilor fiecărui copil impune răbdare, dragoste i ne obligă  în egală măsură să oferimș ț ș
oportunită i de dezvoltare într-un mediu stimulativ i afectiv.ț ș  Într-o societate din ce în ce mai problematică iș
mai vulnerabilă, avem convingerea că, prin dragoste i dăruire, putem schimba viitorul unor copii.ș  Din dorin aț
de a veni în ajutorul acestor copii, sub deviza  ”Un dar oferit,un vis împlinit!” organizatorii şi partenerii
implicaţi doresc să fie aproape de copiii speciali, organizând activită i specifice Sărbătorilor de Crăciun i oț ș
colectă  de jucării,  dulciuri,  îmbrăcăminte, încăl ăminte, rechizite,  căr i  şi  jocuri educative.ț ț   Sărbătorile de
iarnă reprezintă un bun prilej de a dărui. Un om care dăruie te din toată inima prime te în schimb o bucurieș ș
sufletească pe care nu o poate descrie în cuvinte.  Să dăruim şi să credem că zâmbetul unui copil încălze te iș ș
umple de iubire inima celui  care  dăruie te!  Împreună,  putem dărui  un strop de bucurie  i  putem luminaș ș
Crăciunul unor copii speciali, putem aduce linişte şi căldură în familia lor.

Scopul proiectului:
    Constituirea unui grup partenerial care să promoveze incluziunea socială i să sprijine copiii specialiș

care au nevoi materiale, prin activită i caritabile i de voluntariat.ț ș
Obiective urmărite:
- Încurajarea implicării cadrelor didactice i elevilor din colile de masă, dar i a comunită ii locale caș ș ș ț

voluntari în activită i desfă urate cu persoane speciale, aflate în dificultate, în scopul sus inerii procesului deț ș ț
incluziune socială i dezvoltarea personală;                                                                                          ș

 - Sprijinirea copiilor cu nevoi materiale, sociale i educa ionale speciale; ș ț
 - Formarea abilită ilor de comunicare i rela ionare socială;ț ș ț
- Cultivarea/Întărirea sentimentului de a fi acceptat, tolerat, inclus i integrat pe plan social; ș
- Includerea persoanelor izolate, din punct de vedere social, în via a comunită ii locale; ț ț
- Colectarea de cadouri cu ocazia Sărbătorii Crăciunului pentru copiii speciali din familii cu situa ieț

materială precară.
Activită i propuse de organizatorii proiectului:ț
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- „Mesaj de Crăciun pentru prietenul meu special!” – activităţi desfăşurate de elevii parteneri din
şcolile de masă   

-O dona ie materială sub forma unui cadou de Crăciun pentru un copil special ț
Perioada de desfăşurare:decembrie 2021 
Locul  desfăşurării:  (sediul  institu iilor  implicate  în  proiect)  coala  Gimnazială  ,,Opreaț Ș

Iorgulescu”,Câmpulung
Participanţi: (cadrele didactice şi elevii înscrişi în proiect) 
Clasele: 

 a V-a C-  Prof. Bi an Angela;ț
 a VI-a B-prof. Pavel Simona;
  a III-a C-prof. Oprei Veronica;
 I B, prof. Ungureanu Carmen Ionela

Activită i desfă urate:  ț ș
1.Prof. Bi an Angela, Clasa a V-a Cț

a)Atelier de crea ie: titlul ,,Săcule ul cu gânduri bune” –ț ț realizarea unor diferite  lucrări: felicitări ,
mesaje de prietenie i încurajare adresate copiilor speciali cu ocazia Crăciunului.ș

b) O dona ie materială sub forma unui cadou de Crăciun pentru un copil special, cu titlulț  ,, FII tu un
Mo  Crăciun!”  ș (organizarea  activită ii  ce  vizează strângerea  de  fonduri/cadouri,  sub  forma unor  dona iiț ț
pentru copiii afla i în nevoie)ț

2. Prof. Pavel Simona, Clasa a VI-a B
a)Atelier de crea ie: „Mesaj de Crăciun pentru prietenul meu special!” - ț realizarea unor diferite

lucrări: felicitări , mesaje de prietenie i încurajare adresate copiilor speciali cu ocazia Crăciunului.ș
b)  O dona ie materială sub forma unui cadou de Crăciun pentru un copil special, cu titlulț  ,,Un dar

oferit,un  vis  împlinit!”(organizarea  activită ii  ce  vizează  strângerea  de  fonduri/cadouri,  sub  forma  unorț
dona ii pentru copiii afla i în nevoie).ț ț

3.Prof. Ungureanu Carmen Ionela, Clasa I B
a)Atelier  de  crea ie:  titlul  ,,Brădu ul  prieteniei”  –ț ț realizarea  unui  Brad  de  Crăciun  (decupare,

asamblare, lipire): globule ele personalizate care vor orna bradul vor con ine mesaje de prietenie i încurajareț ț ș
adresate copiilor speciali cu ocazia Crăciunului.

b) O dona ie materială sub forma unui cadou de Crăciun pentru un copil special, cu titlulț  ,,Dăruie te unș
zâmbet prietenului meu!” (organizarea activită ii ce vizează strângerea de fonduri/cadouri, sub forma unorț
dona ii pentru copiii afla i în nevoie).ț ț

 3.Prof. Oprei Veronica, Clasa a III-a C
    a)Atelier de crea ie: titlul ,,Brădu ul prieteniei” –ț ț realizarea unui Brad de Crăciun (decupare,

asamblare, lipire): globule ele personalizate care vor orna bradul vor con ine mesaje de prietenie i încurajareț ț ș
adresate copiilor speciali cu ocazia Crăciunului.

b) O dona ie materială sub forma unui cadou de Crăciun pentru un copil special, cu titlulț  ,,Dăruie te unș
zâmbet prietenului meu!” (organizarea activită ii ce vizează strângerea de fonduri/cadouri, sub forma unorț
dona ii pentru copiii afla i în nevoie).ț ț                                            

Rezultate a teptateș :
- cre terea stimei de sine în rândul elevilor;ș
- întărirea parteneriatului coală - comunitate locală;ș
- implicarea continuă a copiilor în realizarea activită ilor propuse;ț
- strângerea unor fonduri  suficiente sub formă de cadouri  sau bani  pentru a putea oferi  cadouri  de

Crăciun tuturor copiilor speciali înscrişi în proiect;
- atragerea unui număr cât  mai mare de copii pentru participarea la acest gen de activitate ;

2370



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

Director, 
Prof. Oprei Veronica

Profesori coordonatori:
Dir. Adj. prof. u a Ani oaraȘ ț ș
Prof. Stoica Despina, consilier educativ
Prof. Oprei Veronica
Prof. Bi an Angela ț
Prof. Pavel Simona
Prof. Ungureanu Carmen Ionela
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PROIECT  EDUCAŢIONAL  CARITABIL
Proiect de voluntariat

 DĂRUIND VOM FI MAI BUNI!
Belmega Daniela-Florentina

 coala Gimnazială NR. 2 Vicovu de SusȘ

coala Gimnazială Nr. 2  Vicovu de Sus, SuceavaȘ
An colar 2021-2022ș

„Nu contează cât dăruie ti, ci cât de multă dragoste ș
pui în ceea ce dăruie ti.”ș

                                                                             (Maica Tereza)

Grupul ţintă: 
 elevii clasei Pregătitoare B de la coala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, SuceavaȘ
 elevii clasei a III-a C de la Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor’’ Vicovu de Sus, Suceava
 elevii clasei a VI-a B de la coala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, SuceavaȘ

Locul de desfăşurare: sala de clasă, ora  Vicovu de Susș
Perioada derulării proiectului : 15 – 21 decembrie 2021
Echipa de proiect:
Responsabili de proiect: 

 Învă ătoare Belmega Daniela- Florentinaț
Colaboratori în cadrul proiectului:

 Cadru didactic din cadrul Liceului Tehnologic ,,Ion Nistor” Vicovu de Sus, Suceava
1. Prof. înv. primar Ursachi Valentina

 Cadru didactic din cadrul colii Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus, SuceavaȘ
2. Prof. Bahnean Geta

Argument
           Atitudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se deprinde de la  cea
mai mică vârstă.  Iniţial  părinţii,  apoi profesorii  încearcă să ne familiarizeze cu diferite  norme şi
valori  morale.  O  valoare  importantă  este  solidaritatea  cu  cei  din  jurul  nostru.  Cu  to ii  timț ș
zicala: ,,Dar din dar se face RAI!”, de aceea oamenii au îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea
acestora nu este un lucru greu dacă se obişnuiesc de mici să respecte,  să ajute,  să fie politicoşi,
înţelegători,  să  aprecieze  binele,  să  fie  generoşi,  să  fie  în  stare  să  redea  un  zâmbet  pe  chipul
semenilor, care sunt în suferinţă şi care au dreptul la o viaţă decentă.

SCOP:  Identificarea   unor  persoane aflate  într-o  situaţie  vulnerabilă  şi  sprijinirea,  prin  acţiuni
programate, voluntare, concentrate a acestora. 
OBIECTIVE:

 Ajutarea unor persoane prin acte caritabile generoase, menite să diminueze o parte dintre problemele
de moment;

 Sensibilizarea  copiilor,  părinţilor  acestora,  cu  privire  la  dificultăţile  cu  care  se  confruntă  unele
persoane;
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 Educarea copiilor în spiritul înţelegerii,  empatiei,  generozităţii,  exprimate prin donaţii şi activităţi
educative;

 Promovarea în medii sociale şi educaționale a necesităţii transpunerii în practică, a conceptelor de
parteneriate, empatie, sprijin. 
RESURSE: 

a) Umane:
 Cadrele didactice implicate;
 Părin ii colarilor;ț ș
 colarii claselor implicate în proiect;Ș

b) Beneficiarii: Beneficiarul direct este un copil din clasa a III-a de la coala ,,Dimitrie Onciul”Ș
Straja, Suceava, cu probleme de auz de la na tere. Copilul poartă aparate auditive încă de când eraș
bebelu  i efectueză regulat controalele, însă costurile sunt mult prea ridicate peste bugetul pe careș ș
familia îl are. După Crăciun, aceasta împlinind vârsta de 8 ani, este obligat să- i schimbe aparatele,ș
aparate care se ridică la costul total de 8.000 de lei, o sumă pe care părin ii, având i al i copii, nu i-ț ș ț ș
o permit. 

c) Materiale: bani, îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente neperisabile
POPULARIZARE:

 Grupurile de WhatsApp;
 Facebook

FINALITĂŢILE PROIECTULUI:
 Realizarea unui portofoliu care să conţină proiectul, tabele nominale cu semnatura elevilor, donatori

de produse şi fotografii din timpul activităţilor.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
Nr
crt

Activitatea Loc de
desf.

Data Responsabil

1.  Constituirea  colectivului  organizator;
întocmirea i înregistrarea proiectului;ș

Sala de clasǎ 15  decembrie
2021

Înv. Belmega Daniela-
Florentina

2  Discuţii purtate cu elevii felul în care pot
ajuta persoana identificată

Sala de clasǎ 16  decembrie
2021

Cadrele  didactice
implicate

3  Colecterea banilor, pe bază de semnătură
de la fiecare părinte. 

Sala de clasǎ 17  decembrie
2021

Cadrele  didactice
implicate

4  Colecterea banilor, pe bază de semnătură
de la fiecare părinte.

Sala de clasǎ 20  decembrie
2021

Cadrele  didactice
implicate

5  Distribuirea  banilor   beneficiarilor
proiectului 

Vicovu  de
Sus (Laura)

21  decembrie
2021

Prof.  Înv.  Primar
Ursachi Valentina
Înv. Belmega Daniela-
Florentina
Prof. Bahnean Geta
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PROIECT EDUCA IONAL Ț

Prof.Hurmuz Ioan Daniel
Colegiul Na ional Pedagogic ,,Regina Maria,, Ploie tiț ș

A.INFORMA II DESPRE APLICANTȚ

NUME, PRENUME: HURMUZ IOAN DANIEL

FUNC IA, INSTITU IA DE ÎNVĂ ĂMÂNT: PROFESOR, COLEGIUL NA IONAL PEDAGOGIC, Ț Ț Ț Ț
“REGINA MARIA” PLOIE TIȘ

B. INFORMA II DESPRE PROIECTȚ

B1. TITLUL PROIECTULUI – S.O.S.-SUFLET, OMENIE, SPERAN ĂȚ

ANUL III DE DESFA URARE DEC.2020Ș
“ CRĂCIUN FERICIT”

B2. CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL- PROIECT DE IMPLEMENTARE A 
STRATEGIEI NA IONALE DE AC IUNE COMUNITARĂȚ Ț

B3. DURATA PROIECTULUI (durată în luni)- NR. LUNI : 48 LUNI-PROIECTUL S.O.S.
2 LUNI-ETAPA A-III-A-“CRĂCIUN FERICIT!”

C.REZUMATUL PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Încurajarea elevilor pentru a se dedica ac iunilor desfă urate cu persoane aflate in dificultate, în scopul ț ș
sus inerii morale a acestora;ț

ACTIVI Ă I PROPUSE:Ț Ț
 Întocmirea scrisorii  de inten ie ce va fi adresată Căminului de Bătrani-Puchenii Mari;ț

 Informarea grupului implicat in proiect;

 Găsirea unor societă i comerciale care să dorească să ne fie parteneri de proiect;ț

 Editarea scrisorilor de inten ie către parteneri;ț

 Editarea acordurilor de parteneriat;

 Alcătuirea bugetului de proiect;

 Intocmirea devizului estimat de cheltuieli;

 Finalizarea proiectului.

REZULTATE A TEPTATE:Ș
 Cunoa terea de către elevi a modului de organizare a unui proiect de Ac iune Comunitară, în scopul ș ț

dezvoltarii lor educa ionale;ț

 Implicarea elevilor in realizarea proiectului;
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 Dezvoltarea solidarită ii i a lucrului in echipa;ț ș

 Stimularea mentală a persoanelor vârstnice i creerea unui cadru plăcut care să constituie  o activitate ș
terapeutică pentru bătrâni.

INDICATORI I MODALITĂ I  DE MONITORIZARE I EVALUARE ALE          Ș Ț Ș
REZULTATELOR PROIECTULUI

 INDICATOR CALITATIV: Dezvoltarea la elevi a devotamentului fa ă de persoane                            ț
aflate în dificultate.

 INDICATOR CANTITATIV: Număr mare de elevi participant la proiect.

D.PREZENTAREA PROIECTULUI
D1. INTRODUCERE, EXPERIEN Ă I CREDIBILITATEȚ Ș

Ideea de a realiza Proiectul S.O.S.- Suflet, Omenie, Speran ă, a apărut în decembrie 2020. Am începutț
prin prezentarea Strategiei Na ionale de Ac iune Comunitară, elevilor clasei a IX-a P1. Prezentul proiect , “ț ț
Crăciun Fericit ! “ ,reprezintă etapa a-III-a,respectiv al-III-lea an de desfă urare, al proiectului de Ac iuneș ț
Comunitară ,desfă urat la Centrul de Ingrijire i Asistentă pentru Persoane Adulte cu Handicap.ș ș
D2. Identificarea problemelor 
-Implicarea scazuta a elevilor in activitati desfasurate cu persoane aflate in dificultate;
-Modul in care societatile comerciale doresc sa incheie acorduri de parteneriat;
-Buget de proiect insuficient pentru realizarea obiectivelor  propuse.
D3- ANALIZA  (S.W.O.T. i P.E.S.T.E.)ș

       După alegerea grupului intă i familiarizarea cu componentele proiectului, am realizat ț ș analiza S.W.O.T.,
respectiv:
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN:
 PUNCTE TARI:-dorin a elevilor de a-i ajuta pe bătrâni;ț

-capacitate bună de organizare în realizarea scopului;
-spirit de  ini iativă bine dezvoltat;ț
-implicarea elevilor i în alte proiecte educa ionale.ș ț

 PUNCTE SLABE:-grupul implicat în proiect reu e te cu greu să găsească societă i comerciale , care să ș ș ț
ne fie partenere în realizarea proiectului, datorită situa iei de criză pe care o traversăm în această perioadăț

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN:
 OPORTUNITĂ I:-sprijinul conducerii  Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’, in ini ierea de Ț ț

proiecte educa ionale;ț

-dorin a de colaborare exprimată de conducerea C.I.A.P.A.H.ț
 AMENIN ĂRI:-depărtarea fa ă de ora ul Ploiesti a Căminului de Bătrâni;Ț ț ș

                                     -gasirea cu greu a unui mijloc de transport sau investirea unei sume prea    mari pentru 
transport, raportat la bugetul proiectului

       Continuăm cu analiza P.E.S.T.E., respectiv;
FACTORUL POLITIC:

 aplicarea noilor politici de reforma educa ională;ț

 reprezentarea cadrelor didactice i a parin ilor în Consiliile locale;ș ț

 colaborarea între directori de unită i colare i Consiliile locale;ț ș ș
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FACTORUL ECONOMIC I SOCIAL:Ș
 agricultura  ocupă  un  loc  important,  dispunând  de  mari  rezerve  i  posibilită i   deș ț

dezvoltare determinate de calitatea solurilor, factori de climă, dotări tehnico-materiale
i for ă de muncă adecvată. Legumicultura a cunoscut o mare dezvoltare, pentru aș ț

putea satisface nevoile crescânde de aprovizionare a pie elor;ț

 persoanele izolate din punct de vedere social sunt incluse în via a comunită ii locale,ț ț
prin activită i desfă urate în comun.ț ș

FACTORUL TEHNOLOGIC:
 conectarea la Internet, ceea ce permite accesul rapid la informa ie;ț

 dotarea cu tehnica de calcul performantă;

 existen a mijloacelor moderne de comunica ie (fax, telefonie mobilă i fixă etc).ț ț ș

FACTORUL ECOLOGIC:
 s-au demarat in localitate proiecte privind protec ia mediului;ț

de eurile sunt colectate i ridicate în timp utilș ș

D 4 – Scop

        Încurajarea elevilor pentru a se dedica ac iunilor desfă urate cu persoane aflate în dificultate, în scopul ț ș
sus inerii morale a acestora.ț
D 5 – Obiective
O1 – cre terea interesului fa ă de participarea la proiect;ș ț
O2 -  asigurarea suportului financiar necesar realizării proiectului;
O3 – dezvoltarea ini iativei i a capacită ii de lucru în echipă;ț ș ț
O4 – realizarea incluziunii i implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea lor, alături     de elevi, la ș
activită ile desfă urate la caminul de bătrâni;ț ș
O5 – ini ierea unui program deț   voluntariat pentru încurajarea elevilor de a continua activită ile desfă urate cu ț ș
persoane aflate în dificultate
D 6 – Activită iț

D 6 – ACTIVITĂ IȚ

ACTIVITATEA
Data/

perioada de
desfasurare

Locul de
desfă uș

rare

Responsa
bil

Beneficiar Mijloace
Modalit.

de
evaluare

A1(O1)-Trimiterea 
scrisorii de inten ie catreț
Căminul de bătrâni 
Puchenii Mari

1-3 
noiembrie 
2020

Colegiul
Na ional ț
Pedagogic ,
,Regina 
Maria,,

-prof.
Hurmuz 
Daniel

-director
Camin de 
bătrâni

-pix, coli
A4, plic,
timbru

-copie du-
pă scrisoare
ANEXE
PROIECT 
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A2 (O1)-Prezenta-
rea  grupului  intă,  aț
Căminului  de  Bătrâni
Puchenii Mari

12 noiembrie
2020

Colegiul
Na ional ț
Pedagogic ,
,Regina 
Maria,,

-prof.
Hurmuz 
Daniel

-elevii par-
ticipan iț

-infor
ma ioț
nale

-scrisoarea
primită de 
la Căminul
de Bătrâni

A3 (O2)-Găsirea unor 
societă i comerciale careț
să dorească să ne fie 
parteneri la proiect

15-22
noiembrie 
2020.

-mun.
Ploiesti

-profesori 
coord. i ș
elevi

-to i implica iț ț
în proiect

-vizite
Discu iiț

-acord de 
parteneriat

A5(O2)-Constituirea
fondurilor proprii

25 noiembrie
2020

Colegiul
Na ionalț
Pedagogic ,
,Regina
Maria,,

-comitetul  de
constitui
re a bugetu
lui

-categoria
socială  aflata
în dificultate

-coli A4, 
pix,calcul
ator

-acordul  de
dona iiț
(anexe)

A6(O2)-Totalizarea
fondurilor  finale  iș
alcătuirea  bugetului  de
proiect

26 noiembrie
2020

Colegiul
Na ionalț

Pedagogic ,
,Regina
Maria,,

-comitetul  de
constitui
re a bugetu
lui

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-coli A4, 
pix,calcul
ator

-dona ii iț ș
acordul  de
dona iiț
(anexe)

A7(O3)-Realizarea  unui
program artistic

Perioada 1-
20 decembrie
2020

Colegiul
Na ional ț
Pedagogic ,
,Regina 
Maria,,

-Militaru
Alicia

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-poezii,
colinde 

-fotografii
înregistrari
video

A8(O3)-Asigurarea
transportului,  pentru
deplasare  la  Puchenii
Mari

7-10 
decembrie 
2020

-la  sediul
societă ii deț
transport

-prof.
Hurmuz 
Daniel

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-cerere
către
societatea
de
transport

-bonuri  iș
facturi  de
plată

A9(O3)-Procurarea 
cadorilor pentru bătrâni

13-19 
decembrie 
2020

-
Supermarke
t 
Carrefour

prof.
Hurmuz
Daniel

-categoria 
socială aflată
în dificultate

-
automobil
pentru  a
merge  la
supermar
ket

-bonuri i ș
facturi de 
casă

A10(O4)-Începerea 
activită iiț

21 decembrie
2020

Căminul de
bătrâni
Puchenii
Mari

-profesorii 
coordonat.
-elevii clasei 
a IX-a P1

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-mijloc  de
transport
-cuvânt  de
deschidere
adresat  de
eleva
Iancu
Diana

-fotografii
Înregistr.
video

A11(O4)-Derularea
programului artistic

21 decembrie
2020

Căminul de
bătrâni

-profesorii
coordonat.

-categoria
socială  aflată

-poezii,
colinde

-fotografii
Înregistr.
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Puchenii
Mari

-elevii  clasei
a IX-a P1

în dificultate -chitări, video

A12(O4)-Oferirea  de
cadouri  bătrânilor,
discu ii  între  elevi  iț ș
bătrâni

21 decembrie
2020

Căminul de
bătrâni
Puchenii
Mari

-profesorii
coordonat.
-elevii clasei

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-cadouri -fotografii
Înregistr.
video

A13(O5)-Întocmirea  unui
program de voluntariat

21 decembrie
2020

Colegiul
Na ional ț
Pedagogic ,
,Regina 
Maria,,

-profesorii
coordonat.
-elevii 

-categoria 
socială aflată
în dificultate

-coli A4,
-pixuri

-ata area laș
proiect a 
schi ei de ț
program

E.  RESURSE

 UMANE:-32 de elevi din clasa a IX-a  P1               

 - prof.coordonatori Hurmuz Daniel i Szekely Lavinia ;ș

- conducerea Colegiului Na ional Pedagogic “Regina Maria” reprezentată de dț na directoare       
adjunct Tanur Iuliana;

 MATERIALE:-calculator;

                         -coli A4, pixuri, plicuri de coresponden ă;ț
                         -mijloc de transport-microbuz.

 INFORMA IONALE:-scrisori de inten ie;Ț ț

                                      -acorduri de parteneriat.
FINANCIARE:-…1525……….RONI

F. REZULTATE

 cunoa terea de către elevi a modului de organizare a unui proiect de Ac iune Comunitară;ș ț

 implicarea elevilor în ac iuni de voluntariat;ț

 dezvoltarea solidarită ii i a lucrului în echipă;ț ș

crearea unui cadru plăcut care să constituie o activitate terapeutică pentru bătrâni

G. MONITORIZARE, EVALUARE, DISEMINARE, VALORIZARE

G 1 – INDICATORII PROIECTULUI

INDICATOR CALITATIVI:-dezvoltarea la elevi a devotamentului fa ă de persoane aflate în dificultateț
INDICATOR CANTITATIV:-număr mare de elevi participan i la proiectț

G 2  EVALUARE

OBIECTIV Date care trebuie Indicatori/măsuratori Metode de colectare a
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obtinu eț specifice datelor

O1-Cre terea interesuluiș
fa ă de participarea la ț
proiect

-constituirea grupului
implicat in proiect

-nr. de elevi care doresc 
sa alcătuiască
grupul implicat 

-datele se pot ob ine,ț
examinând declara iile ț
elevilor (anexe)

O2-Asigurarea  supor
tului  financiar  necesar
realizării proiectului

-cooptarea partenerilor;
-asigurarea fondurilor
proprii; 

-nr. de societ. comerci 
ale care au semnat 
acordurile,
-suma de bani existentă 
ca fond propriu

-Acorduri de parteneriat
(anexe),
-declara iile de dona ieț ț  
ale elevilor

O3-Dezvoltarea 
capacită ii de lucru în ț
echipă

-program artistic,
-alcătuirea bugetului, 
procurarea cadourilor

-număr  de  elevi  parti
cipan i,ț
-suma totală de bani

-fotografii,
-înregistrări video,
-bonuri, facturi fiscale

O4-Realizarea,
incluziunii i impli căriiș
persoanelor
 aflate  în  dificultate,
prin angajarea lor în
 activitate.

-derularea activită iiț - număr de elevi 
prezen i la Căminul de ț
bătrâni,
-numărul  de  bătrâni
participant la activitate

-fotografii,
-înregistrări video,

O5-Ini ierea unui ț
program de volun-
tariat

-activită i de voluntariatț -număr de elevi 
implica iț

-program de activită iț

H.  DEVIZ  ESTIMAT  DE  CHELTUIELI

Nr.
Crt.

Denumire produs Numar buc. Pret
unitar

Pret
total

1. Săpun 50 5 250
2. Gel duș 50 7,5 375
3. Deodorant 50 10 500
4. amponȘ 50 8 400

I.PARTENERI
 Inspectoratul Scolar Jude ean Prahova;ț

 Director adjunct Colegiul Na ional Pedagogic“Regina Maria” Tanur Iuliana;ț

 Elevii claselor a IX-a P1 : grupul de proiect i realizătorii fondului propriu;ș

 Profesorii de educa ie fizică Hurmuz Daniel i Szekely Lavinia ;ț ș

 ef Centru dna. Miu Ramona;Ș

 Societă i comerciale i persoane fizice:ț ș

-SEMGAB SAFETY S.R.L.;
J.   IMPACT

Considerăm că ceea ce ne propunem duce la încurajarea elevilor pentru a se dedica activită ii- lor desfa urate ț ș
cu persoane aflate în dificultate i la implicarea lor în cadrul unor proiecte ce vor fi realizate în echipă.ș

K.   SUSTENABILITATE I  DURABILITATEȘ
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După încheierea prezentului proiect vom incerca să realizăm un program de voluntariat, în care vom 
implica persoanele aflate în dificultate.
Perioada de realizare a acestui program va fi 23 aprilie- 15 mai 2021, i va include un plan de necesită i pentruș ț
continuarea proiectului i posibile surse de sprijin i de finantare, pe termen lung.ș ș
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PROIECT EDUCA IONAL Ț

Prof.Hurmuz Ioan Daniel
Colegiul Na ional Pedagogic ,,Regina Maria,, Ploie tiț ș

A.INFORMA II DESPRE APLICANTȚ

NUME, PRENUME: HURMUZ IOAN DANIEL

B. INFORMA II DESPRE PROIECTȚ

B1. TITLUL PROIECTULUI – S.O.S.-SUFLET, OMENIE, SPERAN ĂȚ

ANUL III DE DESFA URARE DEC.2020Ș
“ CRĂCIUN FERICIT”

B2. CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL- PROIECT DE IMPLEMENTARE A 
STRATEGIEI NA IONALE DE AC IUNE COMUNITARĂȚ Ț

B3. DURATA PROIECTULUI (durată în luni)- NR. LUNI : 48 LUNI-PROIECTUL S.O.S.
2 LUNI-ETAPA A-III-A-“CRĂCIUN FERICIT!”

C.REZUMATUL PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Încurajarea elevilor pentru a se dedica ac iunilor desfă urate cu persoane aflate in dificultate, în scopul ț ș
sus inerii morale a acestora;ț

ACTIVI Ă I PROPUSE:Ț Ț
 Întocmirea scrisorii  de inten ie ce va fi adresată Căminului de Bătrani-Puchenii Mari;ț

 Informarea grupului implicat in proiect;

 Găsirea unor societă i comerciale care să dorească să ne fie parteneri de proiect;ț

 Editarea scrisorilor de inten ie către parteneri;ț

 Editarea acordurilor de parteneriat;

 Alcătuirea bugetului de proiect;

 Intocmirea devizului estimat de cheltuieli;

 Finalizarea proiectului.

REZULTATE A TEPTATE:Ș
 Cunoa terea de către elevi a modului de organizare a unui proiect de Ac iune Comunitară, în scopul ș ț

dezvoltarii lor educa ionale;ț

 Implicarea elevilor in realizarea proiectului;

 Dezvoltarea solidarită ii i a lucrului in echipa;ț ș
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 Stimularea mentală a persoanelor vârstnice i creerea unui cadru plăcut care să constituie  o activitate ș
terapeutică pentru bătrâni.

INDICATORI I MODALITĂ I  DE MONITORIZARE I EVALUARE ALE          Ș Ț Ș
REZULTATELOR PROIECTULUI

 INDICATOR CALITATIV: Dezvoltarea la elevi a devotamentului fa ă de persoane                            ț
aflate în dificultate.

 INDICATOR CANTITATIV: Număr mare de elevi participant la proiect.

D.PREZENTAREA PROIECTULUI
D1. INTRODUCERE, EXPERIEN Ă I CREDIBILITATEȚ Ș

Ideea de a realiza Proiectul S.O.S.- Suflet, Omenie, Speran ă, a apărut în decembrie 2020. Am începutț
prin prezentarea Strategiei Na ionale de Ac iune Comunitară, elevilor clasei a IX-a P1. Prezentul proiect , “ț ț
Crăciun Fericit ! “ ,reprezintă etapa a-III-a,respectiv al-III-lea an de desfă urare, al proiectului de Ac iuneș ț
Comunitară ,desfă urat la Centrul de Ingrijire i Asistentă pentru Persoane Adulte cu Handicap.ș ș
D2. Identificarea problemelor 
-Implicarea scazuta a elevilor in activitati desfasurate cu persoane aflate in dificultate;
-Modul in care societatile comerciale doresc sa incheie acorduri de parteneriat;
-Buget de proiect insuficient pentru realizarea obiectivelor  propuse.
D3- ANALIZA  (S.W.O.T. i P.E.S.T.E.)ș

       După alegerea grupului intă i familiarizarea cu componentele proiectului, am realizat ț ș analiza S.W.O.T.,
respectiv:
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN:
 PUNCTE TARI:-dorin a elevilor de a-i ajuta pe bătrâni;ț

-capacitate bună de organizare în realizarea scopului;
-spirit de  ini iativă bine dezvoltat;ț
-implicarea elevilor i în alte proiecte educa ionale.ș ț

 PUNCTE SLABE:-grupul implicat în proiect reu e te cu greu să găsească societă i comerciale , care să ș ș ț
ne fie partenere în realizarea proiectului, datorită situa iei de criză pe care o traversăm în această perioadăț

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN:
 OPORTUNITĂ I:-sprijinul conducerii  Colegiului National Pedagogic ,,Regina Maria’’, in ini ierea de Ț ț

proiecte educa ionale;ț

-dorin a de colaborare exprimată de conducerea C.I.A.P.A.H.ț
 AMENIN ĂRI:-depărtarea fa ă de ora ul Ploiesti a Căminului de Bătrâni;Ț ț ș

                                     -gasirea cu greu a unui mijloc de transport sau investirea unei sume prea    mari pentru 
transport, raportat la bugetul proiectului

       Continuăm cu analiza P.E.S.T.E., respectiv;
FACTORUL POLITIC:

 aplicarea noilor politici de reforma educa ională;ț

 reprezentarea cadrelor didactice i a parin ilor în Consiliile locale;ș ț

 colaborarea între directori de unită i colare i Consiliile locale;ț ș ș
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FACTORUL ECONOMIC I SOCIAL:Ș
 agricultura  ocupă  un  loc  important,  dispunând  de  mari  rezerve  i  posibilită i   deș ț

dezvoltare determinate de calitatea solurilor, factori de climă, dotări tehnico-materiale
i for ă de muncă adecvată. Legumicultura a cunoscut o mare dezvoltare, pentru aș ț

putea satisface nevoile crescânde de aprovizionare a pie elor;ț

 persoanele izolate din punct de vedere social sunt incluse în via a comunită ii locale,ț ț
prin activită i desfă urate în comun.ț ș

FACTORUL TEHNOLOGIC:
 conectarea la Internet, ceea ce permite accesul rapid la informa ie;ț

 dotarea cu tehnica de calcul performantă;

 existen a mijloacelor moderne de comunica ie (fax, telefonie mobilă i fixă etc).ț ț ș

FACTORUL ECOLOGIC:
 s-au demarat in localitate proiecte privind protec ia mediului;ț

de eurile sunt colectate i ridicate în timp utilș ș

D 4 – Scop

        Încurajarea elevilor pentru a se dedica ac iunilor desfă urate cu persoane aflate în dificultate, în scopul ț ș
sus inerii morale a acestora.ț
D 5 – Obiective
O1 – cre terea interesului fa ă de participarea la proiect;ș ț
O2 -  asigurarea suportului financiar necesar realizării proiectului;
O3 – dezvoltarea ini iativei i a capacită ii de lucru în echipă;ț ș ț
O4 – realizarea incluziunii i implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea lor, alături     de elevi, la ș
activită ile desfă urate la caminul de bătrâni;ț ș
O5 – ini ierea unui program deț   voluntariat pentru încurajarea elevilor de a continua activită ile desfă urate cu ț ș
persoane aflate în dificultate
D 6 – Activită iț

D 6 – ACTIVITĂ IȚ

ACTIVITATEA
Data/

perioada de
desfasurare

Locul de
desfă uș

rare

Responsa
bil

Beneficiar Mijloace
Modalit.

de
evaluare

A1(O1)-Trimiterea 
scrisorii de inten ie catreț
Căminul de bătrâni 
Puchenii Mari

1-3 
noiembrie 
2020

Colegiul
Na ional ț
Pedagogic ,
,Regina 
Maria,,

-prof.
Hurmuz 
Daniel

-director
Camin de 
bătrâni

-pix, coli
A4, plic,
timbru

-copie du-
pă scrisoare
ANEXE
PROIECT 
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A2 (O1)-Prezenta-
rea  grupului  intă,  aț
Căminului  de  Bătrâni
Puchenii Mari

12 noiembrie
2020

Colegiul
Na ional ț
Pedagogic ,
,Regina 
Maria,,

-prof.
Hurmuz 
Daniel

-elevii par-
ticipan iț

-infor
ma ioț
nale

-scrisoarea
primită de 
la Căminul
de Bătrâni

A3 (O2)-Găsirea unor 
societă i comerciale careț
să dorească să ne fie 
parteneri la proiect

15-22
noiembrie 
2020.

-mun.
Ploiesti

-profesori 
coord. i ș
elevi

-to i implica iț ț
în proiect

-vizite
Discu iiț

-acord de 
parteneriat

A5(O2)-Constituirea
fondurilor proprii

25 noiembrie
2020

Colegiul
Na ionalț
Pedagogic ,
,Regina
Maria,,

-comitetul  de
constitui
re a bugetu
lui

-categoria
socială  aflata
în dificultate

-coli A4, 
pix,calcul
ator

-acordul  de
dona iiț
(anexe)

A6(O2)-Totalizarea
fondurilor  finale  iș
alcătuirea  bugetului  de
proiect

26 noiembrie
2020

Colegiul
Na ionalț

Pedagogic ,
,Regina
Maria,,

-comitetul  de
constitui
re a bugetu
lui

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-coli A4, 
pix,calcul
ator

-dona ii iț ș
acordul  de
dona iiț
(anexe)

A7(O3)-Realizarea  unui
program artistic

Perioada 1-
20 decembrie
2020

Colegiul
Na ional ț
Pedagogic ,
,Regina 
Maria,,

-Militaru
Alicia

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-poezii,
colinde 

-fotografii
înregistrari
video

A8(O3)-Asigurarea
transportului,  pentru
deplasare  la  Puchenii
Mari

7-10 
decembrie 
2020

-la  sediul
societă ii deț
transport

-prof.
Hurmuz 
Daniel

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-cerere
către
societatea
de
transport

-bonuri  iș
facturi  de
plată

A9(O3)-Procurarea 
cadorilor pentru bătrâni

13-19 
decembrie 
2020

-
Supermarke
t 
Carrefour

prof.
Hurmuz
Daniel

-categoria 
socială aflată
în dificultate

-
automobil
pentru  a
merge  la
supermar
ket

-bonuri i ș
facturi de 
casă

A10(O4)-Începerea 
activită iiț

21 decembrie
2020

Căminul de
bătrâni
Puchenii
Mari

-profesorii 
coordonat.
-elevii clasei 
a IX-a P1

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-mijloc  de
transport
-cuvânt  de
deschidere
adresat  de
eleva
Iancu
Diana

-fotografii
Înregistr.
video

A11(O4)-Derularea
programului artistic

21 decembrie
2020

Căminul de
bătrâni

-profesorii
coordonat.

-categoria
socială  aflată

-poezii,
colinde

-fotografii
Înregistr.
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Puchenii
Mari

-elevii  clasei
a IX-a P1

în dificultate -chitări, video

A12(O4)-Oferirea  de
cadouri  bătrânilor,
discu ii  între  elevi  iț ș
bătrâni

21 decembrie
2020

Căminul de
bătrâni
Puchenii
Mari

-profesorii
coordonat.
-elevii clasei

-categoria
socială  aflată
în dificultate

-cadouri -fotografii
Înregistr.
video

A13(O5)-Întocmirea  unui
program de voluntariat

21 decembrie
2020

Colegiul
Na ional ț
Pedagogic ,
,Regina 
Maria,,

-profesorii
coordonat.
-elevii 

-categoria 
socială aflată
în dificultate

-coli A4,
-pixuri

-ata area laș
proiect a 
schi ei de ț
program

E.  RESURSE

 UMANE:-32 de elevi din clasa a IX-a  P1               

 - prof.coordonatori Hurmuz Daniel i Szekely Lavinia ;ș

- conducerea Colegiului Na ional Pedagogic “Regina Maria” reprezentată de dț na directoare       
adjunct Tanur Iuliana;

 MATERIALE:-calculator;

                         -coli A4, pixuri, plicuri de coresponden ă;ț
                         -mijloc de transport-microbuz.

 INFORMA IONALE:-scrisori de inten ie;Ț ț

                                      -acorduri de parteneriat.
FINANCIARE:-…1525……….RONI

F. REZULTATE

 cunoa terea de către elevi a modului de organizare a unui proiect de Ac iune Comunitară;ș ț

 implicarea elevilor în ac iuni de voluntariat;ț

 dezvoltarea solidarită ii i a lucrului în echipă;ț ș

crearea unui cadru plăcut care să constituie o activitate terapeutică pentru bătrâni

G. MONITORIZARE, EVALUARE, DISEMINARE, VALORIZARE

G 1 – INDICATORII PROIECTULUI

INDICATOR CALITATIVI:-dezvoltarea la elevi a devotamentului fa ă de persoane aflate în dificultateț
INDICATOR CANTITATIV:-număr mare de elevi participan i la proiectț

G 2  EVALUARE

OBIECTIV
Date care trebuie

obtinu eț
Indicatori/măsuratori

specifice
Metode de colectare a

datelor

O1-Cre terea interesuluiș -constituirea grupului -nr. de elevi care doresc -datele se pot ob ine,ț
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fa ă de participarea la ț
proiect

implicat in proiect sa alcătuiască
grupul implicat 

examinând declara iile ț
elevilor (anexe)

O2-Asigurarea  supor
tului  financiar  necesar
realizării proiectului

-cooptarea partenerilor;
-asigurarea fondurilor
proprii; 

-nr. de societ. comerci 
ale care au semnat 
acordurile,
-suma de bani existentă 
ca fond propriu

-Acorduri de parteneriat
(anexe),
-declara iile de dona ieț ț  
ale elevilor

O3-Dezvoltarea 
capacită ii de lucru în ț
echipă

-program artistic,
-alcătuirea bugetului, 
procurarea cadourilor

-număr  de  elevi  parti
cipan i,ț
-suma totală de bani

-fotografii,
-înregistrări video,
-bonuri, facturi fiscale

O4-Realizarea,
incluziunii i impli căriiș
persoanelor
 aflate  în  dificultate,
prin angajarea lor în
 activitate.

-derularea activită iiț - număr de elevi 
prezen i la Căminul de ț
bătrâni,
-numărul  de  bătrâni
participant la activitate

-fotografii,
-înregistrări video,

O5-Ini ierea unui ț
program de volun-
tariat

-activită i de voluntariatț -număr de elevi 
implica iț

-program de activită iț

H.  DEVIZ  ESTIMAT  DE  CHELTUIELI

Nr.
Crt.

Denumire produs Numar buc. Pret
unitar

Pret
total

1. Săpun 50 5 250
2. Gel duș 50 7,5 375
3. Deodorant 50 10 500
4. amponȘ 50 8 400

I.PARTENERI
 Inspectoratul Scolar Jude ean Prahova;ț

 Director adjunct Colegiul Na ional Pedagogic“Regina Maria” Tanur Iuliana;ț

 Elevii claselor a IX-a P1 : grupul de proiect i realizătorii fondului propriu;ș

 Profesorii de educa ie fizică Hurmuz Daniel i Szekely Lavinia ;ț ș

 ef Centru dna. Miu Ramona;Ș

 Societă i comerciale i persoane fizice:ț ș

-SEMGAB SAFETY S.R.L.;
J.   IMPACT

Considerăm că ceea ce ne propunem duce la încurajarea elevilor pentru a se dedica activită ii- lor desfa urate ț ș
cu persoane aflate în dificultate i la implicarea lor în cadrul unor proiecte ce vor fi realizate în echipă.ș

K.   SUSTENABILITATE I  DURABILITATEȘ
După încheierea prezentului proiect vom incerca să realizăm un program de voluntariat, în care vom 

implica persoanele aflate în dificultate.
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Perioada de realizare a acestui program va fi 23 aprilie- 15 mai 2021, i va include un plan de necesită i pentruș ț
continuarea proiectului i posibile surse de sprijin i de finantare, pe termen lung.ș ș
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Proiect educa ionalț
Oameni i fapteș

            Voinia Elena
                                                      coala Gimnazială, Comuna Timi e ti, NeamȘ ș ș ț

Argument

Proiectele  educaţionale  vizează formarea  de abilităţi  practice,  comunicaţionale,  sociale  şi  implicit
aduc un plus de cunoştinţe fondului aperceptiv al elevilor. Prin activităţile extracurriculare se întregeşte rolul
instructiv – formativ al şcolii, factor esenţial de creare a personalităţii elevului, alături de familie şi mediu
social. 
   „Educaţia nu are menirea de a uniformiza oamenii, de a-i ralia la o paradigmă unică.”   (C. Cucoş, 2002)
   Acţiunile  educative  extracurriculare  reprezintă  conţinutul  educaţiei  nonformale  –  desfăşurată  în  afara
programului obligatoriu, în şcoală - concursuri, olimpiade, şi în afara ei – case de cultură, cluburi ale copiilor,
muzee, cu scopuri diverse: de dezvoltare şi cunoaştere, de petrecere a timpului liber. Educaţia, are ca scop
conducerea omului către propria sa umanitate şi se realizează prin apel la disciplină şi instruire. (Imm. Kant)
Asadar, spre accep iunea termenului „caritate”:ț  cel care manifestă caritate; este milos, generos.
   Pe lângă funcţia de bază – formarea/ dezvoltarea permanentă a personalităţii cu scopul integrării în societate,
sunt realizate şi  celelalte funcţii:  culturală, de informare, de specializare. Printre dimensiunile activităţilor
extraşcolare se numără componentele: morală, psihofizică şi estetică. De exemplu, educaţia morală urmăreşte
formarea unor deprinderi morale, obişnuinţe morale şi trăsături pozitive de caracter, participând la diverse
ac iuni caritabile..ț
Educaţia  estetică  are  ca  scop  valorificarea  frumosului  din  natură,  societate  şi  artă;  formarea  gustului,  a
judecăţii estetice,  a deprinderilor de creare a frumosului. Toate acestea aduc preadolescentului sentimentul de
autocontrol şi de încredere în sine.
   În aceeaşi ordine de idei, proiectele educaţionale dezvoltă inteligenţa socială ceea ce presupune a-i accepta
pe ceilalţi, a relaţiona şi a te adapta eficient în funcţie de situaţii sau aşteptări. Competenţele sociale realizate
prin  activităţile  extracurriculare  sunt:  empatia,  asertivitatea,  toleranţa,  comunicarea,  aptitudini  de  echipă,
disponibilitate la schimbare.

Scopul: Con tientizarea rolului fiecăruia dintre noi, astfel încât prin cuvânt i fapte să fim mai buni.ș ș
Obiective:

Dezvoltarea spiritului civic, îmbunătă ind rela ionarea cu ceilal i;ț ț ț
În elegerea conceptului de empatie, participând la ac iuni caritabile;ț ț
Stimularea ac iunilor responsabile, în scopul binelui colectiv.ț

Grup intă: Elevii clasei a VI-a de la coala Gimnazială, Comuna Timi e ti, Neamț Ș ș ș ț
Beneficiari: Elevii, părin ii acestora i comunitatea.ț ș
Durata: trei luni
Perioada: Ianuarie –martie, 2022
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Graficul activită ilor:ț
 Ianuarie, 2022

Cum preîntâmpinăm infec ia cu Sars-COV-2?ț
Activitatea s-a desfă urat sub forma unor cercuri de informare. (Anexa1)ș

 Februarie, 2022
Ac iune caritabilă în parteneriat cu Funda ia Filantropică „Omenia” din Tîrgu-Neam .ț ț ț

 Martie, 2022
„Eu i  ceilal i” – activită i specifice primăverii  (ecologizare, ajutorarea bătrânilor din comunitateaș ț ț
noastră rurală)

Diseminarea proiectului se va realiza prin expozi iile de materiale realizate de elevi, pe site-ulț
colii, dar i pe pagina Facebook a institu iei.ș ș ț

Anexa 1
tia i că? Termenul de „imunologie” a apărut în Index Medicus în anul 1910. Ș ț

Pasteur aduce termenul de  vaccinare în jurul  anului  1880,  iar  succesul  vaccinării  antirabice a fost  foarte
important pentru dezvoltarea viziunii asupra mecanismelor de declan are a răspunsului imun.ș

Din activită ile anterioare:ț
Noiembrie, 2021: Voluntariat, dona ie de alimente copiilor afla i în nevoieț ț
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Proiect Educţional Filantropic
„BUCURIA DE A DĂRUI”

Prof. Înv. Preş. Andreianu Milena
Şcoala Gimnazială „Virgil Calotescu”G.P.N. Bascov, jud. Argeş

DENUMIREA  ACTIVITĂŢII:  „Darurile Iepuraşului”
DATA: 27 martie 2018
SCOPUL:  Conştientizarea  nevoilor  în  care  se  găsesc  mulţi  dintre  semenii  noştrii  şi  sensibilizarea
participanţilor vis-a-vis de acest aspect.
OBIECTIVE:
O1 Să organizeze activităţi cu scop caritabil prin care copiii să confecţioneze felicitări iar adulţii să doneze
jucării, alimente, rechizite toate pentru copiii cu deficienţe
O2 Să creeze un climat de încredere socializare şi integrare în colectivitate
METODE UTILIZATE: Confecţie
GRUP TINTA: Preşcolari, cadre didactice, părinţi
PERSOANE IMPLICATE 
Scoala Gimnaziala Virgil  Calotescu G.PN. Nr.1 Bascov: director Prof. Rizea Minerva Elena coordonator,
prof. Ruta Catalina consilier educativ, prof. Inv. Pres. Andreianu Milena coordonator
Centrul Social de Educatie Incluziva Sfanta Filofteia, Valea Mare Stefanesti: director prof. Dincea Aurelia
coordonator, prof. Pascu Valentina coordonator, prof. Chirca Valentina, prof. Miu Alina, prof. Matei Emilia,
prof. Constantinescu Alina, prof. Velea Dana
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27 martie 2018 în cadrul activităţii cu tema „Darurile Iepuraşului” desfăşurate în cadrul
proiectului de anteprenoriat „Bucuria de a dărui” proiect educational social-filantropic de ajutorare al copiilor.

Activitatea a fost organizată i coordonată în cadrul Şcolii Gimnaziale „Virgil Calotescu” Bascov laș
nivelul şcolii de director Rizea Minerva Elena, la nivelul grădiniţei  de doamna prof. Andreianu Milena si au
participat din partea unităţilor implicate Comitetul de părinţi al fiecărei grupe şi cadrele didactice.

În  cadrul  activită ilor  practice  şi  practic  –godpodăreşti  de  la  fiecare  grupa  au  fost  confec ionateț ț
felicitări specifice Sărbătorii Pascale de către cadrul didactic cu ajutorul părinţilor şi desigur al copiilor.

Părinţii au donat pentru această acţiune rechizite, jucării, dulciuri pe care, împreună cu copiii în cadrul
activităţilor practic-gospodăreşti, le-au ambalat drept cadouri individuale pentru a fi dăruite copiilor cu nevoi
speciale de la Grădiniţa Specială Valea Mare Ştefăneşti, jud. Argeş.

Darurile pregătite de părinţi şi copii vor fi oferite grupului ţintă.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Şcoala Gimnazială Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
”Virgil Calotescu” Valea Mare Ştefăneşti
G.P.N.Nr.1 Bascov              Judeţul Argeş
Judeţul Argeş      

                 
Director,  Director,     
Prof.Rizea Minerva Elena  Prof. Dincea Aurelia
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Consilier Educativ Cadre didactice
Prof.Ruta Catalina Matei Emilia

Constantinescu Alina
Cadre didactice              Velea Dana
Andreianu Milena Pascu Valentina
Barbu Ramona              Chirca Lavinia
Raducu Elena Miu Alina

Parinţi participanţi

Gr Iepurasilor ed Andreianu Milena                              Gr. Albinutelor ed Barbu Ramona
Raceanu Madalina presedinte                 Ciurea Larisa presedinte
Dumitrache Olimpia                 Dumitru Marilena
Iancu Lavinia                 Voicu Ioana

Gr.Ursuletilor ed. Raducu Elena
Matei Diana presedinte
Stancu Dorina
Vitalaru David
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Proiectul educational transfrontalier ,,Legende populare din Bucovina i Republica Moldovaș

Băbăscu Melania

Colegiul Economic,,Dimitrie Cantemir,, Suceava

A.TITLUL  PROIECTULUI :  LEGENDE  POPULARE  DIN  BUCOVINA I REPUBLICA MOLDOVAȘ
          Tema: Ve nicia s-a născut la satș

Perioada: 01.10.2020 - 20.06.2020

B.ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

Inspector educa ie permanentă,ț
Vîntur Tatiana                  -   inspector educa ie permanentăț
Prof. Băbăscu Melania     -  coordonator
Prof. Iordache Anca         -  coordonator
Dir.adj.. Panaite Liliana   - coordonator

C.NUMELE  INSTITU IEI  COORDONATOAREȚ : Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir,, Suceava 
Date de contact ale institu iei: Str. Prof. Leca Morariu, nr.17A, cod 720174 tel. 0230-520576 fax ț
0230-520462 e-mail: colecosv.@gmail.com  http://asociatiacedcsv.blogspot 

D. PARTENERI/ COLABORATORI: Asocia ia Părin ilor i profesorilor din Colegiul Economic ,,Dimitrie ț ț ș
Cantemir,, Suceava , Biblioteca Bucovineană I.G.Sbiera, Muzeul Satului Bucovinean

E. CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:  cultural: folclor, obiceiuri

F. GRUP INTĂ/ BENEFICIARI: Ț elevii Colegiului Economic ,,Dimitrie Cantemir,, Suceava, părin i, cadreț
didactice i elevi, profesori, părin i din Republica Moldova ș ț

G.SCOPUL  PROIECTULUI:
 Proiectul î i propune ca elevii, părin ii i cadrele didactice din Bucovina i Republica Moldova  să se impliceș ț ș ș
împreună în activivită i educative care presupune munca în echipă i individuală.ț ș

H.OBIECTIVELE  PROIECTULUI:
            

a)Privind elevii implica i în proiect:ț
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- familiarizarea elevilor cu principalele  legende  populare i istorice din cele 2 zone ;ș
- semnifica ia folclorului  în sufletul romanilor;ț
- desfă urarea unor activită i didactice cu teme  cre tine: expozi ie desene ș ț ș ț
- dezvoltarea capacită ii de rela ionare i comunicare ț ț ș
- îmbunătă irea rela iilor elevilor cu coala, cu părin ii, cu profesoriiț ț ș ț
- promovarea institu iilor partenere implicate în proiectț

b)Privind cadrele didactice:
- încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educa ional i cre tin;ț ș ș
- promovarea  unor materiale;

c)Privind părin ii  i ceilal i parteneri educa ionali:ț ș ț ț
- con tientizarea acestora cu privire la importan a folclorului din zona Bucovinei i din Republica Moldova iș ț ș ș
rolul lor în educarea adolescen ilor din perspectiva cre tină;ț ș
-   implicarea acestora în activită ile colare;ț ș

I.ESEN A PROIECTULUIȚ

 Stimularea implicării voluntare a elevilor,  părin ilor şi  cadrelor didactice în activităţi  extra colareț ș
educative, cu promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi însuşirea pe
termen scurt şi lung a unor alternative educativ-participative de implicare în activităţi ce presupun punerea în
practică a unor reguli de comportament, comunicare şi relaţionare. 

Proiectul are în vedere creşterea încrederii părinţilor în instituţia şcolară, o mai bună colaborare şi
implicare  a  acestora  în  sprijinirea  activităţilor  extracurriculare,  cunoscându-se  importanţa  părinţilor  în
desăvârşirea copiilor lor.

GRUP INTĂ:Ț
- elevii Colegiului Economic ,,Dimitrie Cantemir,, Suceava
- părin i, membri ai Asocia iei Colegiuluiț ț
-elevii Colegiului     
- profesori i părin i din Republica Moldova ș ț

J.RESURSE :

UMANE:
               - membrii echipei de proiect
               - elevii claselor implicate în proiect;
               - profesorii claselor intrate în proiect;
               - părin ii i bunicii elevilorț ș
               - membri ai Asocia iei Părin ilor i Profesorilor din Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir,,ț ț ș
               
             
MATERIALE: - spa iile de învă ământ din Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir,, Suceava ț ț
                          - consumabile
                          - produsele finale: ppt-uri, desene,afi e, revistă ș
                            

FINANCIARE: autofinan are, părin i, eventuale sponsorizări;ț ț

K. ACTIVITĂ I  PROPUSE:Ț

Con inutul programului:ț
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Nr. Perioada Ora Activitatea Mod de realizare Locul  de

desfăşurare

1. 29.10.2020 15-17 Ce este o legendă 

populară?

-  Prezentare  de

referate

-    Prezentări ppt

Biblioteca colii ș

Online  pe  grupul  de

facebook  al

proiectului 

2 25.11.2020 15-16 Bucovina –tărâm 

de legendă i ș

spiritualitate 

Legenda rândunicii

Prezentarea

semnifica ieiț

religioase

Club de lectură

Etapa de cercetare 

,,Muzeul satului,,

Biblioteca Centrală

I.G.Sbiera

Online  pe  grupul  de

facebook  al

proiectului

Muzeul satului.

4 1-30.03.2020 8-14 Concurs : ,,Legend

e populare din 

Bucovina i ș

Moldova,,

Sec iune de poezie, ț

eseuri, ppt, film, 

desene, felicitări

Colegiul

Economic,,Dimitrie

Cantemir,, Suceava

Colegiul ....

5 20.04.2020 15-16 Expozi ie de deseneț

i fotografiiș

Culegere de crea ii ț

literare 

Fotografiile  sunt

culese  din  presa

locala i din familie.ș

Desenele  sunt

realizate de elevi.

Culegerea  este

realizată  de

profesorii  i  eleviiș

din  Suceava  iș

Moldova 

Colegiul

Economic,,Dimitrie

Cantemir,, Suceava

L. REZULTATE A TEPTATE:Ș
1.Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor cre tine, pentru respectarea a tot ce este etic,ș
moral i frumos pentru om;ș                    
2.Dezvoltarea unor sentimente de afec iune, ata ament fa ă de persoanele din coala noastră  aflate înț ș ț ș
dificultate
3. Cre terea  motiva iei colare i a stimei de sineș ț ș ș
4. Realizarea unei expozi iiț : Lucrări realizate de elevi, prin diferite tehnici pictură, desen

M. IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI:
Se va urmări:

- Implicarea membrilor asocia iei în realizarea activită ilorț ț
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- Con tientizarea importan ei activită ilor de voluntariatș ț ț

- Promovarea educa iei prin activită i de voluntariatț ț   

N. MONITORIZAREA I EVALUAREA PROIECTULUI:Ș

Evaluarea va fi făcută la nivel intern de către directorul Colegiului Economic,,Dimitrie Cantemir,,
Suceava i de către directorul Colegiului Tehnologic din Chi inăuș ș
            
Se va folosi:

- Observarea comportamentului i a implicării  active a elevilor pe tot parcursul proiectuluiș

- Monitorizarea rezultatelor a teptateș

O. DISEMINARE:

 Vor fi  organizate  diseminări  la  sfâr itul  proiectului.  Vor  participa elevi,  profesori,  membri  ai  Asocia ieiș ț
Părin ilor  i  Profesorilor  din Colegiul  Economic ,,Dimitrie  Cantemir,,  Suceava.  Se va realiza prezentareaț ș
proiectului pe situl colii i pe facebook, dar i un articol în presa locală.ș ș ș
      

P.FINALIZAREA PROIECTULUI: 

- Diseminare pe tema rezultatelor ob inuteț

- Premierea expozi iei de deseneț

R. DATE DE CONTACT:
Coordonator  proiect: prof. Băbăscu Melania – tel. 0742291162

Proiectul a fost o adevărată provocare i reu ită în acela i timp. Cele 2 grupe de elevi s-au implicat activ înș ș ș
realizarea  tuturor  activită ilor  din  cadrul  proiectului.  Au  fost  respectate  o  serie  de  etape  obligatorii  înț
desfă urarea acestuia impuse de platforma educa ie pn line prin intermediul căreia a fost posibilă încheiereaș ț
acestui parteneriat.

ETAPA SALUTULUI VIRTUAL (12-25 octombrie)
1) Vă rugăm împreună cu elevii Dvs să identifica i numele echipei i titlul proiectului.ț ș

2) Crea i un poster pe care noi îl vom numiț  ”Salut virtual” . În poster vor fi incluse numele echipei, tema
proiectului, institu ia, logoul institu iei sau / i logoul proiectului i alte informa ii relevante la alegere.ț ț ș ș ț
3) Ruga i elevii Dvs să se fotografieze cu posterul respectiv. Nu uităm să purtăm mă ti i să păstrăm distan aț ș ș ț
socială 
4) Expedia i-ne fotografia cu posterul echipei pe email laț  platformeeducationaleonline@aise.md. Vă rugăm
să ave i permisiune în scris  de la părin i – vom posta fotografiile pe grupul  nostru i  este important să-iț ț ș
informăm despre acest lucru. Pute i să fi i creativi i să ascunde i fe ele copiilor după frunze, după mă ti, copiiț ț ș ț ț ș
mici pot fi fotografia i de la spate, etc.ț
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ETAPA DE CERCETARE (4-8 săptămâni)

1 ) Orice proiect educa ional include o etapă de cercetare. Reie ind din tema aleasă, ce anume vor face elevii ț ș
Dvs la această etapă? Stabili i pa ii concre i pentru echipa Dvs i cea a partenerului. Exemple de activită i de ț ș ț ș ț
cercetare:

 elevii ar putea vizita muzeul din sat / ora  sau biblioteca colii / din ora  pentru a afla mai multe ș ș ș
despre tema propusă;

 elevii ar putea intervieva membrii comunită ii, rudele, cunscu ii, membrii familiei pentru a afla mai ț ț
multe despre proiect;

 elevii ar putea discuta cu reprezenta i ai autorită ilor publice locale, actori, oameni de afaceri, medici, ț ț
jurnali ti, personalită i notorii, etc. pentru a explora subiectul propus;ș ț

 elevii ar putea vizita o institu ie locală: un ONG, un centru cultural, o universitate, redac ia unei ț ț
reviste, studioul unei televiziuni, o fabrică, un atelier, un showroom, etc. pentru a se familiariza cu 
tema aleasă.

2) Cum vor colecta i procesa informa ia elevii Dvs? Vor completa fi e tematice, vor înregsitra filmule e ș ț ș ț
scurte, vor intervieva personalită i cunoscute în format audio (mp3), vor plasa text într-un document comun, ț
cum ar fi un jurnal de cercetare sau o carte digitală, vor acumula date într-un folder Drive? Ghida i-i în mod ț
corespunzător.

3) Organiza i o întâlnire online cu partenerul de peste Prut. Povesti i ce activită i de cercetare a i organizat, ț ț ț ț
cum le-a i organizat i ce a i învă at din ele. Implica i to i copii – fiecare elev trebuie să prezinte unul dintre ț ș ț ț ț ț
aspectele cercetării. Pute i fi creativi i organiza edin a online sub forma unui concurs de întrebări i ț ș ș ț ș
răspunsuri de genul Jeopardy Labs sau Cine vrea să fie milionar, pe echipe din institu iile partenere (pute i ț ț
utiliza unul din aceaste site-uri: https://jeopardylabs.com/ iș  https://learningapps.org/createApp.php).

4) Plasa iț  3-4 poze de la întâlnirea online în albumul foto de pe Facebook.

ETAPA DE AC IUNE ÎN BAZA CERCETĂRII (2-8 săptămâni)Ț

1) În baza rezultatelor cercetării din etapa precedentă, vă rugăm să organiza i 2-3 activită i care să-i încurajezeț ț
pe elevi să implementeze în practică cuno tin ele acumulate:ș ț

 activită i de învă are:ț ț  concursuri colare, expozi ii de postere, expozi ii de produse digitaleș ț ț

 activită i artistice i de crea ie:ț ș ț  expozi ii de desene i lucrări executate manual, mini concerteț ș

 activită i de voluntariatț

 activită i distractiveț

2) Plasa iț  3-4 poze în albumul foto de pe Facebook.

3) Organiza i o întâlnire online cu partenerul de peste Prut. Povesti i ce activită i a i organizat, cum le-a i ț ț ț ț ț
organizat i ce a i învă at din ele. La fel, imploca i to i elevii – fiecare copil trebuie să prezinte unul dintre ș ț ț ț ț
aspectele activiă ilor organizate.ț

ETAPA DE COLABORARE (2-4 săptămâni)

1) Iar acum a venit timpul să-i încurajăm pe elevi să lucreze în echipe transna ionale.ț

 Organiza i elevii în echipe mixte, cu reprezentan i din ambele / toate institu ii partenerț ț ț
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 Fiecare echipă trebuie să lucreze la distan ă pentru a realiza un produs de învă are comunț ț

o o carte digitală http://alem.aice.md/resources/instrumente-web-pentru-a-crea-carti-digitale/

o un poster digital http://alem.aice.md/resources/instrumente-pentru-crearea-hartilor-
conceptuale-si-a-portofoliilor-digitale/

o un portofoliu digital http://alem.aice.md/resources/instrumente-pentru-crearea-hartilor-
conceptuale-si-a-portofoliilor-digitale/

 2) Plasa i 3-4 fotografii corespunzătoare în albumul foto de pe Facebook.ț

ETAPA DE REFLEC IE I RAPORTARE (2-4 săptămâni)Ț Ș

 Fiecare cadru didactic implicat în proiect va elabora un scurt raport al activită ilor organizate în cadrulț
proiectului.

 Rapoartele vor fi compilate în format digital: carte digitală, poster digital, raport narativ, portofoliu, 
website (Google Sites, Wix, weebly) sau un scurt filmule  / anima ie.ț ț

 Toate rapoartele vor fi expediate prin intermediul unui formular electronic Google 
Forms https://forms.gle/e99vatAJJG1ay5Y36.

 To i participan ii vor primi certificate digitale. Certificatele vor fi plasate pe Facebook.ț ț

CONFERIN A TRANSNA IONALĂ ”EDUCA IE ONLINE FĂRĂ HOTARE”Ț Ț Ț

( Iunie 2021)

 Vom invita cele mai active coli să- i prezinte proiectele în cadrul workshopurilor tematice:ș ș

o ”Implementarea proiectelor transna ionale de la A la Z”ț

o ”Platforme educa ionale online recomandate pentru implementarea proiectelor ț
transna ionale”ț

Din crea iile elevilor:ț
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Consider că am atins obiectivele acestui proiect care ne-a făcut să împărtă im din valorile i frumuse ile celorș ș ț
2 ări. ț

        

2399



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

Proiect educa ional ” Dăruim pentru educa ie”ț ț

Prof.înv.primar Bălhuc Tereza Evelina

 coala Gimnazială ” Iordache Cantacuzino” Pa cani, jud. Ia iȘ ș ș

Argument

Accesul la educaţie  pentru copiii proveni i  ț  din familii defavorizate este o  provocare a colii i aș ș
societă ii. De-a lungul  anilor, atât coala cât i cadrele didactice au căutat solu ii pentru a oferi spijin acelorț ș ș ț
familii  cu  venituri  mici,  cu  mai  mul i  copii,  pentru  a-i  ajuta  să  finalizeze  cursurile  colii  primare  sauț ș
gimnaziale. Problema abandonului colar este determinată de factori precum: lipsa resurselor financiare şiș
materiale ale părinţilor, importanţa scăzută acordată educaţiei copiilor şi susţinerii lor în urmarea cursurilor
şcolare. 

Prin acest proiect ne propunem ca elevii  să înve e să dăruiască i  să ajute pe cei afla i în situa iiț ș ț ț
dificile să înve e, să aibă rechizite , haine i cele necesare pentru a putea veni la coală.ț ș ș

În cadrul multor activităţi şcolare, cadrul didactic, transmite deseori informaţii / noţiuni care au un
caracter moral şi care duc la formarea unor conduite morale, a unor comportamente care să fie în conformitate
cu cerinţele  societăţii  din care  facem parte. Formarea unor  reprezentări  morale,  însuşirea  unor  noţiuni  şi
norme morale,  nu sunt  suficiente pentru a forma la copii  un comportament  moral,  acestea trebuie  să  fie
interiorizate, să devină motive interioare ale conduitei lor. Noţiunile morale cum ar fi: empatia, generozitatea,
respectul, responsabilitatea nu pot fi înţelese de copii decât treptat, concomitent cu creşterea  experienţei lor
sociale si a dezvoltării lor intelectuale.

Astfel, primele deprinderi morale  însuşite de copii, se formează prin imitarea persoanelor din jur, de
aceea ne-am dorit, ca noi cadrele didactice şi cu sprijinul părinţilor precum şi al altor cetăţeni din comunitatea
locală, să oferim un bun exemplu copiilor. Sprijinul permanent oferit copiilor, cu privire la  modul în care ei
îşi îndeplinesc obligaţiile, sarcinile, datoriile, contribuie de asemenea la consolidarea deprinderilor morale. De
altfel şi prin aprecierile cu privire la modul lor de comportare şi la cum îşi îndeplinesc sarcinile, au stimulat
copiii şi i-au pus în situaţia de-a fi mândrii de fapta lor nobilă şi de-a mai dori să participe şi în viitor la astfel
de acţiuni.

Scopul proiectului -  Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente morale precum:
empatia, altruismul, responsabilitatea, voluntariatul, compasiunea, întrajutorarea

Obiectivele proiectului
- Sensibilizarea  copiilor cu privire la problemele semenilor lor  - empatia ;
- Dezvoltarea  simţul responsabilităţii la micii prescolari ;
- Formarea  şi dezvoltarea la  copii, a capacităţii de a munci  în grup, de a colabora şi de a accepta ideile

altora;
- Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare  - altruismul;
- Dezvoltarea creativitaţii şi imaginaţiei copiilor prin solicitarea acestora de a participa la acţiune cu 

idei  şi propuneri noi;
- Formarea şi dezvoltarea deprinderii de un bun organizator şi coordonator de acţiuni;
- Participarea activă şi conştientă a copiilor la acţiune;
- Cultivarea la copii a dorinţei de a colabora şi ajuta copii afla i in dificultate, din ora ul nostru;ț ș
- Implicarea  în mod direct a comunităţii locale în acţiunile educative întreprinse de copii.

 Grup ţintă:
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- elevii clasei a III - a
- copiii din cadrul asocia iei ” Lumină i Dar” ț ș
- coordonatorii proiectului, 
- cadre didactice care predau la clasă
- părinţii copiilor
- agenti economici

 Durata: un an colarș

Continutul proiectului:
Activită i de cunoa tere a copiilor care au nevoie de ajutor;ț ș
Confectionarea unor măr i oare, felicitări, jucării care pot fi vândute în scop caritabil;ț ș
Colectarea de jucarii si haine pentru copiii din  asocia ie;ț
Colectarea de alimente pentru aprovizionarea bucătăriei asocia iei;ț
Momente artistice pentru facilitarea cunoa terii;ș

Calendarul activitătilor:
o Perioada septembrie – octombrie:

- Prezentarea proiectului;
- Activită i de cunoa tere a copiilor afla i în dificultate;ț ș ț

- vizionarea unor filmuleţe pe internet ( youtube) despre copii aflaţi în dificultate; 

- stabilirea participanţilor, a scopului, a obiectivelor şi a locului de desfăşurare;

o  Perioada noiembrie-decembrie:

- pregătirea pliantelor, afişelor;

- discuţii cu partenerii, părinţii şi cu comunitatea locală;

- discuţii, prelegeri pe teme de educaţie morală ;

o  Perioada ianuarie-martie:

- pregătirea măr i oarelor, a felicitărilor;ț ș

- pregătirea standului i locului de expunere i vindere a obiectelor confec ionate;ș ș ț

- achizi ionarea de rechizite i alte lucruri necesare pentru coală;ț ș ș

- contactare mass-media;

- contactare agenti economici;

o Perioada aprilie-mai:

- colectarea jucăriilor, rechizitelor, dulciurilor, hainelor, alimentelor;

- vizite la centrul asocia iei;ț

-  pregătirea şi distribuirea obiectelor colectate;
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- pezentarea unui moment artistic şi oferirea de cadouri din partea organizatorilor copiilor participanţi
la acţiune;

o Perioada mai- iunie :

- impresii după activitate: discu ii, desene;ț

- evaluarea activităţii – aplicarea de chestionare la copii, părinţi, cadre didactice;

- oferirea de diplome copiilor participanţi;

 Metode şi tehnici de lucru:
Explicaţia;Demonstraţia;Prelegerea;Memorizarea;Munca  în  grup;Activitatea  individuală;Activitatea
frontală;Problematizarea;Comunicarea;
Forme de organizare:
Individuală/Frontală/Pe grupe;
Rezultate:
Afişe/Poze – album/CD/Portofoliu;
 Resurse:
Umane: cadre didactice, copii, părinti, presedintele Asociatiei;
Materiale:  surse  din  finanţare  proprii,  donaţii  de  la  părinţi  ,  cadre  didactice  şi  agenti  econimici  locali,
susţinerea şcolii. 
Parteneri: 
 Cadre didactice:

 Părinţii copiilor

 Agenti Economici 

Evaluare
- Dezbateri;
- Predarea dona ilor Asociatiei ” Lumină i Dar”ț ș
- Fotografii;

Fii alături de noi în acest proiect!
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Proiect de voluntariat
„OFERIM BUCURIE!”

 Prof. înv. primar ANA STANCIU
  coala Gimnazială Nr. 113,Sector 4, Bucure tiȘ ș

Argument Proiectul „Oferim bucurie” are în vedere pregătirea copiilor ca buni cetă eni într-o lumeț
mai bună, îmbunătă irea rela iilor dintre copii, copii i cadre didactice, coală i familie. Prin acest proiect,ț ț ș ș ș
adresat atât copiilor, cadrelor didactice, cât i părin ilor i comunită ii locale, ne dorim să creăm o legăturăș ț ș ț
spre sufletul fiecăruia, să oferim ansa tuturor să cunoască bunătatea i talentul copiilor i al cadrelor didacticeș ș ș
care-i îndrumă. 

Scop: Sprijinirea copiilor cu nevoi materiale şi sociale, prin implicarea elevilor din coala noastră înș
acţiuni de caritate, cu scopul formării şi dezvoltării de abilităţi şi atitudini menite să contribuie la optimizarea
dezvoltării personale a elevilor.

Echipa de proiect: - coordonator prof. înv. primar Stanciu Ana 
       - membri: cadre didactice ale unită ii colare.ț ș

Obiective: 
- Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate;
-Familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat;
- Dezvoltarea la elevi a abilită ilor sociale, de comunicare interpersonală;ț
- Formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare, lucru în echipă şi de leadership;
- Stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor;
- Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv.

Grup ţintă:
Voluntari:- elevi ai claselor ciclului primar din cadrul unită ii colare;ț ș
- Cadrele didactice implicate.

Beneficiari: - 20 de elevi din cadrul colii;ș
Durata: 10.12.2018-21.12.2018
Resurse:

-  resurse  materiale:  donaţii  ale  elevilor  şi  părinţilor, materiale  pentru realizarea  obiectelor  de  handmade;
- resurse umane implicate: cadre didactice, elevi, părinţi.

Desfăşurarea activităţilor:
- constituirea grupului de voluntari;
- identificarea grupului defavorizat, a elevilor cu nevoi materiale deosebite;
- popularizarea proiectului în rândul elevilor;
- desfăşurarea unui mini atelier de creaţii Ccu scopul confec ionării unor obiecte handmade şi comercializarea ț
lor în rândul elevilor, părinţilor i cadrelor didacticeș
- achizi ionarea cu ajutorul banilor strân i din vânzări a unor produse alimentare i de igienă personală pentruț ș ș
pachete
- înmânarea pachetelor cadou.

Rezultate aşteptate:
- pachete cadou constând în produse alimentare i de igienă personală;ș
- 20 de elevi, cu situaţie materială precară vor primi pachete cadou cu ocazia sărbătorilor Crăciunului;
- creşterea interesului pentru viaţa comunităţii;
- creşterea stimei de sine;
- încurajarea relaţiilor de colaborare între elevii şcolii;
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Evaluarea activităţilor: 
- discuţii, dezbateri
- realizarea unui portofoliu cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor;
- aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe implicarea efectivă a voluntarilor.
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Proiect educa ionalț
Săptămâna fructelor i legumelor donateș

Prof. Înv. Preş. Stancu Violeta 
Şcoala Gimnazială  „Virgil Calotescu” G.P.N. Bascov,  Jud. Argeş

Data: Noiembrie 2018
SCOPUL:  Sensibilizarea copiilor,  a profesorilor i  a oamenilor din comuna Bascov cu privire la situa iaș ț
dificilă în care se află unele persoane.
OBIECTIVE; 
O1.  Să- i   dezvolte  competen e   în  domeniul  educa iei  pentru  voluntariat  în  rândul  copiilor,  în  vedereaș ț ț
con tientizării i exercitării cetă eniei europene active.ș ș ț
O2. Să se implice în activită i de voluntariat, dezvoltând  responsabilitate i sensibilitate fa ă de semenii lor,ț ș ț
stima  de  sine  i  devotamentul  fa ă  de  ideile  civice.ș ț
GRUP INTĂ: Preşcolari, cadre didactice, părinţi,Ț
Acest  proiect  s-a  desfă urat  sub  îndrumarea  doamnei  director.,  coordonat  de  prof.  Stancu  Violeta  cuș
implicarea cadrelor, părin ilor i copiilor.ț ș            
În perioada 15-21  noiembrie 2018, copiii împreună cu părin ii au donat după puterile fiecăruia legume iț ș
fructe  (mere 20 KG, banane 5kg., portocale 7 kg, cartofi 7 kg. etc..), fiecare ocupându-se de selectarea iș
depozitarea acestora, apoi s-au distribuit unor familii defavorizate din comuna Bascov.
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PLAN DE COMBATERE IȘ
PREVENIRE A VIOLEN EIȚ

ÎN MEDIUL COLARȘ

PROf.INV.PRIMAR LINTE  LILIANA AURORA
                                                   SCOALA GIMNAZIALA ,,TRAIAN’’,  PITESTI, ARGES

Violenţa umană este una dintre marile probleme ale societăţii contemporane. Exemple de tipuri de
violenţă pot fi întâlnite zilnic atât în spaţiul public şi privat, cât şi în cel public instituţionalizat, cum este, de
exemplu, şcoala. Programul naţional comun de prevenire şi combatere a violenţelor în unităţile de învăţământ
impune realizarea eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale
acestui  fenomen.  Este  necesară,  aşadar,  o  implicare  şi  o  colaborare  mai  strânsă  între  instituţiile
guvernamentale şi  non-guvernamentale care se ocupă de educarea şi  protecţia minorilor – familie, şcoală,
poliţie,  autorităţi  locale,  comunitate  etc.  –  în  vederea  creşterii  siguranţei  acestora,  a  imprimării  unui
comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege. 

Din  analiza  realizată  la  nivel  local,  în  baza  unor  interviuri  de  grup  cu  reprezentanţi  ai  cadrelor
didactice şi elevi, a reieşit faptul că, într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare
frecvenţă o au cele din relaţia elev-elev, reprezentate în special de violenţa verbală. Majoritatea incidentelor
semnalate  (tâlhării,  încăierări,  ameninţări)  s-au  petrecut  în  zonele  adiacente  şcolii,  după  încheierea
programului şcolar. 

Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt
implicate tinerii, mai ales în mediul şcolar şi familial. Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt
implicaţi mai mulţi factori – familie, şcoală, autorităţi, mass-media- măsurile stabilite îşi propun realizarea
unor  activităţi  concrete  la  nivelul  şcolii  cât  şi  în  plan  local,  desfăşurate  în  colaborare  cu  structuri
guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii delivenţei juvenile,
precum şi prin angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-preventive. Astfel
se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se cofruntă elevii şi identificarea unor soluţii adecvate pentru
ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate.

Obiective generale
Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură asupra elevilor şi personalului 

încadrat în unitatea de învăţământ. 
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Obiective la nivelul şcolii 
 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în mediu şcolar şi a necesităţii derulării unor programe de 
prevenire şi combatere a acesteia; 
 Crearea unui sistem de informare şi comunicare eficientă între şcoală şi comunitate, în vederea reducerii 
violenţei în şcoală; 
 Atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii în acţiuni de prevenţie şi combatere a violenţei în 
şcoală; 
 Promovarea unei culturi a toleranţei şi sensibilizarea tuturor actorilor şcolii (elevi, părinţi, cadre didactice, 
manageri şcolari ) cu privire la prevenirea fenomenelor de violenţă în şcoală. 
 Elaborarea şi testarea unor instrumente de identificare, monitorizare şi evaluare a fenomenelor de violenţă în
şcoală.

SCOP 
Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul şcolii sau a structurii 

şi în zonele adiacente acestora, asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur 
pentru elevi şi întreaga comunitate, conform standardelor europene.

                                                                                                         
Activită i/Ac iuni/Măsuriț ț Responsabili/parteneri Evaluare

1

Precizarea în regulamentul de 
ordine interioara al şcolii a 
reglementărilor privind accesul 
persoanelor străine în incinta şi în 
interiorul şcolii

Conducerea colii, cadrele ș
didactice,

Eliminarea agresiunilor de 
orice tip exercitate asupra 
elevilor, cadrelor didactice, 
personalului auxiliar din cadrul
unităţii şcolare, în incinta sau 
în zonele din imediata 
apropiere a şcolii

2
Constituirea comisiei de prevenire 
şi combatere a violenţei la nivelul 
şcolii

Conducerea şcolii, cadre 
didactice, Profesor consilier

Procesele verbale intocmite cu 
ocazia intalnirilor comisiei

3

Organizarea unor sedinţe cu părinţii
cu scopul informarii asupra 
legislatiei în vigoare, asupra 
cauzelor şi condiţiilor manifestării 
violenţei în scoala precum şi asupra
mijloacelor de prevenire a violentei

Profesori diriginţi Învăţători 
Profesor consilier 

Impactul informatiilor

4
Realizare si promovarea unor 
pliante, materiale informative 
pentru elevi, cadre didactice si 
parinti, materiale privind 
fenomenul violentei

Profesori diriginţi Învăţători 
Profesor consilier

Calitatea materialelor Impactul
informatiilor

5
Consilierea individuala a 
persoanelor implicate in acte de 
violenta in scoala

Profesor consilier Scaderea nr actelor de violenta

6
Consilierea de grup a elevilor in 
vederea adoptarii permanenete a 
atitudinilor prosociale

Profesor consilier Imbunatatirea relatiilor intre 
elevi
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ACŢIUNI ÎN CADRUL PLANULUI DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI 
COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
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PROIECT EDUCATIV DE VOLUNTARIAT

"GHETU A LUI MO  NICOLAE"Ț Ș

Prof. Vulpe  Titiana Petru aș ț
Liceul Teoretic Sebi , Sebi , Jud. Aradș ș

„A dărui constituie o experienţă care îţi va transforma viaţa, chiar dacă nu începi decât prin
a-ţi dărui zâmbetul cu ceva mai multă generozitate.

Colin Turner

Scop: 
Sprijinirea copiilor cu nevoi materiale şi sociale, prin implicarea elevilor Liceului Teoretic Sebi  înș

acţiuni de caritate, cu scopul formării şi dezvoltării de abilităţi şi atitudini menite să contribuie la optimizarea
dezvoltării personale a elevilor.

Organizator: Liceul Teoretic Sebiș   

Parteneri: 
Asocia ia Umanitară Barnaba, Sebi  - Pre edinte Hurrelbrink Hugh Daniel ț ș ș
Asocia ia Izvor de speran ă, Sebi  - Pre edinte Cri an Mariaț ț ș ș ș
Subfiliala de Cruce Ro ie, Sebi  - prof. Lulu a Cristinaș ș ș

Echipa de proiect: 
Coordonatori:

- Coordonator local SNAC prof. Vulpe  Titiana Petru aș ț
- Profesori voluntari: Brai iu Ramona, Sgâcea Silviu, Dărau Adelina, Crainic ț

Marioara,  Bătrânu  Ioana,  Vulpe  Titiana  Petru a,  Drago  Violeta,  Oancea-Fere tean  Monica,  Măru teriț ș ț ș ș ș
Angela,  Călin  Oana,  Dărău  Paula,  Turnea  Irina,  Dinga  Ciprian,  Pa calău  Olti a,  Lulu a  Cristina,  Costeaș ț ș
Angela, Ilie  Elisabeta, Tole Adina, Zbârcea Costinela.ș

Obiective:
 Familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat;
 Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate;
 Dezvoltarea la elevi a abilită ilor sociale, de comunicare interpersonală;ț
 Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv.

Grup ţintă:
Voluntari:
- elevi ai claselor VA, XID, IXA, IVA,VIIA,VIIB, IVB, IXC, XIA, XIIC din Liceul Teoretic Sebi .ș
- Cadrele didactice implicate.
Beneficiari: 65 de elevi din clasele PB, IB, IIA, IIIA, IVA, VB,VC,VI C, VIIA, VII B, VIIIA,VIIIC, IXA, 
IXB, IXC, IXD, XA, XC, XE, XIB, XIIB, XIIC de la Liceul Teoretic Sebi .ș
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Durata: 15 noiembrie - 05 decembrie 2021

Resurse:
- resurse materiale: spa iile de învă ământ din coală, aparate foto, calculator, materiale auxiliare consumabile,ț ț ș
dulciuri, rechizite, materiale de igienă.
- resurse financiare: donaţii, fonduri proprii.
- resurse umane implicate: elevi, profesori voluntari, părinţi.

Desfăşurarea activităţilor:
1. Constituirea grupului de voluntari.
2. Identificarea elevilor din coala noastră proveniţi din familii vulnerabile din punct de vedere social.ș
3. Popularizarea proiectului în rândul elevilor Liceului Teoretic Sebi .ș
4. Colectarea donaţiilor constând în dulciuri, rechizite, materiale de igienă.
6. Înmânarea pachetelor cadou.
7. Evaluarea i diseminarea proiectului.ș

Rezultate aşteptate:
- 65 de elevi de la Liceul Teoretic Sebi , proveni i din  familii vulnerabile din punct de vedere social vor primiș ț
pachete cadou cu ocazia sărbătorii de Mo  Nicolae;ș
- Creşterea interesului pentru viaţa comunităţii;
- Creşterea stimei de sine;
- Încurajarea interrelaţionării dintre elevii voluntari, beneficiari i partenerii de proiect;ș
- Promovarea imaginii colii în comunitate.ș

Evaluarea activităţilor: Discuţii, dezbateri;
- Crearea unui album foto cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor; 
- Acordarea de diplome celor mai activi voluntari; 
- Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe implicarea efectivă a voluntarilor.
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PROIECT NA IONAL SNAC ”O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”, EDI IA A II-AȚ Ț

PROIECTUL  EDUCAŢIONAL
”CAMPANIA 19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ŞI VIOLENŢEI ASUPRA 

COPIILOR ŞI TINERILOR” (1-19 noiembrie 2021)

Profesor Constantin Dorina
coala Gimnazială ”George Bacovia”, Bucure tiȘ ș

Proiectul educa ional ”ț Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi
tinerilor”  este  ini iat  de  FICE România  (Federa ia  Interna ională  a  Comunită ilor  Educative  –  Sec iuneaț ț ț ț ț
România). Acest proiect este implementat în coala noastră de la prima edi ie, în acest an colar desfă urându-ș ț ș ș
se a IX-a edi ie (1-19 noiembrie 2021).ț

intele proiectului sunt: formarea unor atitudini i comportamente proactive, de denun are a actelor deȚ ș ț
violen ă i de sus inere a celor abuza i sau oprima i, pornind de la obiectivele de dezvoltare durabilă stabiliteț ș ț ț ț
la Adunarea Generală a Na iunilor Unite din anul 2015 i criza pandemică, pe care o trăim de peste un an.ț ș
 Astfel, la Adunarea Generală a Na iunilor Unite din 25-27 septembrie 2015, de la New York, cele 193ț
de state membre ale Na iunilor Unite au adoptat un set nou de Obiective de Dezvoltare Durabilă, esen ialeț ț
pentru crearea la scară interna ională a unui nou context de ac iune pentru oameni, planetă i prosperitate,ț ț ș
principalele obiective propuse până în anul 2030, fiind:

 să se pună capăt sărăciei, în toate formele ei, oriunde în lume;
 să se pună capăt foametei, realizând securitatea alimentelor i o nutri ie îmbunătă ită, promovând oș ț ț

agricultură sustenabilă;
 să se promoveze via a sănătoasă i să se promoveze bunăstarea pentru to i i la toate vârstele;ț ș ț ș
 să se asigure educa ia incluzivă i de calitate i să se promoveze oportunită i de învă are de-a lungulț ș ș ț ț

vie ii pentru to i;ț ț
 să se realizeze egalitatea de gen i împuternicirea femeilor i fetelor;ș ș
 să se asigure disponibilitate i management sustenabil al apei i sistemului sanitar pentru to i;ș ș ț
 să  se  promoveze  dezvoltarea  economică  sus inută,  incluzivă,  i  sustenabilă,  angajare  deplină  iț ș ș

productivă i muncă decentă pentru to i;ș ț
 să se promoveze societă i pa nice i  incluzive pentru dezvoltare sustenabilă, să se ofere acces laț ș ș

justi ie pentru to i i să se construiască institu ii incluzive la toate nivelurile.ț ț ș ț
În contextul actual, al pandemiei COVID-19, familiile sunt supuse unui stres crescut (izolare crescută,

omaj poten ial, lipsă de venit, hrană i chiar îmbolnăvire), iar copiii nu mai trăiesc aceea i rutină, oscilândș ț ș ș
între coala fizică i învă area on-line, izolare sau carantină, acces limitat către prieteni i colegi, timp liberș ș ț ș
redus, sport restrictiv, bombardarea cu tiri înfrico ătoare, incapabili să socializeze, devenind mai vulnerabiliș ș
la violen ă. Astfel, ne revine rolul de a promova medii sigure pentru copii, să fim solidari, să con tientizămț ș
poten ialele pericole cu care se confruntă copiii, fiind timpul să le acordăm o aten ie deosebită i în principalț ț ș
celor vulnerabili.

Există trei  canale prin care copiii  sunt  afecta i de această criză: infec ia cu virusul SARS-CoV-2,ț ț
impactul socio-economic ale măsurilor de oprire a transmisiei virusului i efectele poten iale pe termen lungș ț
ale implementării întârziate a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Toate acestea afectează copiii în mai multe moduri: cre terea sărăciei; exacerbarea crizei învă ării;ș ț
amenin ări pentru supravie uirea i sănătatea copilului; riscuri pentru siguran a copiilor.ț ț ș ț

Dependen a copiilor de platformele on-line pentru învă area la distan ă a crescut riscul la expunere laț ț ț
con inut neadecvat i la prădători on-line. Pentru că abuzul i violen a împotriva copiilor i tinerilor continuăț ș ș ț ș
să fie un fenomen la nivel mondial, care încalcă drepturile copiilor, afectează dezvoltarea sănătoasă a acestora
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i se regăse te la toate nivelurile sociale, de la domiciliu până la sistemele educa ionale, de sănătate i justi ie,ș ș ț ș ț
în această edi ie a  ț Campaniei 19 zile de activism scopul este de mobilizare i de încurajare a activită ilorș ț
locale i na ionale pentru o mai bună prevenire a fenomenului.ș ț

Pentru a contribui la crearea unei culturi pentru o mai bună prevenire, încetarea violen ei împotrivaț
copiilor i tinerilor, sus inerea implementării recomandărilor studiului ONU i nu în ultimul rând pentru aș ț ș
atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, tema principală pentru anul 2021 a fost prevenirea violen ei iț ș
abuzului sexual aupra copiilor.

Scurtă descriere a activităţilor desfăşurate în cadrul unită ii noastre:ț
În anul şcolar 2021-2022, la Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor

şi tinerilor, în unitatea noastră, s-au înscris 15 cadre didactice (din învăţământul primar şi gimnazial). 
Grupul in ă: ț ț
Beneficiarii direc i au fost elevii de la clasele primare i gimnaziale (386 de elevi) i cadrele didacticeț ș ș

coordonatoare (15 cadre). 
Beneficiarii indirec i sunt: coala, părin ii i comunitatea locală, care vor avea copii cu o mai mareț ș ț ș

capacitate de integrare socială, mai proteja i fa ă de fenomenul distructiv al abuzului i violen elor de orice fel.ț ț ș ț
Durata proiectului:
Proiectul se derulează în perioada octombrie-aprilie a fiecărui an colar, de preferat până în anul 2030,ș

anul declarat, la nivel mondial, al toleran ei zeroț  fa ă de abuzurile i violen ele asupra copiilor. ț ș ț
Desfă urarea activită ilor:ș ț

- până pe data de 20 octombrie 2021 s-a înscris unitatea de învă ământ în proiect;ț
- între 1-20 noiembrie 2021: la nivelul unită ii, au fost realizate activită i circumscrise proiectului (dezbateri,ț ț
realizarea  de  afi e,  colaje  pe  teme  referitoare  la  prevenirea  abuzurilor,  conceperea  unor  scrisori,  eseuriș
temetice pe care copiii să le transmită autorită ilor locale, politicienilor, realizarea de desene care să scoată înț
eviden ă mesajele anti-violen ă ale copiilor etc.).ț ț

De exemplu:
 la clasele I B i a III-a C - activitatea ”ș Prevenirea pericolelor TIC”, constând în prezentări Power-

Point i într-o expoziţie de desene;ș
 la  clasa  I  E  -  activitatea  ”Nu  abandona i  coala!ț ș ”,  constând  într-un  studiu  de  caz,  dezbatere  iș

expozi ie de desene;ț
 la clasa a II-a C - activitatea ”Spune NU absenteismului i  abandonului colarș ș ”, constând într-un

studiu de caz, dezbatere i expoziţie de desene;ș
 la clasa a IV-a A - activitatea ”Efectele nocive ale televizorului”, constând în prezentări Power-Point

i într-o dezbatere;ș
 la clasa a IV-a B - activitatea ”Spune NU violen ei!ț ”, constând într-o expoziţie de desene şi colaje;
 la clasa a V-a A - activitatea ”Spune NU violen ei în mediul colar!ț ș ”, constând în analiza unor studii

de caz i dezbatere;ș
 la clasa a V-a D - activitatea ”Spune NU violen ei în mediul colar!ț ș ”, constând într-o expoziţie de

desene şi în prezentări Power-Point;
 la clasa a VI-a A -  activitatea ”Prevenirea pedepselor corporale”,  constând în vizionare de film,

dezbatere, elaborarea de mesaje antiviolen ă;ț
 la clasa a VI-a C - activitatea ”Prevenirea agresiunii”, constând într-o expoziţie de desene, dezbatere

şi în prezentări Power-Point;
 la clasa a VII-a A - activitatea ”Prevenirea violen ei i abuzului sexual asupra copiilorț ș ”, constând în

prezentări Power-Point i expozi ie de desene;ș ț
 la  clasa  a  VII-a  B  -  activitatea  ”Prevenirea  agresiunii”,  constând  în  prezentări  Power-Point  iș

expozi ie de desene;ț
 la clasa a VII-a C - activitatea ”Prevenirea dependen ei i a abuzului de substan e interziseț ș ț ”, constând

într-o dezbatere i prezentări Power-Point;ș
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 la clasa a VIII-a D - activitatea ”Prevenirea agresiunii”, constând în analiza unor studii de caz iș
dezbatere.

- până pe data de 1 decembrie 2021: transmiterea raportului de activitate de la nivelul unită ii către echipa deț
proiect. 

Rezultatele  calitative  i  cantitative  a teptate  ca  urmare  a  implementării  proiectuluiș ș :  ne-am
propus ca prin activită ile desfă urate să schimbăm comportamentul social, să educăm i să mobilizăm copiiiț ș ș
să se implice în prevenirea abuzului, inclusiv al bullying-ului/cyberbullying-ului, neglijării, abandonului iș
absenteismului colar, consumului de droguri i a altor substan e nocive, traficului de persoane. ș ș ț

Activită i de promovareț : principalele căi de promovare: site-ul FICE România, revista colii, site-ulș
unită ii, pagina de Facebook a unită ii.ț ț

Concluzie: Prevenirea este cel mai eficient mod de a proteja copiii  de abuz i contribuie în mareș
măsură la crearea unei culturi a non-violen ei. Astfel, sustenabilitatea i continuitatea proiectului la nivelulț ș
unită ii derivă din însu i interesul arătat constant, pe parcursul edi iilor anterioare desfă urate de unitate, deț ș ț ș
către elevi, părin i i cadre didactice. ț ș

Surse bibliografice:
*** Ghid metodologic - Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra 
copiilor şi tinerilor;
*** http://www.ficeromania.wixsite.com/ficeromania

Proiect educa ional - ț ARTA  DIVERSITĂ IIȚ
Motto : Orice schimbare începe cu o acceptare şi nicidecum invers!

 Prof. psihopedagog - Rajka Simona
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   C.S.A.P. Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău

DATE DE IDENTIFICARE ALE PROIECTULUI

TITLUL PROIECTULUI
 

 ARTA DIVERSITĂ IIȚ

DURATA Septembrie– Martie 
TIPUL PROIECTULUI Domeniul  educaţie  civică,  voluntariat,  proiecte

caritabile
LOCUL DE DESFASURARE   În comunitate i în colile partenereș ș
GRUP INTĂȚ Elevii clasei a VIII-a B

Elevii de la liceul de  nevăzători
Elevi de la C EIȘ
Comunitatea

INIŢIATOR PROIECT  Liceul  de  Arte  ”Margareta  Sterian”  Buzău-
responsabil profesor Rajka Simona

FINAN AREȚ Fonduri proprii

 INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : ARTA DIVERSITĂ IIȚ
B.2. Preciza i tipul activită ii principale din cadrul proiectului - ț ț proiect social
 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: 
 Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile
B4: Ediţia nr.1 
B5: Număr participanţi la proiect: 52
B6: Bugetul proiectului:
Contribuţie proprie / fonduri  proprii
B7: Proiectul este cu participare:directă
Parteneri: 

 Liceul de Arte  Margareta Sterian, Buzău, 

 Liceul Special pentru Deficien i de Vedere Buzău, ț

 Centrul colar pentru Educa ie Incluzivă,  Buzău,  Ș ț

PREZENTAREA PROIECTULUI

Argument
           Şcoala trebuie să aibă ca scop nu doar formarea unor elevi bine informaţi, dar şi a unor viitori adulţi cu
abilităţi sociale şi sisteme axiologice ferm conturate, pregătiţi pentru viaţă şi, implicit, pentru integrarea in
mediul social.
           În acest sens se impune necesitatea implicării elevilor în activită i ce au caracter civic, prin voluntariatț
să- i asume  responsabilită i  în societate. Încercăm prin acest proiect de voluntariat să evităm indiferen a iș ț ț ș
lipsa de toleran ă fa ă de anumite categorii sociale vulnerabile (defavorizate), prin necunoa terea acestora. ț ț ș
           Cunoaşterea şi acceptarea  sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul
social. Doar prin implicare se poate schimba ceva în mentalitatea oamenilor i se apreciază rolul esen ial alș ț
educa iei civice.ț
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Elevii  se  afla  la  o  vârstă  în  care  în elegerea  i  acceptarea  diferen elor  dintre  oameniț ș ț  sunt  foarte
importante. Shakespeare a spus : „Fiecare este o oglindă pentru celălalt, în care se vede pe sine însusi.”  Ar
trebui să învă ăm să ne vedem pe noi în ine în alte persoane. A a învă ăm să-i acceptam pe ceilal i i pe noiț ș ș ț ț ș
în ine i să ne folosim talentul i abilită ile pentru a face fa ă situa iei, fără a-i judeca pe al ii sau pe noi, ciș ș ș ț ț ț ț
incercând să avem atitudinea potrivită pentru a rezolva situa ia. În realitate, oamenii sunt mult mai mult decatț
reu im  noi  să  vedem  în  ei.  Acceptarea  necondi ionată  a  altuia,  respectul  pentru  acea  persoană,  pentruș ț
imperfec iunile sale, pentru alegerile sale, indică clar gradul de împăcare cu sine i nivelul de toleran ă. ț ș ț

Educa ia specialăț  are în vedere un anumit tip de educa ie adaptată i destinată copiilor care nu reu escț ș ș
să atingă în cadrul învă ământului  obi nuit nivele educative i sociale corespunzătoare vârsteiț ș ș .
Ace ti copii sunt copii cu cerin e/nevoi educative specialeș ț  .

În cazul acestor elevi se urmăre te ș normalizarea, normalizarea se referă la sprijinul oferit persoanelor
cu cerin e speciale de către componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod de via ă similarț ț
sau apropiat cu al celorlal i membrii ai societă ii; consecin ele practice ale normalizării sunt programele iț ț ț ș
ac iunile bazate pe incluziune i integrare.  ț ș Modelul cooperării colii obi nuite cu coala specialăș ș ș , este unul
dintre  modelele  agreate  în  vederea  formării  de  abilită i  specifice  adaptării  sociale  a  elevilor  din  colileț ș
speciale.

Prin proiectul nostru ne propunem să dăm anse egale tuturor elevilor la cultură i mai ales la culturaș ș
artistică. În procesul de integrare, creativitatea are un rol foarte important, acesta este unul dintre motivele
pentru  care  am ales  o  colaborare  a  elevilor  din coală  voca ională,  cu cei  din  coli  speciale,  în  vedereaș ț ș
dezvoltării la ace tia de abilită i artistice iar la primii de abilită i sociale.ș ț ț

Dorin a noastră este de a veni în întâmpinarea nevoilor artistice ale tuturor elevilor pentru a le crea o via ăț ț
mai bună.

Proiectul răspunde solicitării elevilor de a desfă ura activită i de voluntariat în comunitate. Voluntariatulș ț
i serviciul în folosul comunită ii sunt metode similare de a ac iona în beneficiul celorlal i.ș ț ț ț

Scopul proiectului: Cre terea gradului de implicare i scăderea indiferen ei fa ă de semeni.ș ș ț ț
Obiectivele specifice ale proiectului:

 Integrarea socială a copiilor cu nevoi speciale prin activită i cultural – artistice,ț
 Dezvoltarea mai amplă a abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative şi de

abilitate practică;
 Promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de calităţile şi defectele celorlalţi, 
 Formarea calităţilor de cooperare,
 Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi de la

şcoala de masă cu programe şcolare diferite şi cei din învăţământul special, pentru ai ajuta pe
cei din urmă în procesul de formare a autonomiei personale,

 Încurajarea  elevilor  din  învăţământul  de  masă  de  a  se  dedica  activităţilor  de  voluntariat
desfăşurate cu copii cu nevoi special.

Grupul ţintă: 30 de elevi clasei a VIII-a B de la liceul voca ional, specializarea artă plastică, elevii deț
la colile speciale partenere i  comunitatea locală.ș ș
Beneficiari directi: elevii din coala voca ională de artă din grupul intă i elevii de la colile specialeș ț ț ș ș
implicate elevii clasei vizate,
Beneficiari indirecti:  familiile elevilor, prietenii acestora, profesorii,  comunitatea 
Locul desfăşurării proiectului: în şcoli şi comunitate
Perioada de desfăşurare a proiectului : Septembrie –  martie 
Etapele proiectului i activităţile propuse :ș

ETAPELE derulării proiectului:
I.      Identifică, simte problema !  
II.     Imaginează-ţi , gândeşte-te cum ai putea rezolva problema  
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- Analiza modului de rezolvare a problemei , stabilirea strategiei de derulare a proiectului . 
III.     Acţionează pentru rezolvarea probelemei ! 

- Derularea acţiunilor din cadrul proiectului .  
IV.     Împărtăşeşte , vorbeşte despre experienţa ta , astfel încăt şi alţii să înveţe din ea 

- Diseminarea , mediatizarea , popularizarea proiectului în presa judeţeană, pe pagina de facebook a
şcolii , pe site-ul şcolii . 

ACTIVITĂŢILE  PROPUSE, ÎN ORDINEA ÎN CARE SE VOR DESFĂŞURA:
I.      Identifică, simte problema !  

                    Activitatea nr.1: Acceptarea celorlal i (test),ț
                    Activitatea nr.2: Să ne cunoa tem!(identificarea problemei),ș
II.     Imaginează-ţi , gândeşte-te cum ai putea rezolva problema  

                  Activitatea nr. 3: Participă! Implică-te! Planifică!
III.     Acţionează pentru rezolvarea probelemei ! 

                 Activitatea nr. 4: Bră ările prieteniei,ț   
                 Activitatea nr. 5: Prietenia are o formă,
                 Activitatea nr. 6: Împreună de sărbători,
                 Activitatea nr. 7:   Prietenia în culori,              
                 Activitatea nr. 8: Provocare la lectură,
                 Activitatea nr. 9: Bilan ul muncii noastre (evaluarea).ț
IV.     Împărtăşeşte , vorbeşte despre experienţa ta, astfel încăt şi alţii să înveţe din ea .

- Diseminarea, mediatizarea, popularizarea proiectului în presa judeţeană, revista colii, pe paginaș
de facebook a şcolii , pe site-ul şcolii . 

Descrierea activităţilor: 
            Activitatea nr.1 

a. Titlul activităţii: Acceptarea celorlal iț  !
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie 
c. Locul desfăşurării: Liceul de Arte, clasă
d. Participanţi: profesor diriginte, elevi, coordonator proiect
e. Descrierea activitătii:

o Prezentarea  proiectului  –  teme,  activitati,  obiective,  desfăşurare,  perioada  de

implementare; 
o Discuţii interactive privind strategia de realizarea a proiectului modul de desfăşurare

a activităţilor;
o Aplicarea testării ini iale;ț

f. Responsabil:  coordonator proiect;
g. Modalităţi de evaluare: testare iniţială - Test de acceptare a celorlalţi.

              Activitatea nr: 2
a. Titlul activităţii: Să ne cunoa tem!ș
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 

                  c. Locul desfăşurării:  Liceul Special pentru Deficien i de Vedere Buzău,Centrul colar pentruț Ș
Educa ie Incluzivă,  Buzău.ț

            d. Participanţi : coordonatorii de la nivelul şcolii, elevii  şi directorii colilor partenere,ș
                  e. Descrierea activitătii: 
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Elevii de la Liceul de Arte va ini ia un interviu cu directorii colilor partenere în vedereaț ș
cunoa terii  specificului  colilor,  realizarea  unei  analize  de  nevoi.  Metoda:  interviul  individual,ș ș
instrument de lucru: ghidul de interviu.

           Activitatea nr. 3 : 
                  a. Titlul activităţii: Participă! Implică-te! Planifică!
Motto: Drumul de o mie de leghe,  începe cu un prim pas – Lao Tze
                  b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 
                  c. Locul desfăşurării: la Liceul de Arte, clasă;

d. Participanţi: elevii clasei a VIII-a, coordonator proiect, 
                  e. Descrierea activitătii:

o denumirea  nevoilor  elevilor  de  la  colile  speciale,  identificarea  solu iei,  stabilireaș ț

strategiei preconizate ;
o stabilire activită i, căi de a ac iona,ț ț

o etape, persoane implicate,

o identificare factori frenatori,

                 f. Metode: brainstorming, dezbaterea,
               Activitatea nr. 4  

a. Titlul activităţii: Bră ările prieteniei,ț   
Motto: Prietenia face ca bucuria să fie mai mare i amărăciunea mai mică. ș Thomas Fuller

b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 
c. Locul desfăşurării: Centrul colar pentru Educa ie Incluzivă,  BuzăuȘ ț
d. Participanţi: elevii de la liceul voca ional i de la coala partenerăț ș ș , profesori;
e. Descrierea activităţii: 
o Elevii vor stabili împreună culorile folosite, vor prezenta semnifica ia culorilor. Elevii de laț

liceul  voca ional  îi  va  învă a pe ceilal i  cum se  împletesc  bră ările,  fiecare  î i  va  realizaț ț ț ț ș
propria bră ară i vor stabili ca acesta să fie simbolul prieteniei i parteneriatului lor pe toatăț ș ș
perioada proiectului.

o Activitate practică.         

               Activitatea nr. 5 
                  a. Titlul activităţii: Prietenia are o formă,
                  b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 

c. Locul desfăşurării: Liceul Special pentru Deficien i de Vedere Buzău,ț
                  d. Descrierea activitătii: 

o Modelarea a diverse forme, fiecare elev de la liceul voca ional a stabilit cu celălalt elevț

care este forma pe care o vor realiza,
o Îndrumarea elevului nevăzător în modelarea formei i explicarea unor tehnici,ș

o Formele realizate au fost expuse pe holul colii speciale.ș

              Activitatea nr. 6
                  a. Titlul activităţii: Împreună de sărbători,

b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 
                  c. Locul desfăşurării: Sala de spectacole a Consiliului Jude ean, Buzău,ț

d. Participanţi: cei 30 de elevi de la liceul voca ional i câte 10 elevi de la fiecare coală parteneră,ț ș ș
alături de profesori.

                   e. Descrierea activitătii:
o Invitarea  i  participarea  elevilor  de  la  colile  speciale  la  spectacolul  de  Crăciun,ș ș

organizat de elevii Liceului de Arte.
o Elevii au primit cadouri cu ocazia Crăciunului.
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               Activitatea nr. 7
            a. Titlul activităţii: Prietenia în culori,              

b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie  
                  c. Locul desfăşurării: Centrul colar pentru Educa ie Incluzivă,  BuzăuȘ ț
                  d. Participanţi: elevi, coordonator proiect

e. Descrierea activitătii:
o Elevii de la liceul voca ional îi vor învă a pe ceilal i câteva tehnici de pictat i desenat, apoiț ț ț ș

vor  realiza  împreună,  pe  grupe,  desene pe diverse  teme:  prietenia,  primăvara,  cum arată
copilăria etc.

o Activitate practic artistică.

o Desenele realizate sunt expuse.

              Activitatea nr. 8
                 a. Titlul activităţii: Provocare la lectură,
                 b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 
                 c. Locul desfăşurării: Liceul Special pentru Deficien i de Vedere Buzău,ț
                 d. Participanţi: elevi de la ambele coli, coordonator proiect, profesor coala specială,ș ș
                  e. Descrierea activitătii:

o  Elevii de la ambele coli î i prezintă crea iile literare realizate în cadrul cluburilorș ș ț

literare,
o  Elevii  de  la  coala  specială  folosesc  tehnica  lor  specială  de  a  citi  i  scrie,ș ș

prezentându-le celorlal i cum se realizează lectura i scrierea,ț ș
             Activitatea nr. 9
                  a. Titlul activităţii: Bilan ul muncii noastre (evaluarea).ț

a. Data/perioada de desfăşurare: martie  
b. Locul desfăşurării: sala de clasă,
c. Participanţi: elevi, coordonator proiect
d. Descrierea activitătii:

o Aplicare testare finala privind nivelul acceptării,

o Întocmirea portofoliului proiectului, prezentări P.P.T./fotografii cu aspecte din timpul

activităţilor; publicarea de articole în revista colii,  realizarea unei analize S.W.O.T.ș
cu privire la modul de derulare a proiectului.

o Dezbateri pe temele: Ce am învă at! Ce am reu it să facem! Ce am mai putea face!ț ș

Diagrama Gantt a activită ilorț
Nr.cr
t.

Activitate Septembr
ie

Octombr
ie

Noiembr
ie

Decembr
ie

Ianuari
e

Februari
e

Marti
e

1 Acceptarea  celorlal iț
(test ini ial),ț

2 Să  ne  cunoa tem!ș
(identificarea
problemei),

3 Participă! Implică-te!
Planifică!

4 Bră ările prieteniei,ț   
5 Prietenia  are  o

formă,
6 Împreună  de
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sărbători
7 Prietenia în culori,
8 Provocare la lectură,
9 Bilan ul  munciiț

noastre (evaluarea).
10 Evaluare, diseminare,

mediatizare

  

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului:
          - un număr cât mai mare de elevi participan i la activită iț ș .
          - promovarea unei atitudini favorabile activită ilor de voluntariat cu un caracter social, de caritate;ț
          - sensibilizarea şi educarea capacităţilor afective care să permită exprimarea emoţiilor artistice;
          - dezvoltarea abilită ilor artistice pentru desen, modelaj, lectură a elevilor de la colile speciale;ț ș
          - încurajarea socializării dintre elevii implicaţi în proiect.
          - sensibilizarea comunită ii locale în ceea ce prive te copii cu nevoi special.ț ș

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:
         Monitorizarea se va face prin discuţii permanente cu colaboratorii i completarea fi elor de activitate.ș ș
             Evaluarea se va face prin următorii indicatori:
          a) Cantitativi: 
        - numărul de elevi şi cadre didactice implicate în proiect;
        - numărul de elevi participanţi la  fiecare activitate; 
        - numărul de activităţi realizate.
        -  compararea rezultatelor de la cele două testări  (ini ială i  finală),  privind nivelul de acceptare aț ș
celorlal i.ț
            b) Calitativi:
       - calitatea desenelor i a tuturor activită ilor derulateș ț

Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare a proiectului:
 realizare de pliante, tricouri, bră ări etc..ț
 prezentarea raportului de analiză în cadrul unor comisii;
 publicarea de articole în revista şcolii.
 discutii in comunitate (familie , prieteni, etc.)

Modalită i de asigurare a continuită ii /sustenabilită ii proiectuluiț ț ț  .
- transformarea elevilor participanţi la proiect în adevăraţi formatori la nivelul grupurilor de prieteni, rude etc.

Şcoala organizatoare se obligă :

- să comunice şcolilor participante  programul evenimentelor;
- să transmită , şcolilor partenere, proiectul avizat şi tabelul cu participanţii la proiect;
- să  sprijine  beneficiarii  activităţilor  în  implementarea  şi  diseminarea  celor  învăţate  în  scopul

cuprinderii unui segment cât mai larg;
- să ofere diplomă de participare pentru toate cadrele didactice implicate in proiect ;
- să realizeze un portofoliu  al proiectului ;

 Şcoala participantă se obligă :
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- să trimită şcolii organizatoare acordul de parteneriat , completat, semnat şi ştampilat ;
- să  realizeze  un  portofoliu  ce  va  cuprinde  materiale  reprezentative  pentru  fiecare  activitate

desfăşurată ;
- să transmită şcolii organizatoare (on-line sau prin poştă) materiale reprezentative pentru fiecare

activitate desfăşurată;
- să stimuleze resursele umane proprii(elevi, profesori,  etc) pentru a se implica în acest protocol, în

condiţii agreate în comun;
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                  PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT-„UN DAR, DIN INIMĂ”

Prof. înv. primar Morohoschi Eufrozina

coala Gimnazială „Iorgu G. Toma”Com. Vama, jud. SuceavaȘ

                                                                       Motto:

                                                                         „Nu eşti bun de nimic dacă eşti bun doar pentru tine”. 

                                                                                                                          (Voltaire)   

         ARGUMENT:

         În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai

interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute

valorile  legate  de  comunitate,  de  binele  făcut  aproapelui.  Persoanele  pot  să  îşi  exercite  drepturile  şi

responsabilităţile  de  membri  ai  comunităţilor  şi  se  pot  stabili  puncte  de  legatură  între  diferiteculturi.

        Voluntariatul  transformă  în  acţiune  declaraţia  Naţiunilor  Unite  potrivit  căreia  „noi,  oamenii,  avem

puterea de a schimba lumea”. El este esenţial în viaţa oricui „pentru că, dacă vrem să trăim într-o lume mai

bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.

         SCOP:

         Proiectul îşi propune să formeze copiii implicaţi în proiect în spiritul implicării voluntare şi soluţionării

unor probleme sociale, culturale şi educaţionale, identificate în comunitatea în care trăiesc. 

         Îmi doresc să realizez împreună cu elevii clasei a II-a B, de la Şcoala Gimnazială ,,Iorgu G. Toma”, o

campanie de strângere de jucării  pe care nu le mai folosesc şi  donarea acestora preşcolarilor  de la GPN

Strâmtura. Ideea principala este ca elevului să-i pese de cel de lângă el, să înveţe să dăruiască din toată inima

aproapelui său un mic dar.

 OBIECTIVE:

          •Dezvoltarea spiritului de voluntariat;

          •Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală.

          GRUP ŢINTĂ: 

          •Elevii clasei a II-a B de la Şcoala Gimnazială ,,Iorgu G. Toma”, com. Vama, jud. Suceava;

          •Preşcolarii de la G.P.N. Strâmtura.

          RESURSELE PROIECTULUI:

         • Umane: şcolarii clasei a II-a B, preşcolarii de la GPN Strâmtura, cadre didactice; 

         •Materiale: jucării, articole de îmbrăcăminte, cărţi, reviste, aparat foto, aparate  audio-vizuale, etc.;

          •Temporale: 4.04.2022 – 31.05.2022;

          •Spaţiale: sala de grupă a GPN Strâmtura.

           MEDIATIZARE: Afişierul  clasei 

           DISEMINAREA PROIECTULUI:

           Experienţa pozitivă şi rezultatele proiectului vor fi făcute cunoscute în cadrul Comisiilor  metodice ale

învăţătorilor şi educatoarelor, prin expuneri, în cadrul sesiunilor de comunicări, simpozioane, publicaţii.
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

NR.

CRT.
DENUMIREA ACTIVITĂŢII PERIOADA RESPONSABIL

1.

,,Atelierul de zâmbete”

   •campanie  de colectare  de  jucării  pe  care

elevii  clasei  a  II-a  B   nu  le  mai  folosesc,

articole de îmbrăcăminte;

4.04 2022-

8.04 2022

Prof.  înv.  primar

Morohoschi Eufrozina

2.

„Un dar, din inimă”

    •donarea jucăriilor adunate de către elevii

clasei  a  II-a  B,  preşcolarilor  de  la  G.P.N.

Strâmtura;
11.04 2022

Prof.  înv.  primar

Morohoschi Eufrozina

Prof.  înv.  preşcolar

Toma Lucia

Prof.  înv.  preşcolar

Bărbu ă Geaninaț

3.

,,Sunt mare, voinic şi-l ocrotesc pe cel mic!”

   •confecţionare  de felicitări,  jucării,  pentru

preşcolarii de la grădiniţă, cu prilejul zilei de 1

Iunie;

2.05. 2022-

30.05. 2022

Prof.  înv.  primar

Morohoschi Eufrozina

4.

,,Un dar, o bucurie de Ziua Copilului”

   •dăruirea  felicitărilor,  jucăriilor

confecţionate, preşcolarilor, cu ocazia zilei de

1 Iunie.
31.05. 2022

Prof.  înv.  primar

Morohoschi Eufrozina

Prof.  înv.  preşcolar

Toma Lucia Emilia

Prof.  înv.  preşcolar

Bărbu ă Geaninaț

           METODE DE EVALUARE A REZULTATELOR: 

•analiza rezultatelor;

            •chestionare, sondaje de opinie;

            •incorporarea datelor evaluative într - un raport final.
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PROIECT EDUCATIV ECOLOGIC DE VOLUNTARIAT

,, Să cunoa tem  i să protejăm mediul înconjurător’’ș ș

PROFESOR: SFERLE IOAN

COALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE POPOVICIU”-BEIUȘ Ș

Eficien a  educa iei  asupra  mediului  se  poate  aprecia  prin  efectele  pe  termen  lung  asupraț ț
comportamentului viitorului cetă ean, rămânând însa în vigoare i obliga ia de a avea o utilitate imediată (prinț ș ț
aplica iile practice, prin interven ia elevului, situa ii concrete). Educa ia ecologică trebuie să arate ca succesulț ț ț ț
nu se poate ob ine fără o imbinare judicioasa a principiilor generale i a datelor pertinente referitoare la ceeaț ș
ce este particular într-o situatie concretă.
            Școala are menirea de a organiza si desfăsura o vie i sus inută activitate privind educa ia ecologică iș ț ț ș
protec ia mediului, iar elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, pot i trebuie să se formeze ca  apărătoriiț ș
naturii. 

Adevarata educa ie ecologică i i va atinge scopul numai atunci când va reusi ca elevii –cetă enii deț ș ț
mâine- să fie convin i de necesitatea ocrotirii naturii sis ă devina factori activi în ac iunea de conciliere aș ț
omului cu NATURA.

În acest sens, am derulat in coală mai multe proiecte de mediu, prin care am implicat, în ac iuni deș ț
ecologizare, în principal copiii/elevii, dar i părin ii acestora ,si comunitatea locală.ș ț

Vă prezint unul din proiectele derulate.

Titlul proiectului:,, Să cunoa tem  i să protejăm mediul înconjurător’’ș ș

Tipul proiectului: Activitate didactică  nonformală, de voluntariat;

Organizatori:- cadre didactice;

Colaboratori: părin ii elevilor, institu ii publiceț ț ;

Grup intă: elevii din clasele a V-a i a VI-a;ț ș

ARGUMENT:

            Societatea  a  devenit  conştientă  de  importanţa  mediului,  nu  numai  pentru  omenire,  ci  pentru
supravieţuirea întregii planete. Relaţia om-mediu trebuie să aibă alte dimensiuni concrete. Nu se mai pune
problema îmblânzirii naturii, ci a conştientizării faptului că omul este o parte intrinsecă a mediului, fapt pentru
care, protecţia şi conservarea mediului înseamnă de fapt, asigurarea habitatului necesar pentru continuarea
existenţei sale.

  Problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, iar educaţia reprezintă o
soluţie. Copiii sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor, iar aceştia îşi pot sensibiliza părinţii şi
alţi membrii ai comunităţii  la problemele de mediu.Majoritatea elevilor nu au formată o educaţie de mediu
(pungi, cutii de plastic aruncate în curtea şcolii şi exemplele pot continua). Sensibilizarea elevilor cu privire la
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importan a protejării mediului înconjurător este o necesitate, deoarece protejând mediul înconjurător putemț
avea grijă de sănătatea mediului i implicit de sănătatea noastră.ș

Scop:

Stimularea  motiva iei  pentru  protejarea  naturii,  formarea  unui  comportament  ecologic  adecvat  prinț
identificarea unor factori poluan i, care determină degradarea  mediului înconjurător, respectiv identificareaț
unor solu ii de reducere a poluării.ț

Obiective:

- Con tientizarea realită ii mediului înconjurător ca pe un mediu necesar sănătă iiș ț ț ;

- Formarea unor depronderi de conservare a naturii;

-  Formarea  la  elevi  a  unor  competenţe în  folosirea  corectă  a  terminologiei  specifice  ecologice în
contexte variate de aplicare;

- Cultivarea  deprinderii  pentru  munca  independentă prin  deplasarea  accentului  pe  antrenarea
capacităţilor intelectuale ale elevilor, pe descoperire prin implicare directă în proiecte sau activită iț
practice;

- Încurajarea  elevilor  prin  stimularea  încrederii  în  forţele  proprii,  în  privinţa  creativităţii  şi
spontaneităţii;

-  Formarea unei gândiri logice şi flexibile; 

-  Creşterea motivaţiei elevilor pentru protejarea mediului înconjurător.

Activită iț

- Prezentare de materiale educative despre sursele de poluare;

- Activită i pe grupe privind identificarea unor măsuri de reducere a poluării;ț

- Realizarea  unor  pliante  care  să  redea  prin  exemple  simple  metode  de  reducere  a  polării  i  aș
consumului de energie;

- Desfă urarea  de  activită i  de  ecologizare  în  perimetrul  colii  dar  i  în  ora .  Aceste  activită i  seș ț ș ș ș ț
derulează  sistematic  i  periodic  (o  dată  pe  lună)  pe  toată  durata  proiectului,  copiii  dobândindș
deprinderi pe care să le perpetueze în via a de zi cu zi.ț
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PROIECT EDUCATIV
Desfă urat în sprijinul copiilor proveni i din medii dezavantajate, copiii cu cerin e educa ionale specialeș ț ț ț

,etc
„SUPER-EROI IN LUPTA CU BULLYING-UL”

COSTEA ANCA GABRIELA
GRĂDINI A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52, ORADEAȚ

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează:  Educa ie Moral Civicăț

CONTEXT
De i este un termen împrumutat, pentru că nu există un echivalent în limbaș

română care să descrie acest fenomen, bullying-ul este cât se poate de prezent astăzi,
atât în grădini e, cât i în coli.ț ș ș

Fenomenul „bullying” este mult mai des întâlnit decât ne-am dori să credem.
Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa traume i repercusiuni ireversibile asupraș
adaptabilită ii copilului în societate.ț

Bullying-ul reprezintă un act de violen ă, fizică, verbală i psihică. coalaț ș Ș
este mediul propice pentru descărcarea  de frustrări, pentru că aici copilul î i poateș
manifesta lupta pentru putere. În coală, copilul caută un individ mai slab decât el iș ș
încearcă să-l domine i prin intermediul lui să scape de problemele sale (love te,ș ș
scoate în eviden ă defectele fizice, jigne te i pune diverse porecle).ț ș ș  

Comportamentele de bullying reprezintă o încercare de a obţine ceva prin
metode coercitive, prin intimidare, fiind asociată cu aşteptări de succes ale
comportamentului agresiv.

Principalele motive pentru care copiii sunt hăr ui i reprezintă aspectul fizic,ț ț
statutul social,  interesele i pasiunile,ș   situa ia scolară foarte bună, situa ia scolarăț ț
mediocră,nevoile speciale sau dizabilită ile, etnia, religia,orientarea sexuală.ț  

Problemele apărute sunt i oglinda dezechilibrului din familie. Familiile înș
care există violen ă oferă un mediu optim pentru formarea agresorilor. Copiii î iț ș
copiază părin ii, bunicii, rudele apropiate. Au modele de urmat în acest sens. Dinț
aceste considerente, violen a domestică na te agresori. Copiii agresori au învăţat că aț ș
fi puternic înseamnă ca ceilalţi să se teamă de tine.

Părinţii, de multe ori, îşi umilesc copiii şi îi constrâng prin forţă să facă anumite lucruri, considerând 
astfel că ei fac educa ie. Al ii pun presiune pe copii sim ind nevoia de a demonstra că sunt ”cineva”.ț ț ț   Îi 
determină astfel să devină agresori pentru a stârni admiraţia.  Copilul trebuie să aibă o stimă de sine ridicată, 
consolidată permanent de părinţi. 

Insultele, poreclele, îmbrâncelile, înjurăturile şi intimidarea la nivel de grup, sunt fenomene pe care 
copiii le întâlnesc încă de la grădiniţă. Acestea fac parte din fenomenul de bullying, care a luat amploare, de la
an la an şi în România.

Poate am fi tenta i să credem că există o victimă i un agresor, de fapt,ț ș  în fenomenul de bullying,
ambii copii sunt victime. Cel ce dore te să- i manifeste superioritatea o face fie pentru că la rândul său a fostș ș
agresat de părin i, fra i, prieteni; fie pentru că dore te să ob ină controlul, să iasă în eviden ă în fa a celorlal i;ț ț ș ț ț ț ț
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nu tie cum să- i gestioneze emo iile puternice i nu are abilită i de rela ionale. Sunt multe cauze în spate peș ș ț ș ț ț
care avem nevoie să le identificăm i să găsim solu ii pentru acestea, împreună. E important ca cei mici săș ț
înţeleagă că fiecare emoţie este folositoare, dar că intensitatea ei ar putea fi uneori prea greu de suportat.
Atunci, ca şi când ai avea o oală pe foc, e posibil ca ea să dea pe afară, sub formă de comportamente. Copiii
pot fi îndrumaţi să semnaleze adultului când “oala începe să fiarbă”, ca în loc să dea în foc, cei din jur să-i
ajute cu o vorbă caldă, o privire încurajatoare, o atingere uşoară sau o îmbrăţişare, astfel să scadă inensitatea
emoţiei.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Scop: combaterea  fenomenului  de  bullying  prin  informarea elevilor,  prescolarilor  cu  privire  la  cauzele  ,
formele de manifestare i consecin ele acestui fenomen , precum i prin implicarea lor într-o serie de activitatiș ț ș
educative formale i non-formale care să le dezvolte încrederea în sine , spiritul de echipă, empatia , toleran a,ș ț
inteligen a interpersonala i capacitatea de a-i accepta pe to i cei din jur , indiferent de origine, etnie, limbă sauț ș ț
orice alt statut.

Obiective:
o să în eleagă notiunea de ț bullying-ului i impactul acestuia ș

o să  stabilească  reac ii  eficiente  i  sănătoase  la  bullying,  cu  aten ie  pe  rolul  important  alț ș ț

spectatorilor observatori; 
o să utilizeze deprinderi de cerere de ajutor, prevenire i interven ie pentru a gestiona bullying-ș ț

ului; 
o să sprijine i să lucreze în vederea creării unui climat neviolent, favorabil incluziunii i pozitivș ș

la nivelul întregii coli, gradinitei.ș
o să- i consolideze con tiin a de sine, con tiin a fa ă de ceilal i din grup i să dezvolte empatia;ș ș ț ș ț ț ț ș

Grup  ţintă:
 direct: pre colari, cadre didacticeș
 indirect: ceilalti copii, părinţii, comunitatea locală

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 
“Implicarea unită ilor colare în cadrul proiectului”ț ș
“Popularizarea proiectului”
„Eu tiu ce este bullying-ul ?”ș
”Să fim prieteni”- fără bulling
“Logo-ul nostru”
„Imparte bunatate”
„Barometrul furiei”
Prezentarea rezultatelor activită ilorț

Rezultate
Prezentarea proiectului;
Adunarea partenerilor de proiect;
Lansarea proiectului;
Crearea unui ppt sau a unei bro uri cu informa ii despre ș ț bullying de către participan i, elevi, profesori; ț Crearea
de rela ii pozitive între copii, dezvoltarea abilită ilor copiilor de a se respecta reciproc i de a fi toleran i,ț ț ș ț
întărirea colaborării;
Fiecare echipă implicata in proiect propune un logo al proiectului.( imagini);
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Atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
Modalită ilor adecvate de gestionare a agresivitatii si de identificare a ei;ț
Colectarea de imagini, video de la participantii proiectului. Acordarea de diplome si adeverinte.

MONITORIZAREA PROIECTULUI
- Evaluarea efectelor pozitive ale proiectului asupra copiilor, părin ilor i comunită iiț ș ț
- Implicarea efectivă a celor împlica i în realizarea proiectuluiț
- feedback-urile pozitive din partea beneficiarilor;
- evaluarea impactului asupra cadrelor didactice ( număr de participanţi)

REZULTATE: 
Calitative: 

 Dezvoltarea  rela iilor  de  colaborare  i  împărtă irea  experien ei  pozitive  între  cadrele  didactice  iț ș ș ț ș
colectivele de copii pe care îi îndrumă. 

 Realizarea unei mini brosuri cu imagini din activitătile desfasurate
 Implicarea activă a cadrelor didactice i a copiilor în activită ile desfă urate în cadrul proiectului.ș ț ș

Cantitative:
 Antrenarea unui număr cât mai mare de copii i cadre didactice.ș

DISEMINAREA PROIECTULUI
Rezultatele proiectului i experien a pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participan ilor la proiect,ș ț ț
comunită ii locale, prin diferite mijloace de comunicare:ț
 Articole în presă
 In cadrul comisiilor
 Referate 
 Web site

IMPACTUL PROIECTULUI
 Implementarea proiectului va avea impact asupra: 

o grupului intă – generarea unor schimbări specifice; ț

o grădini ei,  scolii  –  ț Stimularea  copiilor  pe  direc ia  unei  exprimări  emo ionale  deschise,ț ț

autentice, spontane i descoperirea abilită ilor empatice, antrenarea conduitelor prosociale iș ț ș
de socializare.

o partenerilor din proiect – dobândirea unor informa ii i abilită i.ț ș ț

o comunită ii localeț

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 posibilitatea de dezvoltare i continuare ulterioară a proiectului educativ i în anul colar 2022-2023ș ș ș

precum i atragerea de noi parteneri interesa i de derularea unor strfel de activită i.ș ț ț
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Educa ia nonformală i rolul ei  în formarea i dezvoltarea initiativelor de voluntariat  în rândulț ș ș
elevilor

                                                              Ani ei Liliana- Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav’’ Romanț
                                                                                          Lozonschi Carmen- Liceul Tehnologic,,Vasile

Sav’’Roman

                                                                

                                                REPERE GENERALE ALE EDUCAŢIEI NONFORMALE

       

                    Educaţia nonformală alături de educaţia formală şi educaţia informală reprezintă ansamblul
acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate, succesiv sau simultan, în cadrul activităţii de formare-
dezvoltare a personalităţii  umane.  Pentru a deveni o dimensiune permanentă a existenţei  umane, educaţia
trebuie să aibă un caracter  global,  conjugând armonios şi  eficient  educaţia formală cu cea nonformală şi
informală. Educaţia non-formală trebuie să fie atractivă. Nu poate fi plictisitoare pentru că n-ar mai participa
nimeni. Nu se dau note şi asta lasă loc motivaţiilor intrinseci. E mai adaptată nevoilor şi circumstanţelor celor
care învaţă,  foloseşte resursele în mod creativ,  e gestionată mai flexibil  şi  e  descentralizată.  E mai puţin
autoritară. Educaţia nonformală este de multe ori voluntară şi din partea organizatorilor, a trainerilor sau a
facilitatorilor. Educaţia în afara şcolii pare a fi locul natural de diversificare a educaţiei şi a metodelor de
învăţare.  Prin  contrast,  educaţia  formală  este  vazută  ca  rigidă,  omogena,  statică  şi  rezistentă  la
schimbare.Educaţia  non-formală  conţine  majoritatea  influenţelor  educative,  cuprinzând  activităţi  extra-
curriculare, opţionale sau facultative, oferind un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil,
tânăr sau adult,  complementarizând celelalte forme de educaţie.  Acest tip de educaţie conţine majoritatea
influenţelor  educative,  care  au  loc  înafara  clasei,  acestea  sunt  activităţi  extradidactice  sau  prin  activităţi
opţionale  sau  facultative.  Are  un  caracter  mai  puţin  formal,  dar  cu  acelaşi  rezultat  formativ.  Acţiunile
educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt flexibile, şi vin în întîmpinarea diferitor
interese, particular pentru fiecare persoană.
                Educaţia nonformală, îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. O caracteristică nou
apărută la acest tip de educaţie, este rolul de mijlocitor pentru cei care nu au acces la educaţia formală, şi
anume cei: saraci, retraşi, analfabeţi, persoane cu handicap. Principiile educaţiei nonformale sunt următoarele:
- protejarea persoanelor, ce doresc o creştere în comerţ, agricultură, industrie, etc;
- susţinerea populaţiei pentru utilizarea mai raţională a resurselor naturale şi personale;
- creşterea profesională sau schimbarea activităţii profesionale;
- educaţia pentru sănătate şi raţionalizarea timpului liber;
- analfabetizarea;
              Toate aceste principii, pot constitui o cultură minoră, în cazul în care educaţia nonformală nu este în
corelaţie cu educaţia formală, şi nu se bazează pe aceasta din urmă. Educaţia nonformală este diferită faţă de
educaţia formală, prin aspectul conţinutului şi formele de realizare.
                    Educaţia nonformală este definită astfel:
-educaţia primită în afara şcolii sau în afara anilor afectaţi prin statutul şcolarităţii („Dicţionarul internaţional
al educaţiei”)
-educaţia care are loc în afara şcolii- de exemplu, prin influenţa mediului familial, al grupurilor de prieteni şi
al mediului de viaţă ( Terry G. Page et al., 1977)
-educaţia urmărită în afara sistemului şcolar, într-o manieră regulată sau intermitentă; educaţia nonformală
poate fi considerată ca un ansamblu de mijloace extraşcolare de a dobândi cunoştinţele generale sau calificări
profesionale („Terminologia învăţământului tehnic şi profesional’’, 1978);
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-orice  activitate  educativă  structurată  într-un  cadru  nonşcolar  (diferite  organizaţii  ale  tinerilor,  cluburi,
asociaţii dicerse, ONG-uri etc.) ( „Vocabularul educaţiei”, 1979);
-orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de
învăţare a subgrupelor specifice populaţiei- atât copii, cât şi adulţi (Coombs şi Ahmed, 1974);
-o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formative ) C.
Moise, T. Cozma)
-reprezintă ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extradidactic
constituit  ca "o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii  şi  informaţiile acumulate nonformal( Văideanu,
George).
                 Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr
sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin: 
• valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional; 
• oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis şi
prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene; 
• participare voluntară, individuală sau colectivă; 
•  modalităţi  flexibile  de  a  răspunde  intereselor  elevilor  -  gama largă  de  activităţi  pe  care  le  propune  şi
posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe; 
•  dezvoltarea  competenţelor  pentru  viaţă  şi  pregătirea  tinerilor  pentru  a  deveni  cetăţeni  activi;  pe  lângă
informaţiile şi  competenţele specifice anumitor domenii  de activitate în care se încadrează proiectele sau
activităţile  nonformale,  elevii  îşi  dezvoltă  şi  capacităţi  organizatorice,  capacităţi  de  autogospodărire,  de
management al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme; 
• un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor
în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT etc. 
                                                                      DESPRE NOILE EDUCAŢII
                 Pe lângă unele tehnici tradiţionale care se menţin pentru că sunt bune şi altele care persistă datorită
unei detestabile rutine , şcoala modernă oferă o înfăţişare diferită în anumite aspecte faţă de cea din trecut.
Asistăm la o mişcare complexă, de o amploare extraordinară, prea puternică pentru a fi o modă trecătoare.
Ceea ce exprimăm curent prin expresiile : „şcoală activă”, „şcoli noi”, „educaţia progresivă”, arată în mod
global  această  mişcare.  Sunt  denumiri  mai  mult  sugestive  decât  descriptive,  evocând  nu  numai  aspecte
generale ale tehnicii educative, ci expresii şi anumite principii pedagogice.
              Mişcarea "educaţii noi" a început, practic, de la sfârşitul secolului XX, ceea ce arată ca adjectivul
"nou" nu este pe deplin justificat. Adevăratul precursor a fost J.J. Rousseau, atât prin filozofia sa naturalistă,
cât şi prin intuiţiile sale cu privire la psihologia evolutivă. Prima realizare concretă a fost a lui Pestalozz şi
Frobel  prin  crearea şcolilor numite „noi".

Şcolile zise „noi” aveau caracteristici comune cu a internatelor  rurale unde munca de educaţie se
desfăşura într-o ambianţă familială şi după metode liberale. Una din şcolile noi cele mai bine cunoscute în
Europa este şcoala din Rodus.

"Noile  educaţii"  sunt  noi  obiective  şi  noi  tipuri  de  conţinuturi  generate  de  "problematica  lumii
contemporane". Ele corespund unor trebuinţe de ordin sociopedagogic, fiind integrative şi  cumulative. De
asemenea  ele  mai  figurează  ca  fiind  cel  mai  pertinent  răspuns  ale  sistemelor  educaţionale  generate  de
problemele  lumii  contemporane.  „Alternativele  educaţionale”  sunt  definite  ca  un  ansamblu  de  obiective,
conţinuturi, modalităţi de organizare, care coexistă cu sistemul tradiţional de învăţământ. "Educaţiile paralele"
sunt considerate educaţia formală, nonformală, informală şi  autoeducaţia.

"Noile Educaţii" sunt răspunsuri ale educaţiei la cerinţele dezvoltării lumii contemporane:
~ educaţia relativă la mediu,

             ~  educaţia pentru pace şi pentru cooperare,
~ educaţia pentru participare şi pentru democraţie,
~ educaţia în materie de populaţie,
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~ educaţia pentru o nouă ordine economică internaţională,
~ educaţia pentru comunicare şi putere mass-media,
~ educaţia pentru schimbare şi dezvoltare,
~ educaţia nutriţională,
~ educaţia economică şi casnică modernă,
~ educaţia pentru timpul liber.

          Dacă unele din noile educaţii sunt destul de  bine conturate, altele fac obiectul unor discuţii în  vederea
precizării  şi  delimitării  lor;  oricum, abordarea noilor educaţii  sau a noilor conţinuturi rămâne o problema
deschisă. Pentru introducerea noilor tipuri de conţinuturi  s-au conturat deja două strategii . Prima strategie
vizează promovarea unor  noi  modele  consacrate  diferitelor  educaţii,  iar  în  unele  cazuri  chiar  a  unor  noi
discipline. Tot aici includem şi încercările de a grupa câteva discipline noi, într-o disciplină corespunzătoare:
„educaţia cetăţenească”, „educaţia globală”, "educaţia internaţională".
                Intr-o societate tot mai individualizată si uniformizată, virtu iile umane au fost înlocuite de elementeț
de civilizatie modernizată. Generozitatea a devenit o floare rară, pe care oamenii au uitat să o pre uiasca.ț
Pentru cei mai nevoia i, bunătatea nu mai reprezintă o prezen ă.ș ț
Proiectul educativ ,,,Generozitate i  Speran ă ‘’,derulat pe parcusul a doi ani colari este un exemplu de bunăș ț ș
practică în acest sens.                                                                                     
                                                                ARGUMENT
Motto:   ,,Doar sufletele măreţe cunosc grandoarea generozităţii”
                                                                                                                                       (Jacques-Benigne
Bossuet)
            Premiza de la care porneşte acest proiect este valorizarea energiilor pozitive ale tinerilor si dezvoltarea
unui ethos şcolar propice afirmării valenţelor acestora. Am propus acest proiect educativ, deoarece, dorim sa
descoperim energiile latente ale elevilor pe care sa le canalizăm in scopuri caritabile ,sa-si dezvolte iniţiative
de  voluntariat  şi  de  a  le  trezi  sensibilitatea  faţă  de  semeni  şi  de  a  deveni   solidari  cu  categoriile
defavorizate.Totodată dorim sa le punem in valoare creativitatea şi  sensibilitatea artistică ,talentul şi  forţa
creatoare.Printr-un exerciţiu  de generozitate  vrem să aducem bucurie  şi  speranţă  în  inimile  celor  care  se
confruntă cu problemele vieţii .Trebuie să spunem nu indiferenţei şi chiar dacă viaţa nu ne oferă intotdeauna
clipe frumoase,noi vrem să demonstram că putem schimba mentalităţi şi că putem modela sufletul tinerilor
prin iniţiativele generoase pe care ni le propunem să le promovam.

OBIECTIVUL GENERAL /SCOPUL:
 creşterea  gradului  de  toleranţă  ,dezvoltarea  unei  culturi  antreprenoriale  şi  stimularea  inteligenţei

emoţionale a tinerilor ,in vederea responsabilizării privind rolul activ in societatate

                                                        

                                                               OBIECTIVELE SPECIFICE 
O1-dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi comportare tolerantă faţă de grupurile sociale dezavantajate ;
O2-conştientizarea rolului pe care îl are fiecare membru al comunităţii in ameliorarea condiţiilor de  viaţă ale
grupurilor sociale  defavorizate ;
O3-facilitarea formării şi dezvoltării unor relaţii amicale intre adolescenţi şi persoanele adulte sau in vârsta,
aparţinând unor    grupuri sociale diferite ;
O4- formarea şi dezvoltarea in rândul elevilor a capacităţilor de colaborare şi de  lucru in echipă ;
O5-stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor ;
             O6-dezvoltarea şi încurajarea aptitudinilor artistice ale elevilor ;
O7-educaţia tinerilor pentru alteritate;
O8-familiarizarea elevilor şi a adulţilor cu specificul acţiunilor de voluntariat desfaşurate in cadrul
       ONG-urilor ;
O9 : dezvoltarea aptitudinilor manageriale ale elevilor şi realizarea de venituri prin valorificarea
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       abilitaţilor practice ale acestora; 
GRUPUL ŢINTĂ 
-elevii  Liceului  Tehnologic”  Vasile
Sav”-Roman 
- preşcolarii si elevii Şcolii cu clasele
I-IV,Nistria ,Boghicea
-  persoanele  instituţionalizate  in
Centrul  de  Îngrijire  si
Asistentă ,Roman 
-  şcolarii  şi  preşcolarii  de  la  Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă,Roman
- comunitatea părinţilor
-comunitatea locală 
Activită ile  proiectuluiț

                   A1:  Lansarea proiectului 
A2:,,HOMO  FABER”    -

înfiinţarea clubului de acţiune al Liceului Tehnologic ,,Vasile Sav’’
A3: „Un Crăciun pentru fiecare....!  ”  -campanie  organizată  pentru  copiii  de   la  Centrul  Şcolar  de

Educaţie  Incluzivă,Roman
      A4:„Fii generos!” -   Yorkshop pentru confecţionare de mărţişoare,felicitări şi obiecte decorative
      A5: „Candoare şi speranţă” –  campanie organizată pentru copiii de  la Şcoala cu cl I-IV, Nistria, comuna
Boghicea 
                   A6: „: „Vine,vine....Moş Crăciun” –  campanie de solidaritate cu copiii defavorizaţi,preşcolarişi
şcolari de la Scoala
                       cu clasele I-IV , Nistria ,com.Boghicea
      A7:  ,, „Să nu-i uităm....!’’!’’   - spectacol artistic şi expoziţie în scop caritabil
      A8: ,,Hristos a Înviat!’’ – campanie caritabilă organizată la Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Roman
                    A9:,, La final....’’ – activitatea de evaluare a proiectului
                                 Parteneri educaţionali: 
- Şcoala cu Clasele I-IV Nistria,com Boghicea 
- Centrul de Îngrijire i Asistenţă ,Romanș
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă,Roman
              - Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
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 Ata ez un colaj de fotografii realizate în cadrul activită ilor desfă urateș ț ș
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REZULTATELE PROIECTULUI

                       Proiectul a avut un impact pozitiv pentru comunitatea noastră şcolară:  elevii, profesorii şi
părinţii,va influenţa atitudinea privind relaţiile de colaborare cu  partenerii din comunitatea locală şi mai ales a
schimbat mentalităţile privind posibilităţile de a ne face cunoscute şi apreciate valorile locale şi regionale,
problemele vieţii ,de a împărtăşi şi acumula bune practici.      
                         Finalitatea proiectului a urmărit conştientizarea egalităţii şanselor tuturor categoriilor sociale şi
integrarea  acestora în cadrul comunitătii,respectiv îmbunătăţirea  spiritului de  cooperare, deschiderea spre
relaţiile interumane şi dezvoltarea abilităţilor  antreprenoriale. 
                    CONTINUITATEA /SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
           Proiectul, demarat în forma iniţială în anul 2011, îşi propune continuarea activităţilor şi în anii
următori, dată fiind necesitatea încurajării tinerilor în dezvoltarea iniţiativelor proprii şi implicarea acestora în
aplicarea organizată a strategiilor educaţionale, a  informării şi sensibilizării elevilor cu privire la problema
persoanelor defavorizate .De asemenea, este importantă colaborarea dintre elevii de ciclu gimnazial cu elevii
de liceu, dintre elevii din mediul urban cu cel rural si respectiv dintre elevii români şi cei de etnie rromă.
                    ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE 
                   Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost  promovate prin afişe, pliante, prezentări
Power-point,  popularizate   în  cadrul  comisiei  metodice  a  diriginţilor  de  la  nivelul  şcolilor,  în  Consiliul
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Consultativ al Elevilor, precum şi prin publicarea materialelor în revista proiectului. De asemenea, proiectul  a
fost promovat la nivelul comunităţii locale prin intermediul mass-media.

  Bibliografie:
„Şcoala şi pedagogia în secolul XX” - Ion Gh. Stanciu, Editura Polirom, Bucureşti, 1983;
„Pedagogia şcolară contemporană” - Emile Planchard, Editura Polirom, Bucureşti, 1992;
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Proiect educa ionalț
Oameni i fapteș

             
            Profesor: Voinia Elena

                                                      coala Gimnazială, Comuna Timi e ti, NeamȘ ș ș ț

Argument

Proiectele  educaţionale  vizează formarea  de abilităţi  practice,  comunicaţionale,  sociale  şi  implicit
aduc un plus de cunoştinţe fondului aperceptiv al elevilor. Prin activităţile extracurriculare se întregeşte rolul
instructiv – formativ al şcolii, factor esenţial de creare a personalităţii elevului, alături de familie şi mediu
social. 
   „Educaţia nu are menirea de a uniformiza oamenii, de a-i ralia la o paradigmă unică.”   (C. Cucoş, 2002)
   Acţiunile  educative  extracurriculare  reprezintă  conţinutul  educaţiei  nonformale  –  desfăşurată  în  afara
programului obligatoriu, în şcoală - concursuri, olimpiade, şi în afara ei – case de cultură, cluburi ale copiilor,
muzee, cu scopuri diverse: de dezvoltare şi cunoaştere, de petrecere a timpului liber. Educaţia, are ca scop
conducerea omului către propria sa umanitate şi se realizează prin apel la disciplină şi instruire. (Imm. Kant)
Asadar, spre accep iunea termenului „caritate”:ț  cel care manifestă caritate; este milos, generos.
   Pe lângă funcţia de bază – formarea/ dezvoltarea permanentă a personalităţii cu scopul integrării în societate,
sunt realizate şi  celelalte funcţii:  culturală, de informare, de specializare. Printre dimensiunile activităţilor
extraşcolare se numără componentele: morală, psihofizică şi estetică. De exemplu, educaţia morală urmăreşte
formarea unor deprinderi morale, obişnuinţe morale şi trăsături pozitive de caracter, participând la diverse
ac iuni caritabile..ț
Educaţia  estetică  are  ca  scop  valorificarea  frumosului  din  natură,  societate  şi  artă;  formarea  gustului,  a
judecăţii estetice,  a deprinderilor de creare a frumosului. Toate acestea aduc preadolescentului sentimentul de
autocontrol şi de încredere în sine.
   În aceeaşi ordine de idei, proiectele educaţionale dezvoltă inteligenţa socială ceea ce presupune a-i accepta
pe ceilalţi, a relaţiona şi a te adapta eficient în funcţie de situaţii sau aşteptări. Competenţele sociale realizate
prin  activităţile  extracurriculare  sunt:  empatia,  asertivitatea,  toleranţa,  comunicarea,  aptitudini  de  echipă,
disponibilitate la schimbare.

Scopul: Con tientizarea rolului fiecăruia dintre noi, astfel încât prin cuvânt i fapte să fim mai buni.ș ș
Obiective:
Dezvoltarea spiritului civic, îmbunătă ind rela ionarea cu ceilal i;ț ț ț
În elegerea conceptului de empatie, participând la ac iuni caritabile;ț ț
Stimularea ac iunilor responsabile, în scopul binelui colectiv.ț

Grup intă: Elevii clasei a VI-a de la coala Gimnazială, Comuna Timi e ti, Neamț Ș ș ș ț
Beneficiari: Elevii, părin ii acestora i comunitatea.ț ș
Durata: trei luni
Perioada: Ianuarie –martie, 2022

Graficul activită ilor:ț
 Ianuarie, 2022

Cum preîntâmpinăm infec ia cu Sars-COV-2?ț
Activitatea s-a desfă urat sub forma unor cercuri de informare. (Anexa1)ș
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 Februarie, 2022
Ac iune caritabilă în parteneriat cu Funda ia Filantropică „Omenia” din Tîrgu-Neam .ț ț ț

 Martie, 2022
„Eu i ceilal i” – activită i specifice primăverii  (ecologizare, ajutorarea bătrânilor din comunitatea noastrăș ț ț
rurală)

Diseminarea proiectului se va realiza prin expozi iile de materiale realizate de elevi, pe site-ul colii,ț ș
dar i pe pagina Facebook a institu iei.ș ț

Anexa 1
tia i că? Termenul de „imunologie” a apărut în Index Medicus în anul 1910. Ș ț

Pasteur aduce termenul de  vaccinare în jurul  anului  1880,  iar  succesul  vaccinării  antirabice a fost  foarte
important pentru dezvoltarea viziunii asupra mecanismelor de declan are a răspunsului imun.ș

Din activită ile anterioare:ț
Noiembrie, 2021: Voluntariat, dona ie de alimente copiilor afla i în nevoieț ț
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-MINIPROIECT DE EDUCAŢIE SOCIAL-FILANTROPICĂ 

                                                                           Prof. Samoilă Ionela, Liceul Tehnologic Topoloveni
                                                                           Prof.Popescu Alina, Liceul Tehnologic Topoloveni

Motto:
,,Dragostea este bucuria de a face altora bucurii.”

( Sfântul Ioan Gură de Aur )

       ARGUMENT: 
          Să avem grijă ca fiecare suflet de copil, ce este asemenea unei mlădiţe ce caută sprijin pentru a se putea
înălţa, să prindă rădăcini adânci în învăţătura de credinţă a Bisericii, ocrotindu-l cu dragostea noastră sinceră
şi cu lumina binecuvântată a rugăciunii. De noi depinde dacă sufletul unui copil ajunge pe drumul raiului sau
al iadului, pe drumul făgăduinţei sau al deznădejdii. Fiecare dintre noi va fi răspunzător în faţa lui Dumnezeu
nu pentru ce a făcut, cât, mai ales, pentru ce ar fi putut să facă.

A.  TITLUL MINIPROIECTULUI DE EDUCAŢIE SOCIAL-FILANTROPICĂ:
                        Bucuria de a face bucurii

B. ECHIPA DE IMPLEMENTARE A MINIPROIECTULUI
 Denumirea parohiei si date de contact: 

          Parohia ortodoxă Goleştii-Badii, Topoloveni, Judeţul Argeş, Str. Calea Bucureşti,  Nr. 227
Numele preotului şi date de contact:  

 Pr.paroh Samoilă Constantin-Costinel, Topoloveni, Argeş, Str. Calea Bucureşti, Nr.175
 Pr. Georgescu Marius, Topoloveni (sat Ţigăneşti), Nr. 43, Argeş, 
 Numele profesorului pentru învăţământul primar:
 Samoilă Ionela
 Popescu Alina
 Numele copiilor din grupa de cateheză:

      Samoilă Ioana-Cristina – 7 ani          
      Oceanu Nicolae-Alexandru – 7ani 
      Stancu Ionuţ-Marius – 7 ani
      Popescu Maria- Alexandra – 7 ani
      Vintilă Daria – 7 ani
      Fugulin Victor – 7 ani
      Preda Cătălin – 7 ani
      Samoilă Mihail-Adrian – 14 ani
      Şonkoly Dănuţ – 15 ani
C. LOCUL DESFĂŞURĂRII  MINIPROIECTULUI: Goleştii-Badii, Topoloveni, Argeş
D. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A MINIPROIECTULUI : 14.02.2012 – 06.04.2012
E. BENEFICIARII  MINIPROIECTULUI:

       Copiilor le place să fie în centrul atenţiei, să se simtă importanţi. Prin această acţiune social-filantropică
se încearcă responsabilizarea lor faţă de cei aflaţi în nevoi. Creativitatea, îndemânarea, priceperea şi bunătatea
elevilor sunt calităţi pe care noi, cei implicaţi în proiect, ne strădium să le dezvoltăm  în derularea activităţii.  
     Cei care au beneficiat de omenia copiilor au fost:
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      B.Vasilica – asistent maternal din anul 2004, necăsătorită. De când practică această profesie a avut în
îngrijire şase copii. Patru dintre ei au fost integraţi în familie, iar doi au fost adoptaţi.    
       În prezent îi are în grijă pe minorii G. C.-Ilie şi T. A.-Maria.
       G. C.-Ilie s-a născut la data de 2X.0X.2004 şi a fost abandonat în spital chiar de cea care i-a dat viaţă. La
vârta de 9 luni este operat de hidronefroză congenitală, rinichi drept, iar la 2 ani este integrat într-o familie
care îl maltratează. Este internat în spital din cauza rănilor şi ajunge din nou într-un centru de plasament. 
      Doamna B.V. ne-a spus că în data de 30 ianuarie 2007 l-a cunoscut pe micuţul Claudiu, acesta fiind cel
mai frumos cadou pe care l-a primit de ziua dumneaei.
       Claudiu este un copil de etnie romă, dar lucrul acesta nu a împiedicat-o pe doamna Vasilica să îl boteze în
data de 05.X.200X, să îl iubească şi să îl îngrijească ca pe propriul copil.  
      T. Ana-Maria s-a născut la data de 1X.03.200X. Mama biologică este aurolacă şi se adăposteşte pe unde
apucă: în gara din Piteşti, în subsolurile blocurilor etc. O caută pe fetiţă atunci când îşi aduce aminte de ea.
     Ana-Maria a fost depistată cu  ,,tulburări de comportament”, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu şi al
actualei familii a reuşit să-şi mai tempereze manifestările.
    Doamna B.V. ne-a spus că este foarte harnică şi îi face plăcere să o ajute la treburile gospodăreşti.
    Amândoi sunt elevi în clasa I la coala din localitate. Pentru ei, familia reprezintă totul. ș ,,Locul de cinste din
casă le este rezervat lor” ne-a zis doamna B.V.

        E.L – asistent maternal. De şase ani are în plasament doi copii: D.E.-Larisa şi D.I.-C-tin.
     E. este elevă în clasa a doua i învaţă cu dificultate din cauza unor probleme de sănătate.ș
     I.-Constantin  merge la grădini ă, fiind la grupa pregătitoare.ț
     Doamna Lucica ne-a mărturisit faptul că s-a ataşat foarte mult de cei doi copii, deoarece sunt cuminţi şi
ascultători. 

      T.M. – asistent maternal din 2007.  De cinci ani are în plasament doi copii: Ş.F.-Daniel şi Ş.Filofteia-D..
      F.şi D. s-au acomodat foarte repede în noua familie, deoarece au găsit aici dragoste şi înţelegere. Amândoi
sunt copii sănătoşi, isteţi, ascultători şi cu aplecare către învăţătură.

       Familiile  menţionate  anterior  au  beneficiat  de  ajutor  material  şi  financiar  din  partea
Bisericii ,,Adormirea Maicii Domnului” din Goleştii-Badii şi a celorlalte persoane implicate în miniproiect.

F. BUGETUL  MINIPROIECTULUI

    Resurse umane: 
 Pr.paroh Samoilă Constantin-Costinel - Biserica Goleştii-Badii
 Preot Georgescu Marius - Biserica Goleştii-Badii
 Prof. înv. primar Samoilă Ionela – Şcoala Nr.1 Topoloveni
 Prof. înv. primar Popescu Alina - Şcoala Nr.1 Topoloveni
 Copiii din grupul de cateheză şi elevi ai Şcolii Nr.1 Topoloveni

 Resurse materiale şi financiare:
 Lucrări realizate de copii: mărţişoare, felicitări, ouă încondeiate
 Rechizite, jucării şi obiecte vestimentare donate de copiii implicaţi în miniproiect sau cumpărate din banii

strânşi în urma vânzării lucrărilor realizate de ei

                          

G. DESCRIEREA  MINIPROIECTULUI
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   g.1 Obiectivele  miniproiectului:

 formare unui comportament moral-religios responsabil, tolerant, cooperant, cu dragoste faţă de Dumnezeu şi
semenii noştri

 cultivarea dorinţei de a oferi sprijin material şi financiar unor familii aflate în dificultate, dar şi a dorinţei de a-
şi exprima prin activităţi artistico-plastice şi muzicale, sentimente, trăiri şi impresii

 cunoaşterea unor obiceiuri creştine specifice sărbătorilor pascale
 stimularea spiritului organizatoric şi al celui antreprenorial
 cultivarea sentimentelor de înţelegere şi respect faţă de toţi oamenii, indiferent de poziţia lor  social

g.2 Activităţile miniproiectului

DATA ACTIVITATEA LOCUL DESFĂŞURĂRII
ACTIVITĂŢII

PARTICIPANŢI

14 februarie
2012

*Prezentarea proiectului şi a 
obiectivelor urmărite

Biserica ,,Adormirea Maicii 
Domnului” din Goleştii-Badii

*Pr. paroh Samoilă 
Constantin-Costinel
*Pr.Georgescu Marius
*Cadrele didactice implicate
*Grupul de cateheză şi elevii 
Şcolii Nr.1 din Topoloveni

21 februarie
2012

*Realizarea mărţişoarelor Şcoala Nr.1 Topoloveni *Prof.înv.primar Samoilă 
Ionela
*Prof.înv.primar Popescu 
Alina
*Grupul de cateheză şi elevii 
Şcolii Nr.1 din Topoloveni

1-8 martie
2012

*Organizarea expoziţiei cu vânzare
Toate mărţişoarele şi felicitările au fost 
realizate de elevi cu scopul de a fi 
vândute.

Casa de Cultură ,,Pr.Ion 
Ionescu” din Topoloveni

*Prof.înv.primar Samoilă 
Ionela
*Prof.înv.primar Popescu 
Alina
*Grupul de cateheză şi elevii 
Şcolii Nr.1 din Topoloveni

29 martie
2012

*Vizită la Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din Goleştii-Badii
Preoţul Samoilă Constantin-Costinel le 
vorbeşte elevilor despre semnificaţia 
sărbătorilor pascale în viaţa creştinilor 
ortodocşi.
Tot acum se întocmeşte calendarul 
următoarelor activităţi încondeierea 
ouălor la Muzeul Pomiculturii şi 
Viticulturii – Goleşti, dar şi la Şcoala 
Nr.1 Topoloveni. Elevii claselor II-IV 
merg la muzeu însoţiţi de cadrele 
didactice, iar cei din clasa I vor lucra la 
şcoală, sub îndrumarea doamnelor 

Biserica ,,Adormirea Maicii 
Domnului” din Goleştii-Badii

*Pr. paroh Samoilă 
Constantin-Costinel
*Pr.Georgescu Marius
*Cadrele didactice implicate
*Grupul de cateheză şi elevii 
Şcolii Nr.1 din Topoloveni
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profesoare şi a unor pictoriţe invitate de 
preoţii Samoilă Constantin şi Georgescu 
Marius.

4 aprilie 2012 *Încondeierea ouălor la Muzeul 
Goleşti

Muzeul Pomiculturii şi 
Viticulturii – Goleşti

*Prof.înv.primar Popescu 
Alina i Samoilă Ionelaș

4 aprilie 2012 *Încondeierea ouălor la Şcoala Nr.1 
Topoloveni

Şcoala Nr.1 Topoloveni *Pr. paroh Samoilă 
Constantin-Costinel
*Pr.Georgescu Marius
*Prof.înv.primar Samoilă 
Ionela
Oana Comănescu –pictoriţă

5 aprilie 2012 *Achiziţionarea produselor ce 
urmează a fi donate – o parte sunt 
cumpărate, iar altele sunt aduse de 
copii de acasă.

*Pr. paroh Samoilă 
Constantin-Costinel
*Pr.Georgescu Marius
*Cadrele didactice implicate
*Grupul de cateheză şi elevii 
Şcolii Nr.1 din Topoloveni

6 aprilie 2012 O rază de bucurie pentru un suflet de 
copil 

Parohia Goleştii-Badii *Pr. paroh Samoilă 
Constantin-Costinel
*Grupul de cateheză

g.3 Rezultatele aşteptate

          Pe întreaga perioadă a desfăşurării activităţilor s-a urmărit realizarea tuturor obiectivelor propuse şi
derularea în bune condiţii a etapelor miniproiectului.

    În urma vânzării mărţişoarelor, s-a strâns suma de 580 de lei. Trebuie precizat faptul că activitatea de
vânzare a mărţişoarelor a durat o săptămână. În fiecare zi, după orele de curs, elevii implicaţi în miniproiect
prezentau lucrările lor trecătorilor.

     Preotul Samoilă Constantin-Costinel a cumpărat rechizite şi obiecte vestimentare pentru cei şase copii
aflaţi în plasament.

            

                       O SCRISOARE DE MUL UMIRE DIN PARTEA UNUI BENEFICIARȚ
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               PROIECT EDUCAŢIONAL REGIONAL
SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII

EDI IA a VIII-aȚ

COORDONATOR:PETRESCU ANA-MARIA
coala Gimnazială Nr. 4 Lugoj, TimiȘ ș

        
      Organizatori:  
           INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  TIMIŞ
           ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ

        Parteneri:
           -   şcoli şi grădiniţe partenere din arăț

Coordonator proiect:
Prof. Ana-Maria Petrescu 

        Organizatori:
 Prof.înv.primar Ana-Maria Petrescu
 Prof.înv.primar Cosmina Bogasieru
             Prof. înv. primar Judit Schropp
             Prof. înv. primar Ramona Sub ireț
             Prof. Mariana-Monica Ianculescu

Prof. Gabriela- Monica Sîrbu

Echipa de implementare a proiectului:
             Prof.înv.primar Ana-Maria Petrescu

Prof.înv.primar Cosmina Bogasieru
             Prof. înv. primar Judit Schropp
             Prof. înv. primar Ramona Sub ireț
             Prof. Mariana-Monica Ianculescu

Prof.înv.primar Adina Iova 
Prof.înv.primar Gabriela-Dalida Stoian
Prof.înv.primar Aurelia Korber
Prof.înv.primar  Elena Grasu 
Prof.înv.primar Nicolae Predoiu

             Prof. înv. primar Vasile  Pauli  ș
             Prof. înv. pre colar Cosmina  Boceanuș

Bibliotecar  Elena Popescu 

        

2443



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

       Argument:
     Zâna florilor-PRIMĂVARA, nu e doar cea mai frumoasă, ci şi veselă şi plină de culoare. Întreaga

natură  şi-a  schimbat  straiele,  din  cele  albe,  strălucitoare,  în  cele  multicolore,  stropite  cu  lumina  caldă  a
soarelui.Un anotimp al renaşterii, presărat cu verde crud, cu parfumul florilor viu colorate, cu zumzet de albine,
cu glasuri de copii.
             Intră  şi  tu  în hora  sprintenă a  Primăverii,  participând la concursul  regional  ,, SĂRBĂTORILE
PRIMĂVERII”, prin crearea unor compoziţii plastice, felicitări pentru mama şi pentru sărbătorile pascale, dar şi
creaţii  literare, poezii, compuneri!

Scop:
Identificarea,  stimularea  şi  valorificarea  potenţialului  artistic  al  copiilor  din  învăţământul

preşcolar şi primar şi atragerea în competiţie a unui număr cât mai mare de elevi cu înclinaţii artistice.

Obiective:
 Cunoaşterea  importanţei  anotimpului  primăvara  din  toate  punctele  de  vedere  (om,  plante,  animale,

transformări în natură, sărbători)
 Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice
 Cultivarea sensibilităţii artistice a preşcolarilor şi şcolarilor mici
 Realizarea unei expoziţii cu lucrări plastice
 Stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţ

Grup ţintă:
 preşcolari, elevi din ciclul primar, cadre didactice;

Resurse: 
 umane: cadre didactice şi copii de la grădiniţele şi şcolile participante, parteneri
 financiare: finanţare din partea Asociaţiei Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Lugoj „HONESTE VIVERE  şi aˮ

altor donatori voluntari .
 materiale:  ilustraţii,  materiale  pentru  confecţionarea  lucrărilor  participante,  aparat  foto,  calculator,

imprimantă, video-proiector;

Secţiuni:
       I. Creaţii artistico-plastice (pictură, desen, colaj, măr i oare, felicitări) - clasele pregătitoare-a IV-a;ț ș
      II. Creaţii literare-clasele a III-a – a IV-a.

 
Perioada şi locul desfăşurării:

         MARTIE-MAI 2022 - coala Gimnazială Nr. 4 LugojȘ

              Mediatizare: 
  comisie metodică,  cerc pedagogic,  media locală (Ten Tv, Rede teptarea, Actualitatea,  Lugoj Online,ș

Lugojeanul), site-ul http://didactic.ro 

Evaluare:
  realizarea unei expoziţii cu lucrările participante;
  diplome de participare pentru cadrele didactice şi diplome pentru elevii câştigători;
  prezentare power-point
 publicare pe blogul coliiș
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Regulament de participare:

 Concursul se adresează preşcolarilor i elevilor din ciclul primar.ș
  Un cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 4 lucrări.
 Inscrierea participanţilor se va face prin trimiterea lucrărilor, a FIŞEI DE ÎNSCRIERE (anexa 1) şi a

ACORDULUI  DE  PARTENERIAT (anexa 2 -completat şi ştampilat – în 2 exemplare) pe adresa: 
 Şcoala Gimnazială Nr. 4 , str. V.V. Delamarina nr. 21,  loc. LUGOJ, jud. TIMIŞ, cod 305500 (cu

menţiunea – Pentru concursul - ,,SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII”) până în 20.05.2022 – data po teiș . 

 În plicul cu lucrări vă rugăm să trimiteţi un plic autoadresat  şi timbrat corespunzător (cu adresa exactă
unde doriţi să primiţi diplomele)

 Compoziţiile vor respecta tematica propusă şi vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A4
(cu excepţia felicitărilor);

 În partea dreapta  jos a lucrărilor  se va regăsi  titlul  lucrării,  numele şi  prenumele participantului,
grupa/clasa, unitatea şcolară, localitatea, judeţul, numele cadrului didactic coordonator. 

 Creaţiile  literare pot  fi  compuneri,  poezii  sau scrisori  adresate  mamei,  redactate  cu semne diacritice,
format A4, TNR 12, centrat, margini egale de 20 mm.

             Titlul va fi scris cu caractere TNR 14. La sfârşitul lucrării se specifică numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala şi profesorul coordonator.

             Creaţiile literare vor fi expediate online pe următoarea adresă concursscoala4lugoj@gmail.com,
dar i printate, în plicul cu crea iile artistico-plastice.ș ț

 Se vor acorda diplome cu: premiul I, II, III, menţiune, iar pentru cadrele didactice îndrumătoare, diplome
de coordonator. 

 Lucrările trimise nu se restituie, iar diplomele şi un exemplar al ACORDULUI DE PARTENERIAT vor
fi trimise până la sfâr itul lunii iunie 2022.ș

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!!!

Persoane de contact:
Prof. Petrescu Ana-Maria  
Prof. Schropp Judit  

2445



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS  REGIONAL

„SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII”
Ediţia a VIII-a
- 27  mai 2022 -

Numele şi prenumele cadrului didactic   ……………………………….................
...................................................................................................................
Specialitatea.............................................................................................
Unitatea de învăţământ …………………………………………….............................
Adresa e-mail ………………………………………………………
Nr. telefon ………………………………………………………….

Adresa la care doriţi să primiţi diplomele …………………………..................

………………………………………………………………………..................................................

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

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului/preşcolarului

Secţiunea
(Creaţii artistico-plastice /

Creaţii literare)

Clasa/
grupa

Titlul lucrării

Semnătura cadru didactic îndrumător,

2446



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

ACORD DE PARTENERIAT

         Încheiat între:
 Şcoala  Gimnazială  Nr.4  Lugoj,  Jud.  Timiş  –  reprezentată  prin  director  prof.  Sîrbu

Gabriela-Monica, respectiv prof. Petrescu Ana-Maria;

 Grădiniţa/
Şcoala...................................................................................................................reprezentată
de
director.......................................................................................................................şi  ...........
..................................................................................................................................................
.......,   cadre didactice îndrumătoare participante  la  concursul regional  ,,SĂRBĂTORILE
PRIMĂVERII’’ ediţia   a  VIII-a, anul şcolar 2021-2022, în calitate de parteneri.

    Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar         2021 - 2022, semestrul II.

      Şcoala  coordonatoare se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului grădiniţelor şi şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
 Să organizeze o expoziţie cu lucrările preşcolarilor, şcolarilor;
 Să asigure jurizarea lucrărilor prin corectitudine;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele cu premiile obţinute la concurs;

          
       Grădiniţa/Şcoala parteneră se obligă:

 Să înscrie preşcolarii, elevii în concurs;
 Să respecte regulamentul concursului;
 Să distribuie copiilor participan i diplomele ob inute;ț ț
 Să permită copiilor să-şi expună liber creativitatea fără intervenţia educatorului/învăţătorului;

         Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata concursului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit.

                        Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie.
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Iubim să dăruim ZÂMBETE
-proiect educaţional extraşcolar de voluntariat-

                                                                                              Prof. Samsonescu Maria-Alina
                                             Şcoala Gimnazială „Ion Muceleanu”, Fântâna Mare, Suceava

Titlul proiectului :“Iubim să dăruim ZÂMBETE” 
Perioada de desfă urareș  : februarie-iunie 2022
Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate : 63 de elevi, 7 cadre didactice
  Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
          - elevii şcolii ;
          - copiii din medii defavorizate;
          - batrânii din comună ;
          - bătrânii de la Biserica “Sf. Gheorghe” ;
         - persoane din sat cu posibilităţi financiare reduse.
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
        “Iubim să dăruim ZÂMBETE” ,
       “Bucurii pentru copii”, februarie 2022
       “Mărţisor în dar”, martie 2022
       “Ochii bunicilor- izvor de inţelepciune ”, aprilie 2022
      “ Respect pentru bătrânii noştri ”, mai 2022
      “ Mereu în acţiune”, iunie 2022
Impactul educativ estimat asupra grupului intă i asupra beneficiarilorț ș
     -  Creşterea  interesului  elevilor  faţă  de  problemele  din  comunitatea  locală,  faţă  de  problemele
copiilor/bătrânilor defavorizaţi;
    - Înţelegerea responsabilităţilor ce le revin pe viitor elevilor;
    - Manifestarea dorinţei de a se implica în activităţi de voluntariat derulate la nivelul şcolii şi la nivel local ;
    - Bucuria de a dărui ;
    - Interac iune directă;ț
    - Socializare;
    - Dezvoltarea comportamentelor adecvate în context non-formal;
    - Dezvoltarea abilită ilor de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilită ilor.ț ț

 Prezentarea proiectului
     Proiectul desfăşurat reprezintă  modalitatea prin care elevii devin conştienţi  de problemele semenilor,
înteleg ce înseamnă binele făcut aproapelui, cum îşi pot exercita drepturile şi responsabilităţile de membri ai
comunităţilor şi cum pot stabili puncte de legătură cu cei din jur. 
    Activităţile de voluntariat aduc mulţumire şi fericire atât persoanelor beneficiare, cât şi voluntarilor şi duc
la crearea de prietenii între aceştia.
    Implicarea în activităţile de voluntariat dezvoltă celor implicaţi abilităţi şi competenţe sociale, cum ar
fi  spiritul  civic,  solidaritatea  şi  toleranţa,  încrederea  în  sine  şi  în  ceilalţi.  Voluntariatul  aduce
conştientizare aspectelor lumii în care trăim şi a legăturii directe dintre lume şi noi.  
  În urma implicării  în activităţi de voluntariat, elevii  vor fi  capabili  să vadă lucrurile prin ochii celor
aflaţi în dificultate. 

Scopul proiectului este de a forma şi responsabiliza elevii de la coala Gimnazială ,,Ion Muceleanu”, FântânaȘ
Mare, în spiritul implicării voluntare în acţiuni de voluntariat şi soluţionării unor probleme sociale, culturale şi
educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc.
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Obiectivele specifice ale proiectului;
- Dezvoltarea la elevi a spiritului civic, a toleranţei şi solidarităţii faţă de semenii noştri ;
- Implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale;
- Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau educaţionale

din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie;
- Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat;
- Dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale prin derularea de activităţi  aducătoare de venit,  prin care se

acumulează resursele materiale necesare derulării proiectelor;
- Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală;
- Dezvoltarea spiritului de întrajutorare; 

-    Oferirea de oportunită i de învă areț ț  ;
          -      Încurajarea voluntarilor să dobândească sau să- i dezvolte ini iativa, angajamentul i ingeniozitateaș ț ș
prin participarea la acest program.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
- Copiii din medii defavorizate;
- Bătrânii de la Biserica « Sfântul Gheorghe », Cămin pentru bătrâni.

Beneficiarii direc i i indirec i ț ș ț
- elevii implicaţi în proiect;
-copiii defavorizati din satul Fântâna Mare;
- persoanele identificate în urma unor analize de nevoi şi care se vor bucura de posibilitatea de a-şi rezolva /
ameliora problemele;
-  profesorii care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect, 
-  pǎrintii, comunitatea locală prin familiile elevilor implicaţi în proiect, prin activităţile desfăşurate în cadrul
ei;
- familii  cu mulţi copii din sat, din medii defavorizate;
- bătrânii nevoiaşi.

        Activităţi:
1.  Titlul activităţii;  “Bucurii pentru copii”

   Data/perioada de desfăşurare : Februarie 2022
   Locul desfăşurării : Comuna Fântâna Mare
   Participanţi: elevii Şcolii Gimnaziale « Ion Muceleanu » , Fântâna Mare, cadre didactice, părinţi.
   Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Elevii  Şc.Gimn.  Ion  Muceleanu,  însoţiţi  de  2  profesori  şi  de  2  părinţi  merg  în  sat  la  copiii  din  medii
defavorizate. Se vor achiziţiona alimente şi  articole vestimentare (hăinuţe,  încălţăminte)  pentru copiii  din
medii defavorizate. Li se oferă sprijin umanitar copiilor nevoiaşi, se stabiliesc relaţii de prietenie durabile între
copii. Copiii vor discuta, se vor juca şi vor lega relaţii de prietenie .

2. Titlul activităţii;“Mărţisor în dar” 
Data/perioada de desfăşurare;Martie 2022
Locul desfăşurării; Şc.Gimn. „Ion Muceleanu”, Comuna Fântâna Mare
Participanţi : Elevii Şcolii Gimnaziale « Ion Muceleanu », Fântâna Mare, cadre didactice, părinţi
Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Legenda măr i orului- audiere.ț ș
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Elevii vor confec iona măr i oare/felicitări care vor fi expuse spre vânzare, unele vor fi oferite persoanelorț ț ș
dragi.
Se va organiza un atelier practic de confec ionare a măr i oarelor, apoi o expozi ie de vânzare a măr i oarelorț ț ș ț ț ș
confec ionate. Din vânzarea mărţişoarelor se vor procura jucării i articole vestimentare pentru copiii afla i înț ș ț
dificultate.

3. Titlul activităţii;“Respect pentru bătrânii noştri ” 
            Data/perioada de desfăşurare; Aprilie 2022
           Locul desfăşurării;  Şc.Gimn. „Ion Muceleanu”,  Biserica « Sfântul Gheorghe »,  Serviciul Social –
Cămin pentru bătrâni
       Participanţi: Elevii ŞcoliiGimnaziale”Ion Muceleanu”, Fântâna Mare, cadre didactice, părinţi
Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Vizită la Biserica « Sfântul Gheorghe », Serviciul Social – Cămin pentru bătrâni.
Se oferă ajutor bătrânilor constând în produse alimentare, de igienă, necesare acestora.
Se vor derula acţiuni de curătenie desfăşurate în curtea bisericii, se vor planta flori şi pomi.
Eevii vor discuta cu bătrânii, le vor cunoaşte poveştile de viaţă, vor primi sfaturi de la aceştia.

4. Titlul  activităţii;“ Ochii bunicilor-izvor de inţelepciune ” 
    Data/perioada de desfăşurare : Mai 2022
    Locul desfăşurării : Şc.Gimn. „Ion Mucelanu”, Fântâna Mare, Comuna Fântâna Mare
   Participanţi : elevii Şcolii Gimnaziale « Ion Muceleanu », Fântâna Mare, cadre didactice , Părinţi
Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Vom merge în vizită la bătrânii din sat. 
Pentru această activitate, cadrele didactice împreună cu părinţii elevilor achiziţionează pentru bătrânii din sat
alimente şi produse de primă necesitate.
Vom merge apoi în vizită la aceştia, vom purta discuţii din care elevii să tragă poveţe necesare vieţii.
Copiii îi vor ajuta pe batrani la treburile gospodăreşti.

5. Titlul activităţii :“Mereu în acţiune” 
        Data/perioada de desfăşurare : Iunie 2022
Locul desfăşurării : Şc.Gimn. “Ion Mucelanu”, Comuna Fântâna Mare
    Participanţi : Elevii Şcolii Gimnaziale“Ion Muceleanu”, Fântâna Mare, cadre didactice, părinţi
Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Se urmăreşte continuarea proiectului şi pe perioada vacanţei de vară.
Copiii vor da dovadă de dăruire şi implicare în viaţa persoanelor cu situaţie materială precară. Se oferă sprijin
moral şi material persoanelor din medii defavorizate: copii, bătrâni, pentru a realiza că nu sunt singuri. Aceste
persoane vor fi vizitate periodic, li se vor achiziţiona produse necesare, vor fi ajutaţi în gospodărie.
Elevii vor oferi sprijin şi ajutor copiilor la teme, la lecţii. Se realizează un cerc de lectură, discuţii pe baza
lecturilor de vacanţă.

Graficul activită ilor din proiectț
“Iubim să dăruim ZÂMBETE” , februarie-iunie 2022
“Bucurii pentru copii”, februarie 2022
“Mărţisor în dar”, martie 2022
“ Respect pentru bătrânii noştri ”, aprilie 2022
“ Respect pentru bătrânii noştri Ochii bunicilor-izvor de intelepciune ”, mai 2022
“ Mereu în acţiune”, iunie 2022
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Rezultate calitative i cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectuluiș
- Dezvoltarea abilită ilor de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilită ilorț ț  ;
- Manifestarea dorinţei de a se implica în activităţi de voluntariat derulate la nivelor şcolii şi la nivel local ;
- Creşterea interesului elevilor faţă de problemele din comunitatea locală,  faţă de problemele persoanelor
defavorizate;
- Cunoasterea pove tilor de via ă spuse de bătrânii de la Mănăstire;ș ț
- Sfaturi primite de la bătrâni;
- Con tientizarea faptului că semenii lor îi apreciază i îi pre uiesc, insuflându-le sentimentul apartenen ei laș ș ț ț
acela i mediu social;ș
- Cre terea stimei de sineș  ;
- Bucuria de a dărui ;
- Implicarea continuă a elevilor în activităţi extrascolare si extracurriculare; 
- Ridicarea prestigiului scolii;
- Implicarea continuă a copiilor în realizarea activităţilor propuse.

  Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
  - monitorizarea participării active a elevilor pe tot parcursul activităţilor propuse;
  - observa ia directă: comportamentul elevilor din timpul activită ilorț ț
  - albumul cu fotografiile activităţilor;
  - chestionare de satisfacere a beneficiarilor, a gradului de realizare a obiectivelor;
  - realizarea produselor elevilor, ac iune finalizată printr-o expozi ie cu vânzare;ț ț
  - sporirea cunostinţelor elevilor despre interelaţionare, prietenie, toleranţă, acceptare;
  - aprecierea oportunităţii programului de către elevii participanţi;
   -calitatea materialelor finale (afise, fotografii); 
- implicarea si rezolvarea sarcinilor de către organizatori/cadre didactice participante.

Modalită i de asigurare a continuită ii /sustenabilită ii proiectuluiț ț ț
     Continuitatea proiectului va fi susţinută prin alte activităţi extraşcolare, prin implicarea activă a câtor mai
mulţi elevi în proiecte viitoare. 
    Cu ocazia acestui proiect, echipa constituită din cadre didactice i elevi î i va continua activitatea i dupăș ș ș
finalizarea proiectului. 
     În situaţia în care se vor identifica fonduri, echipa actuală va dezvolta noi proiecte într-o manieră cât mai
atractivă pentru elevi, pornind de la experimenţa trecută. 
   Experienţa acumulată în timpul celor cinci luni ale derulării proiectului ne va ajuta să ne orientam mai
repede si mai usor în activitatea viitoare. Continuarea proiectului se va centra pe sugestiile primite i  peș
propunerile inovatoare ale participanţilor la proiect. Pe viitor, ne propunem să atragem un număr cât mai mare
de elevi care să participe la activităţile proiectului.

Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns
Lipsa interesului unor elevi care nu sunt obişnuiţi cu astfel de activităţi ;
Reticenţă din partea părinţilor ;
Refuzul unor familii de a primi ajutor.

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare
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- albumul cu fotografii; 
- promovare pe site-ul şcolii ;
-  prezentarea activităţii în cadrul comisiilor metodice si a lectoratelor cu părinţii; 
-portofoliu cuprinzând: proiectul, protocoale ale activităţilor derulate.
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..Faptele bune, ne fac mai buni’’- proiect educa ionalț

Prof, Stoica Maria - coala Profesională Mogo e tiȘ ș ș

ARGUMENT:

          Fiecare copil este unic i î i are propria sa valoare, indiferent de problemele pe care le prezintă înș ș
procesul de învă are colară, indiferent de coala de provenien ă, de mediul în care trăie te. ț ș ș ț ș

Cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieţii din mediul rural/urban, stabilirea de relaţii sincere, acordarea
de ajutor colegial, între copiii de la sat şi cei de la oraş, între copiii cu vârste diferite sunt argumente ce susţin
acest proiect.

          Problematica vastă şi amplă a educării copiilor în general şi a copiilor cu CES în special trebuie să ne
preocupe datorită faptului că procesul de recuperare sau ameliorare necesită sprijin, necesită o reconsiderare a
modelelor de educa ie şi suplimentarea metodelor tradiţionale de instruire, pentru valorizarea, socializarea  iț ș
integrarea socială a toturor copiilor. Prin contactul direct cu elevii din învăţământul de masă şi participarea
alături de ei la diverse activităţi se va realiza diminuarea izolării, a marginalizării acestora şi se va îmbunătăţi
capacitatea de comunicare, de sprijinire i relaţionare interpersonală. ș

SCOPUL  PROIECTULUI:

 Sprijinirea  i  promovarea  integrării  în  comunitate  a  copiilor  cu  dizabilită i  printr-un  proces  deș ț
normalizare a vie ii acestora;ț

 Oferirea  posibilităţii  de  a  cunoaşte  diferite  aspecte  ale  vieţii  din mediul  rural/urban pentru copiii
implicaţi în proiect;

 Stabilirea  de  legături  între  copiii  de  la  sat  şi  cei  de  la  oraş,  între  copiii  cu  CES  i  elevii  dinș
învă ământul de masă;ț

 Stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni;

 Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, în vederea realizării sarcinilor date;

 Formarea şi consolidarea simţului estetic;

 Stimularea activităţii în grup;

 Dezvoltarea interesului pentru actul creativ.

OBIECTIVE:

 Facilitarea  comunicării  în  vederea  socializării,  adaptării,  acceptării  copiilor  i  a  ameliorăriiș
comportamentelor ;

 Stimularea responsabilită ii în diverse situa ii de via ă;ț ț ț
 Sensibilizarea comunită ii în vederea exersării de noi comportamente i atitudini cerute de procesulț ș

integrării;
 Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi în

proiect;
 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii şcolilor implicate în acest proiect;
 Dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice din unităţi de învăţământ diferite;
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 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, diversificarea
acestor activităţi şi marirea numărului lor în viitor;

 Cunoaşterea specificului vieţii din mediul rural/urban;
 Realizarea unei colaborări între cadrele didactice ale şcolilor participante la parteneriat;
 Organizarea de activităţi educative extraşcolare;
 Exersarea deprinderilor de orientare i deplasare corectă în mediul ambiant (prin vizitele la unită ileș ț

colare partenere din localită i diferite).ș ț

FINALITĂ I A TEPTATE:Ț Ș

 Dezvoltarea însu irilor pozitive ale personalită ii copiilor de vârste i probleme diferite;ș ț ș

 Formarea unor abillită i de socializare i rela ionare cu cei din jur;ț ș ț
 Valorificarea i valorizarea eficientă a resursei umane;ș
 Formarea capacită ii copiilor de a coopera în cadrul unei activită i, de a oferi i de a primi sprijin;ț ț ș
 Optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere i să se autocreeze prin întâlnirea cuș

celălalt;
 Cultivarea sentimentului acceptării necondi ionate, al siguran ei i al încrederii în sine;ț ț ș
 Implicarea cadrelor didactice în dezvoltarea practicilor de educa ie incluzivă în coli.ț ș

GRUPURI  ŢINTĂ:
 Elevii colii Profesionale Mogo e tiȘ ș ș

PARTICIPANŢI  LA  PROIECT:

 Elevi de la coala Gimnazială HadâmbuȘ
 Elevi de la coala Hansel i Gretel Ia iȘ ș ș
 Directorii şcolilor;
 Părinţii elevilor participanţi;
 Reprezentanţi ai comunităţii locale (Primăria Mogo e tiș ș )

LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI:

 Parcul Copou Ia iș
 Şcoala Gimnazială Hadâmbu
 coala Profesională Mogo e tiȘ ș ș
 coala Hensel i Gretel Ia iȘ ș ș

PERIOADA  DE  DERULARE  A  PROIECTULUI:

An colar 2021-2022ș

RESURSE:

A. Umane - participanţii la proiect

B. Materiale -  panouri, pliante, aparate de fotografiat, CD, calculator, felicitări, invita ii, diplomeț
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C. Financiare – sponsorizări

D. Temporale – anul şcolar 2021-2022

EVALUARE:

 Verificarea şi aprecierea portofoliilor realizate de fiecare clasă participantă la proiect;

 Realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor şi al părinţilor privind eficienţa proiectului;

 Expoziţie cu lucrările participanţilor la proiect- desene ilustrative, portofolii şi proiecte; fotografii şi
imagini de la activităţi;

 Realizarea  unui  PPS in care  este  prezentat  proiectul,  derularea  lui,  cât  şi  imagini  din activităţile
susţinute,

MATERIALE FOLOSITE LA MEDIATIZAREA PROIECTULUI

 interviuri

 afi eș

 invita iiț

 pliante

PROMOVAREA PROIECTULUI

 afi e, portofolii, albume de fotografii, materiale ilustrateș

 CD-uri cu aspecte din activită ile desfă urateț ș

 postarea pe diverse site-uri a produselor activită iiț

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR:

Nr.crt Tema activităţii: Locul activităţii Perioada:

1. Contactarea partenerilor direct

Elaborarea i redactarea proiectuluiș

colile coordonatoareș Septembrie

2021

2. Prezentarea  proiectului,  informarea  copiilor  despre
activită ile incluse în proiectț

sălile de clasă

partenerii

Noiembrie 

2021

3. Să ne cunoa tem!ș

Oferim zâmbete i daruri de Crăciun!ș

Şcoala   Profesională
Mogo e tiș ș

Decembrie

2021

4. ”Măr i oare – simbolul primîverii”ț ș voala  GimnazialăȘ Martie 2022
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Hadâmbu

6. ”Faptele noastre bune în imagini” coala Hensel i GretelȘ ș
Ia iș

Mai 2022

7. ,, Ziua Copilului e azi şi Ziua Prieteniei ” Parcul Copou Ia iș Iunie 

2022

7. Expozi ia noastrăț Scolile partenere Noi/Iunie
2022

2456



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT
CRACIUNUL-BUCURIE PENTRU TOTI

Prof . Tăucean Alina
Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici

ECHIPA DE PROIECT:
Prof. 
Prof 
Parteneri i echipa de implementare a proiectuluiș  (voluntari)
Cadre didactice din ANEXA 1
Scopul proiectului : Sprijin umanitar oferit copiilor proveni i din familii  defavorizate , din ora ulț ș
Curtici
Perioada de desfă urare 15.11.2021-24.12.2021ș
Obiective :

 Responsabilitatea elevilor i a cadrelor didactice prin implicarea în ac iuni de voluntariat ș ț
 Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele sociale

            
Rezultate a teptateș   :

 Descoperirea de către fiecare copil a propriei identită i , a autonomiei i dezvoltarea unei imagini deț ș
sine pozitive

 Întarirea parteneriatului între coală i societateș ș
                 Indicatori de realizare :

 Realizarea de pachete care con in articole vestimentare , căr i , jucării i alimente neperisabile. ț ț ș
 Distribuirea acestor pachete famililor nevoia e .ș

    
     Resurse financiare :

 Extrabugetare : dona ii părin i i cadre didacticeț ț ș
  
Calendarul activită ilor :ț

 În perioada 15.11.2021-20.12.2021 se colectează produsele
 Realizarea pachetelor pentru fiecare familie din dona ii în perioada 20-22.12.2021ț
 Împăr irea pache elelor (voluntariatul ) se desfă oară în perioada 22-24.12.2021ț ț ș

2457



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

ANEXA 1

Parteneri i echipa de implementare a proiectuluiș

Nr. Crt Nume-Prenume Unitatea de învă ământț
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Proiect educativ de voluntariat pentru implementarea
STRATEGIEI NA IONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ „ANOTIMPUL CUNOA TERII”Ț Ș

         Prof. Liliana Lupa cu, ș Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui
Prof. Elena Alexa, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui

Structură:

I. COORDONATORI PROIECT: ...
II. VOLUNTARI SNAC: ...
III. INFORMAŢII DESPRE APLICANT: ...
IV. INFORMAŢII DESPRE PROIECT:
a) Titlul:  ANOTIMPUL CUNOA TERIIȘ
b) Domeniul: civic
    Tipul de educaţie în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare comunitară - voluntariat
c) Tipul de proiect: local

                   

V. REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE)
1. Număr de elevi implicaţi
           Total: 40 de elevi  
2. Activităţi:

1. Început de drum- prezentarea proiectului

2. Despre prietenie- sărbătoarea Crăciunului

3. Comunicarea prin joacă- promovarea jocurilor copilăriei

4. Despre anotimpuri, despre coală, despre noi  – ș atelier de pictură, selfie-uri, proiecte

5. Cunoa terea i autocunoa terea sunt o izbândă ș ș ș - evaluarea proiectului

       Activităţi:
 activităţi de socializare a persoanelor defavorizate / cu cerinţe educative speciale;

 activităţi de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale  în societate;

 activităţi de voluntariat a elevilor şi profesorilor implicaţi în proiect;

 realizarea în comun a unor produse utile;

 jocuri, work-shopuri, expozi ii.ț

VI. PREZENTAREA PROIECTULUI
a) Argument, justificare, context 

Lumea de azi evoluează într-o direcţie nouă. Învăţăm să nu trăim într-un univers al excluderii, ci   într-o
societate  a  incluziunii,  căci  vorbim tot  mai  mult  de  incluziune socială.  Societatea  incluzivă nu  mai  face
diferenţe între oameni, promovează principiile egalităţii în drepturi şi al egalităţii de şanse şi de acces pentru
toţi copiii/elevii/cetăţenii acesteia.
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Şcoala are o misiune clară în acest  sens,  aceea de a oferi  tuturor copiilor  posibilitatea de a-şi forma
competenţe, de a le crea condiţii să şi le exprime, de a simţi bucuria copilăriei şi de a descoperi lumea care-i
înconjoară. 

Motivăm ideea proiectului de faţă prin nevoia elevilor şi a persoanelor cu nevoi speciale de a participa
practic la diferite activită i  care presupun mi care,  socializare i  creativitate în mediul  social  apropiat.  Înț ș ș
cadrul acestui proiect se urmăre te, de asemenea, atât stimularea creativită ii copiilor cunoscute sub diverseș ț
forme de manifestare, cât i implicarea elevilor i a cadrelor didactice în valorificarea produselor muncii.  ș ș

Desigur că reuşita implementării acestui proiect nu se poate realiza dacă nu insistăm pe stimularea şi
îmbunătăţirea tehnicilor de comunicare, ce sunt întotdeauna altele în funcţie de emitent şi  de receptor, în
funcţie  de mesajul  pe  care  vrem să îl  transmitem.  Cu atât  mai  mult,  acest  proiect  de  voluntariat  este  o
provocare şi o dovadă a transgresării oricărei bariere în realzarea actului de comunicare, cu cât partenerul
beneficiar este o şcoală cu nevoi speciale, în care elevii sunt copii cu grave deficienţe de ordin psihomotor şi
somatic.  Pentru  ca  proiectul  să-şi  atingă  scopul,  aplicanţii  şi  beneficiarul  ţin  cont  de  celelalte  elemente
necesare funcţionării comunicării: codul (limba vorbită) – deşi beneficiarii se exprimă greoi, elevii voluntari
îşi  concentrează  atenţia  şi  voinţa  în  transmiterea  şi  receptarea  mesajului,  exersând astfel  şi  abilităţile  de
integrare  pe  care  le  urmărim în  acest  proiect;  canalul  de  realizare  a  comunicării  (în  funcţie  de  tipul  de
activitate  acesta  va  fi  aerul,  cartonaşul,  felicitarea,  desenul,  undele  sonore);  contextul  (mediul  care  oferă
siguranţă beneficiarilor).

Deoarece acest proiect de voluntariat se derulează în parteneriat cu elevi cu nevoi speciale,
mizăm pe diferitele căi de comunicare, în afara vorbirii. Insistăm pe gândire, ascultare, vorbire şi limbajul
nonverbal (limbajul corpului, mesaje scrise, limbajul semnelor). Activităţile pe care ni le propunem în acest
proiect vizează relaţionarea cu semeni aflaţi în dificultate pe care elevii şi profesorii voluntari să-i încurajeze
să se exprime, să spună ce gândesc, să practice abilităţi de comunicare (de exemplu, gesturi cu mâinile şi cu
faţa). De asemenea, voluntarii vor demonstra o atitudine constructivă arătându-şi respectul şi sensibilitatea
faţă de beneficiari.

b)  Scop: Creşterea interacţiunii şi a incluziunii sociale prin realizarea în comun a unor activităţi cu caracter
informaţional, asistenţial şi aplicativ. 

c) Obiective generale:
- dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
- încurajarea implicării elevilor şi cadrelor didactice ca voluntari în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în
dificultate;
- realizarea incluziunii şi implicării persoanelor aflate în dificultate în acţiuni educaţionale care promovează
incluziunea;
- dezvoltarea educaţională a voluntarilor.
Obiective specifice: 

1. iniţierea de programe de acţiune comunitară între voluntari şi beneficiari;

2. stimularea şi  dezvoltarea abilităţilor  de comunicare a persoanelor cu nevoi  speciale prin activită iț
creative, plastice, dans, sport;

3. încurajarea elevilor/profesorilor/părinţilor de a participa la acţiuni comunitare.

d) Calendarul activităţilor     
4. Început de drum- prezentarea proiectului

5. Despre prietenie- sărbătoarea Crăciunului
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6. Comunicarea prin joacă- promovarea jocurilor copilăriei

7. Despre anotimpuri, despre coală, despre noi  – ș atelier de pictură, selfie-uri, proiecte

8. Cunoa terea i autocunoa terea sunt o izbândă ș ș ș - evaluarea proiectului

e) Grupul ţintă:

Beneficiari direcţi: elevii (voluntari i beneficiari);ș

Beneficiari indirecţi: profesori, părin i, membri ai comunităţii locale.ț

f) Durata: pe parcursul unui semestru sau an colar.ș
g) Rezultate aşteptate: comunicare, socializare, incluziune socială, educaţie pentru viaţă.

h) Monitorizarea: urmărirea desfăşurării activităţilor conform calendarului.

 i) Evaluarea: produse finale, fotografii, procese-verbale.

j) Activităţi de promovare/mediatizare, diseminare
-  popularizarea activităţilor pe site-urile institu iilor implicate, la şedinte şi întâlniri cu părinţii şi membri aiț
comunităţii locale, expoziţii.

k) Bugetul proiectului
Surse de finanţare: autofinanţare.
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PROIECT EDUCA IONALȚ
„Să învă ăm despre emo ii i sentimente”ț ț ș

-nivel gimnazial-
Iuliana Munteanu

                                                                                                            tefania VoicuȘ
coala Gimnazială Nr.195, Bucure ti Ș ș

                                                                                                            
ARGUMENT:

Starea emoţională pe care un copil o trăieşte într-o anumită situaţie socială joacă un rol important în
modul de finalizare a procesului de rezolvare de probleme. Sentimentele imediate pe care le trăieşte un copil,
afectele  pe  care  le  manifestă,  precum  şi  caracteristicile  mai  stabile  cum  sunt  deprinderile  copilului  de
recunoaştere a propriilor sentimente sau ale celorlalţi sau, în unele cazuri, stările de furie, pot influenţa paşii
parcurşi în cadrul procesului de rezolvare de probleme. (Branden-Muller, Elias, Gara, si Schneider, 1992;.
Grahamet al, 1992; Quiggle, Garber, Panak, si Dodge, 1992).

Copiii care sunt extrem de furioşi, supăraţi sau trişti, spre exemplu, probabil vor avea dificultăţi de
codificare şi interpretare corectă a indicilor, dificultăţi în formularea obiectivelor şi răspunsurilor care să îi
orienteze spre relaţii pozitive, şi în selectarea şi angajarea răspunsurilor adecvate (Crick şi Dodge, 1994). Cu
alte cuvinte, atunci când copiii trăiesc un nivel ridicat de emoţie într-o situaţie socială este mai puţin probabil
că vor putea să se oprească şi să se gândească înainte de a acţiona. Înainte ca ei să poată învăţa şi folosi
deprinderile trebuie să fie capabili  să recunoască modul în care ei  şi  alţii  se simt într-o anumită situaţie.
Recunoaşterea sentimentelor este primul pas în învăţarea modului în care să se oprească şi să se gândească.

SCOPUL: 
-Creşterea  capacitatii elevului de identificare a emoţiilor de bază şi a gradului de conştientizare a

modului în care oamenii îşi manifestă diferenţiat sentimentele.
-Familiarizarea elevilor cu strategii simple, cum ar fi vorbirea cu sine, pentru a putea identifica şi

gestiona propriile lor sentimente.
        OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

Familiarizarea elevilor cu strategii  simple, cum ar fi  vorbirea cu sine, pentru a putea identifica şi
gestiona propriile sentimente;

Identificarea emoţiilor de bază şi a gradului de conştientizare a modului în care oamenii îşi manifestă
diferenţiat sentimentele;
        REZULTATELE I BENEFICIARII PRINCIPALI:Ș

- imagini cu emo ii, prezentate cu scopul de a recunoa te, identifica i denumi emo ii de bază i ț ș ș ț ș a ajuta
copiii să înveţe să se oprească şi să se gândească înainte de a acţiona;

- activită i de informare despre emo ii înso ite de crea ii realizate de către elevii participan i;ț ț ț ț ț
- desene cu diverse emo ii i experien e afi ate la avizierul colii;ț ș ț ș ș
- o bro ură cu mesaje despre strategii care îi vor ajuta pe elevi să oprească un conflict social i  să seș ș

gândească la propriile emo ii.ț

           REZUMATUL PROIECTULUI:
Acest program este conceput pentru a ajuta copiii să înveţe să se oprească şi să se gândească înainte

de a acţiona. Punctul central al proiectului este să ofere posibilitatea copiilor de  a-şi recunoaşte propriile
sentimente.

Lecţiile îi înva ă pe copii cum să recunoască, să identifice şi să denumească opt emoţii de bază (fericit,ț
trist,  agitat, mul umit, enervat, relaxat, speriat, în siguran ă). Subliniez  faptul că oamenii simt (şi îşi exprimă)ț ț
emoţiile prin cuvinte, feţele şi trupurile lor şi de asemenea, faptul că oamenii simt emoţiile în diferite grade. 
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Proiectul este conceput pentru a introduce mai multe strategii  de bază care vor ajuta copiii  să se
oprească în timpul unui conflict social şi să se gândească în mod activ la felul în care se simt. Aceste strategii
– în special „vorbirea cu sine” – îi  pregătesc pe copii pentru învăţarea, exersarea şi aplicarea deprinderilor.

GRUPUL INTĂȚ  care va fi implicat în proiect: elevii din clasele V-VIII. 
BENEFICIARII PROIECTULUI:
Proiectul  cuprinde activită i de consiliere de grup desfă urate cu elevii din clasele V-VIII. ț ș

            ACTIVITĂ I PROPUSE:Ț
1. Chestionarul emo iilor;ț
2. Recunoa terea i identificarea emo iilor;ș ș ț
3. Asocierea sentimentelor cu situa iile;ț
4. Identificarea sentimentelor pe baza reac iilor fiziologice;ț
5. Gradarea sentimentelor – furia;
6. Recunoa terea i Controlul sentimentelor;ș ș
7. Limbajul interior.

 Proiectul  “Să învă ăm despre emo ii i sentimenteț ț ș ”  î i propune să contribuie la învă area despreș ț
emo ii i sentimente  prin activită i educative adresate elevilor.ț ș ț
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: noiembrie 2021- februarie 2022
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Proiect Educa ionalț
„ Sănătatea socială a preadolescentului”

 

                                                                                                                  Profesor: Panait Mihaela
                                                                                                                  Profesor: Vlădan Maria

                                                                                                           coala Gimnazială Nr.195, Bucure tiȘ ș

 ARGUMENTUL PROIECTULUI:
Tulburările  de sănătate  mintală reprezintă  principala  cauză de dizabilitate  în  rândul  copiilor  iș

adolescen ilor la nivel global. Nevoile de dezvoltare emo ională i socială sunt extrem de importante deoareceț ț ș
asigura sănătatea mintală a viitorilor adul i i succesul lor profesional si cresterea  nivelului de pregătire aț ș
copiilor pentru învă area academică.ț

Nevoia  ca  în  coală  copiii  să  fie  implica i  în  activită i  menite  să  le  faciliteze  dezvoltareaș ț ț
managementului  emotiilor  si  a  abilită ilor  de  rela ionare  socialăț ț  rămâne  acută,  în  condi iile  în  care,ț
conform datelor oferite de Organiza ia Mondială a Sănătă ii, 1 din 5 copii de vârstă colară are o dificultateț ț ș
emo ională sau de comportament, iar comportamentele de bullying (hăr uire fizică, verbală, socială, repetată, aț ț
unui copil de către un alt  grup de copii) sunt extrem de frecvente. Excluderea din grup, izolarea socială,
amenin area cu violen a fizică sau umilirea, violen a fizică i distrugerea bunurilor personale, interdic ia de aț ț ț ș ț
vorbi/interac iona cu un alt coleg, răspândirea de zvonuri cu caracter denigrator sunt comportamente specificeț
de bullying cu care copiii se întâlnesc frecvent în mediul colar.ș

      SCOPUL:
Prin  parcurgerea  proiectului  de  dezvoltare  a  abilitatilor  sociale  si  de  management  al  conflictului  se

urmăre te sprijinirea elevilor în procesul de dezvoltare a abilită ilor de func ionare socială i emo ională înș ț ț ș ț
strânsă corela ie cu specificul i nevoile de dezvoltare ale fiecărei etape de vârstă.ț ș

OBIECTIVE GENERALE:
Urmare a realizării activită ilor propuse în cadrul proiectului de sănătate sociala, preadolescentii: ț

1. Îsi dezvoltă principalele abilită i socialeț , necesare func ionării în societate: ț
a.Abilitatea de a ini ia i men ine o rela ie interumană; ț ș ț ț
b.Abilitatea de a împăr i obiecte i resurse în vederea cooperării în activită i de grup; ț ș ț
c.Abilitatea de negociere i management al conflictului, în vederea prevenirii/ diminuării comportamentelorș
agresive; 
2. Î i educa capacitatea de a construi o imagine de sine completăș , cu con tientizarea resurselor iș ș
provocărilor personale; 
3. Dobândesc  instrumente necesare  integrării  în  grupul  de  egali  dar  i  gestionării  presiunii  cătreș
comportamentele de risc care apar uneori în grupurile de copii; 
4. Identifică  corect comportamente  de bullying apărute în mediul colar; ș

OBIECTIVELE SPECIFICE:
Elevii vor învăţa:
- să identifice caracteristicile rela iilor de prietenie;ț
- să înve e abilită i eficiente de management al conflictului; ț ț
-să examineze aspectele pozitive i negative ale presiunii prietenilor;ș
-să identifice consecin ele rezisten ei la presiunea prietenilor;ț ț
-să înve e modalită i eficiente de a face fa ă ridiculizării i respingerii; ț ț ț ș
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PERIOADA DE IMPLEMENTARE: an colar 2021-2022ș

GRUPUL INTĂ Ț care va fi implicat în program: elevii din clasele V-VIII

ACTIVITATI PROPUSE:
1. Activitatea 1 ” Dovezi de prietenie”, obiectiv: să identifice caracteristicile rela iilor de prietenie;ț
2. Activitatea 2 „Certuri cu prietenii”, obiectiv: să înve e abilită i eficiente de management al conflictului; ț ț
3. Activitatea 3 “Presiunea prietenilor”, obiective : să examineze aspectele pozitive i negative ale presiuniiș
prietenilor si să identifice consecin ele rezisten ei la presiunea prietenilor;ț ț
4. Activitatea 4 “Ridiculizat si respins”, obiectiv:  să înve e modalită i eficiente de a face fa ă ridiculizării iț ț ț ș
respingerii
5. Activitate 5 “Chestionar de evaluare”

REZULTATE OBTINUTE:
-   afise/postere  ce  contin  afirmatii  despre  prietenie,  situatii  de  presiune  negativa  si  pozitiva  din  partea
prietenilor, alternative despre rezolvarea unor conflicte;
- activitati de consiliere despre abilitatile sociale si de management al conflictului ;
-desene cu diverse situatii de conflict sau comportamente de risc afisate la avizierul scolii; 
-un panou cu mesaje despre prietenie si despre lucrurile pozitive invatate intr-un conflict.
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Planificarea i evaluarea în activită ile desfă urate cu copiii cu CESș ț ș

 IVAN SILVIA-MARINA, coala Gimnazială Nr.2, CaracalȘ
MEDIN U ELENA-CLAUDIA, coala Gimnazială Ferdinand I, Bucure tiȚ Ș ș

         PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
            În activitatea desfă urată in colectivul copiilor cu CES, am urmărit proiectarea i realizarea într-un altș ș
demers a activită ii instructiv-educative, diferit de cea tradi ională, acest lucru permi ându-mi să-mi pun înț ț ț
valoare  experien a  prin  activită i  cu  caracter  integrat,  într-o  abordare  interdisciplinară.  Am  consultatț ț
permanent  surse  de  documentare  pentru  a  asigura  caracterul  tiin ific  al  con inuturilor  i  demersurilorș ț ț ș
didactice i bogă ia acestora i am ordonat corespunzător temele, revizuind periodic bugetul de timp alocatș ț ș
fiecărei teme în func ie de interesul copiilor.ț
            inând seama de principiile i cerin ele noului Curriculum pentru învă ământ pre colar am parcurs oȚ ș ț ț ș
serie de demersuri educa ionale în scopul de a selecta obiectivele, resursele necesare i de a identifica tipurileț ș
de activită i de învă are care conduc la atingerea acestora.   ț ț
            Consider că în atingerea obiectivelor propuse este foarte importantă o foarte buna comunicare iș
rela ionare atât în interiorul cât i în afara unită ii, cu personalul nedidactic al unită ii, cu echipa managerialăț ș ț ț
cât i cu comunitatea i familiile pre colarilor. ș ș ș

      EVALUAREA ŞI ANALIZA ACTIVITĂŢILOR  
            Evaluarea are scopul de a urmări progresul copilului în raport cu el însu i. De aceea, la începutulș
anului colar s-a făcut o evaluare ini ială a fiecărui copil în cadrul activită ilor pe domenii experienţiale, dar iș ț ț ș
în cadrul jocurilor i activită ilor alese unde copiii se manifestă nestingheri i, creativ i se constată mai u orș ț ț ș ș
cuno tin ele.  Evaluările continue s-au desfă urat  pe întreaga perioadă a anului  colar  prin diferite fi e deș ț ș ș ș
evaluare. 
            Am aplicat probe orale, scrise i am desfă urat o serie de jocuri pentru o observare sistematică înș ș
timpul diferitelor momente ale programului zilnic. Evaluarea de la finele anului colar a urmărit verificareaș
cuno tin elor  copiilor  acumulate  pe  parcursul  anului,  aprecierea  stadiului  de  formare  a  deprinderilor  iș ț ș
abilită ilor materializate în modul în care copiii rezolvă sarcinile de lucru.ț
            În desfă urarea activită ilor am utilizat metode i procedee specifice învă ării prin cooperare i amș ț ș ț ș
încurajat plasarea copilului în situa ia de a explora i de a deveni independent, dar nu am renun at la metodeleț ș ț
clasice de transmitere i  asimilare a informa iei punând accent pe joc ca metodă de bază a învă ării.  Amș ț ț
selectat materiale auxiliare diverse, atent alese pe care le-am utilizat conform capacită ilor de învă are.ț ț
            Între metodele de evaluare utilizate am folosit metodele alternative fără a le exclude pe cele clasice,
dintre  modalită ile  alternative  de  evaluare  amintesc:  lucrări  practice,  portofoliile  cu  lucrările  copiilor,ț
aprecierile verbale, autoevaluarea, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, ecusoane, medalii. 

    

INTERRELAŢIONARE-COMUNICARE
   *Interac iunea educatoare-copil ț
            La sosirea în grădini ă s-au purtat scurte discu ii, dialoguri afective cu copiii. Aceste dialoguri suntț ț
punte solidă între cadru didactic i copil, acestea înlesnesc cunoa terea preocupărilor lui. Totodată i se daș ș
posibilitatea copilului să relateze din experien a personală i în plus e i un prilej de depistare a deficien elorț ș ș ț
de vorbire, copilul fiind nevoit să folosească cuvinte diverse, construc ii verbale noi i forme verbale diferite.ț ș
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Dialogul afectiv cu copilul, buna dispozi ie, ata amentul fată de el, îl apropie, îl stimulează, i-l antrenează înț ș ș
participarea activă, cu caracter educativ iar în grupă se creează o atmosferă plăcută, antrenantă.
 *Interac iunea educatoare-familie ț
            Sunt interesată mereu să-mi fac din familie un aliat, să câ tig aprecierea, colaborarea i sprijinul eiș ș
pentru o unitate de cerin e educative, i-am informat de felul în care copiii s-au adaptat la regimul grădini ei,ț ț
manifestările  i  atitudinile  comportamentale  în  grădini ă.  Au  fost  informa i  periodic  despre  rezultatele  iș ț ț ș
progresele copiilor,  am organizat  edin e,  lectorate,  expozi ii  cu lucrările copiilor,  serbări,  lec ii  deschise,ș ț ț ț
discu ii individuale.ț
            Am organizat edin e de consiliere cu părin ii în scopul dezvoltării unor atitudini pozitive fa ă deș ț ț ț
problemele  educative  ale  pre colarilor,  în  eliminarea  discriminărilor  de  orice  natură,  dar  i  importan aș ș ț
frecventării  grădini ei  de  către  copii.  Colaborarea cu părin ii  a  fost  una bună,  deschisă,  ei  participând laț ț
ac iunile desfă urate la grupă, fiind antrena i în procurarea materialelor i mijloacelor necesare.ț ș ț ș
            Atragerea părin ilor în activită ile extracurriculare prin implicarea acestora efectivă în activitate i prinț ț ș
sus inerea materială a unor programe i proiecte a fost i o strategie de a-i face să în eleagă nevoile grădini eiț ș ș ț ț
i de a-i face să fie deschi i către priorită ile unei grădini e moderne, reprezentative pentru comunitatea în careș ș ț ț

trăim. Lista exemplelor poate fi conturată de la receptivitatea pe care au avut-o către auxiliare, sus inereaț
financiară a multor concursuri individuale i colective,  până la atitudini de implicare directă în colectareaș
unor materiale necesare desfă urării procesului instructiv-educativ. ș

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
            Procesul educa ional din grădini ă presupune i forme de muncă didactică complementară activită ilorț ț ș ț
obligatorii. Activită ile extracurriculare prin structură, con inut specific sunt acest tip de activitate.                ț ț
            Am desfă urat ac iuni, precum: plimbări, ie iri în natură i jocuri libere prin care copiii au dobândit oș ț ș ș
cantitate mare de informa ii despre plante i animale, succesiunea anotimpurilor, despre frumuse ile naturii. ț ș ț
            Cu ocazia zilei de 8 MARTIE am sărbătorit mamele copiilor printr-un program special dedicat
acestora. Programul a cuprins o activitate practică, copiii confec ionând felicitări pentru fiin a cea mai dragă.ț ț
            Toate aceste forme de manifestare au fost urmate de discu ii pregătite în prealabil care să-i stimulezeț
pe copii în unele domenii.
            Făcând referire la participarea la diferite concursuri jude ene, interjude ene, na ionale i interna ionaleț ț ț ș ț
pot  să  men ionez că  împreună cu copiii  am ob inut  numeroase  premii  I,  II,  III,  men iuni  i  diplome deț ț ț ș
participare.
Concursuri  la care am participat cu copiii grupei:
-concursul interjude ean: ”În lumea pove tilor”ț ș
 -concursul na ional: ”Bucuriile iernii”ț
-concursul jude ean: ”Sărbătorind copilăria”ț
 -concursul jude ean: ”Micul pompier”ț
-concursul interna ional: ”Micii Olimpici”ț
-expozi ie jude eană :”Culorile toamnei”ț ț
-expozi ie interjude eană: „Personaje din pove ti”.ț ț ș

PARTENERIATE 
            Dinamica schimbărilor prin care trece societatea, rapiditatea informa iilor care trebuie implementateț
impun găsirea unor căi care să asigure o mai bună i rapidă adaptare. Parteneriatele educa ionale rezolvă oș ț
parte a acestei probleme. 
Parteneriate, colaborări derulate:
- Parteneriat cu  Poli ia Municipală ț
- Parteneriat cu Primăria 
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- Parteneriat cu Biblioteca Municipală.
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PROIECT EDUCATIV
PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI PĂRĂSIREA TIMPURIE A ŞCOLII

                   Profesor: Ioniţă Elena Mariana
                                                           Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu Mihăileşti, Giurgiu

1. ARGUMENT.
Liceul tehnologic ,,Tiu Dumitrescu”din oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu este singurul liceu pe

o rază de aproximativ 40 km. Aici  sunt înscrişi  un număr mare de elevi din satele  şi comunele
învecinate dar şi din localitate.

Absenteismul  este  o  problemă socială  gravă  care  reflectă  atitudinea  lipsei  de  interes,  de
motivaţie  şi  încredere  în  educaţia  şcolară  dar  şi  a  lipsei  mijloacelor  de transport  şi  a  resurselor
financiare modeste.

Acesta are mai multe forme:
-absenteism selectiv (reprezentat prin fuga de şcoală de la anumite discipline),
-absenteism generalizat (fuga frecventă care prefigurează abandonul şcolar),
-căutarea singurătăţii (tensiuni intra şi interpersonale),
-dorinţa de a fi cu prietenul,
-atitudine defensivă faţă de sistem.
2. CAUZE:
-ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului,
-de motivaţia şcolară scăzută,
-lipsa de interes,
-anxietate,
-imaginea de sine scăzută,
-sentimente de inferioritate faţă de colegi,
-refuzul de a participa la activităţile şcolare,
-condiţii economice modeste ale familiei,
-familii monoparentale,
-părinţi ocupaţi,
-părinţi plecaţi în străinătate,
-lăsaţi în grija bunicilor iar aceştia nu mai au autoritate asupra lor.
Contextul şcolar determinat de:
-supraîncârcarea programei şcolare,
-comunicare greoaie elev-profesor,
-evaluare subiectivă,
-conflicte cu colegii,
-frustrare,
-o formă de apărare împotriva disciplinei rigide,
-vîrsta elevilor.
La elevii de liceu absenţa de la ore se datorează fricii de evaluare, de eşec, teama de a nu fi

ridiculizat de colegi, de a interacţiona, teama de pedepse, de pierdere a statutului în clasă sau în grup.
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Riscurile  absenteismului  de la  liceu pot fi datorate  şi  unui anturaj dubios, consumului de
alcool, de substanţe interzise, elevul se culcă la ore foarte tîrzii urmărind filme on line neadecvate
vîrstei lor şi neputîndu-se trezi dimineaţa.

3   SCOPUL:
Reducerea absenteismului şi a riscului de abandon se poate face prin încurajarea participării

elevilor la diferite activităţi extraşcolare:
Obiective:
O1- scăderea  numărului de absenţe nemotivate pe termen lung comparativ cu semestrul I,
O2- îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev, elev-elev,
O3- creşterea motivaţiei pentru activităţile şcolare,
O4- încurajarea elevilor să-şi afirme şi descopere aptitudini, interese, idealuri.

1 GRUPUL ŢINTĂ
Este reprezentat de elevii clasei a-XI-a C care au înregistrat la sfîrşitul semestrului I din anul 

şcolar 2020-2021 un număr de 297 de absenţe nemotivate.
1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Semestrul al-II-lea al anului şcolar 2020-2021. Se stabileşte un grafic cu activităţi cu data  de
desfăşurare şi un responsabil al colectivului de lucru. Termen de realizare 1 iulie 2021.

Beneficiari:
-elevii clasei a–XI-a C, cadre didactice, părinţi, Instituţii partenere.

6. ACTIVITĂŢI
TEMA OBIECTIVE DESCRIERE SCOP RESPONSABIL

1. Identificarea 
elevilor din 
grupul ţintă.

Urmărirea 
absenţelor din 
catalog.

Identificarea 
elevilor care au 
înregistrat cele 
mai multe absenţe
nemotivate.

Echipa de 
proiect: diriginte 
şi consilierul 
şcolar.

2.Discuţii
privind  cauzele
absenteismului

       O3
       O4

Se lucrează cu toţi
elevii sau pe 
grupe pentru 
înţelegerea 
motivelor 
absentării. Se 
poate aplica un 
chestionar.

Identificarea 
cauzelor 
absenteismului. 
Se consultă elevii 
cu privire la 
motivele 
absenţelor din 
catalog.

Echipa de proiect

3.Lucrăm
împreună!

O2
O3
O4

Colaborare cu 
diverse Instituţii 
abilitate din 
localitate şi judeţ.

Înţelegerea
efectelor
absenteismului
legal sau moral,
Consultarea
elevilor,
Încurajarea
exprimării
propriilor păreri.

Echipa de proiect
Reprezentanţi  ai
Instituţilor
abilitate,
Biserica locală,
Poliţia locală.
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4.Şcoala este 
viitorul nostru!

O3 Activităţi de 
consiliere la orele 
de dirigenţie cu 
tema: ,,Rolul 
învăţării este 
succesul 
profesional” .

Motivarea 
elevilor care 
prezintă motive 
bine întemeiate.

Dirigintele 
clasei.

5.Întîlniri 
educative.

O2 Activitate tip 
dezbatere.

Conştientizarea 
rolului liceului 
asupra viitorului 
profesional.

Echipa de proiect
Un invitat (fost 
elev al liceului cu
o carieră de
succes.)

6.Educaţia şi 
formarea 
profesională.

O2
O3
O4

Profesorii clasei 
vor prezenta 
elevilor din grupul
ţintă o listă de 
activităţi cu 
profiluri diferite, 
iar elevii vor 
participa 
săptămînal pe 
parcursul derulării
proiectului.
-Factorul 
economic-
societatea în care 
trăim.
-BAC-ul-Profesie 
şi carieră!
-Rolul învăţării şi 
succesul 
profesional.
-Viitorul meu 
dorit, viitorul meu
posibil!

Identificarea 
aptitudinilor,
Optimizarea 
relaţiei elev-
profesor; elev-
elev,
Creşterea stimei 
de sine,
Descoperirea şi 
exersarea 
anumitor abilităţi.

Profesorii clasei.

7.Încheierea
proiectului.

Întîlnirea tuturor 
elevilor la finalul 
proiectului.

Prezentarea 
modificărilor de 
comportament 
produse prin 
participarea la 
acest proiect.

Echipa de proiect
Profesorii clasei.
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         7.PARTENERI:
    -Biserica Mihăileşti,
    -Poliţia locală Mihăileşti,
    -Foşti elevi ai liceului care acum au o carieră de succes.
        8.REZULTATE AŞTEPTATE:
    -scăderea absenteismului,
    -încrederea în liceu şi în profesorii clasei.
        9.EVALUARE: chestionare, fişe de lucru.

FIŞA DE MONITORIZARE A ELEVULUI
AFLAT ÎN RISC DE ABANDON ŞCOLAR

Nume şi prenume:
Clasa:
Diriginte:
Data întocmirii fişei:
Indicatori observaţi la prima evaluare a elevului:
A.  Nr. mare de absenţe nemotivate;
B.  Situaţie familială  dificilă;
C.  Probleme de sănătate/handicap;
D.  Antecedente de abandon şcolar în familia elevului;
E.  Dificultăţi de deplasare la liceu;
F.  Dificultăţi de învăţare.
Partea I  Explicitarea situaţiei specifice elevului la indicatorii identificaţi activi:
Indicator:
Situaţia la data întocmirii fişei:
Alte aspecte  relevante care nu au fost descrise în analiza indicatorilor: 
        Comportamentul social în clasă şi în afara şcolii,
Date şcolare (nivelul reuşitei şcolare)
-motivaţia pentru învăţare;
-număr de corigenţe cu specificarea disciplinelor;
-discipline cu rezultate bune şi foarte bune;
-discipline cu rezultate foarte scăzute;
-relaţia şcolii cu părinţii/reprezentanţii legali;
-puncte forte, puncte slabe
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coala Gimnazială Nr. 1Mârzăne tiȘ ș
Com. Mirzanesti, jud. Teleorman

PROIECT EDUCA IONALȚ
privind 

ACTIVITĂ ILE DE VOLUNTARIATȚ

" I TU PO I FI IEPURA ULȘ Ț Ș  !"
AN COLAR 2020-2021Ș

Prof. Înv. Primar,
Mirancea Georgiana

SCOPUL PROIECTULUI : 

Sprijinirea copiilor cu nevoi materiale şi sociale speciale, prin implicarea elevilor colii Ș
Gimnaziale nr 1 Mârzăne ti, jud. Teleorman i ai pre colarilor   ș ș ș Asocia iei "Diana i Matei"ț ș , 
Bucure ti  în acţiuni de caritate, cu scopul formării şi dezvoltării de abilităţi şi atitudini menite să ș
contribuie la optimizarea dezvoltării personale a elevilor.

ARGUMENT  
Vârsta  preşcolarităţii  oferă  copiilor  cel  mai  bun context  de  formare  ca  viitor  membru  al

societăţii, incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea
personalităţii, de atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare. 

Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ preşcolar, în rândul familiilor copiilor,
în comunitate, solicită din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, părinţi, preşcolari, dobândirea
unor  calităţi  legate  de  comunicare,  spirit  de  echipă,  curajul  ieşirii  din  rutină  prin  activităţi  de
voluntariat  desfăşurate  din  proprie  iniţiativă  cu  scopul  cultivării  normalităţii  acestor  acţiuni  în
comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de senzibilizare, conştientizare şi responsabilizare a
societăţii .

Pornind de la această premisă, considerăm că această iniţiativă de a organiza şi derula acţiuni
de voluntariat la nivelul vârstei preşcolare, este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi sănătoase
fiind benefic  a fi  implementat  încă din perioada educaţiei  timpurii.  Prin proiectul  “ i tu po i fiȘ ț
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Iepura ul!”ș  se  doreşte  dezvoltarea  unor  relaţii  de  colaborare  şi  susţinere  sub aspect  educativ  a
copiilor proveniţi din medii dezavantajate de către asocia ii, grădiniţe i coli care pot să realizezeț ș ș
acest lucru din punct de vedere logistic,  dezvoltându-se, în acelaşi  timp, la copii  calităţi  precum
empatia, răbdarea de a asculta, interesul pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni. 

Proiectul  nu  are  în  vedere  doar  preşcolarii  grădiniţei  i  ai  colii  implicate,  ci  şi  părinţiiș ș
acestora şi alţi factori asociaţi procesului educativ. Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate
crea o lume mai bună şi se poate da o şansă în plus la educaţie.

OBIECTIVE 
 Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate
 Familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat
 Dezvoltarea la elevi a abilită ilor sociale , de comunicare interpersonalăț
 Formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă şi de 

leadership
  Stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor.
 Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv.

COMPETENŢE:
 Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni de voluntariat venite în

sprijinul copiilor din medii dezavantajate;
  Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă; 
 Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea empatiei;
 Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului; 
 Educarea sentimentelor de prietenie, toleran ă, solidaritate, armonie i bună dispozi ie în rela iile cuț ș ț ț

copii din grupuri dezavantajate.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 01.04.2021-15.05.2021
 
RESURSE:
- resurse materiale: donaţii ale elevilor şi părinţilor,materiale pentru realizarea felicitărilor.
- resurse umane implicate: cadre didactice, elevi, părinţi.

RESURSE FINANCIARE: DONA IIȚ

RESURSE DE TIMP    01.04.2021-15.05.2021

  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

1. Constituirea grupului de voluntari
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2. Identificarea grupului defavorizat, a elevilor cu nevoi materiale deosebite

3. Popularizarea proiectului în rândul elevilor i ai pre colarilor unită ilor partenereș ș ț

4. Confectionarea de felicitări specifice sărbătorilor de Pa ti şi comercializarea lor în rândul elevilor ș
părinţilor, cadrelor didactice

5. Colectarea donaţiilor constând în fructe, dulciuri, rechizite, jucării- „De la suflet  de copil către 
suflet  de copil!”-colectare de cadouri cu ocazia sarbatorii Pa teluiș

6. Înmânarea pachetelor cadou preşcolarilor i elevilor celor două unită i-ș ț „Surprizele Iepurasului”- 
colectare de bunuri materiale care vor constitui o bază materială pentru copiii defavoriza iț

7. Desfăşurarea unui mini atelier de creaţii vizând realizarea de felicitări de Pa ti împreună cu elevii ș
i pre colarii-ș ș –„De ziua ta, î i dau în dar inima!”ț

Rezultate aşteptate:
- Pachete cadou constând în dulciuri, fructe, jucării,rechizite,hăinuţe
- 36 de preşcolari i 69 de elevi, cu situaţie materială precară vor primi pachete cadou cu ocazia ș
sărbatorilor Pa teluiș
- Creşterea interesului pentru viaţa comunităţii
- Creşterea stimei de sine
- Încurajarea interrelaţionării dintre elevii şcolilor implicate în proiect;

IMPACTUL PROIECTULUI: 
- Sprijinirea copiilor din medii defavorizate pentru a beneficia de serviciile educaţionale oferite de 
coală/ grădiniţă/asocia ie; ș ț

- Îmbunătăţirea imaginii unită ii în spaţiul comunităţii locale.ț

MODALITATI DE EVALUARE  

Platforme/ resurse educa ionale digitale, Prezentare Power Point ț
Înregistrare audio-video
Discuţii, dezbateri
Crearea unui album foto cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor
Acordarea unor diplome celor mai activi voluntari
Aplicarea proiectului va fi urmarită în fiecare etapă, punându-se accent pe implicarea efectivă a 
voluntarilor.
Acordarea unor adeverin e de participare la proiect cadrelor didactice implicateț
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MODALITĂTI DE DISEMINARE
Diseminarea va avea loc în clasă, în prezenţa elevilor, profesorilor şi a  părinţilor, precum şi pe 
Facebook -adresele oficiale ale institu iilor implicate, precum i în presa scrisă locală.ț ș
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PROIECT INTERNA IONAL DE EDUCA IE INCLUZIVĂ IMPLICESȚ Ț

                                                                                                               Prof. dr. Dumitrică Elena-Delia, 
                                                                                          coala Gimnazială „Tudor Mu atescu”, Pite ti, ArgeȘ ș ș ș

                                                                      

                                                                      AN COLAR 2020-2021Ș

INI IATORUL PROIECTULUI:Ț
coala Gimnazială „Tudor Mu atescu”, Pite ti, Arge , reprezentată de prof. Paul Dorel, în calitate de directorȘ ș ș ș

PARTENERI:
Inspectoratul colar Jude ean Arge , reprezentat de prof. Murgule  Elena Liliana, în calitate de inspectorȘ ț ș ț
colar general; ș

 coala Gimnazială „Vintilă Brătianu”, Stefăne ti, Arge , prin prof. Prodan Elena Maria - director;Ș ș ș
 coala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Pite ti, Arge , prin prof. dr. Haiducu Marian - director;Ș ș ș
 coala Gimnazială „ Alexandru Davila”, Pite ti, Arge , prin prof. Vochin Veronica - director;Ș ș ș
 coala Gimnazială „I.C. Lăzărescu”, i e ti, Arge , prin prof. Ilinca Anca Iulia - director;Ș Ț ț ș ș
Grădini a cu Program Prelungit „Armonia”, Pite ti, Arge , prin prof. Nedelcu Milica - director;ț ș ș
Grădini a cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”, Topoloveni, Arge , prin prof. Ciucu Gabriela- director;ț ș
Institutul Comprensiv „Figline Valdarno”, Floren a, Toscana, Italia, prin prof. Pierazzi Lorenzo, ca director;ț
Institutul Comprensiv „Giovanni Calò”, Ginosa, Pulia, Italia, prin prof. Marianna Galli – director;
Institutul Comprensiv Nr. 2 „Capuana”, Avola, Sicilia, Italia, prin prof. Domenica Nucifora- director.

Coordonatorii proiectului 
Din partea colii ini iatoare:ș ț
Prof. Dumitrică Elena Delia, coala Gimnazială „Tudor Mu atescu”Ș ș
Din unită ile partenere:ț
Inspector colar General, prof. Murgule  Elena Liliana, I.S.J. Arge , RomâniaȘ ț ș
Inspector colar de Limba i literatura română, prof. Demeter Andreia Maria, I.S.J. Arge , RomâniaȘ ș ș
Inspector colar pentru Învă ământul Special, prof. Ene Augustina Mariana, I.S.J. Arge, RomâniaȘ ț
Inspector colar pentru Minorită i Na ionale, prof. Ungheanu Mateescu IonelaȘ ț ț
Membru al Consiliului Consultativ al I.S.J. Arge , prof. Corbu Silviaș

Prof. înv. primar, Chirca Camelia Florina, coala Gimnazială „Vintilă Brătianu”, tefăne ti, ArgeȘ Ș ș ș
Prof. Dovleac Manuela, coala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Pite ti, ArgeȘ ș ș
Prof. Stancu Floarea, coala Gimnazială „Alexandru Davila”, Pite ti, ArgeȘ ș ș
Prof. psiholog, Savu Gheorghe; prof. Ungheanu Mateescu Ionela, coala Gimnazială „I.C. Lăzărescu”, i e ti,Ș Ț ț ș
Argeș
Prof. înv. pre colar, Nedelcu Milica, Grădini a cu Program Prelungit „Armonia”, Pite ti, Arge  ș ț ș ș
Prof. înv. pre c., Ungureanu Lumini a, Grădini a cu Program Prelungit „Lumea copiilor”, Topoloveni ș ț ț
Prof. LCCR, Gherghel Vivianne, Institutul Comprensiv „Figline Valdarno”, Floren a, Toscana, Italiaț
Prof. LCCR, Tomaziu Ana-Maria, Institutul Comprensiv „Giovanni Calò”, Ginosa, Pulia, Italia
Prof. LCCR, Petrea Mihaela, Institutul Nr. 2 „Capuana”, Avola, Sicilia, Italia

Participan i - profesori i personal didactic auxiliar :ț ș
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● coala  Gimnazială  „Tudor  Mu atescu”,  Pite ti   -   prof.  Dumirescu  Anca  Ileana,  consilier  educativ;Ș ș ș
prof. Stan Elena Camelia; prof. Dumitrică Elena-Delia; prof. Ple a Victor; prof. Ghinea Andreea; prof. înv.ș
primar, Manu Denisa; ec. Nedelea Elena.
● coala Gimnazială „Vintilă Brătianu”- prof. Naum Helena, prof. Graur Nadia, prof. Buc an MădălinaȘ ș
● coala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Pite ti – prof. Dovleac ManuelaȘ ș
● coala Gimnazială „Alexandru Davila”, Pite ti – prof. Stancu FloareaȘ ș
● coala Gimnazială „I.C. Lăzărescu”, i e ti – prof. psiholog, Savu Gheorghe;Ș Ț ț ș
prof. Ungheanu Mateescu Ionela
●Grădini a  cu program Prelungit  „Armonia”,  Pite ti  –  prof.  înv.  pre colar,  Stoenescu Cristina;  prof.  înv.ț ș ș
pre colar, Gabrian Alin; prof. înv. pre colar, Baicu Daniela; prof. înv. pre colar, Silvianu Georgiana; prof.ș ș ș
înv. pre colar, Pintilei Iulia; prof. înv. pre colar, Filote Nicoleta.ș ș
●Grădini a cu program Prelungit „Lumea copiilor”, Topoloveni – prof. înv. pre colar, Ungureanu Lumini aț ș ț
●Prof. LCCR, Gherghel Vivianne, Institutul Comprensiv „Figline Valdarno”, Floren a, Toscana, Italiaț
●Prof. LCCR, Tomaziu Ana-Maria, Institutul Comprensiv „Giovanni Calò”, Ginosa, Pulia, Italia

●Prof. LCCR, Petrea Mihaela, Institutul Comprensiv Nr. 2 „Capuana”, Avola, Sicilia, Italia
 Profesorii de Limbă, cultură i civiliza ie românească din Italia sunt atât coordonatori la nivelul institutelorș ț
comprensive,  cât i participan i activi în prezentul proiect, deoarece grupele de elevi la care predau sunt mixteș ț
din punctul de vedere al vârstei i al nivelului de cunoa tere a limbii române. Elevii  provin din clase diferiteș ș
i din structuri colare diferite ale aceluia i institut comprensiv cu personalitate juridică.ș ș ș

BENEFICIARI:  elevi  din România i  elevi  români i  de alte na ionalită i  din Italia care studiază Limbă,ș ș ț ț
cultură i civiliza ie românească, diagnostica i cu C.E.S.; cu tulburări specifice de învă are ale cititului, aleș ț ț ț
scrisului i ale calculului matematic – dislexie, disgrafie, discalculie; cu tulburări mixte.ș

  Argument
     Motto:
   „Dacă un copil trăie te într-un spirit de acceptare i prietenie, el înva ă să găsească i să dăruiască iubireaș ș ț ș
pretutindeni.”
                                                                                                       -Dorothy Law Neite-
    Diferen ele dintre copii sunt fire ti, iar coala dispune de servicii adecvate care să ac ioneze continuu pentruț ș ș ț
a întâmpina cerin ele educa ionale diferite, speciale. coala incluzivă promovează o nouă politică de educa ieț ț Ș ț
prin recunoa terea diferitelor cerin e educa ionale ale copiilor i prin reac ia adecvată la acestea, cu scopul deș ț ț ș ț
a asigura o educa ie de calitate pentru to i. Nu de pu ine ori condi iile de organizare oferite de coală devinț ț ț ț ș
obstacole serioase în asigurarea unui învă ământ eficace pentru fiecare elev. ț
      Efectivele numeroase de elevi, programa colară încărcată, timpul scurt al activită ilor i al interac iunii înș ț ș ț
clasă cu elevii pe parcursul lec iilor, colaborarea deficitară cu familiile acestora i lipsa unei motiva ii serioaseț ș ț
din partea elevilor în implicarea activă în procesul de învă are devin factori perturbatori în evolu ia tuturorț ț
categoriilor de elevi, cu precădere în evolu ia elevilor cu exigen e educa ionale speciale i cu orice tip deț ț ț ș
dificultă i de învă are.  ț ț
     Coordonatorii proiectului  IMPLIces i-au propus să înlesnească, deopotrivă, eforturile dascălilor i aleș ș
elevilor în ob inerea progreselor printr-o implicare activă a acestei categorii vulnerabile de elevi în activită iț ț
extra colare  atractive  i  motivante.  Participan ii  la  proiect  derulează  activită i  adaptate  particularită ilorș ș ț ț ț
individuale i  de grup ale elevilor a căror eficacitate se concretizează în participarea elevilor la concursulș
„Emo ii în cuvinte i culoriț ș ”, care le permite elevilor să- i folosească, într-un mod benefic, emo iile creatoare. ș ț
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SCOPUL PROIECTULUI:
      Promovarea capacită ii elevilor cu exigen e educa ionale speciale de a lucra individual i în echipă, înț ț ț ș
func ie de interesul personal, dar cu un scop comun: de a demonstra că emo iile sunt trăiri intense ale tuturorț ț
copiilor care pot genera rezultate frumoase, recunoscute de adul i, valorificând propria cultură i poten ialulț ș ț
creator într-un concurs interna ional.ț

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
     promovarea culturii de origine;
     cultivarea solidarită ii, a toleran ei i a respectului reciproc;ț ț ș
     dezvoltarea spiritului de colaborare culturală între elevi din ări diferite;ț
     stimularea dorin ei de explorare a lumii înconjurătoare;ț
     dezvoltarea creativită ii;ț
     încurajarea unor atitudini constructive ale elevilor;
     îmbunătă irea unor strategii didactice prin exemple de bune practici ale profesorilor din ări diferite.ț ț

                                                                     
1. RESURSE  

UMANE: 
-elevi cu exigen e educa ionale speciale i cu dificultă i de învă are din colile partenere din România;ț ț ș ț ț ș
-elevi ai cursului LCCR cu exigen e educa ionale speciale i cu dificultă i de învă are din colile partenere dinț ț ș ț ț ș
Italia;
-echipa de profesori colaboratori i participan i ai proiectului.  ș ț

MATERIALE:
-aplica ii, device-uri personale, gadget-uri, acuarele, carioci, creioaneț
FINANCIARE:
-costuri pentru consumabile
TEMPORALE:
-perioada 24 martie-31 august 2021                                                                        

                                                                      
2. ACTIVITĂ I Ț  

    Denumire: 
    -realizarea unor lucrări de crea ie literară, la alegere: poezii, descrieri, reclame, ghicitori etc.;ț
    -realizarea unor lucrări de crea ie artistico-plastică, la alegere, precum: picturi, desene, colaje etc..ț
    Spa iu de desfă urare:ț ș
    - colile implicate în proiect;ș
    -locuin ele proprii, în cazul colilor în care predarea se face exclusiv on-line.ț ș
    Perioada:
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    -o săptămână pentru elaborarea lucrărilor în fiecare coală parteneră;ș
     -o săptămână pentru traducerea din limba română în limba italiană i din limba italiană în limba română aș
lucrărilor  de crea ie literară  pentru a  fi  prezentate  la final  tuturor  elevilor  i  profesorilor  sub forma uneiț ș
expozi ii i a unei bro uri;ț ș ș
     -o săptămână pentru transmiterea acestora în format electronic colii ini iatoare în vederea participării laș ț
concursul intitulat „Emo ii în cuvinte i culoriț ș ”;
     -o săptămână pentru analiza i notarea lucrărilor de către profesorii coordonatori i evaluatori ai coliiș ș ș
ini iatoare în colaborare cu inspectorii coordonatori din partea I.S.J. Arge ;ț ș
     -două săptămâni pentru comunicarea rezulatatelor,  completarea i  transmiterea diplomelor elevilor iș ș
personalului didactic i nedidactic implicat în proiect (coordonatori, participan i, evaluatori) de către coalaș ț Ș
Gimnazială „Tudor Mu atescu” din Pite ti-România în calitate de ini iator al proiectului;ș ș ț
     -o săptămână pentru realizarea expozi iei cu lucrările elevilor i prezentarea online partenerilor;ț ș
     -timpul rămas până la data de 31 august va fi dedicat publicării lucrărilor tuturor participan ilor într-oț
bro ură care le va servi ca material didactic profesorilor implica i i colegilor acestora. ș ț ș
     3.  RESPONSABIL:
     -profesor coordonator i profesor participant din fiecare coalăș ș

      4.  REZULTATE A TEPTATEȘ :
     -implicarea activă a elevilor cu C.E.S. i cu dificultă i de învă are în activită i extra colare care constau înș ț ț ț ș
elaborarea unor lucrări de crea ie literară i artistico-plastică prin valorificarea emo iilor, impresiilor, ideilor,ț ș ț
percep iilor referitoare la anotimpul primăvara;ț
       -participarea la concursul interna ional „Emo ii de primăvară” conceput pe două sec iuni: crea ie literarăț ț ț ț
i crea ie artistico-plastică.ș ț

1. EVALUARE  

      Se va realiza prin metode de evaluare în conformitate cu programele colare specifice folosite înș
proiectarea, predarea i evaluarea diferen iată. ș ț
     Evaluarea lucrărilor  va fi  făcută  de către  profesorii  coordonatori  ai  colii-ini iator  de proiect  înș ț
colaborare cu inspectorii colari coordonatori ai I.S.J. Arge .ș ș
2. REGULAMENT DE ORGANIZARE  

      Fiecare coală (institut comprensiv) implicată în proiect face cunoscute copiilor i familiilor acestoraș ș
obiectivele proiectului . Profesorii  coordonatori i  participan i le propun elevilor cu exigen e educa ionaleș ț ț ț
speciale i cu tulburări de învă are să participe la activită i extra colare, în func ie de situa ia existentă înș ț ț ș ț ț
comunitate, dată fiind criza sanitară i oportunită ile limitate de desfă urare a acestora în contextul pandemiei.ș ț ș
       Crea iile literare vor fi traduse cu scopul publicării de cadrele didactice abilitate din limba română înț
limba italiană i din limba italiană în limba română: profesor Dumitrică Elena-Delia (România) i profesoriiș ș
LCCR coordonatori- Vivianne Gherghel, Tomaziu Ana-Maria, Petrea Mihaela (Italia). Astfel, lucrările vor fi
transmise prin po ta electronică profesorilor evaluatori de la coala Gimnazială „Tudor Mu atescu” din Pite tiș Ș ș ș
într-un fi ier  acordul  de parteneriat,  cu  numele  i  prenumele  profesorului,  specificându-se,  de  asemenea,ș ș
numele i prenumele elevilor, vârsta, clasa i numărul de înregistrare al certificatului justificativ. ș ș
       Profesorii coordonatori vor monitoriza derularea proiectului i vor asigura un climat propice, evitândș
situa iile conflictuale de orice tip. Diplomele vor fi redactate în limbile:română, italiană i engleză.ț ș
       coala ini iatoare de proiect va organiza o expozi ie în formă fizică în incinta acesteia,  care va fiȘ ț ț
prezentată  on-line  partenerilor  din  Italia  i  din  România,  cu  respectarea  normelor  în  vigoare.  Lucrărileș
participan ilor vor fi publicate într-o bro ură în limbile română i italiană.ț ș ș

      CALENDAR:
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      ● 24 martie - 31 martie, elaborarea lucrărilor;
       ● 1 aprilie - 8 aprilie, traducerea lucrărilor de crea ie literară din limba română în limba italiană i dinț ș
limba italiană în limba română;
       ● 9 aprilie - 16 aprilie, transmiterea pe mail a tuturor lucrărilor elevilor profesorilor evaluatori;
      ● 17 aprilie - 24 aprilie, analiza i evaluarea lucrărilor, stabilirea premiilor;ș
      ● 26 aprilie – 10 mai, comunicarea rezultatelor colilor partenere, completarea i transmiterea diplomelorș ș
tuturor participan ilor;ț
      ● 11 mai – 17 mai, organizarea expozi iei la nivelul colii-ini iator de proiect, prezentarea online;ț ș ț
     ● 18 mai- 31 august, publicarea lucrărilor participan ilor într-o bro ură (apari ie bilingvă, în limbile românăț ș ț
i italiană)ș
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Proiect Educa ionalț
„ Sănătatea socială a preadolescentului”

 

                                                                                                                  Profesor: Panait Mihaela
                                                                                                                  Profesor: Vlădan Maria

                                                                                                           coala Gimnazială Nr.195, Bucure tiȘ ș

 ARGUMENTUL PROIECTULUI:
Tulburările  de sănătate  mintală reprezintă  principala  cauză de dizabilitate  în  rândul  copiilor  iș

adolescen ilor la nivel global. Nevoile de dezvoltare emo ională i socială sunt extrem de importante deoareceț ț ș
asigura sănătatea mintală a viitorilor adul i i succesul lor profesional si cresterea  nivelului de pregătire aț ș
copiilor pentru învă area academică.ț

Nevoia  ca  în  coală  copiii  să  fie  implica i  în  activită i  menite  să  le  faciliteze  dezvoltareaș ț ț
managementului  emotiilor  si  a  abilită ilor  de  rela ionare  socialăț ț  rămâne  acută,  în  condi iile  în  care,ț
conform datelor oferite de Organiza ia Mondială a Sănătă ii, 1 din 5 copii de vârstă colară are o dificultateț ț ș
emo ională sau de comportament, iar comportamentele de bullying (hăr uire fizică, verbală, socială, repetată, aț ț
unui copil de către un alt  grup de copii) sunt extrem de frecvente. Excluderea din grup, izolarea socială,
amenin area cu violen a fizică sau umilirea, violen a fizică i distrugerea bunurilor personale, interdic ia de aț ț ț ș ț
vorbi/interac iona cu un alt coleg, răspândirea de zvonuri cu caracter denigrator sunt comportamente specificeț
de bullying cu care copiii se întâlnesc frecvent în mediul colar.ș

      SCOPUL:
Prin  parcurgerea  proiectului  de  dezvoltare  a  abilitatilor  sociale  si  de  management  al  conflictului  se

urmăre te sprijinirea elevilor în procesul de dezvoltare a abilită ilor de func ionare socială i emo ională înș ț ț ș ț
strânsă corela ie cu specificul i nevoile de dezvoltare ale fiecărei etape de vârstă.ț ș

OBIECTIVE GENERALE:
Urmare a realizării activită ilor propuse în cadrul proiectului de sănătate sociala, preadolescentii: ț

1. Îsi dezvoltă principalele abilită i socialeț , necesare func ionării în societate: ț
a.Abilitatea de a ini ia i men ine o rela ie interumană; ț ș ț ț
b.Abilitatea de a împăr i obiecte i resurse în vederea cooperării în activită i de grup; ț ș ț
c.Abilitatea de negociere i management al conflictului, în vederea prevenirii/ diminuării comportamentelorș
agresive; 
2. Î i educa capacitatea de a construi o imagine de sine completăș , cu con tientizarea resurselor iș ș
provocărilor personale; 
3. Dobândesc  instrumente necesare  integrării  în  grupul  de  egali  dar  i  gestionării  presiunii  cătreș
comportamentele de risc care apar uneori în grupurile de copii; 
4. Identifică  corect comportamente  de bullying apărute în mediul colar; ș

OBIECTIVELE SPECIFICE:
Elevii vor învăţa:
- să identifice caracteristicile rela iilor de prietenie;ț
- să înve e abilită i eficiente de management al conflictului; ț ț
-să examineze aspectele pozitive i negative ale presiunii prietenilor;ș
-să identifice consecin ele rezisten ei la presiunea prietenilor;ț ț
-să înve e modalită i eficiente de a face fa ă ridiculizării i respingerii; ț ț ț ș
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PERIOADA DE IMPLEMENTARE: an colar 2021-2022ș

GRUPUL INTĂ Ț care va fi implicat în program: elevii din clasele V-VIII

ACTIVITATI PROPUSE:
1. Activitatea 1 ” Dovezi de prietenie”, obiectiv: să identifice caracteristicile rela iilor de prietenie;ț
2. Activitatea 2 „Certuri cu prietenii”, obiectiv: să înve e abilită i eficiente de management al conflictului; ț ț
3. Activitatea 3 “Presiunea prietenilor”, obiective : să examineze aspectele pozitive i negative ale presiuniiș
prietenilor si să identifice consecin ele rezisten ei la presiunea prietenilor;ț ț
4. Activitatea 4 “Ridiculizat si respins”, obiectiv:  să înve e modalită i eficiente de a face fa ă ridiculizării iț ț ț ș
respingerii
5. Activitate 5 “Chestionar de evaluare”

REZULTATE OBTINUTE:
-   afise/postere  ce  contin  afirmatii  despre  prietenie,  situatii  de  presiune  negativa  si  pozitiva  din  partea
prietenilor, alternative despre rezolvarea unor conflicte;
- activitati de consiliere despre abilitatile sociale si de management al conflictului ;
-desene cu diverse situatii de conflict sau comportamente de risc afisate la avizierul scolii; 
-un panou cu mesaje despre prietenie si despre lucrurile pozitive invatate intr-un conflict.
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TITLUL PROIECTULUI 

" Pădurea, aurul verde al planetei"

                                                                                                       Prof. Mihalachi Anca Ionela

                                                                                         coala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” RomanȘ

NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: coala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” RomanȘ

NUMELE DIRECTORULUI: .............................................

NUMELE DIRECTORULUI ADJUNCT: .......................................

NUMELE COORDONATORULUI: Mihalachi Anca Ionela

                                                               Specialitate: Geografie

                                                          MOTTO :

"Iubiţi arborii!
Cu frunzalor putrezită au dospit lutul din care s-a făcut omul. 

Ei sunt izvorul, ocrotirea i poezia vieţii”.ș
(AlexandruVlahuţă)

ARGUMENT
Pădurile de-a lungul mileniilor au evoluat i sunt locurile care adăpostesc cea mai mare biodiversitate de peș
Terra .Dintre toate speciile de uscat de pe planetă, aproape două treimi se găsesc în păduri, multe din aceste
specii sunt amenin ate din ce în ce mai mult cu dispari ia.ț ț
Pădurile acoperă aproximativ 31 % din suprafaţa Pământului i  reprezintă o parte integrantă a dezvoltăriiș
durabile la nivel mondial. Din suprafaţa totală a pădurilor, Europa şi America de Sud deţin aproximativ 25%
în timp ce numai 5% se găsesc în Oceania.
 Stocând  aproape  300  de  miliarde  de  tone  de  carbon  în  păr ilelor  vii  ,ț pădurile  ajută  la  reglarea  climei
Pământului.  Atunci când pădurile sunt distruse prin defri ări  sau incendii,  carbonul stocat este eliberat înș
atmosferă sub forma gazului cu efect de seră, care contribuie la schimbările climatice ,dioxidul de carbon.
Distrugerea pădurilor  este  răspunzătoare  pentru o cincime din emisiile  de gaze cu efect  de  seră  la  nivel
mondial.
De asemenea, pădurile reglează fluxul apei i al precipita iilor de care omul are nevoie în activită ile agricole.ș ț ț
Pierderea forestieră într-o anumită parte a lumii poate avea un impact grav asupra unei zone diferite. 
Astfel  ,  de con tientizarea efectului  activită ilor  umane asupra mediului,  asupra pădurii  i  implicit  asupraș ț ș
evolu iei planetei, depind viitorul florei, a faunei i existen a omului pe Pământ. Grija privind starea mediuluiț ș ț
înconjurător,  în elegerea  necesită ii  unei  atitudini  con tient  ecologice,  presupune  modificareaț ț ș
comportamentului i a angajamentului fa ă de natură.ș ț

coala joacă un rol important nu numai  în informarea ci i în formarea omului capabil să protejeze mediul,Ș ș
protejându–se astfel pe sine. 

GRUP ŢINTĂ: clasa a VI-a 
LOCUL DE DESFĂŞURARE:Parcul Municipal Roman, pădure,sala de clasă
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SCOPUL:
 Realizarea în rândul elevilor a unei educa i ecologice , lărgirea orizontului de cunoa tere a acestora în legăturăț ș

cu mediul natural, specific pădurii i vie uitoarelor ei, precum i cultivarea pasiuniilor de a cerceta, investigaș ț ș
i ocrotiș

OBIECTIVE :
 promovarea educa iei ecologice în rândul elevilor ;ț
 con tientizarea importan ei rolului pădurilor pentru via a pe Terra, i ș ț ț ș manifestarea sentimentelor de grijă faţă

de protejarealor împotriva celor care o distrug;  
 abordarea interdisciplinară a  educa ie ecologice ;ț
 responsabilizarea elevilor pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, favorabil vieţii;  
 capacitatea de adescoperi frumuseţea naturală a pădurilor prin observarea directă a acesteia;  
 stimularea capacităţilor creatoare ale elevilor, având ca sursă de inspiraţie pădurea;
 să realizeze lucrări artistico-plastice în care să redea frumuseţile pădurii,  realizarea de expoziţii  la nivelul

şcolii, în vederea mediatizării şi promovării mesajului proiectului; 
 să colecteze/recicleze deşeuri de hârtie şi carton în vederea valorificării acestora ;
 stimularea cooperării de grup pentru îndeplinirea sarcinilor propuse, în vederea realizării unor rezultate cu

impact pozitiv pentru toţi elevii implicaţi.

RESURSE UMANE:elevii clasei a VI-a , cadre didactice, părinţi;
RESURSE  MATERIALE :hârtie,  xerox,  imprimantă,  lipici,  imagini,  desene,  calculator,  Cd-uri,foi  de
flipchart, apparat foto, panouri,culori , acuarele, mijloace de transport; 
RESURSE  TEMPORALE: martie -iunie 2015
PARTENERI: 

 Conducerea şcolii; 
 Cadre didactice;
 Părinţii elevilor; 
 elevii clasei a VI-a 
 Ocolul SilvicRoman .

ETAPELE PROEICTULUI :
Etapa de lucru în clasă :martie 

 Constituirea comitetului de mediu (grupul de elevi participanţi la proiect)
 Stabilirea locului de desfăşurare (pădure, parc, curtea şcolii)
 Identificarea titlului proiectului . 

Etapa de lucru în pădure : martie- iunie 
Desfăşurarea activităţilor propuse:
Lecţie de Limba şi literatura română – ,,Pădurea prin ochii no tri”-ș  crearea unor  poezii, compuneri care 
au ca temă pădurea
Lecţie de Geografie  - ,, Pădurea i Omul,,- ș impactul activită ilor umane asupra mediului pădurii din ș
Parcul Municipal Roman
                                       "   Pădurea i rolul ei"ș
Lecţie de educaţie plastică - ,, Culorile pădurii,, -realizarea unor desene care să redea pădurea sub diferite 
aspecte
 Lecţie de Biologie  -  ,,Să învătăm despre pădure”- identificarea principalelor specii de plante  
caracteristice mediului de pădure 
Etapa de evaluare : iunie 

 realizarea unei expoziţii cu lucrări ale elevilor;
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 realizarea unui CD cu fotografii realizate în pădure, parc , sala de clasă;
 diplome i premierea elevilor;ș
 realizarea raportului final.

Detalierea etapelor de lucru 

Nr.
crt

Activitatea Con inuturiț Perioada Resurse Responsabil

1. ,,Să  învătăm  despre
pădure”

- recunoaşterea arborilor 

care alcătuiesc pădurea de 

la marginea localităţii;

- recunoaşterea 

vieţuitoarelor din pădure;

-descrierea animalelor şi 

plantelor care trăiesc în 

pădure

Martie Atlas
botanic  ,
atlas
zoologic

2. "  Pădurea i rolul ei"ș -  identificarea  rolului
pădurii 
-selectarea  unor  imagini
care  să  redea  mediului
pădurii de foioase

Aprilie Foi  de
flipchart,
markere

Mihalachi
Anca Ionela

3. ,,Pădurea  prin  ochii
no trii”ș

-crearea unor                        

poezii, compuneri care au 

ca temă pădurea

Aprilie Foi  albe,
creion  ,
pix, stilou

4. "Culorile pădurii,, -realizarea  unor  lucrări
plastice  după  natură,  în
acuarelă,  carioca  sau
creioane colorate;

Mai Bloc  de
desen,
carioca,
creioane
colorate,
acuarele;

5. ,, Pădurea i Omul,,ș ,,- impactul activităţilor 

umane asupra                       

mediului pădurii din Parcul

Municipal Roman

Mai Aparat
foto

Mihalachi
Anca Ionela

REZULTATE AŞTEPTATE :
 La sfârşitul derulării proiectului, elevii : 

 vor dispune de un bagaj consistent de cunoştinţe despre păduri şi rolul lor în menţinerea vieţii pe pământ 
 vor manifesta sentimente de grijă faţă de protejarea pădurii  împotriva celor care o distrug;  
 i i vor dezvolta  capacităţile  creatoare, având ca sursă de inspiraţie pădurea;ș
 vor  conştientiza necesitatea cultivării dragostei pentru frumuseţile naturii.

PROIECT EDUCATIONAL
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SUNTEM CEEA CE FACEM                     
Motto:

"Semeni  fapte, culegi deprinderi,
                        semeni deprinderi, culegi caracter,       
                                              semeni caracter, culegi un destin."

COORDONATOR PROIECT:
 prof. înv. pr Fătu Oana Magdalena

 coala Gimnazială nr 43 «Ș  Ferdinand » Constan aț
  

INSTITU II IMPLICATE:Ț
 ISJ Constan a ț

 Palatul Copiilor Constanta
 ONG Mare Nostrum

 Asocia ia ț Împreună Pentru Viitor
 Biblioteca Judeteană “I. N. Roman” Constanta

 Muzeul de Arta Populară Constanta

ARGUMENT
Şcoala,  este,  poate  mai  mult  ca  oricare  instituţie,  expusă  exigenţelor  prezentului.

Transmiterea de cunoştinţe nu mai este suficientă, ea trebuie completată cu dezvoltarea de abilităţi şi
schimbarea comportamentelor, valorilor şi stilului de viaţă. 

Proiectul de fa ă propune prezentarea unor colaborări sub forma unor proiecte pe tematica deț
abilităţi de viaţă şi dezvoltare durabilă, promovează drepturile egale, diversitatea şi nediscriminarea
faţă de un grup dezavantajat-copiii cu autism, incluziune i nediscriminare, sensibilizarea tinerilor cuș
privire la specificul i probleme comunită ii din care fac parte. ș ț

Elevii sunt provoca i să interac ioneze cu comunitatea, să descopere problemele din imediata lorț ț
apropiere i să le transmită mai departe prin metode creative i nonformale precum realizarea deș ș
film; Dezvoltă în rândul tinerilor participanţi abilită i practice în domeniul cercetării de teren i alț ș
documentării  sociale  în  rândul  elevilor;  Stimuleazăculturiaparticipativă,  cetă enia  activă  iț ș
voluntariatul;

Activităţile  proiectului  au  fost  concepute  astfel  încât  să  dezvolte  abilitatea  elevilor  de  a  lua
decizii  mai  bine informate  cu privire  la  un stil  de viaţă  sănătos,  un mediu curat,  constientizând
impactul asupra mediului i importan a conservării biodiversită ii i protejarea ecosistemelor, necesarș ț ț ș
formării unei noi generaţii de tineri responsabili faţă de mediul înconjurător. 

Activită ile  urmăresc  înţelegerea  de  către  tineri  a  proceselor  complexe  care  determinăț
violenţa,  conflictele  la  nivel  individual,  de grup,  naţional  şi  global;  cunoaşterea  modalităţilor  de
rezolvare a acestora şi implicarea în eliminarea şi prevenirea lor.

Centrul Nord – Sud a iniţiat Programul european „Educaţia Globală”  pentru a dezvolta, întări şi
susţine strategiile de implementare a educaţiei  globale  şi de formare a capacităţii de dezvoltare a
acesteia, prin intermediul instituţiilor şi practicienilor din domeniul educaţiei atât din zona formală
cât  şi  non-formală.  În concepţia  centrului,  educaţia  globală cuprinde:  educaţia  pentru dezvoltare,
educaţia pentru drepturile omului, educaţia pentru durabilitate,  educaţia pentru pace şi prevenirea
conflictelor şi educaţia interculturală. Momentul de referinţă al programului îl reprezintă „Săptămâna
Educaţiei Globale” organizată anual în a treia săptămână din luna noiembrie. Acesta este proiectat ca
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un  punct  de  start  al  activităţilor  de  educaţie  globală  care  se  recomandă,  în  vederea  asigurării
eficienţei, să se deruleze de-a lungul unui an, nu ca acţiuni izolate.

Educa ia  globală  (cuprinde  educa ia  pentru  dezvoltare,  educa ia  privind  drepturile  omului,ț ț ț
educa ia  interculturală,  educa ia  pentru  pace  i  solu ionarea  conflictelor)  se  fundamentează  peț ț ș ț
în elegerea problemelor fundamentale ale cetă eniei globale:ț ț

 Con tientizarea trăirii într-o lume globalizată i a rolului nostru ca cetă eni ai acestei lumi;ș ș ț
 Atitudini de respect pentru diversitate i abilită i de comunicare interculturală;ș ț
 În elegerea cauzelor i a efectelor problemelor majore care afectează lumea;ț ș
 Oportunită i de a concepe si a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil i durabil.ț ș

Derularea acestui proiect educaţional vine să suplimenteze activităţile desfăşurate în scoala
cu dublu scop: de a completa şi fixa conţinutul specific al disciplinelor studiate, pe de o parte, şi de a
antrena  şi  exersa  cât  mai  mult  creativitatea  si   imaginatia  copiilor,  punând,  totodată  accent  pe
valoarea estetică a creaţiilor realizate.

Prin  acest  proiect  se  urmăreşte  „să  se  dea  frâu  liber”  imaginaţiei  copiilor,  să  îmbine
obiectivele din programele şcolare cu imaginaţia lor. Se ştie că, la această vârstă, copiii învaţă cu
plăcere şi implicare, având larg dezvoltate interesele de cunoaştere, iar gândirea acestora se dezvoltă
pe  linia  prelucrării  active,  analitice  a  datelor  realităţii  nemijlocite.  Copilul  simte  plăcerea
conversaţiei, planul său mental e relativ bogat, gândirea activă, iscoditoare care surprinde cu uşurinţă
relaţiile dintre fenomene şi succesiunea lor cauzală, dispune de numeroase reprezentări, o imaginaţie
bogată, o memorie complexă, dar şi capacităţi active de a le folosi.

        
   SCOPUL I  OBIECTIVELE Ș proiectului:  

 Formarea comportamentului proactiv bazat pe respectarea drepturilor omului
 Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi, 
 Crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează reciproc pentru

a  lucra  împreună  în  vederea  înţelegerii  problemelor  sociale  cu  care  se  confruntă  şi  identificării
soluţiilor potrivite capabile de aplicabilitate;

 Formarea comportamentului de „toleranţă multiculturală” şi „toleranţă interconfesională”;
 Promovarea şi interiorizarea valorilor,  ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate, solidaritate, prin

formarea  şi  externalizarea  unor  atitudini  de  auto-respect,  respect  pentru  ceilalţi,  interes  pentru
probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune constructivă, responsabilitate socială. 

 Îmbogăţirea orizontului cultural, formarea şi dezvoltarea gustului artistic şi estetic, cunoaşterea şi 
preţuirea patrimoniului local si national;

TERMEN DE DERULARE: octombrie 2020 - iunie 2021

GRUP TINTĂ:
 Beneficiari direcţi : Elevii S lcolii Gimnaziale nr 43 «Ferdinand» Constan aț  
 Beneficiari indirecţi: Familiile elevilor, cadrele didactice, comunitatea locală, parteneri educaţionali,

opinia publică.
RESURSE:

 umane:  elevii; părin ii elevilor; cadrele didactice;  directorii unită ilor implicate ț ț
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 materiale: laptop, videoproiector, imprimanta, flipchard;
 procedurale : vizite,  ateliere  de lucru în colaborare cu institu iile  implicate;   organizareaț

unor expozi iiț
  financiare: surse de autofinan areț
 informa ionale:  ț  proiectul scris; eviden a participan ilor din cadrul proiectului;  ț ț portofoliu

cuprinzând: proiectul, protocoale ale activităţilor derulate; procese-verbale ale întâlnirilor de lucru
ale echipei de proiect şi cu elevii pentru organizarea activităţilor; album cu fotografii 

VALORI PROMOVATE:
 Implicare 
 Comunicare 
 Întrajutorare
 Respect

FINALITĂ I ASTEPTATE:Ț
 cunoaşterea obiectivelor proiectului şi participarea conştientă la realizarea lor a

membrilor grupului ţintă ;
  creşterea gradului de conştientizare a grupului ţintă faţă de importanţa tematicilor abordate
  antrenarea comunităţii în cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ privind temele abordate
 creşterea coeziunii grupului prin: participarea elevilor la activităţi, implicarea lor în  rezolvarea 

sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse (în pregătirea şi derularea activităţilor, în 
realizarea portofoliului, a albumului de fotografii);

 cresterea implicării părintilor;
 realizarea unui portofoliu al proiectului cu fotografii de la activită ile desfăsurate.ț

EVALUARE:
 Monitorizarea se va realiza pe tot parcursul derulării proiectului, urmărind concordanţa dintre

obiectivele  propuse  precum  şi  respectarea  calendarului  de  către  cadrele  didactice  implicate,
consilierul educativ, directorii colii.ș

Evaluarea gradului de implicare i interesul copiilor pentru proiectul propus.ș

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:
CALENDARUL ACTIVITĂTILOR

Nr.
crt.

Domeniul Denumirea
activită iiț

Locul 
Parteneri 

Respons
abili

Perioa
da
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1.



E
D

U
C

A
IE
Ț

G
L

O
B

A
L

Ă

 Este lumea noastră! 
Să ac ionăm împreună!ț
 Cartea Mării Negre 
 Eco Smart(Ziua 
mondială a rezerva iilor ț
naturale/ Ziua mondială a 
Pământului/ Ziua 
interna ionala a apei/ Ziua ț
mondială a mediului)

Sala de clasă
Loca ie ț
parteneră
On-line

 ONG Mare 
Nostrum

 Biblioteca 
Jude eană “I. N. ț
Roman” 
Constan aț

Coordon
ator 
CPPE

Coordon
atorii 
claselor

2.



E
D

U
C

A
IE

   
  I

N
C

L
U

Z
IV

Ă
Ț

 Copilarie- o lume de
vis(Ziua Internationala a 
Drepturilor Copilului/ Ziua 
internationala a familiei/ 
Ziua copilului) 
 Despre prietenie şi 
toleranţă(Ziua 
interna ionala a toleran ei/ ț ț
Ziua internationala a 
persoanelor cu dizabilitati/ 
Ziua interna ională a ț
voluntariatului)

Sala de clasă
Loca ie ț
parteneră
On-line

 Palatul 
Copiilor 
Constan aț

 Biblioteca 
Judeteană “I. N. 
Roman” 
Constan aț

 Asocia ia ț
Împreună 
Pentru Viitor

Coordon
ator 
CPPE

Coordon
atorii 
claselor

3.



T
R

A
D

I
II

  
I

Ț
Ș

O
B

IC
E

IU
R

I

 Mă ti populare/ ș
tradi ii de Crăciunț
 Dragobete
 Măr i orul românescț ș
 Oul încondeiat

Sala de clasă
Loca ie ț
parteneră
On-line

 Palatul 
Copiilor 
Constan aț

 Muzeul de 
Artă  Populară 
Constan aț

Coordon
ator 
CPPE

Coordon
atorii 
claselor

4. 



C
O

M
U

N
IT

A
T

E
A  Constan a- ț

urbanistic i ș
arhitectural(Ziua Mondiala 
a Zonelor Urbane-8 nov)
 Club de dezbateri- 
actori urbani/ spa iul ț
public/machete/ album foto 

Sala de clasă
Cartierele 
ora uluiș
Loca ie ț
parteneră
On-line

 Palatul 
Copiilor 
Constan aț

 Fac parte din proiect i alte activită i care se vor planifica pe parcursul anului colar, planificate prinș ț ș
protocoalele de parteneriat educa ional care se vor încheia cu alte institu ii culturaleț ț

 Vizitele  i  activită ile  vor  fi  desfă urate  conform  unei  planificări  prealabile  în  colaborare  cuș ț ș
institu iile implicateț
    

2490



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

 DISEMINAREA:
 Prezentarea proiectului la nivelul CPPE si a comisiilor metodice
 Publicarea pe site-ul colii a unor materiale despre activită ile desfă urate ș ț ș
 Realizarea unui album foto cu aspecte din activită ile desfă urateț ș

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 Posibilitatea continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor.

ECHIPA DE PROIECT : 

 Directori,  membrii comisiei CPPE, dnele învă ătoare şi profesorii claselor de gimnaziuț
 Consiliul  elevilor
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PROIECT EDUCA IONAL DE VOLUNTARIATȚ
PRIVE TE,Ș  AJUTĂ, SIMTE!

Prof. înv. primar,
PRISCORNEAC-BELEI DIANA-ELENA

Liceul Tehnologic ”Vasile Cocea” Moldovi aț

“Fericit, ori nefericit, omul are 
nevoie de alt om, căci nu trăie teș
 decât pe jumătate când trăie te ș

                                                                                                            doar pentru el”
Jacques Delille

“Tot ceea ce facem, să facem din suflet i cu multă dragoste pentru semenii no tri.”ș ș
NOIEMBRIE – MAI

PARTENERII PROIECTULUI
Liceul Tehnologic “Vasile Cocea” Moldovi a                                       CJRAE Suceavaț
                   Coordonator:                                                                         Coordonator:                                      
Dir. Adj., Prof. Priscorneac Belei Diana Elena                                 dir. Prof. Bagiu Florin      
Primăria Comunei Moldovi a                       Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Moldovi aț ț
Primar,  Iliesi Traian                                                                    Preot, Gora  Adrianș
Căminul de Bătrâni Bogdăne ti                                                     Ocolul Silvic Moldovi aș ț
Preot, Loghinoaia Gheorghe                                                             Inginer, Zlei Georgel

A. DENUMIREA PROIECTULUI
a. Titlul: “ PRIVE TEȘ , AJUTĂ, SIMTE!”
b. Tipul de educa ie : Educa ie civică, voluntariat, proiecte caritabileț ț
c. Tipul de proiect: Educa ie pentru dezvoltare comunitară ț

B. APLICANTUL
 Coordonate de contact (telefon, fax, email, adresa)

Liceul Tehnologic “Vasile Cocea” Moldovi a, jud. Suceavaț
Comuna Moldovi a, Jude ul Suceava, cod. 727385ț ț
Tel/fax 
Email: 

 Coordonatorii proiectului (la nivelul unită ii colare)ț ș
- Prof. Priscorneac Belei Diana Elena - director adjunct
- Prof. Bil an Livia - consilier colarț ș

                    ECHIPA DE PROIECT:
- Prof. Balaba ciuc Ovidiu, Director coordonator al Liceului Tehnologic “Vasile Cocea” Moldovi aș ț
- Consilier educativ, Prof. Iliesi Georgeta
- Consilier colar,  Prof. Bil an Liviaș ț
- Cadrele didactice din coalăș
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- 8 elevi voluntari reprezentan i C Eț Ș

C. PARTENERI
- Căminul de Bătrâni de la Bogdăne ti, jud. Suceava ș
- Primăria comunei Moldovi aț
- Parohia “Adormirea Maicii Domnului” Moldovi aț
- Agen i economici din localitatea Moldovi aț ț
- Ocolul Silvic Moldovi aț

D. CONTEXTUL: argumentarea proiectului propus
Cele mai mari satisfacţii le ai atunci când oferi fără să aştepţi să primeşti ceva în schimb, când vezi că 

gestul sau zâmbetul tău îi bucură pe ceilalţi şi îi ajută să meargă mai departe.  
Trăim într-o epocă a vitezei, în care uităm să ne bucurăm, uităm să dăruim bucurie semenilor noştri.

      Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gândeşte şi la sensibilizarea comunităţii în care trăieşte 
în legătură cu realităţile crude, de neimaginat, uneori, pe care le trăiesc unii din semenii noştri, adulţi şi copii.
             Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de
capacităţi  şi  competenţe  sociale  şi  contribuie  la  dezvoltarea  sentimentului  de  solidaritate.  Acestea  sunt
benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunităţi şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a
aborda nevoile şi provocările umane, sociale, intergeneraţionale şi de mediu.

Mul i nu tiu că în spatele voluntariatului, se ascund prieteni, emo ii, respectul de sine i, implicit,ț ș ț ș
respectul celor din jurul tău fa ă de tine, reusita. Nu numai că îi aju i pe cei nevoia i, în primul rând te aju i iț ț ș ț ș
pe tine i î i construie ti personalitatea, te po i sim i cu adevărat un om, care nu este frumos doar la exterior, ciș ț ș ț ț
i în interior, iar asemenea sentiment este mai presus decât orice hârtie cu valoare materială.ș

Partenerul spre care ne-am îndreptat aten ia în cadrul acestui proiect educa ional de voluntariat esteț ț
Căminul de bătrâni de la Bogdăne ti în care sunt găzdui i 140 de vârstnici fără posibilită i materiale. Cel careș ț ț
a pus bazele acestui cămin de bătrâni este părintele Gheorghe Loghinoaia de la Bogdăne ti, preocupat de mul iș ț
ani să se ocupe de acest a ezământ de binefacere. ș

Cu siguran ă,  voluntariatul  este singura modalitate prin care putem readuce o rază de speran ă înț ț
sufletele acestor bătrâni pentru care soarta, din pacate, nu a rezervat prea multe bucurii. De asemenea, prin
voluntariat nu numai că sădim un zambet pe chipul acestora care prea rar zâmbesc, dar învă ăm totodată săț
fim responsabili, receptivi la problemele celorlal i…într-un cuvânt: să fim oameni. ț

Inainte de a spune cu nepăsare NU voluntariatului, trebuie să ne gândim că puteam fi noi în locul celor
în cauză i atunci…nu-i a a că ajutorul cuiva ne-ar fi adus lacrimi de fericire în ochi i speran ă că nu suntemș ș ș ț
singuri?

E. DESCRIEREA PROIECTULUI:
 Scop:
- Sensibilizarea elevilor şi profesorilor din unitatea noastră colarăb de învăţământ cu privire la situaţia dificilăș

în care se află persoanele din căminul de bătrâni de la Bogdăne tiș
 Obiective:
- Dobândirea unui comportament responsabil fa ă de persoanele aflate în dificultate;ț
- Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare;
- Crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc;
- Implicarea  în mod direct a comunităţii locale în acţiunile educative întreprinse de elevi;
- Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şcoală – familie –comunitate.
- Cultivarea spiritului i valorilor voluntariatului în con tiin a elevilor i a cadrelor didactice;ș ș ț ș
 Grup intăț
- Grup intă direct: ț
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                                         -140 de bătrâni de la Căminul de Bătrâni din Bogdăne tiș
- Grup intă indirect: ț

           - elevii, cadrele didactice de la Liceul Tehnologic ”Vasile Cocea” Moldovi a;ț
           -  părin ii elevilor;ț
           -  comunitatea;

 Durata:
                 -noiembrie - mai 

 Con inutul proiectuluiț
Proiectul  educa ional  de  voluntariat  ț ”PRIVE TE,  Ș AJUTĂ,  SIMTE  !” se  va  desfă ura  pe  bazaș

calendarului de activită i cuprins în proiect, în cadrul institu iei noastre de învă ământ. ț ț ț
Prin ac iunile propuse, atât elevii cât i cadrele didactice vor fi încuraja i să se implice voluntar în activită iț ș ț ț

desfă urate cu persoane aflate în dificultate, în scopul sus inerii procesului de incluziune socială a acestora,ș ț
precum i de dezvoltare educa ională personală.ș ț

Pentru monitorizarea i evaluarea rezultatelor proiectului vor fi utilizate următoarele metode: întâlniri deș
lucru, munca în echipă, masa rotundă, convorbirea.

Fiecare  ac iune  desfă urată  va  fi  monitorizată  urmărindu-se  astfel  modul  de  derulare  a  activită ilorț ș ț
proiectate cât i popularizarea proiectului.ș

             CALENDARUL ACTIVITĂ ILORȚ
Nr.
Crt.

Denumirea activită iiț Perioada/
Locul  de
desfă urareș

Detalierea con inuturilorț Responsabili Evaluare

1. ”La început de drum”

     

noiembrie 
coalăș

- identificarea beneficiarului 
direct;
- identificarea partenerilor;
-  constituirea echipelor de 
lucru;
-  elaborarea proiectului;
- popularizarea proiectului în 
consiliul profesoral;

- coordonatorul de
proiect;
- director 
coordonator;
- consilier 
educativ;
- consilier colar;ș

- fotografii;

2. ”Săptămâna  legumelor
i fructelor donate”ș

      

      

noiembrie 
coală,ș

comunitate,
căminul  de
bătrâni

- popularizarea activită ii în ț
coală i comunitate prin postereș ș

realizate de elevi;
- colectarea produselor;
- transportul produselor 
colectate la căminul de bătrâni;

- cei 8 elevi 
voluntari, 
reprezentan i ai ț
C E;Ș
- cadrele didactice
din coală ș
implicate în 
proiect; 

- postere;
- fotografii;
- jurnalul 
proiectului;

3. ”Deschide  u aș
cre tine”ș

     

decembrie
coală,ș

căminul  de
bătrâni

- prezentarea  unui program de 
colinde cu ocazia Na terii ș
Domnului; 
-  distribuirea darurilor pregătite 
pentru bătrâni;

- îndrumătorii 
ansamblului 
folcloric din 
coală;ș

- echipa de 
proiect;

- fotografii,
- jurnalul 
proiectului;

4. ”Un măr i or din sufletț ș
dăruit”

martie
coală,ș

- confec ionarea de măr i oare iț ț ș ș
felicitări pentru bătrâni;

- elevii din coală;ș
- cadrele didactice

- expozi ie deț
măr i oare  iț ș ș
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căminul  de
bătrâni

- prezentarea unui program 
artistic cu ocazia zilei de 8 
martie;

din coală ș
implicate în 
proiect;

felicitări;
- fotografii;

5. ”Pa tele  –  sărbătoareaș
înnoirii suflete ti”ș

     

aprilie
coală,ș

căminul  de
bătrâni

- pregătirea i distribuirea unor ș
pachete individuale cu produse 
tradi ionale specifice ț
Sărbătorilor Pascale;
- prezentarea unui program de 
cântece religioase;

- îndrumătorii 
ansamblului 
folcloric din 
coală;ș

- echipa de 
proiect;

- fotografii;
jurnalul
proiectului;

6. Diseminarea
rezultatelor proiectului

Mai
coală,ș

căminul  de
bătrâni

- prezentarea rezultatelor 
activită ilor desfă urate în cadrulț ș
consiliului profesoral;

- coordonatorul de
proiect;
- director 
coordonator;
- consilier 
educativ;
- consilier colar;ș

-prezentare
PPT,
- fotografii;
-jurnalul
proiectului;

 Metode i tehnici de lucru, forme de organizare:ș
- reuniune de proiect, mese rotunde, sesiuni de informare, activită i comune copii-părin ii, elevi – profesori, ț ț

elevi - comunitatea locală;
- individual, pe echipe;
 Rezultate preconizate:
- îmbunătă irea traiului de zi cu zi a bătrânilor din Căminul de bătrâni din Bogdăne ti;ț ș
- impact pozitiv asupra elevilor, părin ilor, cadrelor didactice, comunitate locală;ț
- mediatizarea activită ilor desfă urate în cadrul proiectului prin mass media;ț ș
- promovarea imaginii colii la nivelul comunită ii locale i nu numai;ș ț ș

F. EVALUARE.
- Fotografii;
- Prezentare PPT;
- Jurnalul proiectului;
- Raport de evaluare;

G. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
- Posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri;

H. BUGETUL PROIECTULUI
- Surse de finan are propriiț
- Dona ii; ț
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Proiectul educativ Pace în cuvinte i culoareș
Prof. înv. primar Iordache Cris-Luciana

coala Gimnazială Nr.2 Ș Diaconu Coresi Bra ovș

Proiectul  “Pace în cuvinte şi culoare” îşi propune să atragă elevi şi cadre didactice la manifestări
specifice cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei în şcoli. 

Beneficiarii  direcţi  sunt  elevii.  Beneficiarii  indirec i  sunt:  cadrele  didactice,  părinţii  elevilor,ț
comunitatea locală. 

Proiectul cuprinde următoarele activită i: ț
1. atragerea participan ilor la o expozi ie-concurs de lucrări pe tema nonviolen ei ț ț ț
2. asigurarea asisten ei de specialitate pentru expozi ia-concursț ț
3. desfă urarea expozi iei-concursș ț
4. evaluarea i diseminarea rezultatelor proiectului.ș

Activitatea principală este expozi ia cu lucrările câ tigătoare la concurs. Concursul se desfă oară  peț ș ș
trei secţiuni: desene pe tema “ABC-ul emoţiilor”, creaţii literare pe tema “ABC-ul emoţiilor” şi materiale de
campanie pe tema “Să construim o lume fără violenţă!”.

Proiectul urmăre te con tientizarea de către elevi a propriilor trări emo ionale i transmiterea acestoraș ș ț ș
în mod adecvat, prin interpretarea corectă a mesajelor celorlal i i prin gestionarea emo iilor negative.ț ș ț

În contextul vie ii cotidiene,  violen a în rândul elevilor este un fenomen răspândit în coli. ț ț ș Cele mai
frecvente forme ţin de domeniul violenţei verbale: certuri, conflicte, injurii, ţipete, jigniri.  Această situa ieț
poate conduce la agresiune fizică, ajungând să genereze în rândul elevilor sentimente de insecuritate şi de
teamă.

Proiectul urmăreşte prevenirea violenţei şcolare prin antrenamentul emoţional al elevilor. Inteligenţa
emoţională poate fi potenţată în timp, crescând proporţional cu conştienţa stărilor sufleteşti. Elevii antrenaţi
emoţional au mai puţine probleme de comportament, îşi revin mai uşor după o experienţă negativă, obţin
rezultate mai bune la şcoală, sunt  pregătiţi să facă faţă provocărilor. 
Scopul proiectului
               Proiectul îşi propune prevenirea manifestărilor de violenţă în rândul elevilor, prin cunoaşterea şi
înţelegerea emoţiilor,  prin gestionarea emoţiilor  negative şi  prin creşterea motivaţiei  pentru rezolvarea de
probleme.
Obiectivele specifice ale proiectului

1. să popularizeze activită ile de proiect;ț
2. să  colaboreze  cu  diferite  asocia ii  i  ONG-uri,  pentru  desfă urarea  unei  expozi ii-concurs  pe  temaț ș ș ț

reducerii riscului de violen ă în rândul elevilor;ț
3. să organizeze o expozi ie-concurs ț pe tema “ABC-ul emoţiilor: Aşa DA, aşa NU!”.

 Descrierea grupului-ţintă 
               Proiectul se adresează în mod direct elevilor din şcolile gimnaziale. De asemenea, are în vedere
cadrele didactice (învăţători, profesori, profesori psihologi, consilieri şcolari) şi familiile elevilor, consiliile
consultative ale elevilor,  asociaţiile de părinţi, autorităţile locale, asociaţiile cu activitate civică.

Coordonatorii  de  proiect  în tiin ează  şi  pregătesc  elevii  pentru  concursurile  de  creaţii  plastice,ș ț
creaţii  literare  şi  materiale  de  campanie  antiviolenţă.  Participanţii  realizează  desene  pe  tema „ABC-ul
emoţiilor” în care încercă să surprindă diferite emoţii: surpriza, tristeţea, dezgustul, frica, durerea, furia,
fericirea.  Participanţii  fac  desene  de  tipul  „Ce  spun  chipurile  copiilor”  (portrete)  şi  „Ce  spun  faptele
copiilor” (compoziţii), folosind tehnici de lucru la alegere.

 Concursul de creaţii literare are în vedere prezentarea de întâmplări legate de trăirea unor emoţii
pozitive sau negative şi evidenţierea implicaţiilor şi a consecinţelor faptelor relatate. Participanţii compun
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pove ti, poezii, scenete.ș
Campania antiviolenţă are în vedere puterea de convingere a cuvântului, pentru relaţii elev-elev

bazate pe armonie, toleranţă şi colaborare. Activitatea se desfăşoară pe echipe a câte 5 elevi. Fiecare echipă
participantă pregăte te pentru campania antiviolenţă 1-2 materiale de comunicare,  cum ar fi:  ecusoane,ș
flyere,  pliante,  steguleţe,  postere,  broşuri,  însoţite  de  trei  fotografii  sugestive  din  timpul  desfăşurării
propriu-zise a campaniei. Materialele de campanie sunt lucrate cu mijloace IT.

.  Rezultatele implementării proiectului 
Rezultatele proiectului pot fi grupate în trei categorii: cunoştinţe şi capacităţi, produse, atitudini. 
Cunoştinţele se referă la termeni specifici domeniului emoţional, pentru a descrie gânduri, sentimente

şi comportamente. În legătură cu aceste cunoştinţe, se dezvoltă capacităţi, precum: înţelegerea şi exprimarea
propriilor sentimente, interpretarea adecvată a emoţiilor celorlalţi, gestionarea emoţiilor negative, rezolvarea
de probleme folosind modalităţi intelectuale.

La  nivel  atitudinal,  activităţile  proiectului  vizează  debarasarea  de  impulsuri  agresive  şi
comportamente  ostile,  prin  autoconştientizarea  propriilor  puncte  tari  şi  puncte  slabe,  prin  respect  pentru
drepturile omului i respect faţă de sine.ș
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

 Monitorizarea proiectului se realizează prin: înregistrarea rezultatelor elevilor, analiza activităţii cu
reprezentanţii instituţiilor partenere i prin rapoarte de activitate ale responsabililor cu activităţile din proiect.ș
Modalită i de asigurare a continuită ii /sustenabilită ii proiectului ț ț ț

Produsele  proiectului  pot  fi  folosite  la  organizarea  diverselor  serbări  şcolare,  cercuri  de  lectură,
activităţi de dirigenţie, activită i civice şi de voluntariat.ț
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PROIECT   EDUCAŢIONAL
TOŢI DIFRRIŢI,TOŢI EGALI!

        Prof.Albuleţ Claudia –Centrul  Şcolar de Educaţie Incluzivă Sfântul Nicolae Cămpulung 
        Prof.Floarea Roxana–Centrul  Şcolar de Educaţie Incluzivă Sfântul Nicolae Cămpulung 

Motto: 
              „Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă. Pentru copiii cu nevoi speciale trebuie să se asigure o viaţă
demnă prin participarea lor la viaţa colectivităţii.”

                Mesajul proiectului: 
               Avem nevoie unii de ceilalţi. Fiecare raport interpersonal ne îmbogăţeşte, ne oferă informaţii pentru
interacţiunile viitoare, ne dezvoltă competenţa intercunoaşterii. 

                 Echipa de proiect:
                 A.C. -director
                 A.A. M. - profesor de sprijin, profesor logoped
                 C. R. - profesor de sprijin
                 F. R. - profesor de sprijin
                 A.B. – profesor inv. primar - consilier edicativ 

                Activitati desfasurate:
VIDEO- “Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati”
Discutii in urma vizionarii filmului

Grup tinta:
Elevii C S E I “Sfantul Nicolae”
Cadrele dicactice
Parintii elevilor cu CES din  scoala

 

                

Argument
              „Nu merge înaintea mea pentru că s-ar putea să nu te pot urma. Nu merge în urma mea pentru că s-ar
putea să nu te pot ghida. Mergi alături de mine şi fii prietenul meu.”
          Educaţia pentru democraţie este un proces de lungă durată, iar copilul cu nevoi speciale este implicat în
viaţa socială prin apartenenţa sa la diferite grupuri: famile, prieteni, colegi. Printre aceştia pot fi şi persoane cu
deficienţe. Copiii cu nevoi speciale doresc compania celor apropiaţi de vârsta lor, au nevoie de acceptare,
înţelegere, afecţiune. Acest proiect isi propune sa sprijine dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care
să armonizeze relaţiile cu sine şi  cu ceilalţi,  cu mediul  înconjurător.  Dorinţa noastră se îndreaptă spre  a
stabili   noi  şi  reale   punţi  de   comunicare  între   copilul special si  comunitatea din care face parte. 
Considerăm că relaţia de prieteneie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La această vârstă şcolarii cu
nevoi speciale, indiferent de tipul şi gradul deficienţei, au nevoie să înveţe, să ia în considerare punctul de
vedere al altor copii, să facă schimb de idei şi să înţeleagă mai bine experienţele prietenilor lor. 
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                 Scopul proiectului:
         „Şcoala  pentru  toţi”  reprezintă  dezideratul  maximei  flexibilităţi  şi  toleranţe  în  ceea  ce  priveşte
diferenţele   fizice,   socio-culturale, lingvistice  şi   psihologice  existente între copii, scopul fiind acela de a le
oferi tuturor posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii şi de a se exprima
conform trăsăturilor individuale de personalitate. Ideea
care animă  acest  proiect   este   aceea   că   finalitatea fundamentală   a  sistemului   naţional   de învăţământ
constă în a forma catăţeni care sunt membrii aceleiaşi societăţi şi care împărtăşesc valori comune.
          Principiul   normalizării   presupune  luarea   în  considerare   nu   doar   a   modului   în  care persoana
cu deficiente se adaptează la cerinţele vieţii sociale, dar, în acelaşi timp şi felul în care comunitatea înţelege să
se conformeze nevoilor şi posibilităţilor persoanei în dificultate. Implică nu numai includerea într-un mediu
şcolar şi de viaţă cotidiană nediscriminativ, dar şi asigurarea unei multitudini de servicii care să reducă pe cât
posibil starea de handicap, chiar dacă dificultăţile sau afecţiunile propriu-zise nu pot fi depăşite înca.
       Scopul proiectului este formarea unei atitudini corecte faţă de copiii deficienţi, nevoia de a-i iniţia pe
şcolari în proiectrea unui comportament responsabil, tolerant. Nu e suficient să faci cunoscut copilului prin
dezbateri, convorbiri, ci trebuie să-si accepte semenul său şi să-i întindă o mână. Trăirile afective sunt cele
care declanşează opţiunea şi ulterior acţiunea.
Cheia succesului constă în deplasarea accentului de pe lămurirea verbală pe resortul afectiv, prin exerciţiul
moral. Pentru buna desfăşurare a acestui exerciţiu e nevoie de asigurarea unui cadru organizatoric firesc.

 

          Obiective specifice:
 - dezvoltarea   capacităţilor   de   comunicare   şi   interrelaţionare   între   elevii cu C E S si ceilalti elevi  ;
- însuşirea unor norme de comportament civilizat;
- stabilirea relaţiilor de prietenie şi de întrajutorare;
- formarea deprinderilor de lucru în echipă şi de cooperare;
- dezvoltarea sentimentelor de prietenie cu toţi copiii, indiferent de condiţia materială şi socială;
- influenţa dorinţei de a ocroti şi proteja copiii cu nevoi speciale;
- crearea unei atmosfere de destindere şi voie bună;
b. Privind cadrele didactice 
- încurajarea cadrelor didactice pentru a crea mediu educaţional care să
favorizeze dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter;
- promovarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii;
- realizarea unui management eficient la nivelul clasei/ grupei şi a unei comunicări optime.

       Concluzii:
      Proiectul de parteneriat reprezintă un permanent  prilej de sărbătoare, un  moment  de bucurie,  o  nouă
ocazie  de  a fi împreună copii tipici şi copii  cu deficienţe.  Activităţile organizate în afara clasei sprijină
activitatea educativă, îi ajută pe elevi să se cunoască mai bine, să fie mai buni, mai toleranţi unii cu alţii.
       În derularea unor astfel de activităţi cadrele didactice trebuie să arate că au încredere deplină în toţi elevii
colectivului că le poate trasa sarcini acordându-le astfel diverse responsabilităţi, că-i poate trata ca pe nişte
adulţi,  ca  de  la  egal  la  egal.  Noi,  cadrele  didactice  trebuie  să  le  cultivăm copiilor  tipici  sentimentul  de
toleranţă, de înţelegere   faţă   de   copiii   cu   deficienţe,   de   dragoste,   relaţii   de   colegialitate,
cooperare,
transparenţă.
             „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi şi demnitate. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi
conştienţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.” 
                                ( Art. 1 – „Declaraţia Universală a Drepturilor Omului”).
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PROIECT DE ACŢIUNE COMUNITARĂ
„O faptă bună: Un suflet, o dona ie”ț

Prof. Dr. Păun Mihaela-Gabriela
coala Ginazială Nr. 1, Bal , OltȘ Ș

Motto:
„Nu există prilej mai minunat pentru dăruire, decât sa poţi da, zi de zi, tot ce ai mai bun şi mai adevărat unei 
fiinţe cu sufletul deschis.” (Rabindranath Tagore)

TITLUL PROIECTULUI: „O faptă bună: Un suflet, o dona ie”ț

Argument
Activitatea de  voluntariat reprezintă un element esenţial al  tuturor societăţilor, ea fiind

reglementată şi în România din anul 2001. Faptul ca voluntariatul este de interes public fiind
iniţiat în folosul altora, am considerat că este şi  de datoria noastră ca educatoare, să-i învăţăm pe
copii şi părinţi să identifice problemele comunităţii şi să se implice în rezolvarea lor.

Scopul proiectului
 Cultivarea spiritului şi valorilor voluntariatului în conştiinţa copiilor, părinţilor;

 Dezvoltarea interesului cadrelor didactice de a se implica în activităţi de voluntariat în comunitatea 
în care locuiesc;

 Dobândirea unui comportament responsabil fata de persoanele aflate în dificultate;

Obiective specifice
 Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul copiilor din

medii defavorizate i a celor curezultate deosebite la învă ătură din unitatea noastră colară.ș ț ș
 Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie;
  Formarea competenţelor de comunicare, implicare activa, munca în echipă;
 Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor artistice din 

cadrul proiectului;

Grup ţintă
‐ beneficiari direcţi: copii din coala Gimnazială nr.1, Bal                                  Ș ș

beneficiari indirecţi: -elevii colii Gimnaziale Nr. 1 BalȘ ș
- cadrele didactice voluntare din unitate
-familiile persoanelor nevoiaşe
-comunitatea
-societatea
Echipa de proiect:

Iniţiator şi coordonator SNAC:  prof.  dr. Păun Mihaela-Gabriela
Cadre didactice implicate în proiect: Dir. Bogeanu Dorinel, Călugăru Viorel,  Ti u Alin,  Vlăduț ț
Georgeta, Nicolae Tita, Enache Carmen, Stoica Marian, Teodosescu Mihaela, Giurcă Eugen.
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Durata proiectului:  
An şcolar 2021

Resurse:
a)  umane -     elevi voluntari

cadre didactice
b)  materiale – hartie xerox, creioane colorate, acuarele, hârtie glase, hârtie creponată, jucării, 

alimente, cărţi.
c) financiare -  donaţii ale profesorilor din coală.ș

Modalităţi de monitorizare şi evaluare:
 Observarea comportamentelor     elevilor i   interven ia directă a  cadrelor didactice pentru ș ț

încurajarea i stimularea interrela ionării pozitive între copiii  afla i în dificultate i copiii voluntari.ș ț ț ș
 Stabilirea unor grupe de lucruri mixte pentru sprijinirea învă ării active  pe probleme de socializare iț ș

îmbunătă irea comunicării, precum i formarea  unei atitudini pozitive a elevilor no tri fa ă de elevii ț ș ș ț
afla i în dificultate din punct de vedere financiar.ț

 Întâlniri  echipei de proiect i organizarea activită ii. Stabilirea datei de acordare a cadourilor.ș ț
 Raport final

Raport Activitate SNAC:
Activitatea „O faptă bună: Un suflet, o dona ie”ț  coordonată de dna Prof. Dr. Păun 

Mihaela-Gabriela a avut loc în luna decembrie a anuui 2021. 

În activitatea au fost implica i: ț

Număr de profesori din
coala Gmnazială Nr. 1Ș

(unitatea centrală)

Număr de elevi voluntari Număr de  elevi beneficiari

16 7 19

De asemenea,  din  partea  coprului  didactic  au fost  implicate  următoarele  cadre  didactice:
Teodosescu Mihaela, Chiriac Valentina, Vlădu  Georgeta, Mîinescu Victoria, Enache Ionu , Călinț ț
Ionel, Ti u Cosmin, Stoica Marian, Bogeanu Dorinel, Călugăru Viorel,  Nae Tudor, Enache Carmen,ț
Păun Mihaela-Gabriela, Mitrache Mirela, Giurcă Eugen. La ac iune a participat i mediatorul colar,ț ș ș
Sandu Mihaela. 

Suma de 1008,00 ron reprezintă dona ia benevolă a celor implica i, cu excep ia elevilor, baniț ț ț
cu care  au fost achizi ionat cozonaci, dulciuri i sticle de suc, conform procesului verbal încheiat cuț ș
prilejul acestei activită i i bonului fiscal nr. 0181/20/12/20021. ț ș
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PROIECT EDUCATIONAL  Tradi ii i obiceiuri!ț ș

Tufi i Elenaș

 Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu”, jud. Gala iș

A. DENUMIREA PROIECTULUI –TITLUL
a. Titlul: Tradi ii i obiceiuriț ș
b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie pentru dezvoltare  
     personală 
c. Tipul de proiect: la nivelul uită ii de învă ământț ț

B. APLICANTUL
Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu
Profesori coordonatori: T. Elena

                           dir. adj. F. Cristina
C. CONTEXT

Argument:  atât tradi iile cât i obiceiurile sunt elemente esen iale în cultura unui popor ;  acesteaț ș ț
trebuia păstrate, reamintite i transmise fiecărei genera ii pentru a nu se uita ș ț
identitatea  noastră  ca  neam.  Românii  au  tradi ii  ca  orice  ară  eviden iate  prin  specificul  lor   în  fiecareț ț ț
anotimp al anului sau momente importante din via a lui.ț

Puncte tari: 
Caracterul atractiv al proiectului, Creativitatea elevilor, Dorinţa de implicare a a elevilor
Capacitatea de lucru în echipă, Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber

Oportunităţi:
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte şi prin asumarea de roluri
 Implicarea părin ilor în sprijinul acordat proiectului prin donarea de rechizite colare sau acordul deț ș

participare în excursii

D. DESCRIEREA PROIECTULUI
Scop: Dezvoltarea armonioasă a personalită ii elevilor prin transmiterea i practicarea unor tradi ii iț ș ț ș

obiceiuri la români.

Obiective: 
O1. Însuşirea de informaţii cu privire la tradi iile i obiceiurile românilorț ș
O2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa ă de transmiterea elementelor culturale specifice poporuluiț

român.
O3. Conştientizarea importan ei particularită ilor ce definesc identitatea unui popor.ț ț
O4. Cre terea stimei de sineș .

Grup-ţintă: direct -  elevi din clasele V-XII
         indirect – cadrele didactice, părinţii elevilor 

Durata: anul şcolar 2018-2019
Conţinutul proiectului: Elevii claselor V-XII vor fi implicaţi în trei activităţi din cadrul proiectului cu

specificul temei stabilite: obiceiul de a dărui în special în preajma sărbătorilor de iarnă sau sau ale celor
pascale, înfrumuse etra spa iilor verzi primăvara, jocuri i participarea la programe culturale i artistce de1ț ț ș ș
iunie, ziua copilului. Activităţile se vor desfă ura pe grupuri de clase sau pe clase.ș
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Metode şi tehnici de lucru:  conversaţia; joc de rol; dialog, discuţii în grup şi dezbatere;      chestionare,
întocmirea de proiecte, vizionări, chestionare, excursii.

Produse ale activităţilor: album cu poze din cadrul activită ilor.ț

Rezultate calitative:  transmiterea tradi iilor i  obiceiurilor de la o genera ie de elevi la alta    atitudineț ș ț
pozitivă fa ă de elementele culturale noi i vechi ale poporului nostru, socializare la nivelul colii între eleviț ș ș

Resurse umane: - proprii (elevi)
                -materiale: rechzite, flori, coli A4, videoporoiector

EVALUARE – CALITATE:
Evaluare internă: prin întrebări de feed-back adresate elevilor, fişe de feed-back, sondaje de opinie, procese
verbale

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Prin propunerea acestui proiect i în anul următor colar i eviden ierea rezultatelor lui în cadrul comisieiș ș ș ț

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Nr
crt

Activitatea Responsabili
Perioada
Data

Rezultate concrete

1. Constituirea echipei 
de implementare a 
proiectului

Dirigin ii ț
claselor V - 
XII

martie Stabilirea temelor proiectului

2.
“Tradi ii i obiceiuri”ț ș

Dirigin ii ț
claselor V - 
XII

aprilie Donarea de rechizite colare în ș
baza contractului parteneriat 
Asoci ia Filantropică cre tin ț ș
ortodoxă ”Sfântul Vasile cel 
Mare”

3. ”Festivalul 
primăverii”

aprilie Infrumuse area spa iilor verziț ț

4. ”1 iunie Ziua inimilor
de copil!”

Dirigin ii ț
claselor V - 
XII

iunie Mapa cu creaţiile elevilor

5. Analiza rezultatelor 
proiectului

Dirigin ii ț
claselor V - 
XII

iulie
Raportul de evaluare

6. Diseminarea 
informaţiilor cu 
privire la activităţile 
desfăşurate în cadrul 
proiectului pe 
www.didactic.ro 

Dirigin ii ț
claselor V - 
XII

august Vizualizarea rezultatelor 
proiectului pe www.didactic.ro 

PROIECT EDUCA IONALȚ
1 DECEMBRIE,
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ZIUA NATIONALA A ROMANIEI,
ZIUA TUTUROR ROMANILOR !

                            CROITORIU DELIA- Liceul Teoretic”C-Tin Brâncoveanu”, Dăbuleni, Dolj
CROITORIU CRISTIAN-    - Liceul Teoretic”C-Tin Brâncoveanu”, Dăbuleni, Dolj                                  

                                                                      

Coordonatori proiect:
P.I.P Croitoriu Delia
PROF. Croitoriu Cristian
ANUL COLARȘ
2019-2020

1 DECEMBRIE ,

ZIUA NATIONALA A ROMANIEI,

ZIUA TUTUROR ROMANILOR!

 29  noiembrie 2021
 ARGUMENT:
        Ziua Nationala a Romaniei, aniversata in data de 1 Decembrie,  este moment de readucere in memoria
colectiva a luptei de veacuri a romanilor pentru unitatea si integritatea nationala. Poporul român a valorificat
conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării
de  eliberare  a  popoarelor  şi  al  victoriei  principiului  naţionalităţilor  în  Europa.  1  Decembrie  este  Ziua
Naţională a României, dar i a noastră, a tuturor românilor. Fiin a noastră este încărcată de sacrificiul depus deș ț
strămo ii no tri pentru a- i apăra ara. Noi suntem datori ării în care ne-am născut i este timpul să învă ăm săș ș ș ț ț ș ț
o pre uim la adevărata ei valoare.ț

SCOPUL  :    - dezvoltarea şi consolidarea si manifestarea sentimentului patriotic ;
                        - îmbogăţirea cunoştinţelor istorice  ;
                        - intelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi  este unul dintre momentele cele mai
importante pentru poporul nostru; 
                        - stimularea expresivităţii prin interpretarea de poezii  si cantece  si exprimarea imaginatiei
creatoare prin  desene, postere si insigne aniversare si eseuri;

OBIECTIVE :   
-    să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE, mai ales pentru noi, ardelenii ;
-    să caute la biblioteca scolara si pe internet informatii care oglindesc acest mare eveniment ;
-    să memoreze poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE,
-    să înveţe cântece specifice;
-  să manifeste imaginatia creatoare privind evenimentul aniversat în desene, pictură, postere , in
confectionarea de insigne aniversare  si stegulete  ;
-    să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse

GRUP INTĂ:Ț  
                      - elevii claselor I, II, IV, VII
                      - parinti,
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LOCUL DE DESFĂ URAREȘ :  Liceul Teoretic”C-tin Brâncoveanu” 

PERIOADA DE DESFĂ URAREȘ : 29 noiembrie 2021

RESURSE MATERIALE:
                     - internet;
                     - cărţi de istorie şi literatură din biblioteca scolara;
                     - imagini ;
                     - aparat foto;
                     - steguleţe/ ecusoane;
                     - poezii, cântece;
                     - hărţi;
                     -demicarton, stampile pt insigne aniversare, lipici, ace de siguranta,etc

RESURSE UMANE:
- elevi  

- parinti  

- profesori  

REZULTATE ASTEPTATE :
                        - implicarea activa a  elevilor  in procesul de initiere si derulare a proiectului ;
                        - manifestarea sentimentului de dragoste de tara  si a simtamintelor patriotice  de catre 
participantii directi si indirecti ;

MODALITATI DE MONITORIZARE SI EVALUARE :
                                   -expozitie de postere si stegulete ;
                                   -imagini surprinse in timpul derularii activitatilor
                                   - diseminarea in presa judeteana ;
PRODUSE ALE PROIECTULUI :
                                     -ecusoane aniversare ;
                                     -stegulete ;
                                     -desene ;
                                     -postere
MODALITATI DE REALIZARE :     
                           - recital de poezie si cantece

                          

PROGRAM  ACTIVITĂ IȚ

Nr.crt. ACTIVITATEA LOC DE 
DESFĂŞURARE

PERIOADA      
RESPONSABILI

1. 
   Pregătirea activită ilor, stabilirea planului deț
desfă urare  a  evenimentelor  cu  ocazia  Zileiș Sala de clasă

29 nov. 2021
Cadre  didactice  clasele
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Na ionale a Romaniei. Repetarea poeziilor i aț ș
cântecelor pentru serbarea scolara.

cp, I - IV

2.
  

   Confectionarea  de  insigne  aniversare  si
stegulete pentru marcarea evenimentului

Sala de clasă 29 nov. 2021

Cadre didactice clasele 
cp, I - IV

3.      Expozitie de desene ,, Marea Unire’’

Prezentarea unei scenete, poezii i cântece ș

Holul Scolii 
29 nov. 2021

Cadre didactice clasele 
cp, I - IV

La ceas de sfântă sărbătoare avem un suflet mare
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Lupu Alina
 coala Gimnazială „ Constantin Parfene”, VasluiȘ

Promovarea voluntariatului  în unită ile de învă ământ, în rândul  familiilor  copiilor,  în comunitate,ț ț
asigură actorilor implica i – cadre didactice, părin i, pre colari, dobândirea unor calită i legate de comunicare,ț ț ș ț
spirit  de echipă, curajul ie irii  din rutină prin activită i de voluntariat desfă urate din proprie ini iativă cuș ț ș ț
scopul cultivării normalită ii acestor ac iuni în comunitate i contribuie la cre terea gradului de sensibilizare,ț ț ș ș
con tientizare i  responsabilizare a societă ii.  Pornind de la această premisă, considerăm că ini iativa de aș ș ț ț
organiza i  derula ac iuni  de voluntariat  la  nivel  gimnazial  reprezintă un aspect  esen ial  al  evolu iei  uneiș ț ț ț
societă i sănătoase. Prin proiectul “Dăruind vei dobândi” se dore te dezvoltarea unor rela ii de colaborare iț ș ț ș
sus inere sub aspect educativ a copiilor proveni i din medii dezavantajate din mediul rural, de către elevi aiț ț
colii noastre, dezvoltându-se, în acela i timp, calită i precum empatia, răbdarea de a asculta, interesul pentruș ș ț

celălalt, grija fa ă de al i semeni. Proiectul nu are în vedere doar elevii ci i părin ii acestora i al i factoriț ț ș ț ș ț
asocia i procesului educativ. Prin colaborare, sus inere i în elegere se poate crea o lume mai bună i se poateț ț ș ț ș
da o ansă în plus la educa ie. ș ț

Ini iat în ajunul sărbătorilor de iarnă, acest proiect a avut un mare impact asupra elevilor a cărorț
diriginte  sunt.  Ace tia,  în  totalitate,  s-au grupat  i  au achizi ionat  obiecte  de îmbrăcăminte,  încăl ăminte,ș ș ț ț
rechizite dulciuri, pentru un anumit copil specificat de către preotul din Draxeni,  ca i grupă de vârstă, sex,ș
mărimi. Părin ii au sus inut cu responsabilitate i respect această ac iune, cumpărând lucruri deosebit de utileț ț ș ț
i de bună calitate pentru elevii din grupul intă. Dacă ini ial s-a dorit achizi ionare unor ghetu e noi i câtevaș ț ț ț ț ș

obiecte vestimentare,  darul a fost mult mai  generos, din dorin a elevilor mei i  a  părin ilor  acestora de aț ș ț
sus ine această ac iune caritabilă.  O parte din elevi  i  părin i  au asistat  la  momentul  de mare încărcăturăț ț ș ț
emo ională, al oferirii cadourilor, cu ocazia Sfântului Craciun.ț
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DĂRUIND VEI  DOBÂNDI
Proiect educativ pentru implementarea 

STRATEGIEI NATIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ

An şcolar 2021-2022

Parteneri:
COALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN PARFENE” VASLUIȘ

Reprezentant: prof.  - directorul unităţii
Parohia Draxeni, Biserica” Sf.Ierarh Nectarie”
Reprezentant : preot Paroh 

VOLUNTARI SNAC

A. INFORMATII DESPRE APLICANT

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
a) Titlul:  ” DĂRUIND VEI DOBÂNDI”
b) Domeniul: civic
    Tipul de educaţie în care se încadrează: educaţie pentru dezvoltare comunitară - voluntariat
c) Tipul de proiect: jude eanț

                   

C. REZUMATUL PROIECTULUI (DESCRIERE)
         1. Număr de elevi implicaţi
           Total:  120  elevi  

2. Activităţi:
6. Ghetu ele fermecate - ț prezentarea proiectului
7. Bucurii de Înviere
8. Copilărie cu dulcea ăț

2. Activităţi:
 realizarea în comun a unor produse utile;
 colectarea de fonduri şi sponzorizări pentru completarea nevoilor materiale a copiilor nevoia i;ș

           3. Număr de parteneri: 2
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
a) Argument, justificare, context 
              Într- o societate „egocentristă”  omul uită că  trăieşte în comuniune cu alţii şi că alături de el se află
semeni care au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său.
            Pornind de la premiza că inteligenţa emoţională constituie liantul între persoană şi mediul din care
face parte ,  considerăm că  unul  dintre obiectivele colii  şi ale familiei este educarea copiilor în sensulș
omeniei , generozităţii , receptivităţii, empatiei.   Voluntariatul reprezintă o cale prin care orice om capătă
experienţă, se poate exprima, se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Având în atenţie
toate aceste considerente, ne- am propus acest proiect   de implicare a copiilor în acţiuni social- comunitare,
intitulându- l sugestiv ”Dăruind vei dobândi”, prilej cu care încercăm să aducem o rază de soare şi bucurie în
sufletele unor copii proveniţi din grupuri dezavantajate.
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b)  Scop:  Încurajarea implicării elevilor şi a părinţilor acestora în activităţi de voluntariat derulate în scop
umanitar, susţinerea procesului de incluziune socială a persoanelor aflate în dificultate.

c) Obiective generale:
- încurajarea implicării tinerilor ca voluntari în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în dificultate;
- dezvoltarea educaţională a voluntarilor;
Obiective specifice: 

9. iniţierea de programe de acţiune comunitară între voluntari si beneficiari;
10. încurajarea elevilor/profesorilor/părinţilor de a participa la acţiuni comunitare.
11. d) Calendarul activităţilor     

Nrcr
t Activităţi Perioada Participanţi Responsa-bili Locaţia 
1 „Ghetu eleț

fermecate”
Decembrie

2021
120 elevi +copiii

din Parohia
Draxeni

Stoian Andreea coalaȘ
Gimnazială ” C-

tin Parfene” -
Vaslui

2. ” Bucurii de
Înviere”

Aprilie 2022 120 elevi +copii
din Parohia

Draxeni

Stoian Andreea coalaȘ
Gimnazială ” C-

tin Parfene” -
Vaslui

3. „ Copilărie cu
dulcea ă”ț

Iunie 2022 120 elevi +copii
din Parohia

Draxeni

Stoian Andreea coalaȘ
Gimnazială ” C-

tin Parfene” -
Vaslui

4 ”La final suntem
umani„ -

finalizarea
proiectului

Iunie 2022 120 elevi +copii
din Parohia

Draxeni

Stoian Andreea

Pr. Vasile Tiberiu
Macsim

e) Grupul ţintă:
Beneficiari direcţi: copii dinParohia Draxeni,  elevi ai Şcolii Gimnaziale ,,Constantin Parfene” Vaslui
Beneficiari indirecţi: elevi, părinţi, profesori, membri ai comunităţii locale.

f) Durata: an colar 2021-2022ș

g) Rezultate aşteptate: socializare, incluziune socială, educaţie civică

h) Monitorizarea: urmărirea desfăşurării activităţilor conform calendarului

 i) Evaluarea: produse finale, fotografii, procese verbale;

k) Activităţi de promovare/mediatizare, diseminare
- popularizarea activitatilor in mass-media, la sedinte si intalniri cu părinţii si membri ai comunităţii locale,
expoziţii
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l) BUGETUL PROIECTULUI
Surse de finanţare: autofinanţare

m) ANEXE
Acordurile de parteneriat
Procese verbale
Descrierea şi ilustrarea activităţilor
Lista elevilor beneficiari si voluntari

COALA GIMNAZIALĂȘ                               PAROHIA DRAXENI, BISERICA ” SF.NECTARIE”
„CONSTANTIN PARFENE” VASLUI                               Preot paroh,    

      Director,                                                                   
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PROIECT EDUCA IONALȚ
„PRIMĂVARĂ MULT IUBITĂ, BINE AI VENIT! – GRĂDINA DIN CURTEA COLII  NOASTRE”Ș

prof. psihopedagog Poro nicu Ancu a - Claudiaș ț
Centrul colar Pentru Educa ie Incluzivă, Nr.2, Târgu MureȘ ț ș

A. ARGUMENT
„Să nu-i educăm pe elevii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista când ei vor fi

mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să se adapteze.”
Maria Montessori – „Descoperirea copilului”

Grădinile pot fi un mediu foarte plăcut în care copilul/elevul să aibă parte de experien e distractive iț ș
pline de învă ături. Există chiar o potrivire perfectă între nevoile unui copil i activită ile ce se dezvoltă într-oț ș ț
grădină  pentru  că,  prin  intermediul  grădinăritului,  copilul  va  în elege  ciclul  vie ii  precum  i  ideea  deț ț ș
responsabilitate, îngrijire, independen a i grijă fa ă de mediu.ț ș ț  

Grădinăritul poate fi o activitate plăcută pentru elevi, îi poate ajuta să î i dezvolte anumite abilită i iș ț ș
să le stimuleaze creativitatea, imagina ia i sim urile. Udarea plantelor sau plivitul nu reprezintă doar activită iț ș ț ț
fizice plăcute pentru copil, acesta ajungând chiar să îndrăgească plantele, ci are iș  beneficii asupra sănătă iiț
mentale. Grădinăritul implică numeroase activită i diferite, de la decorarea grădinii i alegerea semin elor ceț ș ț
urmează a fi plantate, udarea plantelor sau recoltarea fructelor, verde urilor sau florilor. ț Elevii înva ă cel maiț
bine atunci când informa ia senzorială o dublează pe cea cognitivă, iar regulă această se aplică până la vârsteț
destul  de mari.  Copiiilor,  mai  ales în cazul  copiilor  cu CES le este mai u or să înve e prin experimenteș ț
practice, decât prin simplă prezentare a teoriei.

Când vine vorba despre grădinărit, elevii ating i simt pământul, semin ele, plantele i florile lor; eiș ț ș
văd culorile intense i observă dimensiunile i formă diferită a florilor, aud zgomotul, miros florile i parfumulș ș ș
caracteristic al plantei. Pentru că toate sim urile sale sunt activate, elevul în elege mai clar conceptele legateț ț
de grădinărit, este mai concentrat i îi devin mai clare no iunile tiin ifice legate de biologia plantelor.ș ț ș ț

Săpatul în ărână, a ezarea semin elor în pământ, stropitul – toate manevrele acestea necesită for ă i oț ș ț ț ș
bună coordonare. Pe măsură ce lucrează în grădină, elevii î i antrenează abilită i motorii foarte importante,ș ț
care îi vor ajută să î i îmbunătă ească i rezultatele academice, căci scrisul, decupatul, lipitul i toate celelalteș ț ș ș
activită i care se desfă oară la masă de lucru vor fi realizate cu mai multă u urin ă.ț ș ș ț

Alimenta ia sănătoasă este esen ială pentru o bună dezvoltare, mai ales în cazul copiilor. Când scotț ț
din pământ legumele/plantele, când le culeg direct de pe vrej, după ce le-au urmărit crescând i cocându-se,ș
ele se transformă miraculos în ceva ce “ei au creat”, în rezultatul propriei munci. În plus, experien ă culesului,ț
după cea a observării i îngrijirii, a nerăbdării că nuan ă aceea de verde să se îmblânzească i să devină maiș ț ș
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întâi galben portocalie, abia apoi ro ie, mirosurile, textura, sunetul crocant al tomatei care se rupe de pe vrej,ș
toate acestea îmbogă esc experien ă, deschizând în mod firesc apetitul copilului.ț ț

Grădinăritul  e  i  o  bună  introducere  în  lumea  tiin elorș ș ț . Atunci  când  pun  în  pământ  primele  lor
semin e, elevii devin curio i despre ce urmează să se întâmple. Î i pun mintea la contribu ie i vin cu propriileț ș ș ț ș
lor ipoteze i concluzii, urmăresc evolu ia grădinii lor în fiecare zi, i astfel, fără că măcar să î i dea seama,ș ț ș ș
încep primul lor demers tiin ific.ș ț

Întrebările lor sunt o ocazie minunată de a discuta despre apă i soare, despre cre terea plantelor iș ș ș
elementele care le  diferen iază.  Astfel,  copilul  înva ă care  plante iubesc mai  mult  soarele  i  care preferăț ț ș
umbră, care îndrăgesc apă i care preferă pământul mai uscat, cât durează că fiecare dintre ele să crească i săș ș
se dezvolte.

Lucrul în grădina este o metodă minunată de a le preda elevilor primele lec ii despre responsabilitate.ț
Elevii  înva ă  că  semin ele  i  plantu ele  lor  trebuie  îngrijite  zilnic,  că  să  poată  cre te  mari  i  frumoase,ț ț ș ț ș ș
puternice i  roditoare.ș  Antrenează i  nivelul  de responsabilitate al unui elev,  prin implicarea lui  activă iș ș
necesitatea de a realiza o serie de sarcini. Are iș  beneficii senzoriale, de la contactul cu pământul ud i noroiul,ș
precum i toate semin ele, plantele etc.ș ț

Atunci când î i cultivă i îngrijesc propriile plante, elevii înva ă cât de important este să protejezeș ș ț
Pământul, dacă î i doresc că grădina lor să producă roade sănătoase. Este o ocazie perfectă pentru a discutaș
despre poluare, pesticide, ploi acide, reciclare, economie de energie.

 În grădina se poate face i matematică deoareceș  semin ele trebuie numărate, iar cre terea plantelor deț ș
la o zi la altă poate fi măsurată. Se pot număra i compara petale de flori sau mărimea legumelor, se pot cautăș
forme diferite  „pitite” printre frunze, se pot numără rame, gândacei, fluturi sau albine venite să polenizeze
florile multicolore.

Grădinăritul este i o lec ie de r[bdare.  ș ț Elevii nu au de ales decât să fie răbdători când a teaptă căș
plantele  lor  să  crească,  când urmăresc  înflorirea,  sau coacerea fructelor.  Treptat,  ei  descoperă  că  tocmai
această  a teptare  cre te  sentimentul  de  bucurie  i  de  satisfac ie  de  la  finalș ș ș ț .  Înafară  de  răbdare
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grădinăritul stimulează i creativitateaș  întrucât pentru a aranja o grădină într-un anumit fel, alegerea culorilor
pentru flori, de exemplu, iș  sim urileț  (tactil, mirosul, văzul).

Grădinăritul  îmbunătă e te  capacitatea  de  planificare  i  organizare,  precum  ț ș ș i  de  identificare  aș
solu iilor potriviteț . Elevii înva ă despre timpul de înflorire al diferitelor specii de plante, de compatibilitateaț
dintre ele, de durata de rodire a fiecărei specii de legume. Ei vor descoperi care este cel mai potrivit moment
pentru plantarea semin elor, când se pun răsadurile, când se pun în pământ bulbii. ț

B. DATE DESPRE PROIECT 
a.  Titlul:  „PRIMĂVARĂ  MULT  IUBITĂ,  BINE  AI  VENIT!  –  GRĂDINA  DIN  CURTEA

COLII NOASTREȘ ”
b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: - Domeniul pentru dezvoltare personală -

Educaţie ecologică, Educaţie pentru sănătate, Educaţie privind mediul înconjurător
c. Tipul de proiect: proiect educa ional ț

B. APLICANTUL
Prof. psihopedagog  Poro nicu Ancu a - Claudia,  ș ț Centrul  colar  Pentru Educa ie Incluzivă,  Nr.2,Ș ț

Târgu Mureș

C. CONTEXT
Argumentare: Scopul principal al educaţiei privind mediul înconjurător este acela de a oferi fiecărui

individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. De
aceea, în educaţie trebuie să pornim de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, pentru ceea ce
reprezintă, în general, natura pentru ei. Este important ca noi, cei ce avem misiunea de a-i educa pe elevi, să
avem o conştiinţă  ecologică bine  conturată,  pentru  ca  acţiunile  pe care  le  desfăşurăm să fie  eficiente  şi
credibile în faţa copiilor.

D. DESCRIEREA PROIECTULUI
Scop: Prin intermediul proiectului se urmăre te ș consolidarea cuno tiin elor elevilor despre anotimpulș ț

primavăra  i  ac iunile  specifice  din  acest  anotimp;dezvoltarea  sentimentelor  de  dragoste  pentru  natură,ș ț
formarea deprinderilor practico-gospodăre ti i a abilită ilor specifice.ș ș ț

Obiective specifice: 
 Să  achiziţioneze  cunoştinţe  şi  capacităţi  privind  activită ile  de  grădinărit  din  anotimpulț

primăvara;
 Să numească unelte de lucru de primăvara;
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 Să enumere muncile de primăvara;
 Să enun e lucrurile de care are nevoie o plantă pentru a trăi pe pământ; ț
 Să planteze semin ele în ghivecele oferite urmărind pa ii enunta i de cadrul didactic;ț ș ț
 Să cunoască etapele de cre tere a unei plante;ș
 Să  planteze  florile/legumele  în  grădina  colii  oferite  urmărind  pa ii  enunta i  de  cadrulș ș ț

didactic;
  Să dobândească comportamente i atitudini corecte fa ă de natură;ș ț
 Să păstreze ordinea i cură enia la locul de muncă;ș ț
 Să parcurgă în ordine etapele de lucru în vederea realizării temei;
 Dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării.
Grup-ţintă: Elevii claselor III C, IV D din  cadrul Centrului colar pentru Educa ie Incluzivă Nr.Ș ț

2, Târgu-Mure .ș
Parteneri: Elevii claselor IX D - X A, din  cadrul Centrului colar pentru Educa ie Incluzivă Nr. 2,Ș ț

Târgu-Mure , ș Prof. Psihopedagog – Cozma Adina
Durata: Martie 2022, An colar 2021-2022.ș
Metode şi  tehnici  de lucru:  conversa ia,  învă area prin cooperare,  activită i  practice,  exerci iul,ț ț ț ț

dezbateri, expuneri, vizionare filmule e educative, explica ii, povestiri.ț ț
Resurse umane:  proprii (elevi, cadre didactice)
Resurse  materiale:  Observaţia,  conversaţia,  explicaţia,  jocul  didactic,  învă area  prin  descoperire,ț

exerci ii în grup, munca în echipă, demonstraţia, exerciţiul individualț .fi e de lucru, creioane colorateș  Imagini
i jetoane cu unelte, ghiveci, pământ, semin e, plan e de lucru calculator, imprimantă, Cd-uri, casete audio.ș ț ș

Resurse financiare: autofinan areț
Rezultatele a teptate:ș
 Recunoa terea uneltor de lucru de primăvara, a muncilor de primăvară;ș
 Cunoa terea lucrurilor de care are nevoie o plantă pentru a trăi pe pământ; ș
 Cunoa terea etapele de cre tere a unei plante;ș ș
 Plantarea de răsaduri în jardiniere i apoi plantarea lor în grădina din curtea colii;ș ș
 Dobândirea de comportamente i atitudini corecte fa ă de natură.ș ț
Rezultate calitative: dezvoltarea sentimentului de acceptare adaptarea i integrarea elevilor cu CES iș ș

a celor cu dificultă i de învă are.ț ț
Produse ale activităţilor: Imagini de pe parcursul derulării proiectului; Fi ele de lucru realizate deș

elevi, produsele plantate.

E.  EVALUARE – CALITATIVĂ:
Evaluarea  se  realizează  pe  parcursul  întregii  activită i  prin  aprecieri  verbale  i   probe  practiceț ș

(lucrările realizate de elevi).  La sfîr it  evaluarea se realizează prin fi e de lucru în care elevii  trebuie săș ș
recunoască, sa denumească i să coloreze adecvat diverse meserii.ș

PLANIFICAREA ACTIVITĂ ILORȚ

I.  Activitatea 1 – Să învăţăm să iubim natura

Data/ Perioada: MARTIE
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: Elevii claselor III C, IV D din  cadrul Centrului colar pentru Educa ie Incluzivă Nr. 2,Ș ț

Târgu-Mure .ș
Descrierea activităţii: 
1) Prezentare power–point despre Păr ile componente ale plantei i func iile lor. ț ș ț
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2) Vizionare filmule  educativ - ț Ce are nevoie o plantă pentru a  cre te. ș
3) Prezentare imagini despre Secven ele de cre tere a unei plante ț ș - Anexa 3
4) Realizare fi e de lucruș .
Responsabili: prof. Poro nicu Ancu a – Claudia.ș ț
Modalităţi de evaluare:  Observarea reacţiilor şi comportamentelor elevilor.

II.  Activitatea 2 – Să plantăm împreună!                  

Data/ Perioada: MARTIE
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Participanţi: Elevii claselor III C, IV D  i IX D - X A ș din  cadrul Centrului colar pentru Educa ieȘ ț

Incluzivă Nr. 2, Târgu-Mure .ș
Descrierea activităţii: 
1) Prezentare uneltor i  materialelor necesare,  a modalită ilor de lucru i  a etapelor necesareș ț ș

pentru a planta.

 
2) Plantarea semin elor de flori i legume în ghiveci i jardiniere. ț ș ș

Responsabili: prof. Poro nicu Ancu a – Claudia, prof. Cozma Adina.ș ț
Modalităţi de evaluare: Observarea reacţiilor şi comportamentelor elevilor.

III. Activitatea 3 - Apa elementul vital pentru plante
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Data/ Perioada: MARTIE
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: III C, IV D  i IX D - X A ș din  cadrul Centrului colar pentru Educa ie Incluzivă Nr. 2,Ș ț

Târgu-Mure .ș
Descrierea activităţii: 
1) Prezentarea filmule ul educativ despre rolul apei în cre terea plantelor ț ș
2) Realizarea unui grafic, zilnic, cu responsabilii de udatul răsadurilor.
3) Observarea zilnică a evolu iei. ț

Responsabili: prof. Poro nicu Ancu a – Claudia, Cozma Adina.ș ț
Modalităţi de evaluare:  Observarea reacţiilor şi comportamentelor elevilor.

IV. Activitatea 4 – Grădina din curtea colii noastreș

Data/ Perioada: MARTIE
Locul de desfăşurare: grădina din curtea coliiș
Participanţi: III C, IV D  i IX D - X A ș din  cadrul Centrului colar pentru Educa ie Incluzivă Nr. 2,Ș ț

Târgu-Mure .ș
Descrierea activităţii: 
1) Plantarea răsadurilor din jardiniere i ghivece în grădina din curtea colii.ș ș
2) Udarea plantelor după un grafic prestabilit

Responsabili: prof. Poro nicu Ancu a – Claudia, Cozma Adina.ș ț
Modalităţi de evaluare:  Observarea reacţiilor şi comportamentelor elevilor.

2517



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

Plan de măsuri remediale
destinate  îmbunătă irii rezultatelor la disciplinaț

MATEMATICĂ

BORO  AURICA VIU AȘ Ț
                                                                          coala Gimnazială ”DACIA” Oradea, BihorȘ

ARGUMENT

          Planul remedial este adresat elevilor cu note cuprinse între 1.00-4.99 la ”Lucrarea scrisă semestrială”, dar
i  celor  cu  nevoi  speciale:  ș elevi  cu CES,  absenteism,  tulburări  de  comportament  sau  alte  probleme de

dezadaptare colară.ș
    Deoarece este nevoie de o adaptare a procesului instructive educativ la posibilităţile intelectuale ale elevului, la
ritmul şi stilul lui de învăţare, am întocmit prezentul plan cu scopul de a remedia situaţia la învăţătură a elevilor
foarte slabi la matematică.
    Grupul intă sunt elevii din clasele V-VIII, care au obtinut note foarte mici la ”Lucrarea scrisă semestrială”ț
i/sau sunt amenin a i de corigen ă.ș ț ț ț

        În urma evaluării lucrărilor scrise semestrial, urmărind nivelul competen elor dobândite de elev, s-a constatatț
că o parte din elevi (care au primit note sub 5) au deficien e în ceea ce prive te:ț ș
                  La clasele a V-a:
Determinarea  unor  numere  naturale  care  respectă  anumite  condi ii;  efectuarea  opera iilor  cu  puteri  utilizândț ț
regulile de calcul specific; calcularea unor expresii numerice care conţin paranteze (rotunde, pătrate şi acolade),
cu respectarea ordinii  efectuării  operaţiilor;  analizarea faptului  că un număr este sau nu pătratul  unui  număr
natural; compararea a două numere naturale scrise sub formă de puteri folosind aducerea la aceea i bază sau laș
acela i exponent.ș
                La clasele a VI-a:
Recunoaşterea unor mulţimi finite sau infinite; efectuarea de operaţii cu mulţimi; identificarea unui divizor al unui
număr dat; determinarea c.m.m.d.c./c.m.m.m.c. prin descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de
numere  prime  ;  verificarea  faptului  că  două  unghiuri  sunt  suplementare,  complementare  sau  congruente;
identificarea unor drepte sau unghiuri într-o configuraţie geometrică dată; identificarea unor relaţii între elemente
geometrice date; justificarea paralelismului a două drepte utilizând perechi de unghiuri formate de două drepte cu
o secantă.
             La clasele a VII-a :
Recunoaşterea numerelor naturale,  întregi,  rationale,ira ionale;  compararea numerelor reale utilizând modulul,ț
aproximări,  încadrarea  unui  număr  real  între  doi  întregi  consecutivi,  scoaterea  factorilor  de  sub  radical,
introducerea factorilor sub radical; utilizarea regulilor de calcul pentru produsul/raportul a doi radicali şi pentru
raţionalizarea numitorului;  rezolvarea unor probleme utilizând proprietăţile paralelogramelor particulare şi  ale
trapezului; utilizarea unor metode de calculare a perimetrului i ariei unui triunghi sau a unui patrulaterș
                   La clasele a VIII-a :
Identificarea apartenen ei unui element la o mul ime definită printr-o proprietate a elementelor ei; identificareaț ț
termenilor asemenea dintr-o expresie algebrică i recunoa terea unei formule de calcul prescurtat; efectuarea unorș ș
calcule care urmăresc respectarea semnificaţiei parantezelor şi  a ordinii  efectuării  operaţiilor cu numere reale
reprezentate prin litere; determinarea paralelismului sau perpendicularită ii în spaţiu, între drepte şi/sau plane cuț
ajutorul proprietăţilor relaţiilor de paralelism şi de perpendicularitate în configura ii simple.ț
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PLAN DE MĂSURI

Nr.
crt

                       Măsuri Indicatori Termen

1 Analiza rezultatelor la ”Lucrarea scrisă semestrială” din semestrul I
an colar 2021/2022 i  identificarea deficienţelor ș ș

Lucrările  elevilor  scrise
semestrial,  interpretarea
rezultatelor.

2 Elaborarea unor  fişe de lucru individuale,  specifice  categoriilor  de
competen e la care elevul prezintă lacune.ț

Fi e de lucru diferen iateș ț

3 Informarea părin ilor, a conducerii colii despre rezultatele lucrărilorț ș
şi traseul remedial care se impune

Procese  verbale  ale
edin elor cu părin iiș ț ț

4. Pregătire suplimentară cu elevii din grupul intă ț
Asigurarea unui grad de comunicare profesor-elev ( tiintific dar iș ș
 compatibil cu capacitatea de asimilare /analiza/prelucrare a elevilor)
 mai  accentuat,  prin  care  profesorul  să  poată  identifica  cât   mai
concret
 lacunele în logica i modul de lucru al elevilor , pentru a le putea ș
corecta, modela i perfec iona.ș ț

Caietele elevilor

5 Organizarea activităţii  de învăţare pe grupe de elevi,  în funcţie de
valenţele educative, în funcţie de posibilităţile intelectuale diferite ale
elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe ale elevilor.

Sarcini diferen iateț

6 Motivarea  elevilor  pentru  implicarea  lor  în  procesul  învăţării  prin
desfăşurarea  unor  activităţi  didactice  complexe  care  să  stimuleze
interesul  pentru  învăţare  –  folosirea  metodelor  activ-participative,
asigurarea  unui  cadru  propice  învăţării,  sistem  echitabil  de
recompense – sancţiuni pozitive.
Constientizarea elevilor cu privire la importan a însu irii  temeinice aț ș
materiei  la  disciplina  Matematica  având  în  vedere  dificultatea  iș
exigen ele examenului de Evaluare Na ională.ț ț

Caietele elevilor

7 Elaborarea  unor  teste  specifice  categoriilor  de  competen e  la  careț
elevii  prezintă  lacune  în  vederea  cre terii  ratei  de  promovare  laș
disciplina matematică

Teste/fi e ș

8 Aplicarea testelor grupului intă vizat.ț Lucrările elevilor

9 Informarea părin ilor despre rezultatele testelor  i media ob inută laț ș ț
finalul sem I , an colar 2021/2022 la disciplina matematica.ș

Procese  verbale  ale
edin elor cu părin iiș ț ț

PROIECT EDUCA IONALȚ
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COALA GIMNAZIALĂ SOLOVĂSTRUȘ

STRUCTURA: GRĂDINI A CU PROGRAM NORMAL SOLOVĂSTRUȚ

PROF. ÎNV. PRE COLAR MOLDOVAN ANGELAȘ

GRUPA: Mare- Flutura ilor iste iș ț

UNITATEA COLARĂ: Grădini a cu Program Normal SolovăstruȘ ț

EDUCATOARE: Moldovan Angela

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum i de ce se întâmplă?”ș

PROIECT TEMATIC: „Magia toamnei!”

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Adiere de toamnă”

TEMA INTEGRATOARE: „Copacul magic ”

TIPOLOGIA ACTIVITĂ ILOR EDUCA IONALE: activitate didactică integrată ramificată ADP + ADE (D +Ț Ț Ș
DOS)+ ALA

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici

TIPUL ACTIVITĂ II: consolidare de cuno tin e, priceperi i deprinderi;Ț ș ț ș

SCOPUL EDUCA IONAL AL ACTIVITĂ II:Ț Ț

Consolidarea cuno tin elor matematice referitoare la no iunile de formă i numera ia în limita 1-5;ș ț ț ș ț

Dezvoltarea  capacită ii  creatoare  prin  aplicarea  cuno tin elor  cu  con inut  matematic  în  cadrul  proiectuluiț ș ț ț
„Copacul magic”.

MIJLOACE DE REALIZARE: joc didactic

OBIECTIVE OPERA IONALE VIZATE: Ț

* Să audieze cu interes con inutul pove tii ,,Copacul magic” pentru a putea transmite i familiei îndemnul primit;ț ș ș

* Să alcătuiască grupe de obiecte respecând criteriul dat i să le utilizeze în mod creativ;ș

* Să utilizeze calită ile expresive  ale limajului oral i ale celui corporal în transmiterea unor idei către membriiț ș
familiei;

* Să folosească corect cifrele în limita1-5 prin raportarea numărului la cantitate.

* Să folosească corect instrumentele de lucru pentru a realiza produsul activită iiț

Bibliografie:
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Tăbîrcă M., Manea A.-  ,,Suport didactic pentru aplicarea curriculumului pentru educa ia timpurie”  ț Ed. Delta
cart international 2020

 Ministerul Educa iei Na ionale,- ț ț Curriculul pentru educa ia timpurie -2019ț

Scrisoare metodică învă ământ pre colar 2021-ț ș 2022

Evenimentul
didactic

Con inut tiin ificț ș ț Strategii
didactice

Evaluare

1.  Moment
organizatoric

Se  creează  condi iile  necesare  buneiț
desfă urări  a  activită ii,  aerisirea  sălii,ș ț
aranjarea  mobilierului  i  distribuirea  deș
ecusoane sub forma unor frunzuli e colorate înț
ro u i  galben.  Copiii  intră  în  sala  de grupăș ș
aranja i  în  ir  indian  intonând  cânteculț ș
”Înviorarea”  pe  al  cărui  ritm  vor  face  iș
exerci iile de mi care.ț ș
 Întâlnirea de diminea ăț  educatoarea îi salută:
 ,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
A-nceput o noua zi!
        - Bună dimineaţa, copii!”, 
urmat de îndemnul:
Noi  pe  jos  ne  a ezăm  /  Calendarul  să-lș
completăm./ Vedem cine e prezent/ Poate, cine
e absent./ Calendarul e încântat,/ Că va fi iar
completat./  Cu  nori?/  Ploaie?/  Vânt?/
Furtună?/ Mai bine, cu vreme bună!, ceea ce
va conduce la completarea calendarului naturii
prin  a ezarea  cartona ului  potrivit  în  loculș ș
stabilit  pe  calendar,  muncă  înso ită  i  deț ș
versurile cântecului  ,,Lunile anului”,  care ne
ajută  la  o  mai  bună  fixare  a  cuno tin elorș ț
referitoare  lunile  anului.  Versurile  poeziei
,,Săptămâna”
    Luni mă îmbrac cu o hăini ă ț
    i pornesc spre grădini ă.Ș ț
    Mar i nu e de mirareț
    Merg cu tata la plimbare.
    Miercuri e o nouă zi
    Îi spun mamei poezii.
    Joi nu mă las mai prejos
    i-i cânt un cântecel frumos.Ș
    Vineri un desen eu fac
    Bunicii să-i fiu pe plac.
    Pe bunicul îl ascult
    Sâmbăta eu îl ajut.
    Duminica vine-apoi
    Joaca-n curte e în toi. 

Mâna oarbă

Observa iaț

Calendarul
naturii

Observarea
comportamen-
tului ini ialț
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    Cu a a familie mareș
    Săptămâna-i sărbătoare.
Cu ajutorul acestor versuri ne fixăm mai u orș
succesiunea  zilelor  săptămânii  i  stabilim  oș
corela ie  între  munca  copiilor  i  familiileț ș
acestora.
Urmează apoi să stabilim cine este prezent la
grădini ă în acea zi i cine este absent, urmândț ș
ca  la  final  să  men ionăm  prezen a  doamneiț ț
educatoare, alături de care copiii se simt bine.
Marcăm acest  moment prin versurile poeziei
,,Educatoarea mea”
    Când merg la grădini ăț
    Mă simt minunat,
    Am multă energie
    i zâmbete de dat.Ș
    Mă joc frumos cu ceilal i,ț
    Pictez i construiesc,ș
    Pe doamna educatoare
    Eu tare o iubesc.
    Ne-nva ă cântecele,ț
    i poezii frumoase,Ș
    Cu ea sunt vesele
    i zilele ploioase.Ș
    i dacă cineva Ș
    Se supără sau plânge,
    Ea tie-ntotdeaunaș
    Triste ea s-o alunge.ț
                             De Violina P.
   Pe tranzi iaț :
,, Fiecare scăunel este pe o floare/ În lini te neș
a ezăm/  Corpul  să  îl  relaxăm/  Pe  doamnaș
educatoare/ Aten i o ascultăm/ Lucruri noi săț
învă ăm”, copiii î i ocupă locurile pe scăunele,ț ș
cu respectarea normelor de distan are socială.ț

2.  Captarea
aten ieiț

    A eza i  în  noua  pozi ie,  copiilor  li  seș ț ț
prezintă  un  filmule ,  în  care  este  redatăț
imaginea  unei  frunze  ce  se  desprinde  de  pe
copac i plute te în aer purtată de vânt. În acelș ș
moment,  ei  vor  auzi  o  bătaie  la   fereastra
grupei.  Educatoarea  se  îndreaptă  spre
fereastră, o deschide i spre surprinderea ei iș ș
a  copiilor,  descoperă  o  frunză  colorată  în
nuan ele  toamnei,  care  aduce  cu  ea  co ule eț ș ț
încărcate cu surprize.
Frunza  este  invitată  să  pătrundă  în  sala  de
grupă, unde, prin metoda brainstorming, copiii
sunt provoca i să exprime verbal fiecare ideeț
care le vine în minte la vederea acestei frunze,
iar  educatoarea  notează  pe  o  coală  flipchart

Brainstor-
ming

Observarea
comportamen-
tului
nonverbal  al
copiilor
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toate ideile copiilor, urmând a le valorifica în
activită ile viitoare.ț

3.  Anun areaț
temei  i  aș
obiectivelor

În  co ule ele  aduse  de  frunza,  ce  se  află  înș ț
grupă,  copiii  vor  descoperi  o  mul ime  deț
materiale  didactice,  menite  a-i  ajuta  să- iș
consolideze  cuno tin ele  despre  anotimpulș ț
toamna,  dobândite  pe  parcursul  activită ilorț
didactice  desfă urate  în  cadrul  proiectuluiș
tematic ,,Magia toamnei”, cât i în realizareaș
unui tablou de toamnă.
Pe tranzi iaț  oferită de versurile cântecului
,,Hărnicie”  oferită   de  Mariana  Tatiana
Donciu,  copiii  se  îndreaptă  spre  cele  trei
sectoare indicate pe co ule e.ș ț

Explica iaț
În elegereaț
mesajului
transmis

4.  Dirijarea
învă ăriiț

Activitate integrată:
Domeniul Om i Societate + Domeniul tiin eș Ș ț
+ ALA1 + ALA2

În sala de grupă,  frunza a adus trei  co ule eș ț
încăcate cu materiale didactice, iar în fiecare
se află i o sarcină didactică ce urmează a fiș
realizată  la  sectorul  desenat  pe  exteriorul
co ului. ș
Astfel:

tiin ăȘ ț
Co ule ul destinat acestui sector con ine lupe,ș ț ț
cu  ajutorul  cărora  copiii  vor  analiza  diferite
aspecte ale frunzelor, castanelor, ale cojilor de
castane,  ghindelor  i  ale  altor  elemente  dinș
natură.
Arta
În acest co ule  copiii vor descoperi contururiș ț
de frunze imprimate pe hârtie sugativă, pipete,
recipiente  cu  acuarele  în  culorile  toamnei  iș
plan ete.  Folosind  aceste  materiale  vorș
pigmenta frunza prin fuziunea culorilor.
Joc de masă
Co ule ul  pe  al  cărui  exterior  este  indicatș ț
simbolul specific acestui sector, va con ine oț
mul ime  de  frunze,  castane,  nuci,  ghinde,ț
măcie e  i  fi e  ale  căror  imagini  redauș ș ș
algoritmul de realizare al unui ir, respectândș
diferite  cerin e.  Copiii  vor  continua  irulț ș
folosind materialel aduse de frunză.
Folosind ritmul  tranzi iei  ț ,,Clip, clap song”
ne  relaxăm  i  ne  înviorăm,  distrac ia  s-oș ț
continuăm, pe floricele ne a ezăm i frunza oș ș
ascultăm.

Joc didactic

Conversa iaț

Fuziunea
culorilor

Conversa iaț

În elegereaț
mesajului
transmis
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Introducerea în joc
Frunza este foarte încântată de modul în care
au reu it copiii să- i rezolve sarcinile în cadrulș ș
sectoarelor i le oferă noi surprize.ș
De acestă dată, în grupă se află două co ule e,ș ț
iar indica ia de pe exteriorul lor este frunza deț
culoare ro ie i frunza de culoare galbenă. Dinș ș
experien a  acumulată  în  carul  jocurilorț
didactice desfă urate de-a lungul timpului cuș
copiii, ace tia vor forma două echipe. Echipaș
frunzelor  ro ii  i  echipa  frunzelor  galbene.ș ș
Fiecare  echipă  î i  alege  co ul  pe  care  esteș ș
simbolul  ce-o  reprezintă  i  descoperă  înș
interiorul acestuia o mul ime de vreascuri deț
copac de diferite lungimi i grosimi, tuburi cuș
aracet i o coală de carton.ș

Anun area titlului joculuiț
Dornică de a  le  arăta  copiilor  de unde vine,
frunza le cere celor două echipe să creeze, cu
ajutorul  materialelor  primite,  două  imagini
care  să  reprezinte  copacul  în  anotimpul
toamna.
Scopul jocului didactic
Prin  rezolvarea  sarcinilor  de  joc,  pre colariiș
vor  aduce  în  grădini ă  un  copac,  care  va  fiț
magic, iar magia acestuia o vor descoperi  la
finalul jocului.
Elemente  de  joc:  surpriza,  aplauzele,
ghicitoarea, întrecerea.
Explicarea i demonstrarea joculuiș
Explicarea  i  demonstrarea  jocului  se  vaș
realiza  gradual,  în  func ie  de   etapele  ceț
urmează a fi parcurse.
     Debutul jocului constă în alegerea spa iuluiț
din grupă pentru fiecare echipă i pozi ionareaș ț
foii  de  carton  pe  pardoseală,  după  care
urmează  aflarea regulilor  jocului  i  sarcinaș
didactică a acestuia:
- pentru rezolvarea sarcinilor, membrii echipei
se  vor  consulta  între  ei  înaintea  anun ăriiț
răspunsului;
- dacă pe parcursul activită ii echipa întâmpinăț
dificultă i,  poate  cere  ajutorul  altei  echipe  -ț
partener de sprijin.
 Fixarea regulilor jocului se va realiza oral de
către 1-2 copii. Jocul de probă se realizează cu
ajutorul unei echipe.
  Executarea jocului propriu-zis

Explica iaț

Explica iaț

Joc didactic

Demonstra ia ț

Explica ia ț

Implicarea
copiilor  în
activitate

Aprecieri
verbale

Evaluarea
capacită ii  deț
aten ieț
voluntară
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Copiii  vor  respecta  regulile,  vor  realiza
sarcinile  i  vor  fi  îndruma i,  stimula i  iș ț ț ș
încuraja i  permanent.  Acolo unde este  cazul,ț
vor primi explica ii suplimentare.ț
   Sarcinile  vor  fi  acelea i  pentru  fiecareș
echipă, prin urmare, ele vor asculta cu aten ieț
cerin a, apoi se vor consulta coechipierii întreț
ei i vor trece la etapa de rezolvare.ș
Echipa care î i va îndeplini prima sarcina va fiș
recompensată  cu  o  frunzuli ă,  urmând  ca  laț
finalul  jocului  să  se  stabilească  echipa
câ tigătoare,  în  func ie  de  numărul  deș ț
frunzuli e pe care le-a primit.ț
Sarcini de lucru:
1. Trunchiul copacului în miniatură -jocul de
probă
2. Sortarea crengu elor după criteriul grosimii.ț
3. Sortarea crengu elor după criteriul lungimiiț
i al grosimii.ș

4.  A ezarea  crengu elor  pe  coala  de  cartonș ț
respectând indica iile :ț
-  3  crengu e  groase  i  lungi  în  pozi ieț ș ț
verticală; 
- 5 crengu e sub iri i  lungi să fie a ezate înț ț ș ș
pozi ie oblică;ț
-  4  crengu e  scurte  i  sub iri  se  prind  deț ș ț
crengu ele lungi i sub iri;ț ș ț
Complicarea jocul
      Jocul continuă cu o ghicitoare 
Primăvara înverze teș
Toată-i verde i fo ne te.ș ș ș
Toamna se îngălbene te,ș
Cade jos, se vesteje te.ș
Instrument e de cântat,
De o mi ti atent cu buza,ș
De dor i de veselie,ș
Cât trăie te cântă.......ș
                       (Frunza)
Răspunsul ghicitorii se află într-un plic pe care
îl va primi fiecare echipă. În plic se vor afla
frunze multicolore.
Educatoarea  va  prezenta  copiilor  un  bol,  în
care se află jetoane cu cifre în limita 1-5.
Copiii  vor  extrage,  folosind  metoda  ,,mâna
oarbă”,  pe  rând  câte  o  cifră  din  bol  i  vorș
asocia numărului, cantitatea corectă de frunze,
după care le vor lipi pe crengile copacului.
 Fiecare copil are ansa de a extrage o cifră dinș
bol  i  de  a-i  asocia  cantitatea  corectă  deș
frunze.  La finalul  jocului,  copiii  vor  finaliza

Explica iaț

Joc didactic

exerci iulț

Exerci iulț

Ghicitoarea

Aprecierea
asupra
modului  de
executare  a
jocului

Aplauze
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tabloul de toamnă.
Fixarea  cuno tin elor  i  deprinderilorș ț ș
dobândite în cadrul jocului
După rezolvarea cu succes a sarcinilor  vom
aprecia  produsele  activită ii  care  constau  înț
două  tablouri  ce  vor  reprezenta  copacul  în
anotimpul toamna. 
Pe  tranziția  Numărăm și  mânuțele  spălăm -
Cântece  educative  pentru  copii  TraLaLa,
https://youtu.be/Zq0uytQvGXE  copiii  se
îndreaptă spre baie pentru spălarea mâinilor.

Metoda  mâna
oarbă

Aprecieri
asupra
modului  de
executare  a
jocului

5.  Ob inereaț
performan eiț

Se revine în sala de grupă pe  tranzi iaț  „Bate
vântul  frunzele”,  copiii  î i  ocupă locurile peș
scăunele, iar educatoarea le va dezvălui magia
copacului realizat de fiecare echipă, printr-un
moment de poveste.
Povestea  ,,Copacului  magic”
https://youtu.be/ecKufhI0Os8, expusă  de
educatoare cu ajutorul imaginilor le dezvăluie
copiilor  faptul  că  uneori  este  important  ca
fiecare membru al familiei să afle că își poate
agăța seara grijile și gândurile de peste zi pe
ramurile copacului pentru a intra în casă mai
liniștit. Omul care-și lasă  grijile în afara casei
se poate bucura în interiorul  ei  de prezența
celor dragi, iar dimineața când se va întoarce
să-și  reia  grijile  din  copac,  acestea ar  putea
dispărea,  sau s-ar  putea diminua,  pentru  că
noaptea e un sfetnic bun pentru fiecare om.

Explica iaț

Povestirea 

Exerci iulț

6.  Asigurarea
reten iei  i  aț ș
transferului

Utilizând produsele  activită ii,  desfă urate  înț ș
cadrul ADE, fiecare copil are posibilitatea de a
transmite  informa ii  refeitoare  la  aspecteleț
importante ale anotimpului toamna.

Observarea
comportamen-
tului
nonverbal  al
copiilor

7.  Evaluarea
activită iiț

Folosind  metoda  R.A.I.  vom  face  aprecieri
asupra  diferitelor  momente  ale  activită iiț
didactice.

Aprecieri
verbale

Aprecieri
individuale  iș
colective

8.  Încheierea Fiecare copil  are posibilitatea de a transmite
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activită iiț online, un mesaj către familie oferind copacul
construit  cu  aportul  lui,  ca  refugiu  al
gândurilor.
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PROIECT EDUCAŢIONAL - „SĂ PROTEJĂM NATURA!”
COZMA ADINA

 CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIVĂ NR.2, TÂRGU MUREȘ Ț Ș

,,Motto,,: E o fiin ă i copacul,ț ș
i floarea ginga ă făptură,Ș ș

O doare dacă vii spre dânsa
Cu ne-n elegere i ură.ț ș

Se sperie adânc pădurea
Vuind de teama unui foc

Nu te grăbi s-arunci gunoaie!
Respectă fiecare loc!
Prietenă ne e natura,

Pădurea, cristaline ape,
Să îi descoperim făptura,

Să o iubim, să-i fim aproape!”
(Prietenă ne e natura, Marcela Pene )ș

ARGUMENT             
  Prin desfăşurarea acestui proiect, ne-am propus, promovarea în rândul elevilor a comportamentelor

legate de educa ia ecologică, care trebuie începută de la o vârstă cât mai fragedă, responsabilitate care revine înț
egală măsură atât colii cât i familiei, deoarece având grijă de natură avem grijă de noi in ine.ș ș ș

În natură, totul este organizat după legi nescrise ce guvernează mediul înconjurător, al căruia echilibru
este cunoscut sub denumirea de „echilibru ecologic”. Menţinerea acestuia este esenţială pentru desfăşurarea în
bune condiţii a vieţii pe pământ,precumum şi dobândirea/însuşirea  unor norme de comportare civilizată în spaţiul
public

Orice prilej oferit de activităţile de observare a plantelor şi animalelor, observării spontane, plimbări,
excursii,vizionarea de filme, prezentări,  lecturarea unor texte privind fauna şi folora terestră , trebuie folosite
pentru a forma o gândire intuitivă şi  deductivă a elevilor în raport  cu natura,  pentru a dezvolta dragostea şi
respectul faţă de mediul înconjurător.  E important ca elevul,  singur, să descopere adevărul acţionând în mod
practic, pe baza unei informări corecte realizate prin dobândirea de cuno tin e folositoare. Datorită poluării cuș ț
care  ne confruntăm în zilele  noastre,  coala   trebuie  să  ofere  cât  mai  multe  ocazii  din care  elevii  să  înve eș ț
comportamente esen iale protejării mediului precum i în elegerea necesetă ii practicării acestor comportamente.ț ș ț ț

Dintotdeauna  natura  a  ajutat  omul,  l-a  ocrotit,  oferindu-i  resurse  pentru  supravie uire.  Dar,  datorităț
intervenţiei nechibzuite a omului, natura este astăzi în pericol. De aceea, ea trebuie ocrotită cu grijă. Ocrotind
natura, ne ocrotim pe noi înşine. Omul trebuie să manifeste înţelegere pentru lumea înconjurătoare. Pentru a fi
prietenul naturii trebuie să ai o gândire şi un comportament ecologic.     

Societatea trebuie să găsească măsuri  de înlăturare a cauzelor care pun in pericol  viaţa,  de folosire
raţională a resurselor globului, de înlăturarea a poluării. De sănătatea mediului depind viaţa omului, alimentaţia,
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locuinţele,  cooperarea  internaţională  şi  chiar  pacea.  Desfăşurând anumite  activităţi  se  urmăresc  obiective  cu
caracter educativ, dar şi trezirea dorinţei de a cunoaşte universul lumii vii, de a forma acea atitudine ocrotitoare,
de a dezvolta preocupări şi interese în sfera educaţiei ecologice.În această direc ie implicarea părin ilor în aceastăț ț
activitate aduce un beneficiu în plus, în scopul formării unei atitudini corecte i a unor comportamente adecvateș
protejării mediului înconjurător. 

 SCOPUL PROIECTULUI
 Formarea  unei  atitudini  responsabile  pozitive  şi  active  pentru  gestionarea  şi  ocrotirea  mediului

înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic, de implicare conştientă a copiilor în protejarea acestuia
pentru a oferi societăţii un model de bune practici educaţionale. 

OBIECTIV GENERAL
Formarea unei atitudini pozitive fa ă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrareaț

unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestora

OBIECTIVE SPECIFICE
  Să manifeste curiozitate, interes, pentru fenomenele şi procesele din mediul înconjurător;
 Să aprecieze importanţa protejării mediului înconjurător;
 Să precizeze activităţi de îngrijire şi de protecţie a mediului înconjurător;   
 Să deducă efectele poluării asupra acestui mediu de viaţă;
 Stimularea elevilor pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care

să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte (colectarea materialelor refolosibile, îngrijirea unor 
spaţii verzi, cultivarea plantelor ornamentale, economisirea apei sau a energiei electrice etc.).  

  Încurajarea elevilor pentru a exprima independent opinii şi stări sufleteşti proprii
 Crearea unei relaţii de cooperare şi de lucru în echipă;
 Formarea unor atitudini responsabile a copiilor i adul ilor fa ă de importan a protejării mediului;ș ț ț ț
 Să in eleagă importan a i rolul selectării gunoiului;ț ț ș
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare.
DOMENIUL DE EDUCATIE 
-educatie ecologică i educa ie civicăș ț
GRUP ŢINTĂ
 Elevii claselor a IX D, X A  (def. severe şi asociate) ai C.S.E.I N.r 2 Tg Mureş i părin ii acestoraș ț

BENEFECIARI
Elevi, cadre didactice, părinţi

RESURSE
Umane: elevi cadre didactice, părinţi
Informaţionale: reviste, cărţi, site-uri web
Materiale:  lucrări  ale  copiilor,   laptop,  materiale  power-  point,  foi  A4,  creioane  colorate,  foi,  saci

menajeri.
EVALUARE
 Impăr ire de pliante care sa contina mesaje ECO. ț
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 Activităţi de ecologizare a unor mici zone din împrejurimi(curtea colii i parcul din apropierea ș ș
colii)ș

 Realizarea unei expoziţii cu lucrări artistico-plastice având ca temă natura cu tot ce are ea mai 
frumos , dar şi poluarea şi efectele ei devastatoare , finalizate într-o expoziţie. 

 Realizarea unui colaj cu fotografii, prezentări PowerPoint cu materiale realizate în cadrul 
proiectului. 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: APRILIE 2022
PARTENERI: clasa a III-a C, a IV-a D coordona i de prof. psihopedagog Poro nicu Ancu a-Claudiaț ș ț

ACTIVITATEA  1

Titlul activităţii: Poluarea i efectele eiș     
Data/perioada: Aprilie 2022
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Participanţi: elevii claselor a IX-a D, a X-a A i a III-a C, a IV-a D C.S.E.I  ș NR. 2 TG. MUREŞ împreună cu
părin ii acestoraț
Descrierea activităţii: Copiii împreună cu părin ii vor viziona un filmule  privind importan a protejării mediuluiț ț ț
înconjurător precum i efectele devastatoare pe care poluarea le are asupra sănătă ii fiecăruia dintre noi,pe bazaș ț
acestui  material  vor  avea  loc  discu ii.  De  asemenea  se  va  insista  asupra  importan ei  selectării  i  reciclăriiț ț ș
de eurilor.ș

Responsabil: Cozma Adina
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ACTIVITATEA 2

Titlul activităţii: „Si eu pot ajuta natura!” – activitate de ecologizare a unui col  din mediul înconjurătorț
(parcul din apropiere  i curtea colii) prin for e proprii.ș ș ț

Data/perioada: Aprilie 2022
Locul de desfăşurare: parcul din apropiere, curtea coliiș
Participanţi: elevii claselor elevii claselor a IX-a D, a X-a A i a III-a C, a IV-a D C.S.E.I ș NR. 2 TG.

MUREŞ i părin ii acestora.ș ț

Descrierea  activităţii:  Copiii  vor  fi  împărţiţi  în  grupe,  fiecare  copil  alcătuind  echipa  împreună  cu
părintele, fiecare grupă primind câte trei pungi de culori diferite (albastru,galben,verde) pungi în care vom aduna
gunoiul din curtea colii i din parcul din apropiere pe categorii: plastic/metal,sticlă,hârtie.ș ș

De eurile adunate vor fi depuse la tomberoanele amenajate pe categoriile selectate.ș
În drumul spre coală elevii vor împăr i pliante care con in mesaje ECO oamenilor de pe stradă .ș ț ț

 
Responsabili: Cozma Adina, Poro nicu Ancu a Claudiaș ț

ACTIVITATEA  3
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Titlul activităţii: Prietenii naturii
Data/perioada: Aprilie 2022
Locul de desfăşurare: sala de clasă elevii claselor a IX-a D, a X-a A i a III-a C, a IV-a D C.S.E.I ș NR. 2

TG. MUREŞ
Participanţi: elevii claselor,
Descrierea activităţii: realizarea unor lucrări artistico-plastice despre natură şi protejarea ei  ,dar i aș

unor lucrări/desene despre poluare i efectele acesteia ș
Lucrările realizate vor fi cuprinse într-un colaj împreună cu fotografiile din timpul derulării activită ilorț
Responsabili: Cozma Adina, Poro nicu Ancu a Claudiaș ț
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PROIECT  EDUCAŢIONAL  NA IONALȚ
ÎMPREUNĂ REU IM!Ș

OBEADA SANDA TEODORA
UNGUREAN LOREDANA LUMINITA

COALA GIMNAZIALĂ NR. 27Ș
STRUCTURA GRĂDINI A PP NR.3 TIMI OARA,TIMIȚ Ș Ș

     
            
A.INFORMA II DESPRE APLICANTȚ           
Numele instituţiei de învă ământ aplicante:ț

COALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMI OARA – STRUCTURA GRĂDINI A PP NR.3 TIMI OARA  Str. Ș Ș Ț Ș
Aleea Gorni tilor, nr.3                                          ș
Coordonatori:  
Prof.  SANDA OBEADĂ  
Prof.  LOREDANA UNGUREAN
B. INFORMA II DESPRE PROIECTȚ
Titlul proiectului: „Împreună reu im!”          ș
Tipul de educa ie în care se încadreazăț :  Educa ie interculturalăț
Tipul de proiect:  proiect jude eanț
C. REZUMATUL PROIECTULUI  
Număr de elevi  implica iț :  300 colari i pre colari români, sârbi, maghiari, bulgariș ș ș
Echipa de implementare:
Prof. Sanda Obeadă – grupa mare ”A”
Prof. Adriana Cetina – grupa mare”A”
Prof. Loredana Ungurean – grupa mijlocie”B”
Prof. Alessandra Andronache- grupa mijlocie  ”B”
Prof. Vera Jupunschi – clasa I
Înv. Natalia Cîrja – clasa a III-a - sec ia bulgarăț
Ed. Timeea Bruder – grupa mixtă – sec ia maghiarăț
Activită i propuseț :  

 ac iune caritabilă de colectare de jucării/îmbrăcăminte etc. i donarea acestora cătreț ș
            copiii nevoia i apar inând diferitelor etnii/confesiuni religioaseș ț

 prezentare program de dansuri i cântece sârbe tiș ș
 vizită cu prezentare de costume populare apar inând etniilor maghiară, bulgară i sârbăț ș
 realizarea unei expozi ii cu desene/fotografiiț
 descrierea obiceiuri Pascale ale maghiarilor            

D. PREZENTAREA PROIECTULUI
  Proiectul î i propune realizarea de activită i sugestive prin care să insuflăm oș ț  atitudine de respect faţă de propria
cultură şi de celelalte etnii şi combaterea discriminării şi a intoleranţei;copiii vor avea ocazia să socializeze, să î iș
facă noi prieteni i totodată vor învă a să dăruiască celor nevoia i, indiferent de etnia/religia acestora.ș ț ș
ARGUMENT 
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    Motto „Cultura unui popor înlătură multe deosebiri şi-i apropie pe oameni unii de alţii” 

                                                                                                                    (Ioan Slavici) 

     Interculturalismul  este  interacţiunea dintre  culturi,  schimbul  şi  comunicarea în  care  o persoană acceptă
reciprocitatea culturii celuilalt.

Competenţa interculturală presupune atât din partea cadrului didactic, cât şi a copiilor,  părinţilor un ansamblu de
elemente interiorizate şi încadrate funcţional personalităţii, care să permită şi să susţină reacţii fireşti, adecvate în
diferite contexte educaţionale, percepţii ale diversităţii culturale şi etnice fără etichetări categoriale nefondate, de
tipul prejudecăţilor şi stereotipurilor sau tensionărilor.

Cadrele didactice bine intenţionate, convinse pe drept că toţi copiii sunt egali, iar majoritarii nu sunt mai presus de
ceilalţi,  ignoră  diferenţele  dintre  copii,  stabilind  perspectiva  majoritară  ca  normă  aplicabilă  tuturor  şi  fără
negociere.

Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă şi coală ș nu o temă
sau o activitate adăugată. De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse, organizării spaţiului care să permită
învăţarea prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum marginalizarea unor copii. Am căutat să deschidem spaţiul
grădiniţei către comunitate şi specificul ei organizând întâlniri, excursii, serbări cu specific intercultural , precum
i ac iunii prin care să venim în sprijinul copiilor nevoia i, indiferent de etnie ori apartenen a religioasă.ș ț ș ț

SCOPUL PROIECTULUI:  formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte
                                                etnii şi combaterea discriminării şi a intoleranţei;
OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între români şi alte etnii;
 transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii;
 formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală;
 acordarea de ajutor comunitar către copiii nevoia i, indiferent de religie/na ionalitateș ț
 promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte naţionalităţi

PARTENERI : 
COALA GIMAZIALĂ CU CLASELE I-VIII Comuna: Beba –Veche, Nr.292,TimiȘ ș

            GRĂDINI A CU PROGRAM NORMAL CHERESTUR – sec ia maghiară, grupă mixtăȚ ț
LICEUL TEORETIC "SF KIRIL SI METODII", Dude tii Vechi, Timi  - sec ia bulgară, cl.aIII-aș ș ț
LICEUL TEORETIC DOSITEI OBRADOVICI TIMI OARA B-dul General Ion Dragalina, Nr.6,Ș   c        
FEDERA IA CARITAS A DIACEZEI TIMI OARA, Ț Ș Str. Corbului Nr.2

GRUP INTĂȚ  : 
- copiii pre colari i colari apar inând diferitelor etnii i confesiuni religioaseș ș ș ț ș

BENEFICIARI : 
 direcţi : pre colarii din grădini ă i coalăș ț ș ș
 indirecţi :cadrele didactice, părin ii i comunitateaț ș

DURATA PROIECTULUI: anul colar 2021-2022ș
CALENDARUL ACTIVITĂ ILORȚ  :

Perioada Tema
activităţii

Modalităţi  de
realizare

Locul de desfăşurare Responsabili 

Noiembrie ”Să facem Redactare de scrisori ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. Cadrele didactice 
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2021 cuno tin ă!”ș ț

în limbile română, 
maghiară, bulgară i ș
sârbă, scrisori ce 
cuprind o prezentare 
succintă a 
grupei/clasei 
implicate în proiect

27 TIMIŞOARA  - Structura 
Grădini a P.P. nr.3   ț
 COALA GIMAZIALĂ CU Ș
CLASELE I-VIII Comuna: Beba
–Veche, Nr.292,Timiș
-  LICEUL TEORETIC 
DOSITEI OBRADOVICI 
TIMI OARA      Ș

implicate

Decembrie
2021

”De la suflet 
la suflet”

Ac iune caritabilă de ț
colectare de 
jucării/îmbrăcăminte 
etc. i donarea ș
acestora unor copii 
nevoia i, prin ș
intermediul Funda ieiț
Caritas

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
27 TIMIŞOARA  - Structura 
Grădini a P.P. nr.3   ț
FEDERA IA CARITAS A Ț
DIACEZEI TIMI OARAȘ

Coordonatorii
proiectului
Federa ia Caritasț
Părin iiț
Reprezentan ii ț
comunită ii localeț

Februarie
2022

”Cântec, joc 
i voie bună”ș

Prezentare de cântece
i dansuri sârbe tiș ș

COALA Ș -  LICEUL 
TEORETIC DOSITEI 
OBRADOVICI TIMI OARAȘ

Cadrele didactice 
implicate

Martie
2022

”A a-i portulș
pe la noi!”

Vizită cu prezentare 
de costume populare 
apar inând etniilor ț
maghiară, bulgară i ș
sârbă

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
27 TIMIŞOARA  - Structura 
Grădini a P.P. nr.3   ț

Cadrele didactice 
implicate
Părin ii copiilorț

Aprilie
2022

”Pa tele la ș
noi”

Fotografii/Cd-uri 
despre obiceiurile 
Pascale ale 
maghiarilor

COALA GIMAZIALĂ CU Ș
CLASELE I-VIII Comuna: Beba
–Veche, Nr.292,Timiș

Cadrele didactice 
implicate
Părin ii copiilorț

Mai
2022

”Steaguri 
înfră ite”ț

Pictură – steaguri 
representative 
etniilor sârbe, 
maghiare, bulgare

LICEUL TEORETIC "SF 
KIRIL SI  METODII"- sec ia ț
bulgară

Cadrele didactice 
implicate

Iunie
2022

”Copii 
suntem cu 
to ii”ț

Expozi ie cu desene ț
i fotografii realizate ș

pe parcursul derulării
proiectului

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 
27 TIMIŞOARA  - Structura 
Grădini a P.P. nr.3   ț

Cadrele didactice 
implicate
Părin ii copiilorț

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI:
- Urmărirea periodică a activită ilor derulateț
- Respectarea etapelor proiectului
- Comunicarea între participan ii la proiectț
- Realizarea  unei expozi ii de fotografii realizate în timpul derulării activită ilor ț ț
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DISEMINAREA PROIECTULUI: 
Raportul de activitate care cuprinde aspect positive din derularea proiectului se va prezenta în cadrul unui

lectorat cu părin ii, în cadrul comisiilor metodice., pe site-ul ț W.W.W.didactic.ro.
REZULTATE AŞTEPTATE 

În urma organizării acestui proiect amplu dorim ca pre colarii i colarii participan i, părin ii acestora iș ș ș ț ț ș
cadrele  didactice  să  cunoască  valorile  culturii  na ionale  i  a  altor  na ionalită i,  realizându-se  astfel  educa iaț ș ț ț ț
interculturală,  cooperarea  între  copiii  grupelor/claselor/institu iilor  implicate,  precum  i  cooperarea  întreț ș
educatoare i învă ătoare, între unită ile colare, reprezentan i ai comunită ii locale.ș ț ț ș ț ț
EVALUAREA:  

 Portofolii cu fotografii/Cd-uri/scrisori/desene
 Analiza modului de implicare a partenerilor în acest proiect
 Expozi ie cu desene i fotografiiț ș

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 
Copiii î i vorș  forma o  atitudine de respect faţă de propria cultură şi fa ă de  celelalte   etnii şi vor fiț

educa i în vederea combaterii discriminării şi a intoleranţei; darurile oferite celor nevoia i le vor fi un motiv înț ș
plus pentru continuarea acestui proiect i pe viitor.ș

coala Gimnazială Nr. 27  Ș COALA GIMAZIALĂ .....................Ș
str. Aleea Gorni tilor nr.3ș Timi oaraș     Localitatea................,Nr..........,Jud...........
E-mail:                                                                   E-mail: .........................                    Telefon/fax.

 Telefon / fax : .....................                     
Nr....................din............................   Nr....................din............................
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PROIECT EDUCA IONAL UMANITARȚ
“DĂRUIE TE O POVESTE”Ș

ORGANIZATORI: 
 coala Gimnazială ”LIVIU REBREANU” – Director prof. Popa Ioan CornelȘ

Structură- Grădini a cu Program Prelungit ”LICURICI” -  Tg. Mureț ș
            Coordonator unitate:Prof. Înv. Pre colar ș Dete an Anca Mariaș
COORDONATORI   PROIECT:

 PROF. ÎNV. PRE COLAR  Ș Farca  Aurora, Dete an Oana, Moldovan Alexandra, Dete an Anca Mariaș ș ș

Responsabili  activitate: Muntean Ioana, Mure an Oana, Radu Daciana, erbu Roxana, Rad Mirela,ș Ș
ăulean Crina, Regheni Georgeta, Tom a Adela, Papai Emese, Kadar Boglarka, Bari Hajnal, BalasziȘ ș

Judith, Imre Judit, Takacs Terezia.

DESCRIEREA  PROIECTULUI

ARGUMENT
           Literatura şi muzica luminează mintea omului şi-i încălzesc sufletul, deschid porţile nevăzute ale
inimii  copilului.  Universul magic al  cărţii,  prin care marii  visători  ne transmit zestrea de gânduri  şi
sentimente, ne atrage către bibliotecă. Aici copiii vor da viaţă spiritelor ei vrăjite şi cartea va începe să
trăiască, să dea lumină din lumina  înţelepciunii şi cunoaşterii.
Sărăcia afectează oamenii într-o multitudine de feluri. Oricine poate fi afectat de sărăcie la un anumit
moment  dat  în  viaţă.  Totuşi,  există  unele  grupuri  care  sunt  mai  expuse  riscului  sărăciei,  cum ar  fi
familiile  cu  copii,  în  special  familiile  numeroase  şi  cele  monoparentale,  vârstnicii,  persoanele  cu
dizabilităţi.

Cu toţii ştim că atitudinile şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se forma
de la cea mai fragedă vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu diferite norme
şi valori  morale.  Una din aceste  valori  este şi  solidaritatea cu cei din jurul nostru.  Toţi  oamenii  au
îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se obişnuiesc de mici să
respecte, să ajute, să fie politicoşi, înţelegători,  să aprecieze binele, să fie generoşi, să fie în stare să
redea un zâmbet pe chipul copiilor care sunt în suferinţă şi care au dreptul la o viaţă decentă.
           De aceea şi noi, o parte din preşcolarii de la Grădiniţa cu P.P. “Licurici” din Tg. Mureş, ne-am
propus să fim darnici i să împăr im din căr ile noastre, sperând că efortul personal va avea un efectș ț ț
multiplu asupra copiilor care fac parte din grădini ele din grupul intă.ț ț
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SCOP
Dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi prietenie  faţă de copiii  aflaţi  în situaţii  dificile  prin

colectarea  de  căr i  pentru  copii,  ț în  vederea   stimulării  interesului  pentru  lectură  în  perioada
preşcolarităţii. 

OBIECTIVE
 Consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate în care contează valenţele 

umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea;
 Dezvoltarea atitudinilor de solidaritate, toleranţă, acceptare, generozitate.
 Încurajarea voluntariatului;
 Implicarea copiilor şi părinţilor în activităţi caritabile;
 Colectarea de  căr i pentru copii, pentru a le dărui;ț
 Adresarea unui mesaj de prietenie copiilor din grupul intă, prin desene;ț
 Conştientizarea că toţi copiii au drepturi egale;
 Apropierea copiilor de carte şi de cuvântul scris;
 Stimularea gustului pentru lectură.

GRUP INTĂȚ
 Copiii din cadrul Grădini ei cu Program Normal  Băgaciu;ț

RESURSE
a) UMANE: -  pre colari;ș
- cadre didactice de la Grădini a cu P.P. ”Licurici”;ț
- părinţii copiilor de la Grădiniţa cu P.P. ”Licurici”;
b) MATERIALE: - cărţi de citit, aparat foto, maşini pentru transportul tuturor donaţiilor.

c) FINANCIARE: - contribuţia părinţilor în căr i pentru copii;ț
- sponsorizări în căr i şi fructe.ț

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
 Prezentarea proiectului educa ional-umanitar ț “DĂRUIE TE O POVESTE”, Ș cadrelor didactice, copiilor

i părin ilor;ș ț
 Vizionarea de către copii a unui material informativ cu privire la copiii din medii dezavantajate;
 Colectarea căr ilor;ț
 Realizarea unor desene de către pre colarii Grădini ei cu P.P. ”Licurici” pentru copii din grupul intă;ș ț ț
 Dirijarea donaţiilor către grupul intă stabilit.ț
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Nr.
crt.

ACŢIUNEA
PROPUSĂ

FORMA DE
REALIZARE

LOC DE DESFĂŞURARE Perioada

1
“DĂRUIM O
POVESTE” Convorbire

Grădini a cu P.P. ”Licurici”ț Februarie
2021

3
„O POVESTE DE

LA MINE” Colectare carti Grădini a cu P.P. ”Licurici”ț
Martie 
2021

4
„DĂRUIE TE OȘ

POVESTE”
Donare

Grădini a cu Program ț
Normal Băgaciu

Aprilie
2021

5.
”PRIETENI

DRAGI”

Întâlnire online cu
pre colarii celor douăș
grădini e din grupulț

intă.ț

Platforma Teams Mai 2021

6. „PENTRU TINE,
COPIL DRAG”

activitate artistico-
plastică,

cadou pentru copiii
din grupul intăț

Grădini a cu P.P. ”Licurici”ț Iunie
2021

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI
 Realizarea unui album cu fotografii din activităţile realizate în cadrul proiectului.

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE 
 Realizarea de fotografii si conceperea unor afişe publicitare pe tema acestui proiect educa ional-ț

umanitar;
 Mediatizarea în mass-media, în rândul parinţilor şi a cadrelor didactice din grădiniţa noastră;
 Popularizarea proiectului în cadrul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice.

DURATĂ: Februarie - Iunie 2021.

Art.1 Scopul acordului de parteneriat
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Dezvoltarea  sentimentelor  de  dragoste  şi  prietenie  faţă  de  copiii  aflaţi  în  situaţii
dificileprincolectarea de căr i de citit pentru copii i donarea acestora copiilor din cadrul Grădini elor cuț ș ț
Program  Normal  Idrifaia  i  Suplacș în  vederea   stimulării  interesului  pentru  lectură  în  perioada
preşcolarităţii,  activitate  desfă urată  în  cadrul  proiectului  educa ional  umanitar  ș ț “DĂRUIM  O
POVESTE”.

Art.2 Obiectivele colaborării:
 Consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate în care contează valenţele 

umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea;
 Constientizarea că toti sunt copii i au drepturi egale;ș
 Implicarea copiilor şi părinţilor în activităţi caritabile;
 Apropierea copiilor de carte şi de cuvântul scris;

Art 3. Obligaţiile părţilor semnatare ale acordului:
(1) GRĂDINI A CU PROGRAM PRELUNGIT ALBINU A se obligă Ț Ț  :
- să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;

- să asigure popularizarea proiectului în rândul copiilor i al părin ilor;ș ț

- să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.

(2) INSTITU IA PARTENERĂ se obligă:Ț
- să participe nemijlocit şi să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;

- să asigure cadrul desfăşurării activităţilor şi asistenţa de specialitate conform tematicilor;

- să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.

Art.4. Dispozi ii finaleț
(1) Părţile se vor informa reciproc asupra tuturor demersurilor lor pentru realizarea scopului i ș

obiectivelor din prezentul acord.
(2) Acordul de parteneriat poate fi modificat sau completat numai prin acceptul, în scris, al păr ilor, ț

prin act adi ional care va face parte integrantă din prezentul Acord; ț
(3) Prezentul Acord se încheie pentru perioada februarie- iunie 2021 .
(4) Acordul poate înceta înainte de termenul prevăzut în Acord atunci când una din păr i comunică, ț

în scris, celorlalte/celeilalte păr i inten ia de a renun a la această colaborare.ț ț ț

DIRECTOR                                                                        DIRECTOR
Prof. Popa Ioan Cornel                                               ProfBleahu Elena Luminita

Proiectul educa ional Vestim Naț terea Domnuluiș
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                                                               Prof. înv. primar tefan IrinaȘ

                                                                 coala gimn. nr.149, Bucure ti  Ș ș

În luna decembrie am desfă urat cu elevii  clasei a-III-a C, de la coala gimnazială nr.149, Bucure tiș Ș ș
proiectul educa ional Vestim Na terea Domnului.ț ș

Proiectul a facilitat îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi inter-relaţionare între copii şi între copii şi
adulţi; cunoaşterea tradiţiilor de Crăciun; promovarea valorilor în context naţional; atragerea efectivă şi afectivă a
elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar, contribuind la creşterea calitativă a acestora; crearea
unor momente de bucurie pentru to i copiii, indifferent de provenien ă, condi ie socială sau etnie, promovareaț ț ț
ideii  de  voluntariat,  sensibilizarea  copiilor  la  greută ile  semenilor,  stimularea  potenţialului  artistic-creativ  alț
elevilor;  dezvoltarea spiritului de colaborare, de lucru în echipă i ajutorarea celor săraciș

În cadrul  orelor de Arte vizuale i  Abilită i  practice elevii  au confec ionat  podoabe pentru bradul  deș ț ț
Crăciun, felicitări, jucării din materiale reciclabile pe care le-au vândut la Târgul de Crăciun organizat în coală.ș
O parte dintre felicitări au fost vândute în cadrul unei multina ionale prin bunăvoin a unor părin i din clasă. Cuț ț ț
banii ob inu i s-au cumpărat cadouri pentru doi copii orfani i s-au făcut dona ii catre familile acestora. Joculț ț ș ț
Prietenul secret în care fiecare copil trebuia să aibă grijă de un coleg, să se poarte frumos, să îl ajute apoi să-i
ofere un dar din inimă a fost îndrăgit de to i. ț

Am observat că în acest an s-au implicat mai mul i părin i decât m-am a teptat i copiii au fost foarteț ț ș ș
receptivi.  Nimeni  nu  a  rămas  indiferent  la  suferin a  copiilor  care  i-au  pierdut  părin ii.  M-am  bucurat  căț ș ț
parteneriatul părin i-  copii- coală nu a fost doar o activitate trecută pe hârtie. Colindele de Crăciun, petrecereaț ș
organizată în clasă lângă bradul de Crăciun ne-au umplut sufletele de bucurie. 

Luna decembrie a fost pentru to i luna speran ei, a bucuriilor sincere, a darurilor din inimă.ț ț

Valentine’s Day – Educational Project
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Coordonator proiect: Prof. Stoica Mihăi aț
coala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii MiciȘ

 “LOVE IS THE BEAUTY OF THE SOUL”   (Saint Augustine)

ARGUMENT:  
inând  cont  de  importan a  cunoa terii  tradi iilor  altor  popoare  i  de  influen a  culturii  străine  asupra  tinereiȚ ț ș ț ș ț

genera ii,  am  considerat  că  ar  fi  ideal  să  creăm  un  spa iu  educativ  pentru  a  populariza  în  rândul  elevilorț ț
sărbătoarea Sfântului  Valentin.  Elevii  sunt  deja  familiariza i  cu această  sărbătoare  datorită  mijloacelor  mass-ț
media.
Sărbătoarea Sfântului Valentin a început pe vremea Imperiului Roman. Bunul Sfânt Valentin era un preot în
Roma în acele vremuri. El nu a respectat legea dată de împăratul Claudius i a continuat să căsătorească pe ascunsș
cuplurile de tineri. A fost trimis în pu cărie i a primit pedeapsa cu moartea. În închisoare, însă, s-a împrietenit cuș ș
fiica uneia dintre gărzi, iar înainte cu o zi să moară i-a lăsat acesteia un bile el mul umindu-i pentru prietenia iț ț ș
loialitatea arătată. S-a semnat “ Cu dragoste, al tău Valentin”.
Se pare că această scrisoare a dat na tere tradi iei de a face schimb de mesaje de dragoste de Sfântul Valentin.ș ț
 Astăzi,  ziua Sfântului  Valentin a devenit  o sărbătoare  grandioasă.  Aceasta  nu se  referă  doar  la cuplurile de
îndrăgosti i. Oamenii urează “ Happy Valentine’s Day” i părin ilor, fra ilor, profesorilor sau persoanelor pe careț ș ț ț
le consideră speciale.
Valentine’s Day este Ziua Îndrăgostitilor în traditia occidentală, care se sărbatoreste pe data de 14 februarie.
Ziua comemorează pe Sf. Dwynwen, sfântul patron al îndrăgostitilor galezi. În Franta o tară traditional catolică,
Valentine’s Day este cunoscut simplu drept Sfantul Valentin si este sarbatorita ca în restul tărilor occidentale. În
Danemarca si Norvegia 14 februarie este cunoscut ca Valentinsdag. Nu este sărbătorită pe o scară largă, dar multi
oameni îsi fac timp pentru a îl petrece într-un mod romantic cu partenerul de viată sau trimit o felicitare unei
iubiri secrete.
În Suedia este numită ziua tuturor inimilor. Nu este o sărbătoare oficială. În Slovenia un proverb spune că Sfântul
Valentin aduce cheile rădăcinilor, asa că pe 14 februarie plantele si florile încep să crească. Ziua îndrăgostitilor a
fost sărbatorită ca ziua în care încep lucrările în vii si pe câmpuri. Este de asemenea spus ca păsările se căsătoresc
în această zi. Cu siguran ă, numai de curând este sărbătorită ca Ziua iubirii. Ziua iubirii este traditional 12 martie,ț
ziua Sf Gregor.
În România, sărbătoarea traditională pentru iubiti este Dragobete care este sărbătorit pe 24 februarie. 
Este numit după un personaj din folclorul românesc care se presupune că ar fi fiul Babei Dochia. Etimologic, o
parte din numele de Dragobete poate fi găsit si în cuvântul romanesc dragoste.
România a început să sărbătorească si Valentine’s day, desi deja avea prin  Dragobete o sărbătoare traditională.
Aceasta a dus la un val de critici din partea mai multor grupuri, persoane reputate, institutii.
DATA: 14 februarie
LOCUL DE DESFASURARE: sala de clasă -clasa a V -a, coala Gimnazială Nr.1 Vănătorii MiciȘ
 SCOPUL PROIECTULUI:
-promovarea în rândul elevilor a unei mici parti din cultura britanica si americana;
-sublinierea importantei sarbatorilor si culturii britanice si americane;
-cooptarea elevilor în acţiuni de cunoaştere, de cercetare şi de realizare a unor prezentari pornind de la cultura
britanica si americana;
-formarea convingerii ca limba engleza este importata si ca trebuie studiata cu atentie.
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    OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
-imbogatirea cunostintelor despre Valentine`s day
 -educarea elevilor în sensul constientizarii importantei limbii si culturii engleze;
- cunoaşterea principalelor aspecte privind cultura engleza;
-formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de investigare – experimentare – explorare a internetului;
-cultivarea dragostei pentru limba si literature, cultura engleza.
      GRUPURILE ŢINTĂ: elevi  ai  claselor a a V-a,  a VII-a si  a  VIII-a din cadrul  colii  Gimnaziale Nr.  1Ș
Vânătorii Mici”
       INDICATORI:  acţiuni de cunoaştere si insusire a unui obicei din cultura engleza si nu numai (documentarea
din cărţi,  reviste, filme documentare, pliante,  emisiuni mass-media,  consultând internetul,  învăţând unii de la
alţii);  alcătuirea unor panouri pe aceasta tema.
       ACTIVITĂŢI PROPUSE:
Pentru atingerea obiectivelor acestui proiect educaţional au fost propuse activităţi cu caracter educativ vizand
transformarea elevilor în persoane responsabile, care să iubească şi să respecte tot ceea ce reprezinta si inglobeaza
Marea Britanie (limba, literatura, cultura, traditii, obiceiuri, muzica, arta).
Activitatea  s-a desfă urat după programul următor: o scurtă prezentare a activită ii; istoria sărbătorii Sfântuluiș ț
Valentin; cum este sărbătorit Sfântul Valentin în diferite ări; cum este sărbătorit Sfântul Valentin în Anglia iț ș
Fran a; Mesaje de dragoste in engleza si romana- elevii au scris versuri sau mesaje in limbile romana si enleza ,peț
care le-au citit  in fata clasei,  scrierea unor declara ii  de dragoste ,recitarea unor poezii  de dragoste în limbaț
engleză ,concurs de dans in perechi, ,concurs  costume personaje celebre , realizarea unor plan e. În final, elevii iș ș
cadrele didactice au fost recompensate cu  mici aten ii: o inimă de ciocolată, au fost acordate diplome celor maiț
activi participan i. ț
 
         MODALITĂŢI DE EVALUARE:
Realizarea, sub îndrumarea profesorului coordonator, a unui panou referitor  la Valentine’s Day si a unor planse
care sa ofere informatii despre faptele istorice, legendele, traditiile legate de aceasta zi.
Evaluarea se va realiza:- pe parcursul derulării proiectului, constând prezentarea si discutarea fiecarui subiect in
parte;
-la  finalizare:  raport  de  evaluare  incluzând  principalele  activităţi  desfăşurate, rezultatele  obţinute,  precum  şi
impactul proiectului asupra elevilor .
 
Bibliografie:www.didactic.ro;  ro.wikipedia.org,  volume de poezii
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PROIECT EDUCAŢIONAL DE REMEDIERE ŞCOLARĂ
“Remedierea situaţiei la învăţătură a elevilor cu CES din ciclul gimnazial la disciplina Geografie, cls V -

VIII”

Prof. Budurcă Măgdu aț
coala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”Localitatea Gala i, jud. Gala iȘ ț ț

                                          
Argument

Atunci când în jurul nostru există copii afla i în dificultate, noi, dascălii, avem datoria morală nu numai deț
a-i ajuta, dar i de a sădi în sufletul copiilor no tri compasiune i în elegere.ș ș ș ț

Pentru  a  elimina  dificultăţile  la  învă ătură  ale  elevilor  cu  CES am căutat  cunoa terea  cauzelor  i  aț ș ș
factorilor determinan i cu care se confruntă elevii respectivi, printre care amintim: concentrare scăzută, lipsa unorț
exerci ii suplimentare, asimilarea no iunilor predate într-o oră corect chiar prin aprofundarea lor în rezolvări deț ț
exerci ii, în contradic ie cu  asimilarea no iunilor dintr-o unitate de învă are, în urma căreia mul i elevi ,,uită” sauț ț ț ț ț
nu mai fac fa ă no iunilor predate. Se impune identificarea de activităţi, depistarea factorilor, a tipologiilor şi aț ț
strategiilor de diminuare şi eradicare a acestora, prin recapitularea materiei sub formă de sinteză pe capitole iș
aplicarea practică a lor în evaluarea activită ii. ț

Scop

Scopul activită ii este de a ob ine eficientizarea activită ilor, prin adaptarea elevilor cu CES la sistemul deț ț ț
notare i de încadrare în timp, prin eficientizarea ritmului de lucru.ș

Se urmăre te eliminarea factorilor de risc ale învă ării eficiente precum i inadaptabilitatea la o rezolvareș ț ș
eficientă i corectă. Se  acordă mai mult timp elevilor care î i însu esc mai greu materia i care au pu ină intui ieș ș ș ș ț ț
în a aplica metode de rezolvare i de a utiliza cele mai potrivite metode de instruire, de a le oferi feed-back-uriș
concludente şi de a le acorda idei de rezolvare, atenţie şi înţelegere asemenea elevilor cu rezultate mai bune.
Remedierea  situaţiei  la  învăţătură,  precum  şi  formarea  unei  imagini  de  sine  corespunzătoare,  depinde  de
colaborarea permanentă dintre profesor – elev -  părinte i  de interesul reciproc al lor,  astfel încât nivelul deș
aspiraţie al elevului să fie în concordanţă cu posibilităţile sale reale de învă are.ț

Obiective

 Cognitive 
– de comprehensiune   

 - menţinere trează a impulsul cognitiv şi motivaţia activităţilor de învăţare;
        - organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită evidenţierea legăturilor dintre 

concepte;
-de aplicare

      -  stabilirea legăturilor între un domeniu pe care elevii îl cunosc bine şi altul nou;

-de analiză  
-  distingerea relaţiilor, argumentelor, concluziilor;
-  deducerea ipotezelor;  
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 - evitarea unor situaţii competitive;
-de evaluare

- controlarea şi dirijarea sistemul motivaţional specific activităţilor de învăţare;
-  utilizarea celor mai potrivite metode de instruire;
-  evaluarea eficienţei strategiilor utilizate;
-  verificarea progresului şi corectitudinii rezultatelor;

 Afective
-reacţie-răspuns

-cre terea motiva iei de a cunoa te no iuni geografice din necesitate i nu din obligatie;ș ț ș ț ș
- manifestarea interesului pentru reuşitele elevilor;

-receptivitate
-  însu irea  cunoştinţelor minime sau maxime;ș

- de caracterizare
- aprofundarea cunoştinţelor minime ale elevilor;

 Psiho-motorii
-reacţie dirijată

- observarea motivaţiei elevilor pe parcursul derulării activităţilor propuse;
-automatism

-  executarea corectă a  tehnicile de calcul, exerci iu, analiză i sinteză, demonstra ii etc;ț ș ț

Grup intăț
 Elevi cu CES;
 Profesor;

Resurse
 De timp: an şcolar 2021-2022
 Umane: Profesor

Desfă urarea activită iiș ț
Activitatea constă într-o oră de pregătire suplimentară săptămânală, pe parcursul anului colar urmărindu-ș

se însu irea i consolidarea materiei din cls a VIII-a, adaptată copiilor cu CES.ș ș
Elevii au posibilitatea de a se debarasa de pericolul notării,  concentrându-se asupra activităţii  în sine.

Fiind motivaţi în rezolvarea sarcinilor pentru a ob ine rezultate mai bune, elevii vor lucra individual, dar i peț ș
grupe i frontal, în atingerea obiectivelor propuse.ș

Activităţile se  desfăşoară  într-un mediu prielnic unei activită i eficiente, relaxante pentru elevi, ceea ceț
conduce la creşterea randamentului învăţării. Elevii  au fost chestiona i în alegerea temelor propuse, să aleagăț
variante de teste, exerci ii,  jocuri  i  RED-uri,  pe care consideră că nu le tiu singuri,  deci se ine cont  i  deț ș ș ț ș
oportunităţile lor de învăţare.

Strategia  de  învăţare  vizează  gândirea  geografică,  orientarea  în  spa iu,  creativitatea,  inteligen a  siț ț
motiva ia în elegerii geografiei.ț ț

Evaluarea activită iiț
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Rezolvarea  unei  fi e  de  lucru  de  către  elevi,  la  începutul  fiecarei  luni  de  pregătire  pentru  analizaș
permanentă  a  progresului  sau  a  regresului  fiecărui  elev;  sarcinile  de  lucru  propuse  au  implicat  vehicularea
informaţiei  între  membrii  grupului,  urmate  de corectarea gre elilor,  de  emiterea de sugestii,  de  analiza  altorș
soluţii i de confruntarea acestora, precum şi reţinerea ideilor de rezolvare a problemelor i a exerci iilor.  ș ș ț
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PROIECT  EDUCAŢIONAL

 “ INTEGRAREA COPIILOR CU CES  
SI EDUCA IE COLARĂȚ Ș  PRIN  BASCHET”

edi ia a I-a ț
                                                                              prof. Chirilă Claudiu

                                                                                                         Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Boto aniș

Organizator:

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Boto aniș

Parteneri:

Inspectoratul colar Jude ean Boto aniȘ ț ș

Centrul Prevenire. Evaluare i Consiliere Antidrog ș Boto aniș

Asociaţia Jude eană Sportul pentru To iț ț

Colegiul Na ional ”Mihai Eminescu”, Boto aniț ș

Colegiul Na ional “A.T. Laurian” Boto aniț ș

coala Gimnazială ”Elena Rare ”, Boto aniȘ ș ș

coala Gimnazială ” tefan cel Mare”, Boto aniȘ Ș ș

Universitatea “A.I. Cuza” Ia i, Facultatea de Educa ie Fizică i Sport ș ț ș

” Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului”

Scop

-  integrarea  copiilor  cu  CES,  promovarea  disciplinei  educa ie  fizică  i  con tientizarea  rolului  acesteia  înț ș ș
dezvoltarea armonioasă;

- prevenirea unor atitudini i comportamente dș ăunătoare societă ii;ț

- pregătirea copiilor cu CES în vederea integrării sociale i derularea unor activită i care să vizeze îmbunătă ireaș ț ț
pregătirii profesionale a profesorilor.

Medotologie

Principalele mijloace folosite vor fi  activită ile sub formă de joc,  întrecerile sub formă de streetball  iț ș
seminar cu elevii cu CES ca alternative de via ă sănătoasă.ț

Obiectiv general

Stimularea interesului  elevilor cu CES pentru educa ie fizică iț ș  sport, pentru practicarea unei ramuri de
sport, practicarea baschetului  ca mijloc de men iț nere a sănătă iț i iș  de prevenire a îmbolnăvirilor, de men iț nere a
tonusului neuromuscular.
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ACTIVITĂ I/ AC IUNI DIN CADRUL PROIECTULUI:Ț Ț

1. Seminar cu elevii cu CES. ca alternative de viată sănătoasă

- ………………… activitate de informare i educare in mediul ș colar cu privire la riscurile consumului de droguriș
legale,  ilegale  sau  adic ii  ț fără  substan ă,  in  cadrul  unui  seminar  cu  elevii  ca  alternative  de  viată  sănătoasă,ț
participarea profesorilor, părin ilor, partenerilor, coordonatorilor proiectului;ț

- activitatea se va desfă ura la ș ..................................... i va fi coordonată de ș ……………………… de la Centrul
Prevenire. Evaluare si Consiliere Antidrog Boto aniș

2. Competi ie de streetball ț ( baschet 3x3 pe jumatate de teren)

-  înscrierea echipelor (doar  copii  cu CES) până în data de .....................................  prin  completatrea fi ei  deș
înscriere i transmiterea acesteia prin e-mail pe adresa: .......................@yahoo.comș

- desfă urarea competi iei  in perioada ………………………… (in func ie de numărul  de echipe înscrise) laș ț ț
coala ....................................Ș ;

- toate echipele participante vor primi diplomă de participare ;

- nu se plăte te taxă de participare. ș

3. Simpozion na ional pentru studen i i profesori cu tema “Jocuri dinamice i jocuri pregătitoare pentru ț ț ș ș
copii cu CES in jocurile sportive”.

1. Prezentarea proiectului i a activită ilor derulate in cadrul proiectuluiș ț

2. Promovarea aspectelor pozitive ale activită ilor educative ale cadrelor didactice din diverse col uri ale tării, careț ț
vor fi reprezentate prin prezentări Power Point pe tema “Jocuri dinamice i jocuri pregătitoare pentru copii cuș
CES în jocurile sportive”.

Regulament de participare

-  trimiterea  lucrărilor  până  în  data  de  17  decembrie  2021  pe  adresa  de  e-mail:
………………………….@yahoo.com

- vor fi descrise 3 jocuri (la alegere jocuri dinamice i/sau jocuri pregătitoare pentru jocurile sportive);ș

- un joc va fi reprezentat prin 4 slide-uri (pe primul slide va fi trecut profesorul coordonator, titlul i descriereaș
jocului iar urmatoarele trei slide-uri vor fi reprezentate prin imagini/poze din momente diferite ale jocului efectuat
in cadrul orei de către profesorul coordonator);

- fiecare  participant va primi diploma de participare în format electronic;

- în data de ……………………….. se vor face proiec ii in coala noastra cu prezentările Power Point primiteț ș
pentru  invita i  i  profesorii  coordonatori  doritori  să  participe.  (prezen a  profesorilor  coordonatori  nu  esteț ș ț
obligatorie);

- nu se plăte te taxă de participare. ș

Grupul ţintă al proiectului:

- Elevi cu CES, părin i, reprezentan i ai comunită ii locale, societăti comerciale interesate de fenomenul educa ieiț ț ț ț
fizice i sportului;ș
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- Cadre didactice, antrenori, studen i, speciali ti din domenii interdisciplinare, iubitori ai activită ilor fizice;ț ș ț

Metode de evaluare 

- număr intreceri sportive;

- număr CD-uri care să cuprindă intreaga activitate desfă urată in cadrul proiectului;ș

- număr diplome acordate echipelor participante;

Coordonatori  proiect i echipa de implementare:ș

 1. 

2.

3.

FI A DE INSCRIERE*Ș

PROIECT  EDUCATIV   “ INTEGRAREA COPIILOR CU CES  

I EDUCA IE COLARĂ PRIN  BASCHET”Ș Ț Ș

Streetball 

……………………………

coalaȘ

Numele 
echipei

Categoria de 
varstă

Profesor Nume, prenume telefon e-mail semnatura

coordonator

Componen aț Nume, prenume Serie, nr. C.I. CNP semnatura

echipei 1

2

3

4

*Fi ele se pot transmite prinș  e-mail: ...........................@yahoo.com  până la data de .................... 

Semnarea fi ei ș de inscriere certifică luarea la cuno tin ă a ș ț regulamentului competi ieiț .

Programul de desfășurare al meciurilor va fi comunicat până in data de ..................... prin e-mail-ul profesorilor 
coordonatori.
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Persoana de contact ……………… tel. ……………………

PROIECT  EDUCA IONAȚ L   “ INTEGRAREA COPIILOR CU CES

I EDUCA IE COLARĂ PRIN  BASCHET”Ș Ț Ș

Simpozion na ional pentru studen i i profesori cu tema “Jocuri dinamice i jocuri pregătitoare pentru copii cuț ț ș ș
CES în jocurile sportive”.

FI A DE INSCRIERE*Ș

Numele si prenumele:________________________________________

Adresa :___________________________________________________

Telefonul _________________________________________________

Adresa de e-mail___________________________________________

Unitatea colară ____________________________________________ș

Localitatea________________________________________________

Jude ul___________________________________________________ț

Adresa unită ii colare ______________________________________ț ș

Telefonul unită ii colare ____________________________________ț ș

Titlul lucrării ______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

*Fi ele se pot transmite prin e-mail: ș ………………..@yahoo.com până la data de ……………

Persoana de contact ………………… tel. …………………….
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Studiu de specialitate- Întocmirea planului personalizat de pregătire la geografie pentru un elev
cu CES care prezintă comportament de adversitate la ore

Prof. Vesa Ana
 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava

Argument Învă ământul de masă actual trebuie să facă fa ă i integrării copiilor cu nevoi educa ionale speciale.ț ț ș ț
Pentru profesorul de la clasă, acest lucru presupune în primul rând cunoa terea i în elegerea datelor înscrise înș ș ț
certificatul de orientare colară i profesionala, apoi o bună comunicare cu părin ii copilului i psihologul colar.ș ș ț ș ș
Nu în  ultimul  rând,  studierea  unor  materiale  bibliografice  este  esen ială  în  realizarea  corectă  i  eficientă  laț ș
geografie a planului de interven ie personalizat pentru elevii cu CES. Studiul de fa ă î i propune prezentarea unuiț ț ș
astfel de caz i etapele parcurse pentru realizarea i aplicarea planului de interven ie personalizat.ș ș ț
Cuvinte cheie CES, integrare, plan personalizat.
Prezentarea cazului :  eleva  A.  P.  are  15  ani  i  înregistrează  rezultate  foarte  slabe  la  disciplina  geografie,ș

deoarece nu în elege no iuni i termeni specifici.  Arată dezinteres i  antipatie fa ă de orele de geografie, esteț ț ț ș ț
nervoasă dacă are de rezolvat o sarcină, nu are răbdare, nu răspunde solicitărilor profesorului.
De i situaţia materială este modestă, eleva are condiţii bune bune de locuit . A.P. se află în grija unei mame -ș

asistent maternal- deoarece tatăl natural a decedat iar mama biologică, având ase copii nu a făcut fa ă i a dat-oș ț ș
spre îngrijire unui asistent maternal. Fata locuieşte într-o casă apartin nd asistentei maternale I.A, care alături deț
sotul i cei 3 copii o au în îngrijire i pe A.P., într-o casă cu 4 camere din comuna Zvori tea, Suceava. Familia seș ș ș
între ine din indemniza ia de asistent maternal, pensia tatălui i aloca iile copiilor, afla i to i la coală.ț ț ș ț ț ț ș
Cauzele comportamentului pornesc de la diagnosticul pus de medici i psihologi, acela de elev cu deficien ăș ț

psihică,  intelect  de limită.Mai mult  decât  atât,  în clasa a VIII  a rămas corigentă la geografie,  deoarece nu a
frecventat orele. Din acest motiv A.P. este tot timpul deprimată, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din
clasă; are multe absenţe nemotivate. Ea nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se adresează în mod direct o
întrebare, de către profesor. Răspunde cu o voce nesigură şi evită să răspundă oral în faţa colegilor. Dacă trebuie
să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea; are capacităţi intelectuale scăzute, conform fi eiș
de la CJRAE. Nu are prieteni şi începe foarte rar o conversaţie; rămâne singură în pauze, colegii o ocolesc pentru
că are de multe ori, un comportament opozant. Dacă cineva îi zice ceva, în pauză, intră în panică, părăseşte sala de
clasă.
Analiza datelor i stabilirea ipotezelorș . Atitudinea fetei la şcoală este expresia certitudinii că nu este capabilă

să reuşească. Mai mult decât atât, faptul că a rămas corigentă la geografie în clasa a VIII a pune în lumină aspecte
ce ţin de motivaţie, de gestionarea emoţiilor şi de abilităţile de asimilare de cuno tin e specifice disciplinei. Dacăș ț
va avea un număr mai mare de sarcini practice, apoi orale şi va fi încurajată să le rezolve în timp util, ea va
constata că va reuşi să le rezolve.
Întocmirea programului de schimbare începe cu fiarea câtorva obiective, stabilite împreună cu A.P., mama iș

psihologul colar. Pe termen lung, acestea sunt-ș
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1. A.P. va frecventa regulat toate orele. 2. La orele de geografie va lua parte, conform programului de interven ie ț
personalizată la activită ile propuse 3. Activităţile scrise vor fi terminate în timp util. Obiective pe termen scurt -1.ț
Va fi încurajată în a-şi spune părerea asupra unor teme de dezbatere la orele de geografie în clasă alături de 
colegii săi. 2. I se vor da sarcini precise, fiind implicată în diverse acţiuni, pentru a fi responsabilizată.
Metode şi strategii. Conceperea şi punerea în practică a unor metode concrete de lucru cu eleva. - Păstrarea

legăturii cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%; sprijin de a depăşi teama de a
participa la ore, spunându-şi părerea în faţa colegilor săi, printr-un sistem de încurajare din partea profesorului ;i
colegilor; fetei i se va da ocazia să-şi măreasacă încrederea în sine şi să-şi îmbunătăţească aptitudinile în situaţiile
în care interacţionează cu grupul de elevi (clasa), prin responsabilizarea sa în competiţii, cocursuri; se va cere
sprijinul consilierului colar, dată fiind natura cronică a problemelor pe care le are A.P.ș
Aplicarea programului: În timpul unei întâlniri la care au participat mama, psihologul colar, profesorul deș

geografie,  A.P.  a  acceptat  să  încerce să  atingă obiectivele  pe termen scurt.  Astfel,  A.P va avea următoarele
responsabilită i - să fie responsabilă de hartă, markere şi buretele pentru tablă, de împăr irea fi elor de luvru aduseț ț ș
de  profesor  pentru colegi,  explicându-i  cât  de  importantă  este  sarcina sa.  Va lucra  o dată  pe saptamană  cu
consilierul şcolii. Participarea în clasă - Rolul jucat de profesor va scădea în funcţie de progresul înregistrat de
elevă, astfel încăt să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile din clasă. Teme scrise: Se va
reduce numărul notiţelor pe care trebuie să le ia în clasă. Se va face o evaluare orală a materiei, după fiecare
unitate de învăţare, înaintea unei evaluări sumative. Aptitudini sociale- În timpul activităţilor de grup, A.P. va
avea ca sarcină să rezolve sarcinile care in de partea kinestezică, după o consultare cu profesorul care trebuie să-iț
explice concret rolul pe care îl areîn echipă.
Evaluarea programului de interven ie personalizatăț . La fiecare două săptămâni, apoi la o lună de la prima
întâlnire au avut loc întâlniri cu A.P., mama şi consilierul şcolar. Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se
observă progrese rapide în relaţiile fetei cu câ iva colegi.ț  A.P. Nu mai lipse te de la ore, dar este bine să fieș
monitorizată. Faptul că are de rezolvat diverse activităţi practice pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa elevei.
Spre exemplu,după perioada de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, eleva a început să răsăundăe la ore
din ce în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activă.
Îmbunătă irea problemeiț . Profesorul de geografie a hotărât ca acest comportament să fie considerat pozitiv şi să
încurajeze o atitudine mai flexibilă la ora de geografie. La sfârşitul primei luni, acest comportament nu ridicase
probleme deosebite în clasă. Randamentul elevei la geografie a crescut, dar s-a impus şi în continuare ajutorul
psihologului i profesorului, prin câte o şedinţă de o oră pe săptamână în afara orelor de clasă.ș
Instrumente de evaluare pentru planul personalizat de interven ie:ț  fi e de lucru individuale, teste criteriale ș
pentru fiecare obiectiv
Observa ii după aplicarea planului:ț

- exerci iile simple i activită ile accesibile, desfă urate în ritm propriu, au ajutat eleva să dobândească o experien ă ț ș ț ș ț
cognitivă superioară celei anterioare;

- reluarea sarcinilor de învă are au fost benefice pentru atingerea obiectivului propus.ț
- În urma evaluării rezultatelor ob inute s-a ajuns la concluzia că, datorită exerci iilor i activită ilor simple,ț ț ș ț

accesibile, desfă urate în ritm propriu, eleva a depă it în mare parte dificultă ile sale, dobândind o ș ș ț
experien ă cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând unele bariere din calea dezvoltării sale. Cu ț
toate acestea, eleva are dificultă i de concentrare, de exprimare i grave deficien e de scriere ( aproape ț ș ț
indescifrabilă).
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Recomandări:
-Se recomandă colaborarea cu profesorii clasei, profesorul diriginte, psihologul scolar, asistentul 

maternal
-Se constată că reluarea unor sarcini de învă are este utilă în dezvoltarea deprinderilor de muncă ț

independentă
-Se recomandă ca orice activitate să fie inso ită de un comportament empatic, altfel eleva nu ț

reac onează la cerin ele lec ieiț ț ț
- Se recomandă implicarea colegilor, sprijinul acestora fiind o foarte bună motivare pentru elevă;
- Se constată că reluarea unor sarcini de învăţare sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor de 

muncă independentă;
- Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi

reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.
Concluzii. Teama pe care o are A.P.. de a nu rămâne iară i corigentă, de a se face de râs în faţa colegilor,ș
atitudinea sa se datorează lipsei de în elegere a situa iei în care se află acasă i a ,,etichetei” de copil cuț ț ș
CES. Îi este teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă persoană şi de aici dificultatea
acesteia de a relaţiona cu colegii. Pe toată durata anului colar consilierul, dirigintele şi profesorul deș
geografie, cât i ceila i profesori vor aplica tehnici care să ameliorez starea de teamă şi de inadaptareș ț
şcolară pentru A.P.
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZATĂ LA GEOGRAFIE
pentru eleva A.P.

Obiective Activită i de învă areț ț Metode didactice Perioada Mijloace Metode i instrumenteș

opera ionaleț de timp didactice de evaluare

-Să transcrie Caracteristicile Pământului şi Exerci ii de transcriere a unor texte u oareț ș S1-3 Manual Observare sistematică
corect, lizibil iș consecinţele geografice

Fi ă de lucruș
îngrijit

Coordonatele geografice
Exerci ii de citire a unei hăr iț ț S4 Texte Evaluare orală,

geografice autoevaluare

-Să citească corect
    Unităţile majore ale reliefului Manual

terestru
i în ritm propriuș Harta fizică a Observare sistematică

    Tipuri şi unităţi de relief Exerci ii cu hartaț S5-10un text din manual lumii

-Imagini,
Evaluare orală i scrisăș

- Să descrie o     Alcătuirea şi structura atmosferei -Exerci ii de interpretare a hărt ii, graficelor,ț ț

S11-13
sub indrumarea profesorului Graficesecven ă de lec ieț ț

Se  va  realiza evaluarea
utilizând

Climatele Terrei
continuă prin utilizarea

materialele suport
- exerci ii de citire i rezumare a unui text subț ș S14, 16

Hăr i climaticeț
aprecierilor verbale   şi

din manual     Apele continentale şi oceanice îndrumarea profesorului sublinierea progresului
realizat în rezolvarea

- Să în eleagăț  Hidrografia orizontului local -Descrierea cu cuvinte proprii a elementelor fiecărei sarcini;

în elese dintr-un text la prima vederețtextul citit S17
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Conversa ia, explica iaț ț Harta fizică a apreciere verbală;

Învă area prin descoperireț
judetului

Suceava
-Să  utilizeze,  în

context nou,  Statele şi grupările regionale de

informat ileț state Comparatia

S20-23

primite din diferite

surse (Text din

Mobilitatea teritorială a

Harta politică a evaluarea orală va fi

manual, imagini  lumii preponderentă,

cartografice sau populaţiei

Texte,

dar va alterna cu

alte surse) Exercitiul cu hartile din manual si atlas S24-26 evaluarea scrisă (elevul

dic ionareț

Structuri demografice (rasială,

se poate exprima mai bine



-Să învete să scrie Manual oral decât scris)

confesională, etnolingvistică, pe
corect un text Explica ia, învă area prin descoperireț ț S27-28 - probe orale;

grupe de vârstă şi sexe, Texte
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coerent, utilizând - probe scrise;

no iuni i denumiriț ș socioeconomică, pe medii) geografice - apreciere verbală

noi  Forme de aglomerare umană

S 29-31 Harta fizică iș

politică a lumii

Să identifice i săș Resursele naturale -Explica ia, demonstra ia cu modeleț ț S32-34 Colec ia deț Se va realiza evaluarea
explice termeni minerale i rociș continuă prin:
geografici simpli

Hărti ale - Utilizarea aprecierilor
identifica i înț Industria Exerci ii de identificare a termenilorț S35-37

resurselor verbale i subliniereaș
textul dat geografici îtr-un text la prima vedere

naturale progresului realizat în

    Căi de comunicaţie şi
Exerci ii de localizare pe hartăț

S38 Texte
rezolvarea fiecarei sarcini

Exercit i de corelare a informa iilor oferite laț ț -Aprecierea i încurajareaștransporturi
Harta

    Comerţ, turism
legendele hăr ilor cu cele dintr-un textț colaborării cu membrii

transporturilor
S39 grupului

hăr i turisticeț - Evaluarea finală va viza
atingerea
criteriilor minime de
progres.
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SIGNMARK, LE RAPPEUR SOURD
Accents d’Europe, RFI

16´57"  19´32"‒

Oana Petre-Dascălu
Colegiul Na ional „Mihai Viteazul“ț

OBJECTIFS
- Communicatifs :

▪ comprendre un document sonore
▪ exprimer son opinion
▪ faire des hypothèses
▪ commenter une affirmation sur l’art 

               -       linguistiques :
▪ le champ lexical de l’art et du handicap
▪ les noms des habitants de certains pays
▪ les noms de certaines langues

- socio-culturels :
▪ le handicap
▪ s’exprimer par l’art
▪ découverte d’un chanteur finnois

Niveau: A2-B1

ACTIVITÉS DE PRÉ-ÉCOUTE

1. La classe est divisée en deux groupes.
1er groupe
a. Trouvez la signification complète du mot « handicap » :
▪ infirmité physique
▪ déficience mentale
▪ infirmité, déficience physique ou mentale

b. Classez dans ces deux colonnes les types de handicap ci-dessous appropriés: tétraplégie, schizophrénie,
paraplégie,  sclérose  en  plaques,  maladie  de  Parkinson,  les  déficiences  visuelles,  autisme,  les  déficiences
auditives, troubles obsessionnels TOC, hémophilie, sida, cancer

HANDICAPS « MENTAUX » HANDICAPS PHYSIQUES

c. Comment s’appelle la personne qui souffre d’une telle infirmité ?
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2e groupe
a. Trouvez la signification complète du mot « art » :
▪ chacun des modes d’expression de la beauté
▪ la totalité des peintures dans un musée
▪ toutes les créations d’un certain peintre

b.  Soulignez les  types d’art  dans la  liste  ci-dessous: sculpture,  architecture,  télévision,  cinéma,  dessin,
peinture, musique, chanson, radio, pantomime, danse, théâtre, photo, journal, littérature, poème.
c. Comment s’appelle la personne qui crée des produits artistiques ?
Mise en commun.

 2. Parmi ces images, trouvez le symbole des personnes handicapées :
           

                                           
a.                            b.                            c.                                              d.

3. Connaissez-vous des artistes célèbres qui ont eu un handicap ? Complétez le tableau ci-dessous :

ARTISTE ART HANDICAP Il ÉTAIT… (adj.)
Beethoven
Stevie Wonder
Ernest Hemingway
Andreea Bocelli
Ray Charles
Michel Petrucciani
Homère
Frida Kahlo
Toulouse Lautrec

ACTIVITÉS D’ÉCOUTE
COMPRÉHENSION GLOBALE

1ère écoute – une seule écoute
4. Comment s’appelle l’artiste ?
▪ Signmark
▪ Sainmarc
▪ Sinmak

5. Quel est son handicap ? Il est :
▪ sourd
▪ muet
▪ sourd-muet

6. Quel est son pays d’origine ?
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▪ Finlande
▪ Autriche
▪ France

7. Quel est son genre de musique ?
▪ pop
▪ rap
▪ rock

8. Combien d’albums a-t-il sortis ?
▪ trois
▪ deux
▪ quatre

COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE
Les élèves écoutent deux fois l’enregistrement
9. Qui chante les chansons ? 
▪ lui-même
▪ d’autres rappeurs chantent ses textes et lui-même se produit en langue des signes
▪ son frère

10. Le dernier album est disponible depuis :
▪ début mai
▪ début mars
▪ début été

11. Qu’est-ce qu’il fait pour se faire connaître à l’étranger ?
▪ il signe en langage américain
▪ il a des concerts dans tous les pays du monde
▪ il a des collaborateurs étrangers

12. Complétez les pointillés :
S’il s’est lancé dans le rap c’est parce qu’il a la capacité de ressentir……………….. très lourds, typiques pour
ce genre musical. C’est aussi parce que le rap lui permet d’exprimer……………. .

13. De quoi parle-t-il dans la chanson composée en langue des signes de Chine du Sud ?
▪ des droits des personnes handicapées
▪ de la violation des droits de l’homme
▪ des problemès des sourds-muets

14. Quand a-t-il été nommé ambassadeur des personnes handicapées pour les pays nordiques ?
▪ en 2010
▪ en 2005
▪ en 2013

15. Quel est son projet d’avenir ?
▪ jouer dans un film
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▪ faire le tour du monde
▪ se lancer en politique
Mise en commun

16. Écoutez encore une fois l’enregistrement. Quels noms de pays entendez-vous ?
17. Comment s’appellent les habitants de ces pays? Et les langues parlées dans ces pays ?

ACTIVITÉS APRÈS-ÉCOUTE

18. D’après vous, quelles seront les leçons qu’on peut apprendre de cet artiste original et très courageux
?
19. Connaissez-vous des artistes roumains qui sont devenus célèbres malgré leur handicap ?
20. Quels seront, selon vous, les problèmes d’une personne handicapée ?
21. Qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer la vie des personnes handicapées ?

EXPRESSION ÉCRITE
22. Commentez cette affirmation de Bernard Raquin, psychothérapeute et auteur de nombreux livres
sur le développement personnel :
 « Tout handicap est une chance ignorée, tout problème un chemin vers soi. »

Corrigé
A/1a. Infirmité, déficience physique ou mentale
1b. Corrigé :

HANDICAPS « MENTAUX » HANDICAPS PHYSIQUES
schizophrénie, autisme,
troubles obsessionnels TOC

paraplégie, 
sclérose en plaques, maladie de Parkinson, 
les déficiences visuelles, les déficiences auditives,
hémophilie, sida, cancer

1c. C’est une personne handicapée.

B/1a  Chacun des modes d’expression de la beauté
1b Sculpture, architecture, cinéma, dessin, peinture, musique, chanson, pantomime, danse, théâtre, photo,
littérature, poème
1c  Cette personne s’appelle artiste. / 2. Corrigé : b
3. Corrigé:

ARTISTE ART HANDICAP Il ÉTAIT… (adj.)
Beethoven musique sourdité sourd
Stevie Wonder musique cécité aveugle
Ernest Hemingway littérature maladies  physiques  et

mentales
handicapé (physiquement et
mentalement)

Andreea Bocelli musique cécité aveugle
Ray Charles musique cécité aveugle
Michel Petrucciani musique «maladie  des  os  de

verre»
handicapé (physiquement)

Homère littérature cécité aveugle
Frida Kahlo peinture maladies physiques handicapée (physiquement)
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Toulouse Lautrec peinture Maladie osseuse Handicapé (physiquement)

4 -  Signmark, 5 – sourd-muet, 6 – Finlande, 7 – rap, 8 – trois; 9 – d’autres rappeurs chantent ses textes et
lui-même se produit en langue des signes, 10 – début mai, 11 – il signe en langage américain, 12 – a) les sons
de basse, b) sa philosophie; 13  – de la violation des droits de l’homme, 14  – en 2010, 15  – se lancer en
politique; 16. Finlande, Chine (de Sud)
17. La Finlande  Finlandais, Finlandaise, le finnois‒
      La Chine  Chinois, Chinoise, le chinois‒
18-22.  Réponses libres
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PROIECT EDUCA IONAL (SNAC)Ț
Puzzle-ul emo iilorț

Prof. Tănasă Alexandru
coala Gimnazială Anghel Saligny Foc aniȘ ș

COALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ “TRINITAS” Ș
Str. Petru Rareş; nr.35; ora ul Târgu Frumos; judeţul Iaşi Nr………./ ………………….. ș

COALA GIMNAZIALĂ Ș “ANGHEL SALIGNY” FOC ANI Ș
Str. Moldova, nr.8, ora ul Foc ani; judeţul Vrancea Nr............./............................... ș ș

coala Profesională Specială "Trinitas" coala Gimnazială "A. Saligny" Ș Ș

Director, Director, 
prof. Iosif Judeanu prof. Răzvan Lazăr 
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Coordonatori proiect: 
Prof. dr. psihopedagog: Nicoleta Cramaruc ( coala Profesională Specială “Trinitas”) Ș
Prof. de Matematică: Alexandru Tănasă ( coala Gimnazială "Anghel Saligny", Foc ani) Ș ș

Director: prof. Iosif Judeanu ( coala Profesională Specială “Trinitas”) Ș
Director-adjunct: Ana Aelenei ( coala Profesională Specială “Trinitas”) Ș
Director: prof. Răzvan Lazăr ( coala Gimnazială "Anghel Saligny", Foc ani) Ș ș

Coordonator S.N.A.C.: Prof. Daniela Lozoveanu ( coala Profesională Specială “Trinitas”) Ș
Coordonator S.N.A.C.: Prof. Nicoleta Turturică ( coala Gimnazială "Anghel Saligny", Foc ani) Ș ș
Profesori colaboratori: 
Prof. psihopedagog: Apăscări ei Ligia ( coala Profesională Specială “Trinitas”) ț Ș
Lector dr. Corneliu Ciprian Ilade (Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei, DPPD, ș Ș ț ț
Universitatea din Bucure ti) ș

Denumirea activită ii: ț “Puzzle-ul emo iilor” ț
Data i ora activită ii: ș ț 06.12.2021, ora 16.45-17.25 
Locul activită ii: ț
 coala Profesională Specială "Trinitas" Tg. Frumos - online Ș
 coala Gimnazială "Anghel Saligny" Foc ani Ș ș

Beneficiari direc i: ț
→ elevii clasei a-V-a D din coala Gimnazială "Anghel Saligny" Foc ani Ș ș
→ elevi cu intelect liminar i/ sau deficien ă mintală u oară din coala Profesională ș ț ș Ș
Specială "Trinitas", Târgu Frumos, Ia i ș

Argument
Cele mai relevante informa ii privind capacitatea de a distinge o emo ie de alta provin din ț ț

studiile centrate pe expresiile faciale. Există dovezi suficiente pentru expresii faciale specifice 
emo iei de ț furie, teamă, bucurie, triste e ț i ș dezgust. În ceea ce prive te ș surpriza, această emo ie ț
este recunoscută prin raportare la furie, dezgust i bucurie, însă este confundată frecvent cu teama ș
(Ekman, 1992). Toate aceste ase emo ii anterior men ionate sunt incluse în taxonomia emo iilor de ș ț ț ț
bază, concepută de psihologul american Paul Ekman. 

Expresiile emo ionale sunt esen iale în procesul de dezvoltare i reglare a rela iilor ț ț ș ț
interpersonale. Unele dintre cele mai studiate comportamente nonverbale, microexpresiile faciale au 
un caracter universal i ș înnăscut (conform teoriei emo iilor de bază) i, de asemenea, un impact în ț ș
interac iunile ț cu celelalte persoane strâns corelat cu modul în care acestea sunt decodificate de 
fiecare i sunt influen ate de ș ț factorul social (conform abordărilor psihologiei constructiviste). 

A adar, de exemplu, semnalele emo ionale atât vocale, cât i faciale ar putea să nu transmită ș ț ș
informa ii relevante despre starea emo ională a persoanei în cauză, întrucât expresia emo ională este ț ț ț
supusă influen ei contextului social. În acest sens, zâmbetul sau râsul nu sunt asociate, întotdeauna, ț
cu emo ia de bucurie i starea de fericire, pentru că pot indica confuzie sau jenă, de asemenea. Un alt ț ș
argument care sus ine această pozi ie tiin ifică, este reprezentat de faptul că acei copii micu i nu ț ț ș ț ț
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reu esc să diferen ieze între diverse categorii emo ionale, indicând, în fapt, că există posibilitatea ca ș ț ț
emo iile să nu fie conectate i cablate în creier la na tere. ț ș ș

Expresiile faciale ar trebui luate în considerare în dezvoltarea unui stil de ata ament ș
securizant de la stadiul de bebelu , precum i în ș ș procesul de reglare, accelerare sau diminuare a 
agresivită ii umane. Cercetătorii au ajuns la astfel de concluzii, observând cazurile persoanelor care ț
au paralizie facială congenitală i reu esc să stabilească rela ii cu dificultate din cauza lipsei de ș ș ț
expresivitate facială. De asemenea, cu dificultă i similare se confruntă i persoanele care au suferit ț ș
atacuri cerebrale vasculare. 

A a cum afirmă acela i Paul Ekman, “ar fi extrem de periculos dacă nu am avea emo ii”, ș ș ț
întrucât ele ne ajută să evoluăm i ș să supravie uimț . Tocmai din acest motiv este foarte important 
procesul de con tientizare i în elegere ș ș ț a propriilor emo ii, pentru a ne conduce i direc iona către ț ș ț
scopuri pozitive. 

Scopul activită iiț
 Familiarizarea cu semnifica ia conceptului de emo ie i tipologia emo iilor de bază; ț ț ș ț
 Internalizarea caracteristicilor specifice fiecărei emo ii de bază (taxonomia Ekman); ț
 Con tientizarea impactului pe care emo iilor îl asupra noastră i a celorlal i; ș ț ș ț
 Încurajarea nevoii de exprimare sănătoasă a emo iilor pozitive, cât i negative; ț ș

Competen e generale ț
 Consolidarea unor informa ii despre conceptul de emo ii i caracteristicile acestora; ț ț ș
 Stimularea încrederii preadolescen ilor privind exprimarea sănătoasă a tuturor emo iilor; ț ț
 Stimularea participării elevilor la activită i extra colare cu utilitate pe termen lung; ț ș
 Extinderea parteneriatelor pe teme i niveluri diverse; ș

Obiective operaționale 
 Să re ină semnifica ia conceptului de emo ie; ț ț ț
 Să enumere cele ase emo ii de bază conform lui Paul Ekman; ș ț
 Să precizeze caracteristicile specifice fiecărei din emo iile de bază; ț
 Să recunoască emo iile de bază după caracteristici din imaginile prezentate; ț
 Să re ină importan a ambelor tipuri de emo ii (pozitive i negative); ț ț ț ș
 Să respecte regulile de disciplină necesare desfă urării activiă ii; ș ț
 Să participe activ i cu interes la sarcinile propuse în cadrul activită ii; ș ț

Metode i procedee: ș
→ conversa ia, explica ia, demonstra ia, exerci iul aplicativ; ț ț ț ț
Resurse: 
 Temporale: 1 h; 
 Umane: elevii, cadrele didactice; 
 Materiale: video, fi e de lucru individuale/ pe echipe, plan e i imagini, ppt; ș ș ș
 Bibliografice: 

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition and emotions, 6 (3/4), 169-200 
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Pavard, E., Sava, A-A. & Chainay, H. (2017).Understanding emotions. Emotions identification from 
facial and prosodic clues, poster 
Kowalska, M. & Wrobel, M. (2017). Basic emotions in: Zeigler-Hill, V. & Shackelford, T.K. (eds.). 
Encyclopedia of Personality and Individual Differences 

I. Desfă urarea activită iiș ț
 Organizarea activită ii ț

→ timp: 1 min 
→ pregătirea materialelor; 
→ instruirea elevilor cu privire la regulile ce necesită a fi respectate în cadrul activită ii; ț
II. Derularea activită ii ț
 Captarea aten iei ț

→ timp: 2 min; 
Voi propune spre vizionare un scurt video (1.52 minute) în care personajul principal din mini-seria 
LIE TO ME discută cu fiica sa despre impactul emo iilor. ț
 Anun area temei propuse ț

→ timp: 2 min; 
→ anun area temei propuse "ț Puzzle-ul emo iilorț " i a obiectivelor ce vor fi urmărite pe parcursul ș
activită ii; ț
Voi comunica elevilor subiectul i voi realiza întroducerea în tematică printr-o imagine care va ș
con ine toate cele ase emo ii de bază conform psihologului ț ș ț Paul Ekman, respectiv bucuria, 
triste ea, teama, furia, dezgustul i surprizaț ș . 
 Activitatea propriu-zisă 

→ timp: 30 min; 
Voi invita elevii să privească, pe rând, câte o fotografie (chipul aceluia i bărbat din video) pentru ș
fiecare emo ie de bază i să observăm împreună care sunt acele elemente specifice ale expresiei sale ț ș
faciale. 
√ bucurie – riduri la ochi de forma “picioru  de cioară”, obrajii ridica i în sus i mi care a ș ț ș ș
mu chiului din jurul ochilor; ș
√ triste e ț - pleoapele superioare căzut, pierderea concentrării din privire i strângerea u oară a ș ș
col urilor buzelor; ț
√ teama - sprâncenele ridicate i împreunate, pleoapele superioare ridicate, pleoapele inferioare ș
tensionate i buzele u or întinse orizontal, spre urechi; ș ș
√ furia - sprâncenele în jos împreunate, o strălucire în ochi i îngustarea buzelor; ș
√ dezgust – încre irea nasului i buza superioară ridicată; ț ș
√ surpriza – sprâncenele ridicate, ochii deschi i mari i gura deschisă; ș ș
Ulterior analizării fiecărei fotografii, voi adresa rugămintea ca oricine vrea dintre elevi să aleagă o 
emo ie din cele ase i să o mimeze pentru a fi recunoscută de către colegi. ț ș ș
→Care crede i că este emo ia pe care a mimat-o colegul vostru?ț ț
→După ce expresii de pe fa a lui v-a i dat seama? ț ț
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→ Care emo ie este cel mai dificil de mimat oare? Una pozitivă sau uma negativă? ț
După etapa de familiarizare cu micro-expresiile faciale specifice celor ase emo ii primare, va urma ș ț
o aplica ie prin care elevii vor fi provoca i să recunoască fiecare din aceste emo ii în func ie de ț ț ț ț
situa ia descrisă de câtee o propozi ie. ț ț
exemplu: i-a fost aruncat caietul de teme la co . Ț ș
Ce emo ie sim i? ț ț
De asemenea, va fi acordată o aten ie aparte celor trei emo ii negative, ț ț triste e, furie ț i ș frică, cu 
scopul de a identifica anumite modalită i de a face fa ă acestora i de a le gestiona într-un mod ț ț ș
sănătos i eficient. ș
 Fixarea temei 

→ timp: 3 min; 
În vederea fixării temei, voi adresa elevilor întrebări precum: 
 Care este numele psihologului care a stabilit cele ase emo ii? ș ț
 Care sunt denumirile celor ase emo ii primare? ș ț
 Ce este diferit pe chipul unyi om în func ie de emo ia trăită? ț ț
 Care emo ie i se pare cel mai dificil de mimat? ț ț
 Ce anume v-a păstrat aten ia la activitatea desfă urată? ț ș

III. Evaluarea activită ii ț
→ timp: 2 min; 
Voi adresa aprecieri verbale elevilor care s-au implicat activ în desfă urarea acestei activită i i voi ș ț ș
încuraja pe cei care au fost ceva mai re inu i, să aibă curajul să- i exprime punctele de vedere.ț ț ș
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PROIECT EDUCAŢIONAL
“PUNŢI CĂTRE PRIETENIE “

Vlad Mariana
Colegiul National ”Fra ii Buze ti”Craiova, Doljț ș

Argumentarea proiectului
Derularea proiectului ,,Punţi către prietenie” are drept motivaţie entuziasmul şi deschiderea cu care

reacţionează copiii  la  această  vârstă  la  stabilirea  de relaţii  noi  de  prietenie,  dar  şi  efectul  benefic  pentru
conturarea dimensiunii acestui sentiment nobil, prietenia.

Şcoala trebuie să răspundă permanent nevoilor societăţii pe care o deserveşte, să se situeze cu un pas
înaintea schimbărilor pe care progresul şi dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii le va produce inevitabil, pregătindu-l
încă de la o vârstă fragedă pentru integrarea facilă în ritmul de viaţă tot mai alert, pe de o parte şi să ştie cum
să relaţioneze în cadrul societăţii, pe de altă parte. Aceste două aspecte sunt o prioritate la fel de importante ca
şi pregătirea şcolară pentru că reuşita fiecărui individ nu se poate situa în afara contextului societăţii şi nici în
absenţa relaţiilor interumane.

Capacitatea  de  a  lega  prietenii  bazate  pe  cunoa terea  directă,  pe  sinceritate,  încredere  reciprocă,ș
altruism, pasiuni şi interese comune nu este doar ilustrarea frumuse ii caracterului uman, ci ea va fi calea de aț
contracara pericolul ca omul să se transforme dintr-o fiinţă socială într-una robotizată şi însingurată ca urmare
a interesului tot mai mare pe care copiii şi tinerii îl manifestă faţă de reţelele on-line de socializare.

Prin urmare, prietenia este astăzi pentru oameni ceea ce este ecologia pentru natură şi, ca şi în cazul
degradării mediului natural, degradarea relaţiilor interumane nu este conştientizată încă pe deplin.

Proiectele educaţionale sunt o formă de învăţare activă şi atrăgătoare pentru copii. Cel mai puternic
impact îl au însă asupra formării şi dezvoltării capacităţii de relaţionare între elevi, dobândind astfel o bogată
experienţă de colaborare şi comunicare interumană. 
    
SCOPUL: formarea şi dezvoltarea  unei conduite de deschidere faţă de cei din jur şi de stabilire a unor relaţii
bazate pe toleranţă şi colaborare, indiferent de etnie, rasă, sex sau religie.

OBIECTIVE:
 Formarea unei conduite civilizate, atât în cadrul grupului, cât şi în orice relaţie cu persoanele cu care 

intră în contact, bazată pe respect reciproc, înţelegere şi corectitudine;
 Dezvoltarea unei atitudini de toleleranţă şi cooperare cu toate persoanele din jurul lor, indiferent de 

etnie, rasă, sex sau religie;
 Cultivarea capacităţii de a comunica pe teme şi preocupări comune, de a-şi însuşi regulile unui dialog 

civilizat, bazat pe respectarea partenerului de dialog;
 Dezvoltarea capacităţii de cooperare în desfăşurarea unor activităţi comune cu diferite teme prin 

împărtăşirea experienţei personale, susţinerea ideilor, completarea şi argumentarea lor.
GRUP  ŢINTĂ:
- elevii claselor implicate.
   
 RESURSE PROIECT:
*Resurse umane:
- elevii claselor implicate;
- cadrele didactice;
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- parinţii sensibili la idee, doritori de a susţine aplicarea proiectului.
*Resurse temporale:
- durata proiectului: un an şcolar.
*Resurse financiare:
- autofinanţare;
- contribuţia părinţilor;
- sponsori, donaţii.
*Resurse spaţiale:
- sălile de clasă şi terenurile de sport ale celor două şcoli;
-Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”.
*Resurse materiale:
- informaţionale: cărţi, reviste , albume, colecţii, internet;
- auxiliare: instrumente de lucru, hârtie glasată, carton, coli, polistiren, cariocă, aracet,  cretă colorată, alte
rechizite.
*Resurse procedurale:
-  conversaţia,  explicaţia,  exerciţiul,  demonstraţia,  problematizarea,  prezentarea  Power-  Point,  dezbateri,
expuneri, vizite, concursuri, jocul didactic.

 REZULTATE AŞTEPTATE :
 Prin fiecare activitate pe care o vom desfăşura aşteptăm un răspuns evident din partea elevilor celor
două clase, în special concretizat prin plăcerea de a participa la activităţi comune şi prin dezvoltarea unor
atitudini de altruism şi cooperare.
 Astfel, prin activităţi care vizează în special comportamente morale, dar cu aplicaţii care plac, atrag şi
încântă copiii, ne aşteptăm să formăm o dimensiune clară şi accesibilă a sentimentului de prietenie.
 Ca imperativ major al acestui proiect, am hotărât să lăsăm loc în primul rând spontaneităţii actului
liber, originalităţii şi creativităţii elevilor noştri, rolul nostru fiind cel de a crea cadrul optim de desfăşurare şi
de a îndruma fiecare activitate.
 De asemenea vom valorifica fiecare moment al activităţilor noastre, punctând mereu faptul că deviza
proiectului este ,,să acceptăm să învăţăm de la alţii pentru că învăţăm mai bine învăţându-i pe alţii” şi că
schimbul de idei şi sentimente între oameni a fost totdeauna calea spre succesul personal şi cheia unei vieţi
frumoase i împlinite.ș

Sperăm  astfel  că,  după  derularea  acestui  proiect,  elevii  noştri  vor  rămâne  cu  imaginea  clară  a
dimensiunii frumuseţii relaţiilor de prietenie, eliminând prejudecăţile i convingerile discriminatorii tot maiș
prezente în conştiinţa publică şi preluate, din nefericire, şi de către copii.

EVALUAREA  PROIECTULUI:
- Realizarea de portofolii cu lucrările efectuate de elevi;
- Întocmirea de albume cu fotografii însoţite de impresii ale copiilor şi ale învăţătorilor;
- Crearea unor CD-uri cu aspecte din activităţile desfăşurate;
- Analiza fiecărei activităţi şi a rezultatelor obţinute.

MEDIATIZARE: 
 - în rândul copiilor şi al părinţilor;
  - pe site-ul  şcolii.

CALENDARUL   ACTIVITĂŢILOR
Nr.
crt.

Tema activităţii Modalităţi de realizare
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1. Cunoaşterea  indirectă   a  elevilor
celor două clase

-  trimiterea  de  scrisori  către  colectivele  celor  două  clase,  schimb de
impresii, idei şi opinii pe diferite teme.

2. ,,Cartea prieteniei” - realizarea unor lucrări cu tema “Salut, prietene!”  (poezii, povestioare,
compuneri, impresii personale, desene, colaje etc.) şi trimiterea reciprocă
a acestora. 

3. „Spiritul toamnei” - decorarea dovlecilor;
- realizarea unei expoziţii cu lucrări specifice toamnei;
- întreceri sportive.

4. „Bucuriile iernii” - vizită la şcoala parteneră;
-  cunoaşterea  directă:  activitate  comună  de  prezentare  a  părerilor,
convingerilor despre prietenie;
- poezii, colinde de Crăciun;
- confecţionare de felicitări.

5. „Cine ştie, câştigă!” - vizita copiilor de la şcoala parteneră în proiect;
- concurs de ghicitori.

6. „Fantezii de primăvară” - schimb de mărţişoare şi felicitări realizate de elevi.

7. ,,Să prindem rădăcini!” - Vizită comună a celor două clase la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” din Craiova.

8. ,,Am  devenit  şi  vom  rămâne
prieteni”

Evaluarea proiectului 
- realizări şi scopuri îndeplinite, impresii adunate în timpul activităţilor,
planuri de continuare în viitor a relaţiilor de prietenie stabilite între cele
două grupuri de elevi.
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PROIECT EDUCA IONAL UMANITARȚ
”Mânu e mici, suflete mari”ț

APLICANT:
GRĂDINI A CU P.N ARU DORNEIȚ Ș
COORDONATOR PROIECT: 
PROF.ÎNV PRE C. LOSTUN-CIOBOTĂ ADELA-MARIAȘ
ECHIPA DE PROIECT

 Prof. GIOSU MARIUS-GABRIEL
 Prof. ADĂNILOAE SIMONA
 Ed. BO UTAR ELISABETAȘ
 prof.înv.pre c. LOSTUN MARIAș

PARTENERI: 
 CENTRUL DE PRIMIRE SI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTINCE-VATRA DORNEI 
 CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIVĂ SFÂNTUL ANDREI-GURA Ș Ț

HUMORULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

  ARGUMENT:     
Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gândeşte şi la sensibilizarea comunităţii în care

trăieşte în legătură cu realităţile crude, de neimaginat, uneori, pe care le trăiesc unii din semenii noştri,
adulţi şi copii.

In ideea de a obi nui copiii  să trăiască în rela ie  cu cei din jur,  să– i dezvolte  stări  afectiveș ț ș
pozitive, să manifeste prietenie, armonie, ne-am propus să lărgim sfera noastră de prietenie prin acest
proiect educa ional umanitar. Astfel, copiii vor cunoa te aspecte din via a copiilor cu cerin e educativeț ș ț ț
speciale,  persoanelor  vârstince  de  la  Centrul  de  primire  i  îngrijire  a  persoanelor  vârstince  cu  prinș
vizitarea instituţiilor implicate în proiect.

Realizând întâlnirile  dintre  copiii   şi  educatoarele  celor  trei  instituţii  partenere,  vom reu i săș
formăm o punte  de  legătură  între  două medii  de viaţă  diferite,  copiii  vor  fi  indruma i  să  în eleagăț ț
prietenia,  normele de convie uire sociala,  precum i adaptarea comportamentului propriu la cerin eleț ș ț
grupului cu care vin in contact.
SCOPUL PROIECTULUI
Trezirea unor sentimente de prietenie faţă de copiii i vârstnicii centrelor partenere si de compasiune fa aș ț
de cei cu nevoi speciale.
OBIECTIVELE PROIECTULUI

- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici;
- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral;
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- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc;
- formarea deprinderilor practice şi conştientizarea faptului că munca poate fi răsplătită prin vanzarea 

produselor confecţionate de copii.

GRUP INTĂ:Ț
Beneficiari direc i: ț copiii i vârstnicii centrelor  partenere, .ș
Beneficiari indirec i: ț părin ii copiilor centrelor partenere.ț  
PERIOADA DE DESFĂ URARE A PROIECTULUI:Ș
AN COLAR  2021 – 2022Ș
RESURSELE PROIECTULUI:
Umane: cadrele didactice  i îngrijitorii institu iilor partenereș ț
Materiale: materiale specifice activitatii
Financiare: contribu ia părin ilor, sponsorizariț ț

CALENDARUL ACTIVITĂ ILOR PROIECTULUIȚ
DATA ACTIVITATEA MIJLOACE LOC DE

DESFĂ URAREȘ
PARTICIPAN IȚ RESPONSABILI

MARTIE ,,TÂRG DE 
MĂR ISOAREȚ
”

Expozitie de 
măr i oare cu ț ș
vânzare
Dona ie constand ț
in produse de 
igiena

Grădini a cu P. Nț
Saru Dornei

Centrul de 
primire i ș
îngrijire a 
persoanelor 
vârstnice-Vatra 
Dornei

Pre colarii si ș
cadrele didactice
ale grădini ei ț

CADRELE 
IMPLICATE IN 
PROIECT

IUNIE ,,SĂ FIM 
PRIETENI”

Vizita la centru.
Donatii constând 
în rechizite

Centrul scolar 
pentru educa ie ț
incluzivă sfântul 
Andrei-Gura 
Humorului
Centru social 
pentru copii  din 
Vatra Dornei.

Cadrele didactice
ale grădini eiț

CADRELE 
IMPLICATE IN 
PROIECT
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PROIECT  EDUCAŢIONAL

,, ÎNVĂ ĂM  ÎMPREUNĂ”Ț

                                                                                                  Prof.înv.primar Nistor Liana Monica

                                                                                   coala Gimnazială ,,Ioan Vlădu iu” Ludu , MureȘ ț ș ș

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
A.1. Titlul proiectului: ,,Învă ăm împreună”ț  
A.2. Categoria în care se încadrează proiectul: 
a. cultural – artistic 
b. tehnico – ştiinţific
c. sportiv – turistic
d. cetăţenie democratică
e. social 

B. REZUMATUL PROIECTULUI
Cadrele didactice implicate în actualul proiect  au experienţă în elaborarea, implementarea, monitorizarea

şi  evaluarea  proiectelor  şi  parteneriatelor  educaţionale  deoarece  au  organizat  şi  desfăşurat   alte  numeroase
proiecte. 
Număr de elevi implicaţi 23 elevi din clasa a IV-a B + 26 elevi ai claselor partenere. 
Partener:  C.S.E.I. nr.2, Tg. Mure , Loca ia Luduș ț ș

C. ARGUMENT:
Pentru că a dărui este mult mai frumos i mai înăl ător spiritual decât a primi, elevii clasei a IV-a Bș ț  de la

Şcoala Gimnazială ,, Ioan Vlăduţiu”, Luduş, sub coordonarea prof. înv. primar Nistor Liana-Monica , au oferit
cadouri elevilor claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a i a X-a de la C. S. E. I. nr.2, Tg.Mure , Loca ia Ludu ,ș ș ț ș
care, la rândul lor, i-au încântat cu un program artistic de cântece i poezii cu titlul „Colinde, colinde”, cu ocaziaș
sărbătoririi Crăciunului.

Ac iunea a fost realizată sub imboldul faptelor de binefacere pentru ajutarea celor mai pu in noroco i, înț ț ș
vederea stimulării i evoluării educative a elevilor care înva ă în clasa incluzivă din Ludu  i a fost continuată de oș ț ș ș
altă întâlnire între elevi cu ocazia unei alte sărbători importante pentru cre tini, Pa tele.ș ș

Necesitatea  educării  copilului  în  spirit  activ-participativ  în  vederea  integrării  sale  într-o  societate
dinamică supusă schimbării este o idee pe cât de veche pe atât de actuală. Învăţământul contemporan exploatează
aceasta idee impunând un alt mod de abordare a conţinutului educaţional.

D.  DESCRIEREA PROIECTULUI
 SCOP:

 promovarea schimbului de experienţă în vederea dobândirii unei imagini complete în ceea ce priveşte 
instituţiile de învăţămậnt;

 promovarea dialogului şi a comunicării între elevi din unităţi diferite; 

 dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre didactice din unităţi diferite.
 OBIECTIVE:
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a. Pentru elevi:
 să dezvolte abilităţi de interrelaţionare;
 să se realizeze o intercunoaştere a copiilor prin intermediul produselor activităţilor desfăşurate de fiecare 

clasă de copii în parte;
 să se găsească modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare la anumite teme de 

interes comun (creaţii plastice şi abilităţi);
 să se desfăşoare activităţi educative în comun, la fiecare dintre unităţile implicate în proiect;
 să fie atraşi şi implicaţi şi părinţii pentru buna desfăşurare a activităţilor.

b. Pentru părin i:ț
 să conştientizeze cât de important este rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii;
 să crească implicarea părinţilor în activitatea clasei.

c. Pentru cadrele didactice:
 să se familiarizeze cu metode noi de stimulare a interesului copiilor pentru educaţie;
 să valorifice mesajele, informaţiile, gândurile, trăirile, sentimentele legate de prietenie;
 să-şi dezvolte competenţele şi abilităţile de utilizare a tehnologiilor moderne.

 GRUP  ŢINTĂ:

 Elevii clasei a IV-a B, Şcoala Gimnazială „Ioan Vlădu iu”, Luduş i elevii claselor C.S.E.I. nr. 2, Tg.-ț ș
Mureş, Modul Luduş

 Cadrele didactice implicate în proiect

 Părinţii copiilor participanţi

 RESURSE:

a) umane: 
-elevii celor 6 clase; 
-părinţi; 
-cadrele didactice implicate în proiect;
b) materiale: - portofolii, fişe, aparat foto, calculator; 
- fotografii, colecţii etnografice, reviste, 
- spaţii şcolare şi extraşcolare. 
c) informaţionale:
 - proiectul de parteneriat; 
- pliante; 
- CD-uri. 
d) financiare: 
- contribuţii personale; 
- alte surse. 
e) procedurale: 
- metode şi tehnici de lucru; 
- observări; 
- lecturi după imagini; 
- conversaţia; 
- explicaţia; 
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- învăţarea prin descoperire; 
- activităţi practice; 
- activităţi artistico-plastice; 
- jocuri de mişcare, de rol , de creaţie;
 - serbări; 
- proiecţii de imagini (fotografie/video) trimise de parteneri;
 - expoziţii cu materiale trimise de parteneri; 
- vizite. 
 FORME DE ORGANIZARE:  - individual / în echipe.

 PERIOADA DESFĂŞURĂRII: Anul şcolar 2021 – 2022, posibilitate de continuare 
  LOCUL DE DESFĂŞURARE: în cele două coliș

ACŢIUNI CONCRETE: Acţiunea se desfăşoară la nivelul celor ase clase şi va demara cu oferirea de cadouri iș ș
cu un program artistic realizat de elevi cu ocazia Crăciunului. Proiectul va continua cu o activitate de Pa te, înș
care elevii vor încondeia ouă, vor realiza felicitări i vor discuta pe diferite teme. Ideea principală este realizareaș
de legături armonioase între elevii din cele două medii colare.ș

   ACTIVITĂŢI: 

Activitatea 1:
Titlul activităţii: ,,Colinde, colinde” – spectacol de colinde
Perioada de desfăşurare: decembrie 2021
Locul desfăşurării: sala de clasă a Şcolii Gimnaziale ,,Ioan Vlăduţiu”, Luduş
Descrierea activităţii: cadrul didactic va prezenta obiceiuri diferite ale altor zone, apoi elevii vor prezenta un
spectacol de colinde i poezii tematice. ș
Participanţi: elevi, cadre didactice, bunici. 
Responsabili: Nistor Liana-Monica, Florea Isabela, Papai Magda. 

Activitatea 2:
 Titlul activităţii: „Hristos a Înviat!” - confec ionarea felicitărilor, încondeierea ouălorț
Perioada de desfăşurare: aprilie 2022
Locul desfăşurării: sala de clasă a C.S.E.I. nr. 2, Luduş
Descrierea activităţii: elevii vor confecţiona felicitări i vor încondeia ouă pentru o expozi ie ș ț
Participanţi: elevi, cadre didactice. 
Responsabili: Florea Isabela, Papai Magda,  Nistor Liana-Monica

  REZULTATE  
 Realizarea unui PPS în care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din activităţile susţinute,
 Materiale afişate la panourile claselor şi a şcolilor

 MONITORIZARE 

 Raportul specific fiecărei activităţi
 Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate vor fi depuse în portofoliu ce va cuprinde: 

concluzii şi direcţii de acţiune; realizarea unui album cu fotografii de la activităţile proiectului; CD-uri.

 EVALUARE 
 Analiza produselor activităţilor realizate pe parcursul derulării proiectului
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 Aprecierea permanentă a activităţii şi rezultatelor muncii elevilor: orale, metoda Galeriei
 DISEMINARE 

 Expoziţie în şcoli;
 Participarea cu acest proiect educativ la eventualele concursuri
 Postarea proiectului pe internet

 IMPACTUL
                La finalul acestui proiect elevii colaboratori vor sus ine nevoia de în elegere, întrajutorare, dorin a de aț ț ț
dărui pentru a oferi un zâmbet pe chipul celorlal i..ț
  SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

    Continuarea  proiectului  şi  în  anul  şcolar  următor,  postarea  finalităţilor  proiectului  pe  internet,
extinderea proiectului prin colaborarea cu alte unităţi de învăţământ din judeţ şi din alte judeţe.
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PROIECT EDUCA IONAL „SUNTEM VOLUNTARI DE MICI!”Ț

PROF. POPA CRISTINA
GRĂDINI A CU P.P. NR. 11, BÂRLADȚ

Motto: „Dacă vrem să trăim într- o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei!”
Mahatma Gandhi

Proiectul  educa ional  „Suntem  voluntari  de  mici!”  face  parte  din  categoria  proiectelor  deț
voluntariat comunitar i este în derulare în acest an colar, având ca i parteneri Grădini a cu P.P. Nr. 11,ș ș ș ț
Bârlad,  Grădini a  cu  P.N.  Nr.  12,  Bârlad,  Grădini a  cu  P.P.  Nr.  5,  Bârlad  i  Biblioteca  „Stroe  S.ț ț ș
Belloescu” din Bârlad, jude ul Vaslui.ț

Argument:
Din  fericire,  ideea  de  voluntariat  a  început  să  prindă  tot  mai  mult  contur  în  ara  noastră.ț
Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui copil, care 

înva ă să fie bun fără a a tepta vreo recompensă materială. El înseamnă, în primul rând, interac iune cuț ș ț
oameni care au acelea i a teptări, fapt care îl ajută pe copil să se descopere, să construiască un sistem deș ș
valori, oferindu-i- se ansa de a- i descoperi  capacită ile i competen ele proprii.ș ș ț ș ț

Activită ile propuse în cadrul proiectului educa ional de voluntariat comunitar ț ț „Suntem
voluntari de mici!” va sensibiliza pre colarii  cu privire la nevoile altor copii care nu au posibilită iș ț
financiare sau de alt tip i îi va ajuta să empatizeze cu ace tia. ș ș

Schimbul de experien ă care se va realiza în cadrul acestui proiect îi va ajuta pe copii să ț
î i asume responsabilită i diverse, să în eleagă mai bine problemele comunită ii în care trăiesc. Astfel, eiș ț ț ț
vor învă a să dăruiască la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ceea ce au primit. ț
     De asemenea, activită ile proiectului vor contribui la schimbarea mentalită ii prin toleran ă iț ț ț ș
iubire, copiii învă ând să trăiască în rela ie de ajutorare fa ă de persoanele defavorizate, să- i dezvolteț ț ț ș
stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Ei vor
în elege că alegând să desfă oare o activitate de voluntariat, vor demonstra că sunt oameni buni i vorț ș ș
participa într- un mod real la asigurarea unei lumi mai bune.

Proiectul „Suntem voluntari de mici!” are ca i ș obiectiv general formarea i cultivarea interesuluiș
i plăcerii pentru activită i de voluntariat, specifice vârstei pre colare.ș ț ș

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
     O1. Educarea  atitudinii  pozitive  faţă  de semeni  şi  faţa  de sine a celor 64 de preşcolari  ai
grupelor: mijlocie „A” de la Grădini a cu P.P. Nr. 11, Bârlad, mare „A”ț  de la Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 12, Bârlad i mare „B” de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5, Bârlad, până în iunieș
2022;

    O2. Încurajarea celor 64 de pre colari i  a cadrelor didactice de la grădini ele partenere pentru aș ș ț
se  dedica  activită ilor  desfă urate,  în  scopul  sus inerii  procesului  de  integrare  socială  a  persoanelorț ș ț
defavorizate, până în iunie 2022;
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    O3. Cre terea încrederii în sine i dezvoltarea spiritului de apartenen ă la grup a celor  64ș ș ț  de
preşcolari ai grupelor: mijlocie „A” de la Grădini a cu P.P. Nr. 11, Bârlad, mare „A”ț  de la Grădiniţa cu
Program Normal Nr. 12, Bârlad i mare „B” de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5, Bârlad, până înș
iunie 2022.

Activită ile proiectului :ț
1. „Formarea echipei de proiect!”- masă rotundă (organizatorică): în cadrul acestei 

activită i ț coordonatoarea proiectului, va sublinia rolul pregnant al voluntariatului în rândul copiilor, încă
de la vârstele cele mai mici.  Se vor distribui pliante cu informaţii despre grădiniţă şi viitorul proiect
educaţional care se va derula. Se va prezenta de către coordonator titlul proiectului, obiectivul general,
obiectivele specifice, activităţile incluse, partenerii, rezultatele aşteptate;

2. „Lansarea proiectului”- informare: pentru această activitate vor fi pregătite pliante cu
informaţii  despre grădiniţă  şi  despre viitorul  proiect,  care vor  fi  distribuite  participanţilor  în  timpul
prezentării,  de  către  echipa  de  proiect.    Coordonatorul  proiectului  va  prezenta  invitaţii  din  cadrul
proiectului,  titlul  şi  sponsorii/finanţatorii  acestuia,  obiectivele,  activităţile  incluse,  partenerii  şi
rezultatele aşteptate;

3. „Suntem voluntari de mici!”- activitate de diseminare: pentru realizarea activită ii ț
cadrele  didactice vor prezenta în cadrul edin elor cu părin ii  progresul realizat în urma desfă urăriiș ț ț ș
proiectului, modul în care s- au desfă urat activită ile i impactul acestora asupra copiilor. Vor avea locș ț ș
discu ii despre cum va arăta revista proiectului, to i membrii echipei contribuind cu idei.ț ț

4.  „Ce-  nseamnă  să  fii  un  bun  voluntar?”-  discu iiț :  pentru  desfă urarea  activită ii,  cadreleș ț
didactice vor merge la Grădini a cu P.P. Nr. 5, Bârlad, unde cele două responsabile cu activitatea vorț
prezenta informa ii utile despre ce înseamnă să fii un bun voluntar i ce ac iuni po i întreprinde pentru aț ș ț ț
fi  numit  „voluntar”.  De asemenea,  li  se vor arăta  pre colarilor  fotografii  cu activită i  de voluntariatș ț
diverse: donare de jucării, haine, rechizite, căr i, alimente, consumabile, etc., plantare de pomi, de flori,ț
igienizare de spa ii verzi, etc., pentru a- i ajuta pe copii să î i formeze o imagine clară despre activită ileț ș ț
de voluntariat pe care le- ar putea desfă ura;ș

5.  „ i  tu  po i  dărui!”-  activitate  de  voluntariat  de  donare  de  jucării  copiilor  din  familiiȘ ț
defavorizate: pentru realizarea activită ii, părin ii, cadrele didactice i pre colarii vor dona pachete cuț ț ș ș
jucării adunate pentru copiii care provin din medii defavorizate. Doamnele bibliotecare împreună cu d-
na director, vor preciza unde vor ajunge jucăriile i vor mul umi pentru gestul nobil făcut în acest sens,ș ț
de către micii voluntari;

6. „Suntem voluntari de mici!”- activitate de monitorizare i evaluareș : în cadrul activită ii se vorț
analiza rezultatele activită ilor realizate până la acest moment al desfă urării acestuia. ț ș
        Se va urmări dacă s- au atins obiectivele, dacă to i membrii i- au adus aportul cuvenit în realizareaț ș
activită ilor i impactul pe care acestea l- au avut asupra beneficiarilor. Se vor trasa sarcini i direc ii deț ș ș ț
lucru pentru activită ile viitoare, membrii echipei de proiect venind cu sugestii;ț

7.  „O  carte  pentru  fiecare!”-  activitate  de  voluntariat  de  donare  de  căr i  pentru  copiiiț
defavoriza iț : în cadrul activită ii membrii echipei de proiect împreună cu părin ii i pre colarii vor mergeț ț ș ș
la Grădini a cu P.P. Nr. 5, Bârlad pentru a aduna toate pachetele cu căr i ce urmează a fi donate copiilorț ț
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cu o situa ie materială precară. Vor avea loc discu ii despre importan a desfă urării activită ii i impactulț ț ț ș ț ș
pe care aceasta îl va avea asupra beneficiarilor proiectului;

8. „Dăruim bucurie mamelor noastre!”- atelier  practic  i  program de versuri i  cântece:ș ș  în
cadrul activită ii, în fiecare unitate pre colară implicată în proiect, se vor desfă ura activită i practice iț ș ș ț ș
artistice pentru a o omagia pe cea mai scumpă fiin ă de pe lume, mama. ț

Copiii vor realiza felicitări, măr i oare, vor cânta cântece i vor recita versuri închinate mamei.ț ș ș
Lucrările vor fi fotografiate i prinse într- un portofoliu, iar cântecele i versurile vor fi înregistrate iș ș ș
prezentate părin ilor. Pe parcursul activită ii se va observa comportamentul copiilor i bucuria din timpulț ț ș
realizării acesteia. Pre colarii vor fi premia i i vor primi diplome;ș ț ș

9.  „Să  fim  cu  to i  mai  buni!”-  activitate  de  voluntariat  de  donare  de  haine  pentru  copiiiț
defavoriza i:ț  părin ii  împreună cu pre colarii  i  membrii  echipei  de proiect  vor  merge la  bibliotecăț ș ș
pentru a duce pachetele cu haine i  încăl ăminte pe care le vor dărui copiilor din mediul rural din cadrulș ț
grădini elor  cu  copii  ce  provin  din  medii  defavorizate.  La  activitate  vor  participa  i  doamneleț ș
bibliotecare, împreună cu doamna director;

10. „Suntem voluntari de mici!”- activitate de diseminare: în cadrul activită ii cadrele didacticeț
i ceilal i membri ai echipei de proiect vor demonstra că pe parcursul proiectului au distribuit pliante cuș ț

informa ii despre activită ile realizate, au întocmit portofolii ale acestora i puncte de informare despreț ț ș
proiect. De asemenea, au prezentat activită ile în cadrul întâlnirilor cu părin ii, în diverse articole dinț ț
reviste sau site- uri de specialitate;

11. „Suntem voluntari de mici!”- activitate de monitorizare i evaluare finală: ș în cadrul activită iiț
se vor trage concluziile  finale  cu privire la realizarea obiectivelor  i activită ilor  proiectului.  Se vorș ț
împărtă i impresii i va fi prezentat impactul pe care proiectul l- a avut asupra tuturor beneficiarilorș ș
proiectului. Se vor analiza datele i consemnările din cadrul activită ilor;ș ț

Ca urmare a activităţilor derulate în cadrul Proiectului „Suntem voluntari de mici!” vor fi  
obţinute, ca rezultate pentru grupul părinţilor:

Rezultate cantitative
- 1 punct de documentare în grădini ă despre proiect;ț
- 1 expozi ie cu lucrări ale copiilor;ț
- 1album cu fotografii din timpul activită ilor;ț
- minim 20 de pliante privind activită ile proiectului;ț

Rezultate calitative
- Dezvoltarea rela iei familie- grădini ă- bibliotecă- comunitate lărgită;ț ț
- Crearea unei atitudini pozitive i colaborare fa ă de alte grădini e, fa ă de bibliotecă i fa ă de copiiiș ț ț ț ș ț
care provin din medii defavorizate;
-Acordarea de sprijin copiilor ce provin din medii defavorizate, din mediul rural;
Modul de aplicare a proiectului va fi urmărit treptat, cu ajutorul echipei de monitorizare i evaluare:ș

Modalită i de monitorizare i evaluare:ț ș
- procesele verbale de la fiecare reuniune;
- monitorizarea respectării graficului de activită i;ț
- chestionare pe parcursul derulării i la sfâr it de proiect;ș ș
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- rapoarte de activitate ale coordonatorului de proiect;
- finalitatea proiectului;
- întâlnirile de lucru ale membrilor echipei de proiect;
- portofoliul proiectului;
- pliante;
Metode utilizate în monitorizarea i evaluarea activită ilor proiectului:ș ț
Gradul de implicare a echipei manageriale va fi evaluat prin metoda interviului- grila de întrebări;
Copiii din cele 3 institu ii vor fi evalua i prin metoda observării directe- fi a de observa ie;ț ț ș ț
Gradul de implicare a părin ilorț  va fi evaluat prin metoda chestionarului – grilă de întrebări;
Metoda interviului
Ce evaluăm?- o listă de întrebări cerând fapte şi păreri ( unei sau mai multor persoane);
Pe cine evaluăm?- membrii echipei de proiect; 
Observarea directă- fişa de observaţie
Ce evaluăm?- comportamentul şi atitudinea copiilor în timpul activităţilor;
Pe cine evaluăm?- copiii implicaţi în proiect;
Metoda chestionarului- grila de întrebări
Ce evaluăm?- o listă de întrebări cerând fapte şi păreri;
Pe cine evaluăm?- părinţii implicaţi în proiect;
Analiza documentelor- documentele ce vor fi analizate
Ce evaluăm?- rezultatele activităţilor;
Pe cine evaluăm?- copiii implicaţi în proiect;
Indicatori de evaluare urmări i:ț
- numărul de pre colari implica i în proiect= 64;ș ț
- numărul părin ilor pre colarilor implica i în proiect= 15;ț ș ț
- numărul institu iilor partenere= 3;ț
- cuno tin ele acumulate despre activită ile din coală i grădini ă;ș ț ț ș ș ț
- gradul de satisfac ie a părin ilor, copiilor i cadrelor implicate în proiect;ț ț ș

Implementarea proiectului va avea impact asupra:
Beneficiarilor direc i:ț
Pre colari, prin:ș
-dezvoltarea unor abilităţi pozitive faţă de semeni şi faţă de sine: toleranţă, responsabilitate, rigoare etc.;
-cultivarea interesului copiilor pentru actiunile de voluntarit;
- schimbări pozitive în comportamente, relaţii de grup, motivaţia pentru învaţare
-descoperirea de  noi posibilitati de petrecere a timpului liber, 
- promovarea unei atitudini tolerante, deschisă, de acceptare şi  întelegere firească a raporturilor între
copii;
- încurajarea activităţilor în echipă.
Cadre didactice, prin:
-îmbogăţirea experienţei personale (voluntarit, consiliere), a competenţelor de comunicare cu preşcolarii
si parintii;
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-dezvoltarea  sentimentului  de  responsabilitate,  a  spiritului  de  lucru  în  echipă,  a  competenţelor  de
comunicare, cooperare şi negociere, în general;
-dobândirea unui comportament civic, potrivit pentru societatea din care face parte;
-colaborare cu familia, contribuind la ameliorarea  relaţiei  copil-educatoare-parinte-societate;
Părin i, prin:ț
-înţelegerea noţiunilor legate de voluntariat;
-schimbarea atitudinii fa ă de grădiniţă;ț
-cunoaşterea  modului  în  care  părintele  trebuie  să  participe  la  educaţia  copiilor,  la  formarea
comportamentului copiilor;
- cre terea gradului de satisfac ie, prin ameliorarea viziunii copiilor asupra procesului educational.ș ț
Grădini ă, prin:ț
-orientare către noi direcţii de dezvoltare instituţională;
-cresterea prestigiului în comunitate;
-îmbunătăţirea managementului educaţional;
-îmbunătăţirea imaginii şi o încredere sporită în forta educaţională a grădiniţei în comunitatea locală.
Comunitatea locală, prin:
-implicare mai activă a tuturor factorilor de răspundere din comunitate în viaţa grădiniţelor;
-valorificarea rezultatelor proiectului;

Continuitatea va fi asigurata prin: 
-participări la diferite activităţi, ateliere interactive, vizite, pe teme de voluntariat a tuturor părinţilor şi a
copiilor preşcolari; 
-mentinerea i dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;ș
-includerea bunelor practici identificate in proiect in strategiile grădiniţelor;
- elaborarea de noi proiecte, dupa  finalizarea acestuia;

Modalită i de diseminareț   ale activită ilor proiectului:ț  
- crearea i distribuirea de pliante cadrelor didactice din proiect, părin ilor din grădini ă, etc.;ș ț ț
- promovarea activită ilor pe site-urile grădini elor i a bibliotecii;ț ț ș
- promovarea proiectului în revista grădini ei;ț
- publicarea de articole în diverse reviste de specialitate;
- realizarea de panouri cu informa ii despre proiect;ț
- informări în cadrul edin elor cu părin ii (fa ă în fa ă/ on line);ș ț ț ț ț
Materiale utilizate pentru diseminare:
- pliante
- panoul proiectului;
- CD cu poze din cadrul activită ilor;ț
- expozi ie cu lucrări;ț
- expozi ie cu fotografii;ț
- articole în revista unită ii i reviste de specialitate;ț ș

Elementele de noutate   ale proiectului sunt:   
- vizita pre colarilor la bibliotecă i alte grădini e;ș ș ț
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- aportul de informa ii pe care îl vor aduce celelalte cadre didactice i doamnele bibliotecare;ț ș
- acumularea de experien e noi între cadrele didactice prin colaborarea cu alte grădini e i bibliotecă;ț ț ș
- realizarea revistei cu activită ile proiectului;ț

În concluzie, desfă urarea activită ilor propuse în cadrul proiectului SNAC „Suntem voluntari deș ț
mici!”  ne va aduce mai aproape de copiii  proveni i  din familii  defavorizate,  ne va ajuta să formămț
pre colarilor  sentimente  de  empatizare  i  ajutorare  fa ă  de  ace ti  copii  care  nu  au  la  fel  de  multeș ș ț ș
posibilită i financiare, materiale, etc. ca i ei, dar care pot fi sus inu i prin astfel de activită i i proiecte. ț ș ț ț ț ș
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PROIECT  DE  PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL: ,,UNI I PENTRU UN VIITOR STRĂLUCIT!”Ț

RĂDU  EMILIA,Ț
CENTRUL COLAR PENTRU EDUCA IE INCLUZIVĂ,  NR.2, TÂRGU MUREȘ Ț Ș

ARGUMENT
Eficienţa activităţilor educative depinde nemijlocit  de calitatea pregătirii  psihopedagogice a cadrelor

didactice care o îndrumă şi sprijină. Sub acest aspect experienţa de până acum a evidenţiat faptul că această
pregătire nu  se poate limita la cunoştinţele dobândite şi la experienţa didactică a acestor cadre didactice ci e
necesară şi  o pregătire (perfecţionare) prin diverse module,  în raport  cu obiectivele şi  conţinutul  specific al
acestora dar şi o strânsă colaborare între familie/reprezentan i legali şi şcoală.ț  Pregătirea elevului pentru inser iaț
socială  şi  nu  numai  este  considerată  tot  mai  mult  „funcţia  majoră",  obiectivul  formativ  final  al  activităţilor
instructiv-educative  din  şcoală/clasă. Un  rol  important  în  pregătirea  elevului  pentru  şcoală  revine  atingerii
obiectivelor ce vizează componentele psiho-sociale ale personalităţii elevului care contribuie în mod  direct la
integrarea şi adaptarea sa optimă în raport cu mediul de viaţă şi activitatea specifică, şcolară. 

Acest proiect este necesar întrucât contribuie la realizarea obiectivelor propuse:asemănări şi  diferenţe
între cele două clase şi familiarizarea părinţi/reprezentan i legalilor cu acestea.ț

DESCRIEREA  PROIECTULUI 
GRUPUL   ŢINTĂ: 7  copii  cu  dizabilită i  intelectuale  moderate  i  părinţi/reprezentan iț ș ț

legalii/reprezentan ii legali a acestora;ț  profesorul educator; reprezentanţi ai comunităţii locale; directorul unită ii deț
învă ământ.ț

BENEFICIARI: 
a) direcţi: copiii 
b)indirecţi: părinţi/ reprezentan i legalii copiilor, şcoala, comunitatea locală.ț

LOCUL DESFĂ URĂRII:Ș  Centrul colar Pentru Educa ie Incluzivă,  Nr.2, Târgu MureȘ ț ș, jude  Mure .ț ș
 DURATA PROIECTULUI: octombrie 2021 – mai 2022.
RESURSE UMANE: copii cu dizabilită i intelectuale moderat i părinţi/ reprezentan i legalii a copiilor;ț ș ț

profesorul educator; reprezentanţi ai comunităţii locale; directorul unită ii de învă ământț ț .
RESURSE  MATERIALE: materiale  didactice  tipice  din  dotarea  şcolii, broşuri,  mape,  albume  etc.

 
RESURSE FINANCIARE: din partea unor sponsori.                        
RESURSE  INFORMAŢIONALE: Documentele  proiectului:  corespondenţe  referitoare  la  proiect;

rapoarte şi chestionare; eviden a participan ilor la evenimentele proiectului; publica ii i materiale tipărite: pliante,ț ț ț ș
bro uri, căr i, afi e, mass-media.ș ț ș                                                     

 SCOPUL PROIECTULUI: asigurarea continuităţii procesului de instruire şi educaţie, permanentizarea
legăturii  dintre  elevi  în  vederea  integrării  cu  success  în  noul  mediul  şcolar,  precum i  cre tereaș ș  prestigiului
unităţilor şcolare.                                                

  OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea abilităţilor părinţilor/ reprezentan ilor legali de a interacţiona şiț
empatiza cu proprii copii.                                                                                                            

OBIECTIVE SPECIFICE:
 conştientizarea necesităţii derulării acestui proiect de parteneriat;
 stabilirea regulilor pentru activitatea zilnică a elevului, ce vor fi respectate de ambele părţi;
 implicarea în atragerea de resurse (financiare i/sau materiale) necesare unei mai bune desfăşurăriș

a actului educa ional;ț
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 realizarea schimburilor de opinii in ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educativ sănătos;
 existenţa unui consens între părinţi/ reprezentan i legali referitor la stabilirea, aplicarea i ț ș

respectarea unor reguli de comportament ale elevului; conştientizarea progresului sau eşecului elevului, a 
schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii;

 îmbunătă irea abilităţilor de consiliere şi relaţionare cu familia, îndeosebi cu familii în situaţii de ț
criză;

 promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţionala în raport cu poziţia elevului în familie;
 dezvoltarea unor atitudini stimulative i de suport în rândul părinţilor/ reprezentan ilor legali, ș ț

bunicilor, cadrelor didactice, asistenţilor sociali;
 promovarea principiilor democratice în relaţia părinte–copil;
 implicarea unui număr mai mare de părinţi/ reprezentan i legali, bunici sau alţi membrii ai ț

comunităţii în educaţia copiilor;
 dezvoltarea la părinţi/ reprezentan i legali/ bunici a unor abilităţi de bază de care au nevoie pentruț

a influenţa pozitiv comportamentul copiilor.
 cunoaşterea unor metode şi procedee pentru a preveni agresivitatea copiilor;
 descoperirea de către părinţi/ reprezentan i legali a tipului de părinte care îi reprezintă, ț

autocunoaşterea părinţilor/ reprezentan ilor legali;ț
 dialogul deschis între părinţi/reprezentan i legali despre subiecte tabu privind climatul familial.ț
REZULTATE A TEPTATE:Ș  
 Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii; 
 Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi ajuta copiii; 
 Mai mulţi părinţi/ reprezentan i legali/ bunici implicaţi în educa ia copiilor; ț ț
 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale viitorilor elevi; 
 Ameliorarea calităţii deprinderilor parentale; 
 Dezvoltarea unor atitudini i comportamente civice ale copiilor faţă de şcoală; ș
 Creşterea motivaţiei şcolare i a stimei de sine la viitori elevi; ș
 Diminuarea  problemelor  de  comportament  ale  copiilor  de  tipul  atenţiei  deficitare,  agresivităţii,

violenţei; 
 Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi în activităţile instructiv - educative. 

 Crearea unui ambient nou i plăcut în unitatea colară, prin valorificarea lucrărilor create în cadrulș ș
proiectului; 

 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii.

MODALITĂŢI  DE  REALIZARE:
- Popularizarea evenimentelor din cadrul calendarului propus;
- Organizarea de: activităţi practice şi aplicaţii pe teme specifice întâlnirilor dintre parteneri;
- Întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale;
- Expoziţii.
ETAPE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI :
- Achiziţia echipamentelor şi instruirea personalului;
- Efectuarea sondajului;
- Anunţarea scopului invitaţiei;
- Evidenţierea necesităţii proiectului: motivaţia, argumentul;
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- Anunţarea obiectivelor;
-  Prezentarea  ofertei,  care  poate  fi  îmbogăţită  sau  transformată,  în  funcţie  de  opţiunile,  sugestiile

părinţi/reprezentan i legalilor;ț
- Anunţarea titlului proiectului, ca o concluzie a activităţii;
- Desfăşurarea acţiunii; 
- Consilierea părinţi/reprezentan i legalilor;ț
- Chestionar adresat părinţi/reprezentan i legalilor;ț
- Oferirea spaţiului pentru întruniri şi discuţii;
- Crearea de resurse;
- Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii;
- Concluzii. 
-Măsuri de lucru în viitor.                
  MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A REZULTATELOR:  panou al activităţii cu

părinţi/ reprezentan i legalii; mapa părinţilor/reprezentan ilor legali; rapoarte de evaluare; chestionare; fişe deț ț
evaluare  a  activităţilor;  portofoliul  proiectului;  inventar  cu  bune  practici;  CD-ul  care  să  cuprindă  întreaga
activitate desfăşurată în cadrul proiectului; expoziţii tematice.            

IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ŢINTĂ, ASUPRA ŞCOLII
ŞI ASUPRA COMUNITĂŢII: părinţi/ reprezentan i legalii vor şti „ce”, „cum”, „când” să facă cu ceea ce ştiu, înț
educarea copiilor; va spori încrederea în ceea ce face şcoala; va creşte prestigiul şcolii în comunitate;

          
MODALITĂŢI DE CONTINUARE DUPĂ ÎNCHEIEREA PROIECTULUI: activitatea va continua

prin organizarea de activităţi şcolare i extraşcolare în care vor fiș  implicaţi părinţi/ reprezentan i legali, bunici,ț
alţi membrii ai comunităţii care vor fi incluse în Planul de Activităţi Extracurriculare al colii.Ș

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE: 
-  mediatizare, diseminare;    
- în timpul proiectului şi după încheierea acestuia: album cu fotografii.  
 CONDIŢII CONTRACTUALE:
- Programul de activităţi va fi stabilit în comun.          
-  Programul poate suferi  modificări  pe parcursul  semestrului,  dacă este în interesul  unei  mai bune

funcţionări.
- Fiecare parte poate să vină cu completări sau cu modificări, cu condiţia să anunţe la  timp.
- În organizarea activităţii la clasă, va fi acceptată şi prezenţa părinţi/reprezentan i legalilor care dorescț

să participe sau să se implice.
- La sfârşitul semestrului, se va efectua evaluarea activităţii de proiect.                        
 ACTIVITĂ I DE INFORMARE:Ț

-Informarea părinţi/reprezentan i legalilor cu privire la documentele de reformă curriculară, obiectiveleț
urmărite şi politicile educaţionale ale acestor unităţi de învăţământ;

-Consultarea părinţi/reprezentan i  legalilor  în stabilirea „Curriculumului  la decizia şcolii“,ț  disciplinele
opţionale,  alcătuirea  schemelor orare,  a programului  instructiv – educativ şi  a activităţilor  extracurriculare; 

-Activităţi interactive sub formă de dezbateri – mese rotunde;
-Activităţi pentru atragerea unor surse extrabugetare;
-Organizarea şi desfăşurarea unor programe artistice cu copiii;
-Activităţi extracurriculare organizate şi desfăşurate împreună cu părinţi/reprezentan i legalii;ț
-Activităţi educative desfăşurate cu părinţi/reprezentan i legalii şi specialişti.ț
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CALENDARUL ACTIVITĂ ILORȚ
Luna      
Perioada         

Con inutul  activităţiiț Modalităţi de realizare Participanţi

Octombrie Rolul i importan a colaborării ș ț
cu familia în educarea copiilor.

Discuţii asupra necesităţii 
realizării parteneriatului. 
Chestionar pentru 
părinţi/reprezentan i legali.ț

Părinţi/reprezentan i legaliiț
Prof. educator

Noiembrie Succesul muncii în familie. Prezentare power point; 
Lectorat cu 
părinţi/reprezentan i legalii: ț
„Tipuri de părinţi/reprezentan iț
legali, tipuri de copii".

Părinţi/reprezentan i legaliiț
Prof. educator

Decembrie Cum rela ionăm cu un copil ț
„dificil”?

Prezentare power point;
 Masa rotundă;             
Studiul de caz.

Părinţi/reprezentan i legaliiț
Prof. educator

Ianuarie Cum ne puntem ajuta copii în 
activitatea de învă are?ț

Lectorat cu 
părinţi/reprezentan i legalii; ț
Dezbatere.

Părinţi/reprezentan i legaliiț
Prof. educator

Februarie Violen a în familie.ț Studiu de caz;
Lectorat;                                   

Părinţi/reprezentan i legaliiț
Prof. educator

Martie Programul zilnic al elevului.  Prezentare power point; 
Dezbatere.

Părinţi/reprezentan i legaliiț
Pre colariiș
Prof. educator

Aprilie Sfaturi pentru 
părinţi/reprezentan i legali de la ț
copilul lor.

Dezbatere; Referat; Expozi ie.ț Părinţi/reprezentan i legaliiț
Pre colariiș
Prof. educator

Mai Împreună ne este mai bine! Prezentarea albumului de 
fotografii realizate în urma 
activităţilor din acest proiect. 
Dezbatere;
 Chestionar.

Părinţi/reprezentan i legaliiț
Prof. educator
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Proiect educaţional extraşcolar de voluntariat-
                                                                                              Prof. Samsonescu Maria-Alina
                                             Şcoala Gimnazială „Ion Muceleanu”, Fântâna Mare, Suceava

Titlul proiectului :“Iubim să dăruim ZÂMBETE” 
Perioada de desfă urareș  : februarie-iunie 2022
Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate : 63 de elevi, 7 cadre didactice
  Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
          - elevii şcolii ;
          - copiii din medii defavorizate;
          - batrânii din comună ;
          - bătrânii de la Biserica “Sf. Gheorghe” ;
         - persoane din sat cu posibilităţi financiare reduse.
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
        “Iubim să dăruim ZÂMBETE” ,
       “Bucurii pentru copii”, februarie 2022
       “Mărţisor în dar”, martie 2022
       “Ochii bunicilor- izvor de inţelepciune ”, aprilie 2022
      “ Respect pentru bătrânii noştri ”, mai 2022
      “ Mereu în acţiune”, iunie 2022
Impactul educativ estimat asupra grupului intă i asupra beneficiarilorț ș
     -  Creşterea  interesului  elevilor  faţă  de  problemele  din  comunitatea  locală,  faţă  de  problemele
copiilor/bătrânilor defavorizaţi;
    - Înţelegerea responsabilităţilor ce le revin pe viitor elevilor;
    - Manifestarea dorinţei de a se implica în activităţi de voluntariat derulate la nivelul şcolii şi la nivel
local ;
    - Bucuria de a dărui ;
    - Interac iune directă;ț
    - Socializare;
    - Dezvoltarea comportamentelor adecvate în context non-formal;
    - Dezvoltarea abilită ilor de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilită ilor.ț ț

 Prezentarea proiectului
     Proiectul desfăşurat reprezintă modalitatea prin care elevii devin conştienţi de problemele semenilor,
înteleg  ce  înseamnă  binele  făcut  aproapelui,  cum îşi  pot  exercita  drepturile  şi  responsabilităţile  de
membri ai comunităţilor şi cum pot stabili puncte de legătură cu cei din jur. 
    Activităţile de voluntariat aduc mulţumire şi fericire atât persoanelor beneficiare, cât şi voluntarilor şi
duc la crearea de prietenii între aceştia.
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    Implicarea în activităţile de voluntariat dezvoltă celor implicaţi abilităţi şi competenţe sociale,
cum ar fi spiritul civic, solidaritatea şi toleranţa, încrederea în sine şi în ceilalţi. Voluntariatul aduce
conştientizare aspectelor lumii în care trăim şi a legăturii directe dintre lume şi noi.  
  În urma implicării în activităţi de voluntariat, elevii vor fi capabili să vadă lucrurile prin ochii celor
aflaţi în dificultate. 

Scopul proiectului este de a forma şi responsabiliza elevii de la coala Gimnazială ,,Ion Muceleanu”,Ș
Fântâna Mare, în spiritul  implicării  voluntare în acţiuni  de voluntariat  şi  soluţionării  unor probleme
sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc.
Obiectivele specifice ale proiectului;

- Dezvoltarea la elevi a spiritului civic, a toleranţei şi solidarităţii faţă de semenii noştri ;
- Implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale;
- Responsabilizarea  şi  implicarea  activă  a  elevilor  în  identificarea  unor  nevoi  sociale,  culturale  sau

educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie;
- Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat;
- Dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale prin derularea de activităţi aducătoare de venit, prin care se

acumulează resursele materiale necesare derulării proiectelor;
- Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală;
- Dezvoltarea spiritului de întrajutorare; 

-    Oferirea de oportunită i de învă areț ț  ;
          -      Încurajarea voluntarilor să dobândească sau să- i dezvolte ini iativa,  angajamentul iș ț ș
ingeniozitatea prin participarea la acest program.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
- Copiii din medii defavorizate;
- Bătrânii de la Biserica « Sfântul Gheorghe », Cămin pentru bătrâni.

Beneficiarii direc i i indirec i ț ș ț
- elevii implicaţi în proiect;
-copiii defavorizati din satul Fântâna Mare;
-  persoanele identificate în urma unor analize de nevoi şi care se vor bucura de posibilitatea de a-şi
rezolva / ameliora problemele;
-  profesorii care îndrumă elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect, 
-  pǎrintii, comunitatea locală prin familiile elevilor implicaţi în proiect, prin activităţile desfăşurate în
cadrul ei;
- familii  cu mulţi copii din sat, din medii defavorizate;
- bătrânii nevoiaşi.
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        Activităţi:
1.  Titlul activităţii;  “Bucurii pentru copii”

   Data/perioada de desfăşurare : Februarie 2022
   Locul desfăşurării : Comuna Fântâna Mare
   Participanţi: elevii Şcolii Gimnaziale « Ion Muceleanu » , Fântâna Mare, cadre didactice, părinţi.
   Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Elevii Şc.Gimn. Ion Muceleanu, însoţiţi de 2 profesori şi de 2 părinţi merg în sat la copiii din medii
defavorizate. Se vor achiziţiona alimente şi articole vestimentare (hăinuţe, încălţăminte) pentru copiii
din medii defavorizate. Li se oferă sprijin umanitar copiilor nevoiaşi,  se stabiliesc relaţii de prietenie
durabile între copii. Copiii vor discuta, se vor juca şi vor lega relaţii de prietenie .

2. Titlul activităţii;“Mărţisor în dar” 
Data/perioada de desfăşurare;Martie 2022
Locul desfăşurării; Şc.Gimn. „Ion Muceleanu”, Comuna Fântâna Mare
Participanţi : Elevii Şcolii Gimnaziale « Ion Muceleanu », Fântâna Mare, cadre didactice, părinţi
Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Legenda măr i orului- audiere.ț ș
Elevii  vor  confec iona  măr i oare/felicitări  care  vor  fi  expuse  spre  vânzare,  unele  vor  fi  oferiteț ț ș
persoanelor dragi.
Se  va  organiza  un  atelier  practic  de  confec ionare  a  măr i oarelor,  apoi  o  expozi ie  de  vânzare  aț ț ș ț
măr i oarelor confec ionate. Din vânzarea mărţişoarelor se vor procura jucării i articole vestimentareț ș ț ș
pentru copiii afla i în dificultate.ț

3. Titlul activităţii;“Respect pentru bătrânii noştri ” 
            Data/perioada de desfăşurare; Aprilie 2022
           Locul desfăşurării; Şc.Gimn. „Ion Muceleanu”, Biserica « Sfântul Gheorghe »,  Serviciul Social –
Cămin pentru bătrâni
       Participanţi: Elevii ŞcoliiGimnaziale”Ion Muceleanu”, Fântâna Mare, cadre didactice, părinţi
Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Vizită la Biserica « Sfântul Gheorghe », Serviciul Social – Cămin pentru bătrâni.
Se oferă ajutor bătrânilor constând în produse alimentare, de igienă, necesare acestora.
Se vor derula acţiuni de curătenie desfăşurate în curtea bisericii, se vor planta flori şi pomi.
Eevii vor discuta cu bătrânii, le vor cunoaşte poveştile de viaţă, vor primi sfaturi de la aceştia.

4. Titlul  activităţii;“ Ochii bunicilor-izvor de inţelepciune ” 
    Data/perioada de desfăşurare : Mai 2022
    Locul desfăşurării : Şc.Gimn. „Ion Mucelanu”, Fântâna Mare, Comuna Fântâna Mare
   Participanţi : elevii Şcolii Gimnaziale « Ion Muceleanu », Fântâna Mare, cadre didactice , Părinţi
Descrierea pe scurt a activită ii.ț
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Vom merge în vizită la bătrânii din sat. 
Pentru această activitate, cadrele didactice împreună cu părinţii elevilor achiziţionează pentru bătrânii
din sat alimente şi produse de primă necesitate.
Vom merge apoi în vizită la aceştia, vom purta discuţii din care elevii să tragă poveţe necesare vieţii.
Copiii îi vor ajuta pe batrani la treburile gospodăreşti.

5. Titlul activităţii :“Mereu în acţiune” 
        Data/perioada de desfăşurare : Iunie 2022
Locul desfăşurării : Şc.Gimn. “Ion Mucelanu”, Comuna Fântâna Mare
    Participanţi : Elevii Şcolii Gimnaziale“Ion Muceleanu”, Fântâna Mare, cadre didactice, părinţi
Descrierea pe scurt a activită ii.ț
Se urmăreşte continuarea proiectului şi pe perioada vacanţei de vară.
Copiii vor da dovadă de dăruire şi implicare în viaţa persoanelor cu situaţie materială precară. Se oferă
sprijin moral şi material persoanelor din medii defavorizate: copii, bătrâni, pentru a realiza că nu sunt
singuri. Aceste persoane vor fi vizitate periodic, li se vor achiziţiona produse necesare, vor fi ajutaţi în
gospodărie.
Elevii vor oferi sprijin şi ajutor copiilor la teme, la lecţii. Se realizează un cerc de lectură, discuţii pe
baza lecturilor de vacanţă.

Graficul activită ilor din proiectț
“Iubim să dăruim ZÂMBETE” , februarie-iunie 2022
“Bucurii pentru copii”, februarie 2022
“Mărţisor în dar”, martie 2022
“ Respect pentru bătrânii noştri ”, aprilie 2022
“ Respect pentru bătrânii noştri Ochii bunicilor-izvor de intelepciune ”, mai 2022
“ Mereu în acţiune”, iunie 2022

Rezultate calitative i cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectuluiș
- Dezvoltarea abilită ilor de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilită ilorț ț  ;
- Manifestarea dorinţei de a se implica în activităţi de voluntariat derulate la nivelor şcolii şi la nivel
local ;
- Creşterea interesului elevilor faţă de problemele din comunitatea locală, faţă de problemele persoanelor
defavorizate;
- Cunoasterea pove tilor de via ă spuse de bătrânii de la Mănăstire;ș ț
- Sfaturi primite de la bătrâni;
-  Con tientizarea  faptului  că  semenii  lor  îi  apreciază  i  îi  pre uiesc,  insuflându-le  sentimentulș ș ț
apartenen ei la acela i mediu social;ț ș
- Cre terea stimei de sineș  ;
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- Bucuria de a dărui ;
- Implicarea continuă a elevilor în activităţi extrascolare si extracurriculare; 
- Ridicarea prestigiului scolii;
- Implicarea continuă a copiilor în realizarea activităţilor propuse.

  Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
  - monitorizarea participării active a elevilor pe tot parcursul activităţilor propuse;
  - observa ia directă: comportamentul elevilor din timpul activită ilorț ț
  - albumul cu fotografiile activităţilor;
  - chestionare de satisfacere a beneficiarilor, a gradului de realizare a obiectivelor;
  - realizarea produselor elevilor, ac iune finalizată printr-o expozi ie cu vânzare;ț ț
  - sporirea cunostinţelor elevilor despre interelaţionare, prietenie, toleranţă, acceptare;
  - aprecierea oportunităţii programului de către elevii participanţi;
   -calitatea materialelor finale (afise, fotografii); 
- implicarea si rezolvarea sarcinilor de către organizatori/cadre didactice participante.

Modalită i de asigurare a continuită ii /sustenabilită ii proiectuluiț ț ț
     Continuitatea proiectului va fi susţinută prin alte activităţi extraşcolare, prin implicarea activă a câtor
mai mulţi elevi în proiecte viitoare. 
    Cu ocazia acestui proiect, echipa constituită din cadre didactice i elevi î i va continua activitatea iș ș ș
după finalizarea proiectului. 
     În situaţia în care se vor identifica fonduri, echipa actuală va dezvolta noi proiecte într-o manieră cât
mai atractivă pentru elevi, pornind de la experimenţa trecută. 
   Experienţa acumulată în timpul celor cinci luni ale derulării proiectului ne va ajuta să ne orientam mai
repede si mai usor în activitatea viitoare. Continuarea proiectului se va centra pe sugestiile primite i peș
propunerile inovatoare ale participanţilor la proiect. Pe viitor, ne propunem să atragem un număr cât mai
mare de elevi care să participe la activităţile proiectului.

Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns
Lipsa interesului unor elevi care nu sunt obişnuiţi cu astfel de activităţi ;
Reticenţă din partea părinţilor ;
Refuzul unor familii de a primi ajutor.

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare
- albumul cu fotografii; 
- promovare pe site-ul şcolii ;
-  prezentarea activităţii în cadrul comisiilor metodice si a lectoratelor cu părinţii; 
-portofoliu cuprinzând: proiectul, protocoale ale activităţilor derulate.
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PROIECT EDUCA IONALȚ  „O CARTE PENTRU FIECARE COPIL”
DONARE DE CĂR I I BUNURI PENTRU ELEVII PROVENIND DIN MEDII SOCIALEȚ Ș

DEFAVORIZATE. LECTURĂ PUBLICĂ

Prof. dr. Liliana DANCIU
Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș

În săptămâna premergătoare vacan ei de iarnă, decembrie 2021, la ini iativa elevilor clasei a X-a A, cuț ț
implicarea subsemnatei, profesoară de Limba i Literatura Română i dirigintă, în cadrul Liceului Tehnologicș ș
„Dacia”  Caransebe ,  s-a  desfă urat  o  ac iune  caritabilă  de  amploare.  Această  ac iune  s-a  dorit  o  apropiereș ș ț ț
sufletească între elevii din cele două corpuri ale institu iei noastre colare, unde înva ă elevii ciclului liceal i celț ș ț ș
în  care  studiază cei  mai  mici  colegi  ai  lor,  din ciclul  primar  i  gimnazial.  Ac iunea noastră  stă  sub semnulș ț
generozită ii  i  al  solidarită ii,  întrucât liceenii  no tri  au hotărât să doneze, după puteri,  o carte din bibliotecaț ș ț ș
personală pentru colegii lor care- i doresc să citească, dar nu au posibilitatea de a o cumpăra. Mai mult, au hotărâtș
să aducă jucării i hăinu e care le prisosesc sau nu le mai sunt de folos. Cum sărbătoarea Crăciunului se apropia cuș ț
pa i repezi, au donat o sumă oarecare de bani pentru a cumpăra ni te dulciuri. Mo ul urma să vină cu daruri dulciș ș ș
i  daruri  de  suflet  pentru copiii  greu încerca i  din  cartierul  Balta  Sărată,  una  dintre  cele  mai  sărace zone aș ț

municipiului.  Mul i  copii  vin  la  coală  pentru a  se  bucura de  un  adăpost  încălzit  i  un pachet  de mâncare.ț ș ș
Mobiliza i exemplar de dorin a de a ajuta, e evii clasei a X-a au colectat căr i de colorat pentru Clasa Pregătitoareț ț ș ț
i  căr i  de pove ti,  povestiri  i  poezii  pentru Clasele I-IV, au făcut pachete cu dulciuri  i  jucării  i  au sortatș ț ș ș ș ș

hăinu ele pe categorii de vârstă.ț
Miercuri,  22.12.2021,  începând  cu  ora  10.50,  la  Corpul  B  din  cadrul  Liceului  Tehnologic  „Dacia”

Caransebe , ca într-o procesiune a iubirii i compasiunii, elevii clasei a X-a A i subsemnata au descărcat cadouri,ș ș ș
cutii i plăsu e pentru a dărui bucurie i aten ie colegilor lor mai pu in noroco i. S-au împăr it darurile materiale,ș ț ș ț ț ș ț
dar cele mai apreciate au fost, cum era firesc, cele de suflet. Liceenii au citit fragmente din pove ti i povestiri, iarș ș
cei mici au cântat colinzi. Momentul a fost gândit ca o interac iune spirituală i o conexiune sufletească, întrucâtț ș
actul lecturii este unul intim, care presupune dragoste pentru carte, curiozitate i atrac ie irezistibilă pentru aceastăș ț
altă modalitate de „a fi altcineva” în altă parte, într-un univers nou, necunoscut. 

La  coala  gimnazială  din  cartierul  caransebe ean  Balta  Sărată  (corpul  B  al  liceului)  frecventează,  înș ș
principal, copiii unor oameni vulnerabili din punct de vedere social, afla i în pragul sărăciei, care mănâncă laț
Cantina Socială a municipiului, i copii cu părin i pleca i în străinătate, din familii dezorganizate. Ace ti copiiș ț ț ș
sunt extrem de vulnerabili în plan social i educa ional, afecta i de riscul foarte mare de abandon colar. De i suntș ț ț ș ș
dornici de a învă a i, cum s-a dovedit, înseta i de lectură, din cauza lipsurilor financiare, ace ti copii nu pot visaț ș ț ș
la o carte a lor. De aceea, noi am considerat că bucuria de a primi bunuri materiale se poate âmpleti armonios cu
„bucuria lecturii” i aceste două bucurii fundamentale trebuie împărtă ite în primul rând acestor copii nevinova i. ș ș ț

Momentul artistic a fost gândit pe mai multe planuri:
- Lectura realizată de colegii mai mari dintr-un fragment din „Insula misterioasă”, de Jules Verne;
- Lectura realizată de elevi din clasele a II-a, a III-a i a IV-a, care s-au oferit „voluntar”, în mod spontan,ș

fără vreo impunere;
- Donarea de căr i, pixuri, creioane, plastilină tuturor copiilor;ț
- Cântarea unor co inzi;ș
- Promisiunea  copiilor  de  a  citi  cărticica  primită,  astfel  încât  la  viitoarea  întâlnire  (programată  în

apropierea vacan ei de primăvară), ei să povestească liceenilor colegi despre cele citite.ț
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Cu prilejul  acestei  ac iuni  artistice  i  culturale  aflate  sub  marca  voluntariatului  i  a  generozită ii,  atâtț ș ș ț
liceenii,  cât i  cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Dacia” Caransebe  s-au lămurit  asupra unuiș ș
aspect: nu există copii care nu vor să citească, cărora nu le place să citească, ci doar copii care nu au fost educa iț
în familiile lor să iubească lectura i care merită ansa de a cunoa te o altfel de lume (oricum, mult mai frumoasăș ș ș
decât cea cunoscută de ei, în realitatea de zi cu zi), prin intermediul lecturii.

Dorim ca această ac iune caritabilă i culturală să continue la liceul nostru i dincolo de formatul oficial alț ș ș
simpozionului ini iat de coala dvs., pentru că am învă at o lec ie foarte importantă în preajma copiilor din claseleț ș ț ț
primare: puterea exemplului este nepre uită i a ajunge la sufletul unui copil devine echivalentul cunoa terii uneiț ș ș
stări de gra ie, inaccesibilă altfel adul ilor.ț ț
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Spune NU abandonului colar!ș

Prof. Georgescu Otilia 

Colegiul Tehnic P.Tc. „Gheorghe Airinei”, Bucure tiș

Argument
Ediţia  din  acest  an  şcolar  a  Proiectului  „Spune  NU  abandonului  colar!”,  devenit  o  manifestareș

tradiţională a Colegiului Tehnic de Po tă i Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei, Bucureşti,  este centrată pe ideeaș ș
de a prilejui schimburi de experienţă  interactivă, de a valoriza  demersurile didactice, de a desfă ura activită iș ț
care să conducă la prevenirea i reducerea    absenteismului  i abandonuluiș ș  colar.ș
Rezumatul Proiectului

Proiectul „Spune NU abandonului colar!”ș  îşi propune:
 Identificarea cauzelor ce stau la baza fenomenului de abandon colar;ș

 Elaborarea unor programe şi proiecte educative şcolare şi extracurriculare menite să crească
rata participării şcolare şi să faciliteze integrarea copiilor care au abandonat şcoala;

 Identificarea unui set de strategii de prevenire i reducere  a  absenteismului  i abandonuluiș ș  
colar.ș

Scopul Proiectului
Educaţia reprezintă, pentru orice societate, un domeniu cheie pentru dezvoltarea durabilă i competitivă aș

acesteia. Investi iile în capitalul uman, într-un sistem educativ performant, echitabil suntț  vitale pentru dezvoltarea
unei societă iț  bazate pe cunoa tere.ș  Din această perspectivă, prioritatea  acordată formării ini ialeț  iș  continue a
resursei umane este esen ialăț  pentru finalizarea unei forme din învă ământț  iș  pentru inser iaț  absolven ilorț  pe pia aț
muncii.

În acest context,  fenomenul de abandon colar ce tinde să se extindă în anumite medii i  comunită iș ș ț
umane reprezintă un risc major pentru dezvoltarea societă ii în ansamblu.ț

Acest proiect a fost ini iat întrucât s-a constatat faptul că abandonul colar tinde să devină un fenomen deț ș
amploare,  cu  conota ii  negative  asupra  evolu iei  profesionale  a  tinerilor  i  cu  implica ii  majore  în  inser iaț ț ș ț ț
ulterioară a acestora pe pia a muncii.ț
Obiective

 Informarea elevilor în scopul prevenirii i părăsirii timpurii aș  colii;ș

 Reducerea absenteismului şi a ratei de abandon şcolar.

Grupul Ţintă

 Elevii claselor IX – XII aflaţi sau nu în risc de abandon şcolar

Activităţi
 Dezbateri pe tematica riscului de abandon colar;ș

 Realizarea de chestionare privind absenteismul colar, aplicate elevilor, cadrelor didactice iș ș
părin ilor;ț

 Prezentări i studii de caz;ș

 Workshopuri – elevi /părin i/cadre didactice/invita i ONG-uri;ț ț

 Realizarea de mape care să con ină materiale de informare necesare părin ilor/elevilor;ț ț

2592



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

 Realizarea unor activită i extracurriculare axate pe abilită ile i deprinderile elevilor, menite ț ț ș
să le îmbunătăţească percep ia asupra stimei de sine.ț

Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a desfăşurării activităţii
 Atingerea obiectivelor stabilite
 Produse ale proiectului: Revista ,,Spune NU abandonului colar!”, pliante, diplome, clasamente, ș

fotografii, filmuleţe, lucrări, CD cu prezentările lucrărilor realizate
 Promovarea imaginii şcolii

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale activităţii
 Fişa de evaluare a lucrărilor - evaluarea se va face multicriterial pe baza unei fişe de evaluare 

elaborată de colectivul de organizare
 Se va realiza un raport al activităţii, se va face o analiză SWOT   în care se vor enumera puncte tari, 

punctele slabe, oportunităţi şi ameninţări

Activităţi de promovare /mediatizare şi de diseminare  
Diseminarea rezultatelor Simpozionului ,,Spune NU abandonului colar!” ș va fi asigurată prin organizarea

unei activităţi metodice la nivelul liceului la care vor fi invitaţi: inspectori de specialitate, consilierul  educativ de
la Primăria de sector, elevi şi profesori ai şcolilor partenere, reprezentanţi ai agenţilor economici şi ai partenerilor
în proiect. 

Concluzii
Cauzele generale ale abandonului colarș  sunt de trei tipuri:
 cauze psihoindividuale (anatomo-fiziologice i psihice) – rar întâlnite în coala noastră;ș ș
 cauze pedagogice

 rela ia profesor-elev,ț
 rela iile dintre elevi,ț
 ritmul muncii colare,ș
 atitudinea elevilor fa ă de învă ătuă i muncă,ț ț ș
 lipsa de motiva ie a învă ăturii,ț ț
 orientarea colară i profesională defectuoasă,ș ș
 atmosfera nefavorabilă din coală i societate fa ă de învă ătură i fa ă de muncă etc.ș ș ț ț ș ț

 cauze socio-familiale
 climatul cultural-educativ,
 familii dezorganizate,
 dezinteresul părin ilor,ț
 conflicte familiale,
 atitudinea familiei fa ă de coală,ț ș
 comportamentul prea liberal al părin ilor,ț
 cerin e ce depă esc posibilită ile elevului.ț ș ț

Absenteismul i abandonul şcolar sunt fenomene cu cauze multiple, dar cele mai multe cauze sunt legateș
de problemele familiilor.
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Datorită abandonului colar tinerii i adul ii de astăzi sunt obliga i să muncească la negru sau „cu ziua”,ș ș ț ț
fără a se putea angaja cu carte de muncă pe termen lung. Astfel se propagă mai departe starea de sărăcie în
propriile familii i modelul părin ilor fără educa ie i fără perspectivă.ș ț ț ș

Eforturile colii i ale asistentului social din comunitate sunt zadarnice fără colaborarea familiei.ș ș
O primă condiţie a prevenirii absenteismului şcolar este aceea a sesizării din timp a primelor semne de

manifestare ale fenomenului, urmate de foarte bună colaborare între cadrele didactice de la clasă (consiliul clasei)
i părinţii elevilor.ș

În tot acest proces continuu i consecvent de prevenire i combatere a abandonului colar, cei trei poli deș ș ș
ac iune COALA – FAMILIA – COMUNITATEA trebuie să- i  unească for ele pentru binele,  dezvoltarea iț Ș ș ț ș
bunăstarea genera iilor prezente i viitoare de elevi.ț ș
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A DOUA ANSĂȘ
PROIECT EDUCAŢONAL

Prof. înv. primar Schintee Carmen
c. Gimn. ”Constantin Brâncu i”, Tg-JiuȘ ș

ARGUMENT
,,Şi ei sunt ai noştri, să-i primim, aşadar”

   
             Civilizaţia umană parcurge una dintre treptele ei cele mai agitate , determinând schimbări structurale
profunde în  toate  domeniile  vieţii  .  Ritmul  rapid al  schimbărilor  a  determinat  constituirea  unei  problematici
complexe a lumii contemporane . Schimbările politice din Europa centrală şi de est, produse în ultimii ani, au
generat o problematică nouă pentru educaţie, introducerea în şcoală a unor teme precum: drepturile omului şi ale
copilului, sărăcia şi progresul economic, violenţa şi agresivitatea, protejarea copilăriei şi a adolescenţei etc.
              Conferinţa Mondială asupra Educaţiei pentru persoane cu Cerinţe Speciale , de la Salamanca, precum şi
Congresul Internaţional al educaţiei Speciale au evidenţiat necesitatea asigurării unui nou concept în atingerea
obiectivului Educaţie pentru toţi . Acest nou cadru vine să întâmpine cerinţele societăţii :

- fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie ;
- persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă acces la educaţie în şcolile de masă ;
- persoanele cu deviaţii comportamentale trebuie monitorizate ;
- orice persoană are dreptul la ,, a doua şansă”. 

        Din această perspectivă, cea a egalizării şanselor, propunem proiectul intitulat   ”A doua şansă”.

I.Titlul proiectului : A doua şansă

II.  Scopul  :  Integrarea  copiilor  cu  dizabilităţi  în  viaţa  şcolară  şi  combaterea   abandonului  şcolar  prin
reabilitarea socio-comportamentală a elevilor.

III. Obiective : 
1. Integrarea tuturor copiilor de vârstă şcolară şi formarea unei atitudini favorabile faţă de şcoală;
2. Identificarea elevilor cu devieri comportamentale şi cuprinderea lor într-un program de reabilitare socio-

comportamentală;
3. Organizarea unor activităţi de consiliere în scopul reintegrării şcolare şi sociale a posibililor beneficiari ;
4. Depistarea cauzelor care duc la înregistrarea absenţelor şi efectele imediate resimţite în înregistrarea succesului 

şcolar, analiza complexităţii problemelor puse de prevenirea, diminuarea şi înlăturarea lor;
5. Optimizarea procesului de educaţie prin antrenarea capacităţilor şi deprinderilor bine dezvoltate ;
6. Asigurarea unei bune colaborări a şcolii cu familia şi monitorizarea copiilor a căror părinţi lucrează în străinătate.
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IV. Beneficiari :                  -    elevii cu dizabilităţi;
-  elevii cu devieri comportamentale  care manifestă comportamente agresive faţă de colegi ;
- elevii care înregistrează absenţe nemotivate ;
- elevii care au părinţii plecaţi în străinătate.

V. Resurse : 
 umane : elevi, cadre didactice, părinţi , psihologi
 materiale : broşuri , pliante, chestionare, programe de intervenţie personalizate
 temporale : un semestru
 procedurale : investigaţia, chestionarul, observarea , explicaţia, demonstraţia , exerciţiul practic, lucrul în echipă 

etc.
VI. Activităţi propuse/ Implementare

1. Etapa de documentare: 
- întocmirea evidenţei elevilor cu un comportament deviant din coală;ș
- analiza situaţiei copiilor cu dizabilităţi ;
- întocmirea evidenţei elevilor care au înregistrat absenţe nemotivate în semestrul I;
- stabilirea unui parteneriat cu Poliţia municipiului Târgu Jiu în vederea monitorizării minorilor vizaţi , posibili 

beneficiari.
2.Etapa practico-aplicativă
2.1. Eliminarea fenomenului de agresivitate şi violenţă în cadrul colectivelor de elevi
Obiectivele activităţii:

- desfăşurarea unor discuţii educative depre fenomenul de agresivitate între colegi;
- respectarea drepturilor copilului prevăzute în Convenţia privind drepturile copilului ;
- întocmirea unor baze de date cu elevii indentificaţi .                          

2.2. Înlăturarea absenteismului şi lichidarea abandonului şcolar
Obiectivele activităţii : 

- urmărirea atentă a elevilor care absentează şi descoperirea cauzelor;
- asigurarea unui climat de intercomunicare , de cunoaştere , de înţelegere, de ajutor şi de sprijin reciproc;
- asigurarea unui program de recuperare de către fiecare învăţător sau diriginte.

2.3. Activităţi extracurriculare :
a. organizarea unor activităţi sportive ;
b. participarea la activităţi cultural-artistice.
Obiectivele activităţilor:

- asigurarea unui climat afectiv;
- formarea deprinderilor de a lucra în echipă;
- stimularea cooperării şi integrarea socială.

VII.Evaluarea /  Impactul proiectului asupra :       
Elevilor:                       -  integrarea copiilor cu dizabilităţi în grupul şcolar;
                                     -  înlăturarea absenteismului i a abandonului colar;ș ș
                                      -    asistenţa psihopedagogică şi de specialitate ;

- formarea unei atitudini favorabile faţă de şcoală ;
Cadrelor didactice : 

- pregătire psihopedagogică şi specifică;
- elaborarea fişelor psiho-sociale şi a programelor de intervenţie personalizate ;
- antrenarea părinţilor în activităţi de consiliere .
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Instituţiei: - Activităţile desfăşurate vor conduce la înlăturarea absenteismului şi lichidarea abandonului şcolar şi
implicit la respectarea regulamentului şcolar.
VIII.Diseminare :
- Aplicarea acestei strategii  va apropia învăţământul românesc de generosul ideal al ,,educaţiei pentru copii -
educaţie pentru fiecare”.
- Activitatea proiectului va fi cunoscută prin articole publicate în reviste de specialitate, în activităţile metodice
ale cadrelor didactice, simpozioane la nivel judeţean şi naţional.
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PROIECT EDUCAŢIONAL

Prof. Schintee Gheorghe
coala Gimnazială Nr. 1 Tele ti, Jud. GorjȘ ș

Tema : Modalităţi de prevenire a eşecului şcolar  
Titlul proiectului : Urmează exemplul colegilor tăi !
Tip de organizaţie : coala Gimnazială Nr. 1 Tele ti, Jud. GorjȘ ș
Număr de membri : 15 - 10 elevi clasa a V a cu predilecţie spre absenteism

- Diriginte
- Consilier educativ
- Director
- Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor

Analiza de nevoi : 
Despre educaţie se  vorbeşte  foarte  mult  în toate  mediile şi  situaţiile  sociale.  Instituţiile,  organizaţiile

sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, individuale şi colective, evocă
puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes
sau insucces.

În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la abandonul
şcolar, implicit la eşecul şcolar . 
 Elevii, din ciclul gimnazial, care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate locuiesc la distanţe
mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din familii cu mulţi copii şi cu
posibilităţi materiale reduse, unele dezorganizate . 

Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării care atrag după
ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi . 
Scopul : 

Diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi creşterea motivaţiei învăţării pentru a asigura
tuturor elevilor şanse egale la educaţia de bază .
Obiective : 

1. Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului, atât în rândul elevilor problemă, 
cât şi a părinţilor acestora . 

2. Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin din familii 
dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse.

3. Identificarea, procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru susţinerea unor cheltuieli 
materiale ale elevilor problemă.

4. Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor.
Rezultate aşteptate :

1. Număr mai mic de elevi care abandonează şcoala;
2. Număr mic de elevi cu rezultate slabe şi mediocre la învăţătură;
3. Grupul de iniţiativă în continuarea programului;
4. Familii ce se implică în educaţia propriilor copii;
5. Compuneri publicate în revista şcolii;
6. Afişe, desene, albume
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PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR

Activitate Modalităţi  de
realizare

Resurse Timp Finalitate
umane materiale Financi-

are
1. Cine şi de 
ce 
absentează ?

Identificarea 
elevilor cu 
absenţe multe 
Analiza 
situaţiei 

Echipa
proiectului
Diriginte

Documente
şcolare
Caietul

dirigintelui

-
septembrie Lista elevilor 

problemă

2. Şcoala 
părinţilor 

Întâlniri 
săptămânale cu
părinţii, 
discuţii, vizite, 
seminarii, 
dezbateri, 
ROFUIP şi 
ROI

Echipa
proiectului

Reprezentanţi
– Comunitatea

locală
Comisia
pentru

ocrotirea
minorilor

Sală de
clasă,

mat.inf.,
anchete
sociale

-

Anul şcolar Consilierea 
părinţilor

3. Şcoala mă 
sprijină 
financiar

Asigurarea 
transportului 
elevilor ce stau
la distanţe mari

Diriginte,
director,
serviciul

contabilitate 

Mijloc de
transport

şcolar 

Buget
alocat

Consiliul
local

Anul şcolar Transport
bursă

4. Clasa mea 
e cea mai 
frumoasă

Dotarea clasei 
cu mobilier 
nou material 
didactic, prin 
atragerea de 
fonduri – 
sponsori , 
agenţi 
economici 

Echipa
proiectului
Diriginte
Consilier
educativ
Elevii 

Mobilier ,
material
didactic

agenţi
economici,
Primăria

Moldoviţa

Octombrie Amenajarea 
clasei

5. De ce , 
când, cum 
învăţ ?

Întâlniri 
săptămânale 
ale grupului cu
dirigintele 
clasei şi 
consilierul 
educativ 
pentru 
dezbaterea 
temelor 

Echipa
proiectului
Diriginte
Consilier
educativ
Elevii 

Sală de
clasă,

mat.inf.,
pliante

- Noiembrie Compuneri 
publicate în 
revista şcolii
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6. Moş 
Crăciun nu e 
un vis !

Spectacol de 
colinde, 
realizat şi 
prezentat de 
cei 10 elevi din
clasa a V-a 

Echipa
proiectului
Diriginte
Consilier
educativ
Elevii 

Culegere
colinde

agenţi
economici,
Primăria,
Biserica,
Poliţia

Decembrie Cadouri 
pentru copii

7. Săniuţa de 
argint 

Concurs de 
săniuş

Echipa
proiectului
Diriginte
Consilier
educativ
Elevii 

săniuţe agenţi
economici,
Primăria,
Biserica,
Poliţia

Decembrie Premii set- 
fular , mănuşi
, căciulă
Concurs 

8. 
Calculatorul 
– prietenul 
meu 

Ore de iniţiere 
în folosirea 
calculatorului 

Elevii 
Dirigintele

Prof. de
informatică

Laboratorul
de

informatică -

Ianuarie Iniţiere pe 
calculator

9. Comoara 
cea mai de 
preţ a omului
- munca

Seminar – 
părinţii şi 
elevii 

Echipa
proiectului

Reprezentanţi
– Comunitatea

locală
Comisia
pentru

ocrotirea
minorilor

Elevi

Sală de
clasă,

mat.inf.,
anchete
sociale ,

afişe

- Februarie Consilierea 
părinţilor

10. Ce  voi 
deveni ?

Chestionar,   
vizite -
instituţii, 
interviuri, 
lecţie 
demonstrativă 
dirigenţie

Echipa
proiectului

Reprezentanţi
– Comunitatea

locală
Comisia
pentru

ocrotirea
minorilor

Elevi

Sală de
clasă,

mat.inf.,
anchete
sociale ,

afişe, TV ,
DVD-uri

- Martie Afişe cu 
meseriile 
dorite

11. Unde 
trăiesc ?

Vizite la 
Primărie , 
Dispensarul 
Uman , 
Mănăstirea 

Echipa
proiectului
Diriginte
Consilier
educativ

Mijloc de
transport

şcolar

sponsoriză
ri

Aprilie Album 
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Moldoviţa , 
Poliţie 

Elevii 

12. Sunt un 
exemplu 
pentru alţii !

Compuneri Echipa
proiectului

Elevii 

Hârtie ,
pixuri ,

aparatura
din dotarea

şcolii

- Mai Codul 
comportamen
tului civilizat

13. Copilul 
fericit

Concurs de 
desene pe 
asfalt

Echipa
proiectului

Elevii 

Cretă
colorată, 

sponsoriză
ri

Iunie Desene pe 
asfalt, premii

14. Am 
învăţat, 
suntem 
răsplătiţi!

Tabără de o 
săptămână pt. 
cei 10 elevi 

Echipa
proiectului

Elevii 

sponsoriză
ri

Iulie Organizarea 
taberei

Monitorizarea şi evaluarea 
Echipa de proiect , va monitoriza derularea fiecărei activităţi în parte .Evaluarea, prin rapoartele periodice

şi finale , va acorda o atenţie deosebită măsurării gradului de realizare a finalităţilor şi a atingerii obiectivelor
propuse , a impactului asupra elevilor care iniţial absentau şi dacă aceştia au o frecvenţă mai bună .
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INTEGRAREA LA CLASĂ A COPIILOR HIPERKINETICI

Prof. Consilier Şcolar Bojin Emese
Centrul Jude ean De Resurse i Asisten ă Educa ională Aradț Ș ț ț

PROIECT EDUCAŢIONAL 
Educa ie incluzivăț

COORDONATOR:
Prof. Consilier şcolar

PARTENERI:
Prof. itinerant
Prof. logoped
Cadrele didactice ale claselor în care există copii hiperkinetici (cu sau fără diagnostic de ADHD)

ARGUMENT 
Copiii hiperkinetici hiperkinetici (cu sau fără diagnostic de ADHD) sunt în permanentă mi care, se agităș

în timpul orelor de curs, se mi că parcă necontrolat în bancă, deranjează colegii etc. Însă pe lângă ace tia, există iș ș ș
o altă categorie de copii, care nu au diagnosticul de ADHD, chiar dacă prezintă manifestări comportamentale
similare.  S-a descoperit  că  una dintre  cauzele  problemelor  de comportament  ale  copiilor  agita i,  cu sau fărăț
ADHD, este un sistem de integrare senzorială perturbat. Mai exact, sistemul lor vestibular este hipoactiv, adică
receptorii din urechea internă nu transmit creierului suficiente semnale despre mi care. Creierul nu înregistreazăș
mi cările cu acurate e i astfel apare nevoia de mi care în exces.ș ț ș ș

Speciali tii  afirmă că unul  din domeniile majore ale vie ii  copiilor diagnostica i cu ADHD afectat deș ț ț
această tulburare este performan a colară.  ț ș Succesul  colar  al  unui  copil  ( i  implicit  viitorul  său) depinde deș ș
abilită ile academice pe care le are elevul la dispozi ie pentru a ob ine informa iile necesare, a completa temele iț ț ț ț ș
sarcinile de lucru i de a participa la activită ile i discu iile din sala de clasă (Forness & Kavale, 2001). ADHDș ț ș ț
afectează tocmai ace ti factori necesari copilului pentru succesul colar, iar cei implica i în educa ia copilului cuș ș ț ț
ADHD  pot  facilita  –  sau  bloca  –  dezvoltarea  normală  în  cadrul  institu iei  colare  prin  strategii  adecvate,ț ș
individualizate i incluzive.ș

Elevii cu potenţial ADHD au un grad foarte scăzut de implicare în activităţile şcolare (capacitate scăzută
de efort), nu respectă regulile clasei sau şcolii, manifestă un grad foarte ridicat de indiferenţă faţă de activităţile
didactice (plictis), sunt agitaţi şi renunţă uşor la sarcinile în care se implică. În general comportamentul elevilor
din această categorie este marcat de agitaţie şi
lipsa de concentrare i o slabă capacitate de a depune efort pentru rezolvarea sarcinilor de învă are. Evident, esteș ț
aici  subliniată implicit  necesitatea aplicării  unor metode educative care să angajeze activ elevii  în activită ileț
propuse, transformând învă area i munca în clasă în activită i în care elevul se poate implica activ, dacă esteț ș ț
corect stimulat. 

Argumentele  men ionate  reprezintă  suficiente  motive  pentru  a  demonstra  necesitatea  absolută  aț
interven iilor educa ionale i a implementării unor strategii adecvate sprijinirii i integrării elevilor ț ț ș ș hiperkinetici
(cu sau fără diagnostic de ADHD).
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SCOPUL PROIECTULUI
Scopul acestui proiect este acela de a-i ajuta pe copiii hiperkinetici diagnostica i cu sindromul ADHD iț ș

pe cei nediagnostica i dar care au manifestări similare celor cu ADHD, să se integreze mai bine în colectivulț
clasei i să reu ească să se concentreze mai bine pe secven e scurte de învă ate, prin abordarea diferen iată aș ș ț ț ț
învă ării, personalizarea modului de predare, punând accentul pe respectarea nevoilor diferite ale acestor copii,ț
integrând activită i specifice prin care ace tia să aibă posibilitatea de a se elibera surplusul de energie care duce laț ș
nevoia excesivă de mi care.ș

În  urma  studierii  unui  material  pus  la  dispozi ie  de  prof.  consilier  colar  Bojin  Emese,  pe  temaț ș
problemelor de procesare senzorială la copiii hiperkinetici, a fost conceput de către echipa multidisciplinară un
program prin care  să  venim în ajutorul  acestor  copii,  facilitând procesul  de învă are  la  clasă  prin abordareaț
diferen iată  a  copiilor  hiperkinetici.  Programul  este  conceput  pe  două  tipuri  de  activită i:  din  două  în  douăț ț
săptămâni - ateliere de grup de jocuri i activită i de mi care cu rol de a învă a copiii cu ADHD să î i descarceș ț ș ț ș
energia într-un mod adecvat, , i activită i specifice cu instrumente simple pe care elevii cu ADHD le vor utiliza înș ț
cadrul orelor pentru a se lini ti în momentele în care nevoia lor de mi care cre te la un nivel la care nu î i mai potș ș ș ș
men ine concentrarea.ț

OBIECTIVELE PROIECTULUI
- Abordarea diferen iată a învă ării pentru copiii hiperkinetici prin implementarea unor ț ț metode de predare 

kinestezice.
- Descărcarea surplusului de energie prin mi care sub formă de activitate organizată.ș  
- Introducerea unor scurte exerci ii cu rol terapeutic inspirate din terapia de integrare senzorialăț , în 

desfă urarea activită ilor la clasă.ș ț

GRUPUL ŢINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL:  elevii hiperkinetici care au sindromul
ADHD şi cei nediagnostica i dar care prezintă la clasă manifestări asemănătoare.ț

BENEFICIARI : elevii, părin ii acestora, cadrele didactice.ț

DURATA PROIECTULUI : anul şcolar 2021-2022

RESURSE :
- umane:  - elevii, prof. coordonator i prof. parteneri ș
- materiale: - mingi bobath, mini-trambulină, jucăriile de tip squishi, perini a gonflabilă, etc.  ț
- spa iale: – sălile de clasă, sala de sport, cureta coliiț ș

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR :
ATELIERE DE GRUP – JOCURI DE MI CARE CU ROL TERAPEUTICȘ : prin aceste ateliere elevii înva ă ț
să î i descarce surplusul de energie în mod adecvat.ș
- descărcarea energiei prin jocuri de tip: lupta cu baloane, lovirea sacului de box
- sărituri la mini-trambulină pentru propriocep ieț
- jocuri cu mingea pentru coordonare, concentrare, cooperare, respectarea regulilor
- exerci ii de relaxare pe saltelele din sala de sport pt antrenare a capacită ii de concentrareț ț
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ACTIVITĂ I DE INTEGRARE SENZORIALĂ I METODE DE PREDARE KINESTEZICĂ LA Ț Ș
CLASĂ: prin aceste activită i copiii hiperkinetici cu sau fără ADHD sunt ajuta i să se poată concentra la ț ț
activită ile de predare, sporind concentrarea, diminuând plictisul i adaptând stilul de predare la nevoile special ț ș
ale acestora.

- Adaptarea timpului necesar rezolvării sarcinilor i fragmentarea acestora în păr i mai mici i mai u or de realizatș ț ș ș
- Locul în bancă - aproape de catedră, profesor i departe de stimuli perturbatori (geam)ș
- Acordarea unor pauze frecvente pentru a se mi ca din bancă (o plimbare scurtă la baie, să î i ascută creionul, să ș ș

bea apă)
- Activită i fizice pentru a se descărca i a satsiface nevoia de mi care: squishi, spinnerț ș ș
- Un scaun potrivit pentru a ajunge cu talpa complet pe podea i coatele pe bancăș
- O perini ă gonflabilă pe care să se poată mi ca i totu i să stea la loc fără să deranjeze.ț ș ș ș

PLANUL DE REALIZARE A ACTIVITĂŢILOR:

Nr.
crt.

        ACTIVITA IȚ    TERMEN

1. Studierea metodelor de predare kinestezice i a ș
problemelor de procesare senzorială la copiii hiperkinetici
(metode de integrare senzorială adaptate la clasă)

Septembrie-Octombrie 2021

2. Întocmirea proiectului, ob inerea avizelor i selectarea ț ș
grupului intăț

Noiembrie-Decembrie 2021

3. Desfă urarea activită ilor de grup cu rol terapeuticș ț Ianuarie – Mai 2022 cu o 
frecven ă bilunară (10 ț
ateliere)

4. Implementarea activită ilor de integrare senzorială i a ț ș
metodelor de predare kinestezică la clasă

Februarie – Iunie 2022

5. Evaluarea impactului activită ilor asupra calită ii învă ării ț ț ț
la copiii cu ADHD

Iunie 2022

6. Mediatizarea rezultatelor implementării proiectului pe 
site-ul i pagina de facebook a colii, etc.ș ș

Iunie 2022

UNITATE DE ÎNVĂ ĂMÂNT: ____________________________Ț

Profesor/i coordonator/i (nume i prenume, semnătură)____________ș

Director (nume i prenume, semnătură, tampilă)____________ș ș
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PROIECT EDUCA IONALȚ  DE VOLUNTARIAT IȘ  INCLUZIUNE SOCIALĂ- ,,Faptele bune aduc
zâmbete!”

Andreia  Carmenș

Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” One tiș

*COORDONATORI PROIECT*
- PROF. ANDREIA  CARMEN, FERRANT DOINA, SANDU DOINA - LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRU Ș
PONI”, ONE TI, JUD BACĂU.Ș
- C. .E. AL LICEULUI TEHNOLOGIC ,,PETRU PONI” ONE TI REPREZENTAT DE PAVEL FLAVIA Ș Ș
(pre edinte), CĂRARE PAUL(vicepre edinte), SANDU IONELA(secretar).ș ș
- PROF. PR. GO MAN ALBERT, CIOPRAGA ELENA- LICEUL TEOLOGIC ,,FERICITUL IEREMIA” Ș
ONE TI.Ș
- C. .E. AL LICEULUI TEOLOGIC ,,FERICITUL IEREMIA” ONE TI REPREZENTAT DE DASCĂLU Ș Ș
FRANCESCA (pre edinte), CIORBĂ DELIA(vicepre edinte), BAROTE LIDIA(secretar).ș ș
*BENEFICIAR PROIECT*
ASOCIA IA DE ASISTEN Ă SOCIALĂ I EDUCA IE CASA ,,M.M. LAVEZZARI” OITUZ JUD. BACĂUȚ Ț Ș Ț
PROIECT CU FINAN ARE EXTERNĂȚ
 
ARGUMENT

Bucuria copiilor în acest anotimp este de nedescris, este unică! De la primul fulg de nea până la sunetul 
colindelor i împodobirea bradului pentru a a tepta venirea lui Mo  Crăciun, totul este magic!ș ș ș

Acestea sunt gândurile care au stat la baza acestui proiect. Poate că nu vom reu i să mutăm mun ii pentru ș ț
ei, dar vom reu i să aducem zâmbete i sperăm să reu im să îi convingem pe copii că coala nu este doar o sursă ș ș ș ș
de educa ie, ci că aici sunt asculta i, sunt iubi i, sunt în ele i i vor primi mereu un ajutor.ț ț ț ț ș ș

Combaterea abandonului colar, al absenteismului, al comportametelor imorale reprezintă priorită i ș ț
pentru noi, de aceea încercăm, prin derularea acestui proiect, să a ezăm o primă piatră de temelie pentru ș
dezvoltarea unei gândiri i a unor comportamente pro-educa ie pentru to i copiii!ș ț ț

Cu to ii tim că atitudinile i comportamentul nostru fa ă de tot ce ne înconjoară încep a se forma de la ț ș ș ț
cea mai fragedă vârstă. Ini ial părin ii apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu diferite norme i valori ț ț ș
morale. Una dintre aceste valori este solidaritatea.

To i oamenii au îndatoriri unii fa ă de al ii iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se ț ț ț
obi nuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politico i, în elegători, să fie genero i, să redea zâmbetul pe chipul ș ș ț ș
celor afla i în suferin ă i care au dreptul la o via ă decentă.ț ț ș ț
Scopul proiectului:

 Dezvoltarea spiritului comunitar la copii i cadre didactice;ș
 Colaborarea între elevii proveni i din diferite licee pentru îndeplinirea unui scop nobil;ț
 Combaterea absenteismului i abandonuluiș colar prin îmbunătă irea ofertei educa ionale;ș ț ț
 Promovarea activită ilor caritabile - de voluntariat în rândul elevilor i al cadrelor didactice.ț ș

Obiective:
 Dezvoltarea unor abilită i practice prin crearea de felicitări i decora iuni de Crăciun;ț ș ț
 Sus inerea colarizării copiilor din medii defavorizate;ț ș
 Crearea unor momente de bucurie pentru to i copiii, indiferent de provenien ă, condi ie socială sau etnie;ț ț ț
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 Cultivarea spiritului de toleranţă i al colaborării între copii;ș
 Promovarea ideii de voluntariat;
 Sensibilizarea copiilor la greutăţile semenilor;
 Valorificarea valenţelor creative ale elevilor;
 Construirea unui set de valori individuale şi sociale în orientarea comportamentului copiilor;
 Formarea i dezvoltarea spiritului civic la elevi i la cadrele didactice;ș ș
 Con tientizarea i valorificarea importan ei sărbătorilor cre tine;ș ș ț ș
 Dezvoltarea i cultivarea valorilor morale.ș

Resurse umane:
 Aproximativ 500 de elevi– beneficiari direc i, implica i direct;ț ț
 Comunitatea locală ; 
 Cadrele didactice din echipa de proiect;
 Parteneri de proiect i cadrele didactice de la unită ile partenere;ș ț
 Părinţi;

Resurse materiale:
 Materiale reciclabile, hărtie, plicuri, etc ;

Perioada de desfă urareș :
 Proiectul se va derula în perioada 22 noembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Rezultate aşteptate:
 Formarea şi educarea spiritului de întrajutorare a elevilor participan i la proiect;ț
 Educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral;
 Crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc;
 Implicarea elevilor i a cadrelor didactice în activităţile organizate;ș
 Produse realizate elevi: felicitări i decora iuni de Crăciun pentru partenerii de proiect.ș ț

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Acest proiect are rolul de a aduce zâmbete copiilor Casei  ,,M.M. LAVEZZARI”  din OITUZ, JUD. 

BACĂU care vor primi cadouri de Crăciun  în urma expozi iei cu vânzare de obiecte i felicitări create de elevii ț ș
colilor partenere. Banii strân i vor fi folosi i pentru a cumpăra cadouri pentru copiii defavoriza i.ș ș ț ț

BUGETUL PROIECTULUI
Acest proiect este un proiect cu finan are externă iar bugetul este sus inut de sponsorizări i dona ii din partea ț ț ș ț
partenerilor i comunită iil ocale sau cumpărarea de obiecte confec ionate de elevii din colile partenere.ș ț ț ș
CALENDARUL ACTIVITĂ ILORȚ

Nr. Crt. / 
Data

Denumirea activitatii Loc de desfă urareș Men iuniț  iș  observa iiț

10 - 22

noembrie
2021

Popularizarea
proiectului iș

întocmirea tuturor
documentelor,

stabilirea sarcinilor
celor implica iț

Unitatea colarăș
LICEUL

TEOLOGIC ,,FERICITU
L IEREMIA” I LICEULȘ
TEHNOLOGIC ,,PETRU

PONI” ONE TIȘ

Cadrele didactice se vor întâlni
fizic/online pentru a- iș  stabili
atribu iileț  iș  aportul în acest

proiect.

22
noembrie

2021

Lansarea proiectului LICEUL 
TEOLOGIC ,,FERICITU
L IEREMIA” ONE TIȘ

Popularizarea proiectului iș
informarea cadrelor
didactice din liceele
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partenere
1-20

decembrie
2021

“IATĂ, VINE
MOȘ
CRĂCIUN!”

LICEUL 
TEOLOGIC ,,FERICIT
UL IEREMIA” I Ș
LICEUL 
TEHNOLOGIC ,,PETR
U PONI” ONE TI Ș

Voluntarii Mo uluiș  vor 
centraliza  dona iileț  i leș  vor 
distribui.
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PROIECT EDUCA IONAL DE VOLUNTARIAT I INCLUZIUNE SOCIALĂȚ Ș

” MAGIA CRĂCIUNULUI ÎN SUFLETUL COPIILOR”

Prof. înv. pre . Tămîrjan Mihaela-Roxanaș

G.P.P. ”Sfântul Nicolae”Câmpulung-Mu celș

Argument
Sărbătorile  de iarnă reprezintă  prilej  de  bucurie  pentru cre tini,  dar  mai  ales  pentru copiii,  care  a teaptă  cuș ș
nerăbdare, momentul colindelor, a împodobirii bradului i nu în ultimul rand sosirea Mo ului cu darurile multș ș
dorite.

Să fii voluntar în afara existenţei tale profesionale, înseamnă să îţi dăruieşti parte din timpul tău liber şi 
să îl dedici celor care au nevoie de tine. Să te implici, să acţionezi să ajuţi ori de câte ori situaţia o cere, ori de 
câte ori este posibil. 

Înainte de a răspunde cu ,,Nu’’, să învăţăm să spunem ,, Da”, să răspundem nevoilor
celorlalţi, să căutăm parteneri care să ne ajute atunci când situaţia, poate ne depăseşte, într-un cuvânt să ne 
implicăm mai mult să nu trecem nepăsători pe lângă suferinţele şi problemele celor de lânga noi.

Prin  derularea  acestui  proiect  ne  propunem să  dezvoltăm la  pre colari  sentimente  de  respect  pentruș
tradi iile i obiceiurile de iarnă, dar i sensibilizarea lor fa ă de copiii mai pu in noroco i.ț ș ș ț ț ș

COORDONATORI PROIECT

INPECTOR: TEODOR MICIUNĂ
G.P.P. ”SFÂNTUL NICOLAE/G.P.N. NR.9
PROF. ODOROAGĂ ANI GEORGIANA
PROF. STRĂJERU LOREDANA
PROF. IONA CU VALENTINAȘ
PROF. VOROVENCI MIHAELA
PROF. TĂMÎRJAN MIHAELA-ROXANA
PROF. BUTOI ALEXANDRA
EDUC. SĂCEANU MIHAELA-CRISTINA

COALA GIMNAZIALĂ GĂMĂCE TIȘ Ș
PROF. CĂPĂ ÂNĂ DOIMAȚ

Scopul  proiectului:   Sprijin  umanitar  acordat  copiilor  defavoriza i  de  etnie  rromă  de  la  coalaț Ș
Gimnazială Gămăce ti-Berevoe ti.ș ș

Perioada de desfă urarea:ș  22.11.2021-23.11.2021
Obiective:
* revigorarea spiritului civic i  a mentalită ilor  comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate,ș ț

generozitate;
*responsabilizarea copiilor i a cadrelor didactice prin implicarea ân ac iuni de voluntariat.ș ț

Rezultate a teptate: ș
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*cre terea stimei de sine în rândul copiilor;ș
* întărirea parteneriatului grădini ă – familie;ț
* dezvoltarea sentimentului de a fi darnici cu copiii mai pu in noroco i.ț ș

Indicatori de evaluare:
 Implicarea copiilor i a cadrelor didactice pentru realizarea pachetelor ce con in articole vestimentare, căr i, ș ț ț

jucării i dulciuri ambulate (neperisabile).ș
 Distribuirea acestor pachete copiilor.

Modalită i de monitorizare i evaluareț ș
 Întâlniri săptămânale ale echipelor de proiect;
 Chestionare aplicate cadrelor didactice i voluntarilor;ș
 Raport final.

Modalită i de desfa urareț ș
În cadrul activită ilor de educa ie plastică, abilitp i practice i activită i liber alese copiii îndruma i deț ț ț ș ț ț

cadrele didactice, vor confec iona felicitări cu tema ”ț  MAGIA CRĂCIUNULUI ÎN SUFLETUL COPIILOR”/
Cu  sprijinul  părin ilor  i  al  voluntarilor  se  vor  colecta  i  împacheta  de  către  copii  îmbrăcămintea,ț ș ș

încăl ămintea,  căr ile,  jucăriile i  dulciurile.  Pachetele vor fi  înso ite i  de felicitările confec ionate cu ocaziaț ț ș ț ș ț
apropierii Sărbătorilor de iarnă.

Impactul proiectului
Îmbunătă irea imaginii grădini ei/ colii în spa iul  comunită ii locale.ț ț ș ț ț
  Produse ale proiectului
Felicitări, pliante, album foto.

Bugetul proiectului:
Toate produsele colectate vor fi ob inute din dona ia copiilor, a părinâilor i educatoarelor.ț ț ș
Costurile pentru confec ionarea materialelor publicityare vor fi suportate de ț echipa voluntarilor.
Echipa de voluntari ( educatoare, părin i)ț

CADRE DIDACTICE
PROF. ODOROAGĂ ANI GEORGIANA
PROF. STRĂJERU LOREDANA
PROF. IONA CU VALENTINAȘ
PROF. VOROVENCI MIHAELA
PROF. TĂMÎRJAN MIHAELA-ROXANA
PROF. BUTOI ALEXANDRA
EDUC. SĂCEANU MIHAELA-CRISTINA

PĂRIN IȚ

G.P.P. ”Sfântul Nicolae”                                                          c. Gim. ” Mihai Tican Rumano”Ș
Nr………………….                                                                 Nr…………
Director,                                                                                    Director,  
Prof. Ani-Georgiana Odoroagă                                                 Prof. Florin Ceapraz 
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Dăruind, prime ti iubireș

                                                                                                    Prof. Marcu Iuliana Mihaela
                                                                       Şcoala Gimnazială ,,Profesor Panaite C. Mazilu” Bro teniș

  Argument
Trăim într-o vreme în care desacralizarea atinge cote alarmante şi de aceea se impune implicarea noastră

ca educatori de suflete, în activită i de voluntariat care să apropie elevii de morala creştină, de învă ăturile Sfinteiț ț
noastre  Biserici.  Exploziile  de  violen ă,  răutate,  invidie,  mândrie,  ură  din  jurul  nostru  tirbesc  din  inocen aț ș ț
sufletului copiilor.

Rolul activită ilor din acest proiect de voluntariat cre tin tocmai acesta este: de a-i sensibiliza pe copiiț ș
prin intermediul  convorbirilor  duhovnice ti,  vizitelor  tematice,  vizionărilor  de materiale  religioase,  săvâr ireaș ș
faptelor de milostenie, pentru a- i păstra sufletul curat.ș

A educa tânăra genera ie în spiritul iubirii aproapelui i a credin ei înseamnă a cre te în iubire, toleran ăț ș ț ș ț
respect pentru aproapele, pre uire pentru ceea ce înseamnă crea ia lui Dumnezeu: oameni, natură, pământ. Prinț ț
credin ă  şi  în elegerea  valorilor  spirituale,  îi  po i  stimula  pe  elevi  să  fie  silitori,  buni,  iertători,  în elegători,ț ț ț ț
iubitori.

A. Titlul Proiectului de educa ie filantropico- religioasă:ț   Dăruind, prime ti iubireș

B. Echipa de implementare a proiectului:
● Ini iator şi coordonator proiect: ț Prof. Marcu Iuliana Mihaela
 ● Echipa de proiect: 
    - Prof. Marcu Iuliana Mihaela

    - Pr. Marcu Radu Lauren iuț
● Institu iile partenere implicate în proiect:ț
● Şcoala Gimnazială ,,Profesor Panaite C. Mazilu” Bro teni, Comuna Broşteni, Jude ul Vrancea;ș ț
● Parohia ,,Sfântul Nicolae” - Căpătanu, Comuna Broşteni, Sat Arva, Jude ul Vrancea.ț

C. Locul desfă urării Proiectului:ș
●  Biserica  ,,Sfântul  Nicolae”,  Parohia  Căpătanu,  Comuna  Broşteni,  Jude ul  Vrancea  şi  Şcoalaț

Gimnazială ,,Profesor Panaite C. Mazilu” Bro teniș

D. Perioada de implementare a Proiectului: martie – aprilie 2019

E. Beneficiarii Proiectului ( grupul intă):ț
 ● Grupul intă:  ț - un grup de 20 de elevi voluntari de la Şcoala Gimnazială ,,Profesor Panaite C. Mazilu”
Bro teniș

                 - părin ii copiilor implica i în proiect.ț ț

F. Bugetul Proiectului:
● Resurse umane: - elevii colii Gimnaziale ,,Profesor Panaite C. Mazilu” Bro teni;Ș ș

                                - preot paroh;
                                - profesor de Religie;
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                                - părin ii copiilor participan i.    ț ț
●  Resurse  materiale: obiecte  de  cult,  microbuz  şcolar,  materiale  adecvate  activită ilor  desfă urate,ț ș

calculator, imprimantă, coli, marker, aparat foto şi video.
● Resurse financiare: finan ări proprii.ț

G. Descrierea Proiectului: 
g1. Obiectivul fundamental:
Cunoa terea învă ăturilor Bisericii, a tradi iilor religioase şi formarea virtu ilor cre tine.ș ț ț ț ș

Obiective specifice:
 Recunoa terea aspectului lăca urilor sfinte şi a obiectelor de cult;ᴥ ș ș
 Familiarizarea elevilor cu prepararea produsele de post;ᴥ
 Deprinderea de a săvâr i fapte de milostenie faţă de aproapele;ᴥ ș

 Educarea elevilor în spiritul apropierii de Biserică şi Sfintele Taine.ᴥ
 

g.2 Activită ile Proiectului: ț
1.0. Biserica – lăca  de închinare ș
1.1 Vizitarea bisericii 

1.1.1 Prezentarea elementelor componente ale bisericii
1.1.2 Expunerea principalelor obiecte de cult
1.2 Fotografii de la activitate

 
2.0 – Dulce…de post
2.1 Pregătirea ingredientelor
2.1.1 Explicarea preparării produselor
2.1.2 Prepararea prăjiturilor, câte una de fiecare grupă a câte 10 elevi
2.2 Discu ii despre binefacerile postului… la o prăjiturăț
2.3 Fotografii de la activitate

3.0 Dăruind vei dobândi 
3.1 Strângerea produselor la Biserică

3.2 Identificarea persoanelor aflate în nevoie de la nivelul Parohiei 
3.3 Ajutorarea aproapelui prin dăruirea de produse alimentare
3.4 Fotografii de la activitate

4.0 Calea către Hristos: Spovedania şi Împărtă aniaș
4.1 Pregătire pentru Sfânta Taină a Spovedaniei la biserică
4.2 Rugăciunile înainte de Spovedanie 
4.3 Spovedania individuală 
4.4 Împărtă irea elevilor la Mănăstirea Braziș
4.5 Fotografii de la activitate
Calendarul detaliat al activită ilor propuse conform Anexei 1.ț

g.3 Rezultate a teptate:ș
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Copiii vor fi antrena i în activită i care îi conduc la descoperirea şi întărirea dragostei fa ă de Dumnezeu şiț ț ț
Sfânta Biserică, la păstrarea şi respectarea sărbătorilor strămo e ti. De asemenea, ei î i vor îmbogă i cuno tin eleș ș ș ț ș ț
religioase prin activită i practice care vor contribui la formarea lor ca buni cre tini.ț ș

H. Impactul Proiectului
Portofoliul va cuprinde:    Mediatizarea Proiectului prin publicarea de tiri în  mass -  media  locală;ᴥ ș
                                           Portofoliul cu fotografii de la activită i;ᴥ ț

    Diplome acordate copiilor.ᴥ
   

                       ANEXA
1

Nr.
crt.

Activitatea Perioada Mod de realizare

1. Biserica  - lăca  de ș închinare

11 -17 martie
2019

Activită i ț
teoretico -practice

2. Dulce…de post

18-24  martie
2019 Activită i ț

teoretico -practice

3. Dăruind, prime ti iubireș

25-31  martie
2019 Activită iț

 teoretico -practice 

4. Calea către Hristos: Spovedania şi
Împărtă aniaș

01-07  aprilie
2019 Spovedirea şi Împărtă ireaș

elevilor
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Proiect educa ional „ ț COMORI ALE SATULUI NATAL”

Prindii Lucia
Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovi a, jud. Suceavaț

Motto:  „Suntem i vom fi întotdeauna un neam de ărani. De aceea, destinul nostru ca neam, ca putere culturală,ș ț
atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ăranului-creatorul i păstrătorul culturii populare, centruț ș
generator, binecuvântat i rodnic” ș (Lucian Blaga)
ARGUMENT:

Comuna Moldovi a este un loc pitoresc, ascuns în sânul mun ilor, unde pădurile stau de pază, iar soareleț ț
mereu luminos i vântul optesc pove ti vechi, păstrate cu sfin enie i dragoste de străbuni. Oriunde ne-ar purtaș ș ș ț ș
valurile vie ii, satul natal  nu se poate uita niciodată. Nu pot fi uitate uli ele copilăriei i pove tile spuse de bătrâniiț ț ș ș
satului, nu pot fi uita i cei dragi.ț

Comuna Moldovi a reprezintă un col  de rai unde Dumnezeu a semănat priveli ti încântătoare i mariț ț ș ș
valori culturale. Fâ iile forestiere păstrează frumuse ea rurală, încântându-ne cu farmecul lor proaspăt ca rouaș ț
dimine ii  culeasă de pe petalele  trandafirului.  Aici  obiceiurile i  tradi iile poartă ecoul  adânc al  trecutului  iț ș ț ș
parfumul arhaic al anilor, iar oamenii sunt săritori i se ajută unul pe altul. ș

DESCRIEREA PROIECTULUI
Prin acest proiect ne-am propus să valorificăm tradi iile i obiceiurile  satului natal în actualul contextț ș

socio-cultural. Tradi iile noastre, mo tenite din mo i-strămo i, a teaptă să fie preluate i transmise următoarelorț ș ș ș ș ș
genera ii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos i autentic, pentru armonie, gra ie i ritm.ț ș ț ș

Ne  dorim  ca  elevii  să  înve e  să  aprecieze  frumuse ea  portului  popular,  a  dansului  i  a  cânteculuiț ț ș
românesc, a me te ugurilor tradi ionale atât de mult apreciate în ară, cât i în afara ei. De asemenea, ne dorim caș ș ț ț ș
ace tia să î i cunoască rădăcinile, să tie cine sunt, de unde vin i cui datorează păstrarea fiin ei na ionale. Astfel,ș ș ș ș ț ț
considerăm că acest proiect este oportun în vederea eviden ierii valorilor, tradi iilor i obiceiurilor române ti, prinț ț ș ș
care cultivăm, de la cea mai fragedă vârstă, sentimentul de apartenen ă, de iubire i respect pentru rădăcinile iț ș ș
valorile poporului român.

SCOP:
cunoa terea valorilor culturale ale satului natal;ș
dezvoltarea personală a copilului în vederea adoptării unei atitudini pozitive în ceea ce prive te via a, ș ț
istoria, oamenii, tradi iile i obiceiurile române ti;ț ș ș
dezvoltarea sim ului estetic i a interesului pentru cultură i tradi ie.ț ș ș ț

OBIECTIVE:
descoperirea unor personalită i ale satului natal;ț
stimularea interesului pentru promovarea i conservarea tradi iilor i obiceiurilor specifice satului natal – ș ț ș
români i  hu uli;ș ț
stimularea creativită ii i a expresivită ii prin crearea de lucrări care să eviden ieze tradi ia i istoria ț ș ț ț ț ș
locală;
îmbogă irea cuno tin elor elevilor cu noi informa ii despre arta încondeierii ouălor;ț ș ț ț
promovarea prin cântec i dans popular a frumuse ii artei populare române ti;ș ț ș

2614



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

consolidarea colaborării între coală, familie, comunitate, în scopul aprecierii i promovării valorilor ș ș
tradi ionale;ț
integrarea copiilor cu CES.

METODE I TEHNICI DE LUCRU:Ș
 vizite, întâlniri, dezbateri, expozi ii, programe artisticeț
 conversa ia, explica ia, expunerea, exerci iul, jocul de rolț ț ț

GRUP INTĂ:Ț
 elevii claselor V-VIII, Liceul tehnologic Vasile Cocea Moldovi aț
 comunitatea locală

DURATA PROIECTULUI: decembrie 2021-iunie 2022
RESURSE:

 umane: elevi, părin i, cadre didactice, personalită i ale satului natal;ț ț
 materiale: imagini, lucrări ale elevilor;
 financiare: contribu ii ale părin ilor, sponsorizări, dona iiț ț ț
 spa iale: sala de clasă, Muzeul Oului – Moldovi a, biserica Moldovi a, traseul mocăni ei, sala de sport a ț ț ț ț

comunei Moldovi aț
TEHNICI DE MONITORIZARE:

 înregistrări, video i foto;ș
 albume cu fotografii, procese verbale.

ACTIVITĂ I:Ț
1. „La mul i ani, România! – activitate dedicată zilei de 1 Decembrie – 1.12 2021ț
2. Colinde, colinde…. (sus inerea unui miniconcert de colinde la biserica din localitate, la institu iile locale) ț ț

– 23.12. 2021-25.12.2021
3. Mihai Eminescu – poezie ilustrată (expozi ie de desene) -  14.01.2022ț
4. Sărbătoarea Floriilor (participarea la sfin irea mâ i orilor de Florii; interpretarea colindului tradi ional de ț ț ș ț

Florii, plimbare cu Mocăni a) – 10.04.2022ț
5. Tradi ii i obiceiuri pascale – 19.04.2021 (vizită la Muzeul Oului  Moldovi a; expozi ie de desene – ț ș ț ț

modele tradi ionale de închistrit ouă)ț
6. „Eroi au fost, eroi sunt încă…” (  activitate dedicată Zilei Eroilor) – iunie 2022

EVALUARE:
- Gradul de implicare în activită i;ț
- Expozi iile;ț
- Concertele 

MEDIATIZARE:
- În cadrul CP i a edin elor cu părin iiș ș ț ț
- Mass-media
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PROIECT EDUCA IONAL Ț

Prof. Enache Adelina Florentina
coala Gimnazială Nr. 2 BufteaȘ

ECHIPA DE PROIECT: 
Cadru didactic coordonator
               Prof. Enache Adelina Florentina, 

MEMBRI: 
Se enumeră persoanele implicate

b.Elevi voluntari 54(numărul)
    Beneficiari 30 (numărul).
           BENEFICIARI = elevi cu CES, copii/  persoane din categorii  sociale vulnerabile (copii  din medii
defavorizate;  persoane  singure  sau  izolate;  persoane  în  vârstă;  familii  monoparentale  cu  mul i  copii;  copiiț
pleca i cu părin ii la muncă în străinătate; elevi cu rezultate slabe la învă ătură; copii afecta i psiho-emo ional deț ț ț ț ț
pandemie etc.)

DESCRIEREA PROIECTULUI

1. TITLUL PROIECTULUI:  ”Construim viitorul”, în cadrul Campaniei ”Pentru că ne pasă!

2. SCOP:  Cre terea calită ii vie ii voluntarilor i a beneficiarilor;ș ț ț ș
Prevenirea abandonului colar;ș
Combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, 

sociale, culturale şi politice ale societăţii

3.OBIECTIVE: 
-Implicarea elevilor voluntari în activită i desfă urate cu persoane aflate în dificultate;ț ș
-Îmbunătă irea experien elor de via ă ale voluntarilor;ț ț ț
-Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor beneficiari;ș ș ț ș ș
-Depă irea barierelor legate de procesul de învă are;ș ț
-Dezvoltarea la voluntari a următoarelor calită i: ini iativă, angajament i ingeniozitate; responsabilitate, ț ț ș
creativitate, flexibilitate, empatie. 
-Implicarea personală în găsirea i aplicarea de solu ii la problemele comunită ii locale.ș ț ț

4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: ianuarie 2021  – august 2021
5. GRUP ŢINTĂ/ BENEFICIARI:  30 elevi , nivel PRIMAR/ GIMNAZIAL 
                          BENEFICIARI = elevi cu CES, copii/ persoane din categorii sociale vulnerabile (copii din medii
defavorizate; persoane singure sau izolate; persoane în vârstă; familii monoparentale cu mul i copii; copii pleca iț ț
cu  părin ii  la  muncă  în  străinătate;  elevi  cu  rezultate  slabe  la  învă ătură;  copii  afecta i  psiho-emo ional  deț ț ț ț
pandemie etc.)
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6. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Activitatea numărul: 1
Titlul/ domeniul activităţii : Pregătirea activită ilor / selectarea grupelor de voluntari/ ț

identificarea beneficiarilor
Perioada  desfă urării: ș ianuarie 2021
Participanţi:  54 elevi voluntari i 30elevi  beneficiari  ș
Parteneri:
Responsabili de activitate: Enache Adelina Florentina

Locul desfă urării:ș În fiecare  coalăș
Resurse necesare: Computer, internet, prezentări power-point
Strategii de realizare: Videoconferin ăț
Modalităţi de evaluare: interviu
Descrierea activităţii: (Actiuni / activitati concrete; )

•  Prezentare Strategia Na ională de Actiune Comunitară- arc peste timpț
• Prezentarea activită ii derulate/raportate  -în cadrul SNAC, semestrul I, an colar 2019-2020ț ș
• Selectarea elevilor voluntari i formarea echipelor de lucru. Activitate de intercunoa tere pe baza ș ș

interac iunilor din sesiuni online organizate cu elevii.ț
Rezultate a teptate: ș

 Implicarea cât mai multor voluntari in ac iuni SNAC.ț

Activitatea numărul: 2
Titlul/ domeniul activităţii : Scoala de weekend
Perioada  desfă urării: ș  Februarie 2021
Participanţi: 10elevi voluntari i 8ș  elevi  beneficiari  
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof.înv.primar Enache Adelina Florentina

Locul desfă urării:ș online
Resurse necesare: Tabletă,P.C,telefon, caiete,instrumente de scris
Strategii de realizare: Videoconferintă
Modalităţi de evaluare: chestionar
Descrierea activităţii:

 Se vor crea grupe de lucru:copil voluntar(cel care au rezultate foarte bune la învă ătură) i copil beneficiar(cu ț ș
rezultate slabe la înă ătură). ț

 În fiecarea a doua sâmbătă din lună,copiii voluntari vor intra in videoconferin ă pț e Zoom cu unul dintre copiii 
care prezintă rezultate slabe la învă ătură, astfel încat vor exersa la materiile care au pus probleme la ț
învă ătură.ț

 Fiecare profesor responsabil se va conecta la sesiunea video pentru a verifica modalitatea de lucru a acestora.
Rezultate a teptate: ș

 Imbunătă irea rezultatelor învă ării.ț ț
 Prevenirea abandonului colar.ș
 Crearea unor relatii de prietenie.
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Activitatea numărul: 2
Titlul/ domeniul activităţii : Bucurii prin artă
Perioada  desfă urării: ș  Februarie 2021
Participanţi: 46 elevi voluntari i 30ș  elevi  beneficiari  
Parteneri: Primăria,Centrul Cultural 
Responsabili de activitate: Prof.înv.pre colar Gheorghe Floreina Iolandaș

Locul desfă urării:ș
Resurse necesare: Materiale pentru art and craft
Strategii de realizare: Atelire de lucru
Modalităţi de evaluare: Produsele ob inuteț
Descrierea activităţii: 
Fiecare profesor voluntar va organiza un atelier de confectionare a măr i oarelor. Produsele ob inute se vor vinde inț ș ț
cadrul institu iilor partenere. Suma de bani ob inută va fi folosită pentru cumpararea de rechizite pentru copiii careț ț
provin din medii defavorizate.
Rezultate a teptate:ș

 Obţinerea sumei minime de bani din vânzarea obiectelor ob inuteț
 Impactul pozitiv asupra beneficierilor direcţi şi indirecţi.Diminuarea efectelor negative asupra copiilor care 

provin din medii defavorizate.

Activitatea numărul: 3
Titlul/ domeniul activităţii : Intră-n joc
Perioada  desfă urării: ș Martie 2021 
Participanţi:  10 elevi voluntari i .3 elevi  beneficiari  ș
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof. Înv.primar Costache Roxana

Locul desfă urării:ș
Resurse necesare: 2 eşarfe, un puzzle cu piese foarte mari pentru fiecare echipă de

elevi.
Strategii de realizare: jocul
Modalităţi de evaluare:  Diplome de participare

 Aprecieri ale elevilor

Descrierea activităţii:  

Jocul nr.1 Puzzle

Se lucrează în grupe alcătuite din 4 elevi. Doi dintre ei sunt legaţi la ochi şi trebuie să asambleze piesele unui puzzle cu
ajutorul celorlalţi doi colegi care îi ghidează; elevii legaţi la ochi nu au voie să vorbească. Ceilalţi doi elevi nu au voie
să atingă piesele puzzle – ului, dar trebuie să dea indicaţii celor legaţi la ochi, orientându-i astfel încât să pună piesele
în ordine şi să realizeze puzzle – ul. Comenzile date de cei care ghidează sunt: întoarce, sus, jos, stânga, dreapta, încă
un pic, mai departe, suficient. Puzzle-ul trebuie terminat în 10 minute. Puzzle trebuie sa fie simplu din max. 6 bucăţi

Jocul nr.2 Joc de mimică

Elevii stau în picioare, în cerc; fiecare persoană îşi spune numele pe rând, păşeşte în mijloc şi face un gest, o mişcare.
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Apoi, ceilalţi repetă cât mai precis posibil numele şi mişcarea.
Rezultate a teptate:ș

 Urmărim dezvoltarea comunicării în cadrului grupului, creşterea coeziunii grupului, sensibilizarea faţă de copii
cu CES. Acest tip de exerciţiu poate fi utilizat pentru creşterea coeziunii grupului, pentru dezvoltarea 
comunicării şi pentru o mai bună înţelegere a copiilor cu anumite deficienţe.

 Socializare, intercunoaştere, dezvoltarea motricităţii generale.

Activitatea numărul: 4
Titlul/ domeniul activităţii : Scoala de weekend
Perioada  desfă urării: ș  Martie 2021
Participanţi: 10elevi voluntari i 8ș  elevi  beneficiari  
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof.înv.primar Andronache Andreea Cristina

Locul desfă urării:ș online
Resurse necesare: Tabletă,P.C,telefon, caiete,instrumente de scris
Strategii de realizare: Videoconferintă
Modalităţi de evaluare:  chestionar
Descrierea activităţii:

 Se vor crea grupe de lucru:copil voluntar(cel care au rezultate foarte bune la învă ătură) i copil beneficiar(cu ț ș
rezultate slabe la înă ătură). ț

 În fiecarea a doua sâmbătă din lună,copiii voluntari vor intra in videoconferin ă pț e Zoom cu unul dintre copiii 
care prezintă rezultate slabe la învă ătură, astfel încat vor exersa la materiile care au pus probleme la ț
învă ătură.ț

 Fiecare profesor responsabil se va conecta la sesiunea video pentru a verifica modalitatea de lucru a acestora.
Rezultate a teptate: ș

 Imbunătă irea rezultatelor învă ării.ț ț
 Prevenirea abandonului colar.ș
 Crearea unor relatii de prietenie.

Activitatea numărul: 5
Titlul/ domeniul activităţii : Prezintă-mi o poveste/carte
Perioada  desfă urării: ș Martie 2021 
Participanţi:  54 elevi voluntari i . 30elevi  beneficiari  ș
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof.înv.primar Costache Roxana

Locul desfă urării:ș
Resurse necesare: Căr i, coli colorate, markere, lipiciț
Strategii de realizare: Afi are de postereș
Modalităţi de evaluare:  Completarea unui tabel cu lecturile citite din cele 

recomandate de către cadrele didactice
 Diplome ” Cititorul avansat
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Descrierea activităţii: (Actiuni / activitati concrete; )
    Fiecare profesor voluntar propune elevilor volunatri o provocare: timp de 2 luni, să citească 1 cărte/8 pove ti. Acesteș
căr i/pove ti vor fi alese inând cont de particularită ile de vârstă ale copiilor i de preocupările acestora. Pentru fiecareț ș ț ț ș
titlu de carte/poveste va decupa o fâ ie de hârtie i va scrie numele căr ii pe ea. Astfel, copilul va începe să formezeș ș ț
lan ul lecturii, adăugând câte o verigă  pentru fiecare carte citită. Fiecare voluntar va realiza un lan  al lecturii/afi ulț ț ș
lecturii, iar la sfâr itul timpului dedicat acestei activită i, toate lan urile vor fi unite, formându-se ș ț ț Lan ul Drumului spreț
lumea căr ilor.  ț De asemenea,  elevii  vor nota în Cartea  Aventurii  impresii  despre  cărţile  /lecturile citite  şi  despre
personaje. 
     Se promovează  lectura în coală prin afi e în care apar cadrele didactice citindș ș  .Lângă fotografie sunt trecute
titlurile căr ilor pentru copii preferate de ace tia, recomandările lor pentru elevi sau cartea pe care o citesc în prezent.ț ș
Elevii vor completa , pe coli de flipchart , o  listă de op iuni i un tabel cu lecturile citite din cele recomandate de cătreț ș
cadrele didactice.
Rezultate a teptate:ș

 Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor beneficiari;ș ș ț ș ș
 Depă irea barierelor legate de procesul de învă are;ș ț
 Crearea unei pun i de legătură între învă ământul de masă i cel special, atât în timpul cât i în afara ț ț ș ș

orelor de coală;ș

Activitatea numărul: 6
Titlul/ domeniul activităţii : Dăruie te zâmbeteș
Perioada  desfă urării: ș  Aprilie 2021
Participanţi: 46 elevi voluntari i 30ș  elevi  beneficiari  
Parteneri: Biserica
Responsabili de activitate: Prof. Enache Cătălin Adrian

Locul desfă urării:ș
Resurse necesare: Căr i, coli colorate, markere, lipici,microfon, boxăț
Strategii de realizare: Program artistic

Dona ie jucării i rechiziteț ș
Afi  de prezentare a evenimentuluiș

Modalităţi de evaluare:  Aprecierile elevilor i  ale părin ilorș ț
Descrierea activităţii: 
Se va reazlia un program artistic la care sunt invita i to i cei care doresc să doneze jucării i rechizite în stareț ț ș
perfectă  de  func ionare.  Toate  produsele  donate  vor  fi  repartizate  beneficiarilor  comuni ă ii  în  func ie  deț ț ț ț
nevoile acestora. 
Se va stabili clar categoria de jucării i rechizite care vor fi primite.ș
Rezultate a teptate:ș

 Sensibilizarea comunită ii cu privire la situa ia unor familii defavorizate de pe raza comuneiț ț
 Dezvoltarea spiritului de într-ajutorare
 Să ofere oportunită i de învă are i dezvoltare prin implicarea personală în Ac iunea Comunitară din zona ț ț ș ț

locală

7. EVALUAREA PROIECTULUI

2620



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

            Evaluarea internă a proiectului:  monitorizarea permanentă numărului de elevi i cadre didactice care ș
participă, a gradul de implicare al elevilor, 
-feedback la sfârşitul activităţilor desfăşurate, 
-organizarea unei dezbateri, .
            Evaluarea externă a proiectului:  Coordonatorii proiectului vor monitoriza activită ile caritabile, vor ț
asigura distribuirea corectă a materialelor colectate, astfel încât acestea să ajungă la cei care au nevoie. În 
evaluarea proiectului se va ine seama de modul în care s-au implicat pre colarii i colarii, familiile acestora i ț ș ș ș ș
cadrele didactice i gradul derealizare a obiectivelor proiectului.ș

SUSTENABILITATE

 Numărul mare de copii, părin i  şi cadre didactice implicaţi în proiect arată interesul crescut cu privire laț
activitatea de voluntariat desfă urată în scop umanitar. Complexitatea activităţilor, gradul de implicare, varietateaș
rezultatelor contribuie la schimbarea atitudinii comunităţilor faţă de învăţământul preşcolar, implicarea factorilor
comunitari  în  viaţa  colară,  deschiderea colii   faţă  de comunitate,  consolidarea relaţiei  de  colaborare  dintreș ș
partenerii educaţionali.

8. REZULTATE OB INUTE:Ț

CE AM REALIZAT? CE AM OBŢINUT?

• Un proiect Încrederea  de  a  dezvolta  Ac iunea  Comunitară  în  colile  i  comunită ile  lor,ț ș ș ț
contribuind  astfel  la  formarea  unor  cetă eni  informa i,  dedica i  i  ingenio i  înț ț ț ș ș
societatea actuală i din viitor.ș

• Am promovat voluntariatul • 10 profesori  i 54 elevi voluntari, nivel pre colar, primar i gimnazial,ș ș ș
• ………… elevi voluntari cu 

beneficii în plan personal
Participarea la programele Ac iunii Comunitare a adus următoarele beneficii ț elevilor 
voluntari:

 Implicarea elevilor voluntari în activită i desfă urate cu persoane aflate în ț ș
dificultate;

 Îmbunătă irea experien elor de via ă ale voluntarilor;ț ț ț
 Cre terea anselor de integrare educa ională i socială a copiilor i tinerilor ș ș ț ș ș

beneficiari;
 Depă irea barierelor legate de procesul de învă are;ș ț
 Crearea unei pun i de legătură între învă ământul de masă i cel special, atât ț ț ș

în timpul cât i în afara orelor de coală;ș ș
 Dezvoltarea la voluntari a următoarelor calită i: ini iativă, angajament i ț ț ș

ingeniozitate; responsabilitate, creativitate, flexibilitate, empatie. 
 Implicarea personală în găsirea i aplicarea de solu ii la problemele ș ț

comunită ii locale.ț
• Schimbări pozitive la nivelul

beneficiarilor 
Prin participarea la programele Ac iunii Comunitare  cei 30   beneficariț
• i-au îmbună ă it nivelul încrederii în sine, î i apreciază valoarea i în acest fel ș ț ț ș ș

câ tigă aprecierea altoraș
• au devenit mai echilibra i ca indivizi, ajungând la un sentimente de încredere de ț
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sine i stabilitate emo ionalăș ț
• se simt parte din comunitate i nu exclus din aceasta.ș
• se implică mai mult în comunită ile locale i se bucure pentru formarea unor ț ș

prietenii noi i personale cu voluntariiș
• i-au dezvoltat abilită ile fizice printr-un program sportiv i printr-o serie de ș ț ș

activită i fiziceț
• i-au dezvoltat abilită ile i talentele individuale, urmărindu- i voca iaș ț ș ș ț
• i-au îmbună ă it prezen a la activită ile colare (astfel a  crescut nivelul de ș ț ț ț ț ș

participare la educa ie i s-a redus riscul de abandon colar pentru copiii provenind ț ș ș
din medii defavorizate socio-economic, a copiilor cu dificultă i de învă are)ț ț

• Profesori voluntari Participarea la programele Ac iunii Comunitare a adus următoarele beneficii ț
profesorilor voluntari:
• dezvoltare în plan personal i profesional,ș
•capacitate dezvoltată a de a lucra în echipă i de a coordona o echipă,ș
• abilitati îmbună ă ite de a comunica i de a stabili prietenii,ț ț ș
• abilită i exersate de a se adapta la problemele diverse din realitatea de zi cu zi,ț
•abilită i antreprenoriale dezvoltate i sentimentul de cetă ean responsabil,ț ș ț
•încredere de sine crescută prin sentimentul de satisfac ie ce derivă din ajutarea ț
semenilor,
•o mai bună cunoa tere a elevilor în contexte informale, în afara sălii de clasă,ș
•promovează valorile voluntariatului: sus inere reciprocă, toleran ă, non-descriminare,ț ț
educa ie pentru diversitate, ț
• un punctaj mai mare la evaluarea periodică a activită ii i la grada ia de merit ț ș ț
(potrivit metodologiei în vigoare).

• S-a dezvoltat capacitatea  
institutională a scolilor in 
vederea asigurarii calitatii 
serviciilor educationale 
oferite copiilor  

3 institu ii colare cu ț ș capacitate institutională crescută în vederea asigurarii calitatii 
serviciilor educatională oferite copiilor si altor  membri  ai comunitatii.

• Spiritul SNAC … la el acasă! 
sprijin asigurat pentru un grup
numeros de beneficiary

12  elevi beneficiari, nivel gimnazial, în activită ile din cadrul SNAC înscri i din ț ș
unitatea colară ș
14 elevi beneficiari, nivel primar,  în activită ile din cadrul SNAC înscri i din unitateaț ș
colarăș

4  elevi beneficiari, nivel pre colar,  în activită ile din cadrul SNAC înscri i din ș ț ș
unitatea colarăș

• Sec iune dedicată pe site-ul ț
colii de promovare a ș

proiectului 

11 de activită i (2 activită i lunar) derulate în cadrul fiecarui proiect SNAC ț ț
implementat de către fiecare profesor voluntar cu echipa sa de voluntari către un grup 
tintă de beneficiari
• schimb de bune practici între echipele de lucru
• interes manifestat din partea colegilor
• afirmarea dorinţei de implicare a profesorilor/ elevilor
• stimă de sine/ încredere în sine crescută pentru membrii echipei de proiect, dar i ș

elevi voluntari
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• Un grup de WhatsApp informaţii şi impresii comunicate elevilor care nu au acces la Internet 
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PROIECT EDUCA IONAL Ț “DĂRUIM ÎMPREUNĂ ”

                                      Inspector SZASZ DIANA
Inspectoratul colar Jude ean Bra ovȘ ț ș

                   Director BUTA MARIA-GEORGIANA,
Grădini a cu PP nr. 3 Bra ovț ș

FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2022

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: GRĂDINIŢA CU PP NR. 3  BRAŞOV
Adresa completă Str. coliiȘ  nr. 11, Oraş Braşov, Judeţ Braşov
Nr. de telefon/fax
Site şi adresă poştă electronică
Coordonatori  SZASZ DIANA, inspector prof. înv. pre colar – ș

ISJ Bra ovș
 BUTA MARIA GEORGIANA, Director prof. 

învăţământ preşcolar  - Grădiniţa cu PP  nr. 3 Braşov
 ADINA GAL, director - Asocia ia „Aici pentru ț

tine”
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. 
total de cadre didactice din unitate

minim 50 cadre didactice / 14 cadre didactice

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 194 preşcolari
Alte programe/proiecte organizate „Iepura ul de Pa te, prietenul copiilor” ș ș

 2015-prezent - finanţare proprie
“Lăsa i copiii să vină la mine”ț  - 2016 - prezent - 
finanţare proprie
 „Cum să cre tem copii ferici i” - an şcolarș ț
2015-2016, 2016-2017 - finanţare proprie
 “Să descoperim tainele căr ilorț ” - an şcolar
2015-2016, 2016-2017- finanţare proprie
“Cre ă-grădini a, pa i importan i spre viitorș ț ș ț ” - an 
şcolar 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018- finanţare
proprie

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului :„DĂRUIM ÎMPREUNĂ’’
B.2. Preciza i tipul activită ii principale din cadrul proiectului ț ț –proiect de voluntariat
B.3.Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul educa ie civică, voluntariat, proiecte caritabileț
B4: Ediţia nr. 1
B5:  Număr participanţi la proiect:194 preşcolari  şi  14 cadre didactice din unitate i  minim 50 din alteș
institu iiț
B6: Bugetul proiectului:
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Buget total Contribuţie proprie Contribuţie din alte surse
100 RON 100 RON -

B7:Proiectul este cu participare:        directă

REZUMATUL PROIECTULUI :

Proiectul „DĂRUIM ÎMPREUNĂ’’este un proiect umanitar, născut din dorin a de a dărui, de a-i  ț
apropia pe preşcolari de cei care au nevoie de ajutor i sprijin, copii sau vârstnici.ș
Număr de copii şi număr de cadre didactice implicate: 194 preşcolari  şi 14 cadre didactice implicate din
unitate, minim 50 de cadre didactice din alte unită i din Bra ovț ș

a. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
 beneficiari direc i: familiile aflate în eviden a Asocia iei ț ț ț “Aici pentru tine”
 beneficiari indirec i: pre colari, cadre didactice, părin i,  comunitatea localăț ș ț

b. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura : 
1. “Săptămâna fructelor i a legumelor donate” – noiembrie 2021ș
2. “Shoes Box” – decembrie 2021
3. “Învă ăm împreunăț ” – ianuarie 2022
4. “Gala” Asocia iei ț “Aici pentru tine” – februarie 2022
5. “Iepura ul de Pa te, prietenul copiilorș ș ” – aprilie 2022
6. Program/aplica ie psihoeducativă – mai 2022ț
7. “Ce-am învă at împreună?ț ” – iunie 2022

c. Descrierea activităţii principale:
Încă de la vârstă fragedă, copiii trebuie pu i în diverse situa ii de via ă, implicându-se activ în via a ș ț ț ț

comunită ii din care fac parte. În acest fel, copiii se vor sim i utili dezvoltându- i încrederea i stima de sine. ț ț ș ș
Vor învă a cât de importantă este munca în echipă, dar i sprijinul celor din jur. Iată că cei mici pot realiza ț ș
lucruri impresionante, activitatea principală a acestui proiect fiind aceea de a-i responsabiliza, încurajându-i să
se implice voluntar, alături de părin ii lor, de educatori i în alte proiecte umanitare în sânul comunită ii din ț ș ț
care fac parte. 
d. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă:

Participând la aceste activită i de voluntariat, cadrele didactice, părin ii, Biserica, sădesc în sufletele ț ț
celor mici, milostenia i duio ia i î i arată din plin iubirea.ș ș ș ș

B. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) 

Pornind de la premisa că nimeni nu merită să sufere atât de mult i  că nimic nu se compară cuș
zâmbetele de pe chipurile unor copii/bătrâni cu care via a a fost mai dură sau care sunt bolnavi, fără să aibăț
vreo vină,  am pornit  în a derula  acest  proiect  cu inten ia de a-i  învă a pe pre colari  să- i  ajute semenii.ț ț ș ș
Oamenii sunt la fel de buni, copiii la fel de frumo i, fie că sunt sănăto i sau nu. ș ș
C.2. Scopul proiectului:e de a-i apropia pe preşcolari de cei care au nevoie de ajutor i sprijin, copii sau ș
vârstnici, prin stimularea empatiei i dezvoltarea trăsăturilor morale.ș
C.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Formarea i dezvoltarea spiritului civic.ș
2. Dezvoltarea i cultivarea valorilor moraleș
3. Implicarea continuă a pre colarilor în ac iuni de voluntariatș ț
4. Evaluarea impactului activită ilor derulate prin aplicarea unui chestionar participan ilor la proiect, în luna ț ț
iunie şi întocmirea raportului final
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5.Promovarea imaginii grădiniţei în comunitate.

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 
Grupul  ţintă  sunt  preşcolarii  Grădini ei  cu  PP  nr.  3  Bra ov,  dar  i  cadrele  didactice  (profesoriț ș ș

învă ământ pre colar).ț ș
C.5. Beneficiarii direc i i indirec i:ț ș ț

 beneficiari direcţi: familiile aflate în eviden â Asocia iei ț ț “Aici pentru tine”
 beneficiari indirec i: - preşcolarii Grădiniţei cu PP Nr. 3 Braşov, Grădini ei cu PN Cre tin-Ortodoxă ț ț ș “Sfânta 

Filofteia” i  Grădini ei cu PN nr. 3B Bra ov, ș ț ș cadrele didactice implicate în proiect, părin i; comunitatea ț
locală
C.6. Durata proiectului: noiembrie 2021 - iunie 2022

C.7. Descrierea activităţilor:
 Activitatea nr. 1  

a. Titlul activităţii: “Săptămâna fructelor i a legumelor donate”ș
b. Data/perioada de desfăşurare:- noiembrie 2021

c. Locul desfăşurării: Grădini a cu PP nr. 3 Bra ov i alte grădini e din Bra ov care doresc să se implice înț ș ș ț ș
această activitate

d. Participanţi : 100 pre colari, minim 20 de cadre didacticeș
e. Descrierea pe scurt a activităţii : 
Copiii,  împreună  cu  părin ii,  aduc  la  sediul  grț ădini elorț  fructe  i  legume  în  cadrul  Campanieiș

“Săptămâna  fructelor  i  legumelor  donate”,  derulată  în  perioada  15-19  noiembrie  2021.  Acestea   vor  fiș
preluate de către voluntari i donate familiilor nevoia e aflate în eviden a Asocia iei “Aici pentru tine.”ș ș ț ț

 Activitatea nr. 2  
a. Titlul activităţii: "Shoes Box”
b. Data/perioada de desfăşurare:decembrie 2021

             c. Locul desfăşurării: Grădini a cu PP nr. 3 Bra ov i alte grădini e din Bra ov care doresc să se implice înț ș ș ț ș
această activitate
d. Participanţi :minim 50 pre colari, cadre didactice, părin iș ț

e.Descrierea activităţii :
Copiii i părin ii sunt invita i să doneze obiecte de îmbrăcăminte, dulciuri, jucării, etc. iar acestea săș ț ț

fie ambalate frumos într-o cutie de cadou, cu men iunea genului (băiat/feti ă) i vârstei copilului. Toate cutiileț ț ș
vor fi colectate de la grădini ele implicate în această ac iune i trimise spre copiii nevoia i afla i în eviden eleț ț ș ș ț ț
asocia iei.ț

 Activitatea nr. 3  
a. Titlul activităţii: “Învă ăm împreunăț ” 

b.Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2022
c.Locul desfăşurării: Grădiniţa cu PP Nr. 3 Braşov 
d. Participanţi :  32 pre colari, 2 cadre didactice,copiii din cadrul Asocia ieiș ț
e.Descrierea activităţii :  

Pre colarii  Grădini ei  cu  PP  nr.  3  Bra ov  vor  primi  vizita  copiilor  care  urmează  cursurile  deș ț ș
psihoterapie organizate de Asocia ia “Aici pentru tine” pentru a petrece cț âteva ore împreună, a socializa i aș
desfă ura o activitate comună.Dacă nu va fi permisă prezen a fizică, copiii se vor întâlni online.ș ț

 Activitatea nr. 4  
a. Titlul activităţii : “Gala” Asocia iei ț “Aici pentru tine”
b.Data/perioada de desfăşurare:februarie 2022
c.Locul desfăşurării:Hotel Aro Palace
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d.Participanţi: inspectorul i directorul unită ii de învă ământș ț ț
e.Descrierea activităţii : 

Inspectorul i directorul unită ii de învă ământ vor fi prezenti în cadrul Galei organizate de Asocia ia ș ț ț ț
“Aici pentru tine”, gală prezentată i sus inută de Andreea Marin, la Hotelul Aro Palace.În fiecare an sunt ș ț
prezentate 2-3 cazuri grave, iar participana ii donează pentru a sus ine semenii grav bolnavi. Cazurile ț ț
prezentate la gală vor fi aduse la cuno tin a părin ilor. ș ț ț

 Activitatea nr. 5  
a.Titlul activităţii :“Iepura ul de Pa te, prietenul copiilorș ș ”
b.Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2022
c. Locul desfăşurării:Coresi Shopping Resort
d. Participanţi: pre colari,cadre didactice,reprezentan i ai Asocia iei alături de copiii nevoia iș ț ț ș
e. Descrierea activităţii :

Copiii nevoia i afla i în eviden a asocia iei se vor alătura copiilor Grădini ei cu PP nr. 3 Bra ov iș ț ț ț ț ș ș
altor copii din jude  i din ară pentru a participa cu lucrări la concursul interjude ean “Iepuraț ș ț ț ul de Pa te,ș ș
prietenul  copiilor”,  edi ia  a  VI-a.  Coordonatorii  organizează  în  fiecare  an,  timp  de  două  săptămâni,   oț
expozi ie cu lucrările câ tigătoare la Coresi Shopping Resort.ț ș

 Activitatea nr. 6  
a.Titlul activităţii : “Program/aplica ie psihoeducativăț ” 

b.Data/perioada de desfăşurare: mai 2022
c.Locul desfăşurării: sediul Asocia iei ț “Aici pentru tine”
d.Participanţi: 24 pre colari, 2 cadre didactice,1 director, reprezentan i ai asocia iei, beneficiari direcș ț ț iț
e.Descrierea activităţii :  

Reprezentan ii  asocia iei  vor  lucra  cu  pre colarii  i  copiii  nevoia i,  folosind  o  aplica ieț ț ș ș ș ț
psihoeducativă, un soft inediat de ultimă genera ie.ț

 Activitatea nr. 7  
a. Titlul activităţii :„Ce-am învăţat împreună?”- Realizarea raportului pentru activitatea desfăşurată
b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2022
c. Locul desfăşurării:Grădiniţa cu PP Nr.3 Braşov
d. Participanţi: coordonatorii proiectului
e.Descrierea activităţii :

Activitatea este reprezentată de implicarea  educatoarelor în   realizarea unui portofoliu ce cuprinde
produsele activită ilor din cadrul acestui proiect.ț Pe baza feedback-ului primit de la participanţi, se realizează
raportul pentru activitatea desfăşurată. Se întocmeşte şi analiza SWOT a proiectului: „Dăruim împreună’’,
necesară pentru anul următor.

C.8. Diagrama Gantt a activităţilor
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R
1 1. Formarea i ș

dezvoltarea spiritului 
civic. I+II+III+VI

Cadrele
didactice
implicate

2 2. Dezvoltarea i ș
cultivarea valorilor 
morale

I+II+III+V+VI
Cadrele

didactice
implicate

3 3. Implicarea continuă
a pre colarilor în ș
ac iuni de voluntariatț

I+II+III
Cadrele

didactice
implicate

4. Evaluarea impactului 
activită ilor derulate, ț
în luna iunie şi 
întocmirea raportului 
final

VII
Coordonatorii

5. Promovarea imaginii 
grădini ei în ț
comunitate

IV+V+VI+VII
Director Buta

Maria-
Georgiana

C.9.  Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 
În urma desfăşurării activităţilor din cadrul proiectului, aşteptăm următoarele rezultate cantitative:

 Participarea unui număr de minim 70 de pre colari i minim ș ș 14 cadre didactice din unitate/50 de cadre 
didactice din alte unită i din Bra ovț ș  la activită i;ț

 Participarea a minim 100 pre colari i minim 20 de cadre didacticeș ș  în cadrul Campaniei “Săptămâna fructelor 
i a legumelor donate”ș

 Colectarea unui număr de minim 50 de pachete pentru copiii săraci
 Realizarea unei activită i comune pre colari-copiii din eviden ele asocia ieiț ș ț ț
 Realizarea unui Dvd cu poze din timpul activită ilor/ unui dvd cu filmarea ac iunii din Coresiț ț
 În urma desfăşurării activităţilor din cadrul proiectului, aşteptăm următoarele rezultate 

calitative:
 Dezvoltarea i cultivarea valorilor moraleș
 Sensibilizarea părin ilor i cre terea implicării acestora în activită i de voluntariatț ș ș ț

C.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 
 Monitorizare

Pe parcursul derulării proiectului, cadrele didactice implicate verifică:
- asigurarea participării preşcolarilor la activităţile propuse;
- modul în care sunt îndeplinite responsabilită ile i felul în care reac ionează participan ii la proiectț ș ț ț
- respectarea datelor, orelor şi locurilor de desfăşurare a activităţilor
 Evaluare

La finalul proiectului se verifică dacă:
- s-au donat fructe i legume copiilor nevoia iș ș
- s-au colectat un număr de minim 50 de pachete pentru copiii săraci
- s-a realizat un Dvd cu poze din timpul activită ilor/ unui dvd cu filmarea ac iunii din Coresiț ț
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- s-a realizat o activitate comună pre colari - copiii din eviden ele asocia ieiș ț ț
- s-au realizat  ase filmule e i au fost postate pe pagina de facebook a Grădini ei cu PP nr. 3 Bra ovș ț ș ț ș
- s-au promovat institu iile de învă ământ  prin comunicate de presăț ț
- impactul implementării proiectului asupra grupului intă i asupra institu iilor implicate.ț ș ț

Evaluarea  se  realizează  şi  prin  portofoliul  activităţii,  care  cuprinde  un  album foto  în  format  electronic,
feedback-ul participanţilor şi raportul final.
C.11. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului

Proiectul vizează promovarea activită ilor de voluntariat în rândul pre colarilor i părin ilor acestora, ț ș ș ț
pentru  cei care au nevoie de ajutor i sprijin, copii sau vârstnici, prin stimularea empatiei i dezvoltarea ș ș
trăsăturilor morale.

Proiectul  propus  va  conduce  spre  elaborarea  unei  strategii  pentru  continuarea  proiectului  după
finalizarea acestei ediţii.
C.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului 

 Prezentarea proiectului în cadrul şedinţei cu comitetul de părinţi în grădiniţă, dar i în cadrul şedinţelor cu ș
directorii unită ilor de învă ământ pre colar din Bra ov, sau a cercurilor pedagogice;ț ț ș ș

 Realizarea unui PPT şi a unui album cu poze în format electronic de la activită ile desfă urate în cadrul ț ș
proiectului, un dvd cu activită ile realizate, pentru a putea fi apreciate i de alte cadre didactice/membri ai ț ș
comunită ii;ț

 Publicarea unor articole în presa locală;
 Promovarea activităţilor pe pagina de facebook a ISJ/grădiniţelor implicate

C.13. Parteneri implicaţi în proiect - descrierea parteneriatului
- Serviciul Public de Administrare Cre e Bra ov, reprezentat prin director Laura erban , se vor implica înș ș Ș
cadrul campaniei sociale “Săptămâna fructelor i legumelor donate” i Campaniei “ShoesBox”.ș ș
D. DEVIZ ESTIMATIV – 100 RON, contribu ie proprie, bani necesari eliberării adeverin elor de voluntariatț ț
i a diplomelorș

E. Bugetul ultimei edi ii: nu este cazulț
 Coordonatori :
 Isj Bra ov: inspector înv. pre colar Szasz Dianaș ș
 Grădinița cu PP  nr. 3 Braşov: director prof. Buta Maria-Georgiana
 Asocia ia Aici pentru Tine -  director Adina Gallț

 Director unitate:
Director profesor înv. preşcolar Grădinița cu PP  nr. 3 Braşov - Buta Maria-Georgiana

Director dr. Laura erban - Serviciul Public de Administrare Cre e Bra ovȘ ș ș
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PROIECT EDUCAT IONALȚ
- local –

„Câştigă-ţi un prieten special”

Prof. Voinea Andreea Mihaela
coala Gimnazială Specială Nr. 7, Bucure tiȘ ș

Tipul proiectului
 Proiect de educa ie inclizivăț

Aplicantul proiectului - date despre aplicant
 COALA GIMNAZIALĂ Nr.____Ș

Strada ____________ Nr. ______, Sector ____, Bucure ti ș
Telefon fix/fax ________________
Adresă e-mail: _________________________

Coordonator proiect
 Prof. _________________________– profesor itinerant i de sprijinș

Tel.:
E-mail: 

Echipa de implementare: 
Profesorii colii: Prof. ____________________ș

Argument

2630

COALAȘ

INCLUZIVĂ,

COMUNITATEA

INCLUZIVĂ



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

             Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental – un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care
constituie  un  deziderat  şi  o  realitate  ce  câştigă  adepţi  şi  se  concretizează  în  experienţe  şi  bune  practici  de
integrare/incluziune.

 În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de
intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă.
              Se recunoaşte faptul că dintr-un plan de analiză, populaţia şcolară se divide în două categorii: copii
normal dezvoltaţi şi copii cu cerinţe educative speciale, cu nimic vinovaţi de situaţia lor deosebită, ponderea lor în
grupele de preşcolari din mai toate grădiniţele fiind considerabilă.

Fiecare  coală  incluzivă  trebuie  să  se  constituie  ca  o  comunitate  educativă  ce  demonstrează  oș
responsabilitate colectivă fa ă de succesul sau e ecul fiecărui membru al său.ț ș

„Succesul colii incluzive depinde într-o măsură considerabilă de identificarea, evaluarea i stimulareaș ș
copiilor cu cerin e educative speciale de la o vârstă cât mai fragedă. Programele de sprijin i educa ie timpurieț ș ț
pentru copiii de vârstă de până la ase ani trebuie dezvoltate sau reorientate pentru a promova dezvoltarea fizică,ș
intelectuală i socială, pentru a pregăti copilul pentru activitatea colară” (Declara ia de la Salamanca i direc iileș ș ț ș ț
de ac iune în domeniul educa iei speciale, 1999, 18).ț ț

O astfel de abordare a elevilor cu CES presupune realizarea unui demers didactic bazat pe principiul
etichetării i segregării.ș

Conceptul  educa ie incluzivă a luat  na tere ca răspuns la abordările tradi ionale i  perimate,  conformț ș ț ș
cărora  anumite  categorii  de  copii  au  fost  exclu i  din  colile  de  masă  din  motivul  dizabilită ii,ș ș ț
dificultă ilor/problemelor de invă are, vulnerabilită ii familiei sau din alte motive.ț ț ț

Educatia  incluziva  este  un  proces  în  continuă  evolu ie,  schimbare  i  îmbunătă ire  a  institu iilor  iț ș ț ț ș
sistemului de învă ământ pentru a face educa ia cât mai prietenoasă i benefică pentru to i copiii.  Ea impuneț ț ș ț
flexibilizarea sistemului de învă ământ, pentru ca acesta să fie adecvat cerin elor oricărui elev, un efort continuuț ț
de  identificare  i  eliminare  a  barierelor  din  calea  accesului  copiilor  la  educa ie,  participarea  la  procesulș ț
educa ional, precum i realizarea performan elor academice i socialeț ș ț ș

Scopul proiectului:
 Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, precum şi la 

schimbarea mentalităţilor şi atitudinii elevilor, cadrelor didactice faţă de aceştia; mijlocirea de către elevii 
din şcoala de masă a unei bune integrări sociale a elevilor cu CES prin implicare directă în formarea 
autonomiei personale a acestora

Obiective generale:
1. Stimularea mentală, integrarea socială şi dezvoltarea mai amplă a abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin 

activităţi recuperativeș
2. Realizarea educaţiei pentu toleranţă, promovarea înţelegerii şi a receptivităţii faţă de calităţile şi defectele 

celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare;
3. Includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală;
4. Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor interesaţi în programul  educaţional de 

activităţi ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;
5. Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi de la şcoala de masă cu 

programe şcolare diferite şi cei din învăţământul special, pentru ai ajuta pe cei din urmă în procesul de formare
a autonomiei personale;
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6. Încurajarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica activităţilor de voluntariat 
desfăşurate cu copii cu nevoi speciale, în scopul susţinerii procesului de integrare socială şi dezvoltare 
educaţională.

                                                                 
Durata proiectului:

  Proiectul se derulează pe parcursul anilor colari __________ i ______________, conform calendaruluiș ș
activită ilor.ț

Grupul ţintă:
 Beneficiari direc iț :

Grupul intă al proiectului este format din elevi cu CES integraţi în învăţământul de masă din scolileț
partenere din Sectorul _______, Bucure ti;ș

 Beneficiari indirec iț :
Părin ii/reprezentan i legali ai elevilor participan i în proiect, cadrele didactice participante, consilieriț ț ț
colari, reprezentanţi ai comunităţii localeș

Criterii de succes în activitatea şcolară pentru: 
 ELEVI:

 să se implice activ în activităţile de învăţare stabilite;
 să fie sprijiniţi prin diverse terapii recuperatorii în socializarea lor; 
 să fie sprijiniţi în învăţare atât cât este nevoie, ţinând cont de poten ialul propriu. ț

 CADRE DIDACTICE:
 atitudinea pozitivă a profesorilor faţă de elevi, înţelegerea nevoilor educaţionale ale elevilor cu CES, 
 să-şi adapteze lecţiile în funcţie de gradul de deficien ă al elevilor;ț
 managementul clasei, inclusiv aranjarea mobilierului să faciliteze forme flexibile de instruire şi lucru pe 

grupe de nivel; 
 observarea comportamentului elevilor în activităţile organizate;
 îmbunătăţirea şi motivarea învăţarii prin găsirea de metode si strategii potrivite elevului. 

 PĂRINŢI: 
 să-şi accepte copiii aşa cum sunt;
 să contribuie la deciziile privind educarea copiilor lor prin continuarea prgramului de sprijin;
 să ac ioneze ca parteneri ai şcolii in interesul major al copiilor; ț

 COMUNITATEA: 
 să finan eze şi să sprijine măsurile şi planurile abilitatea a elvilor cu CES integra i.ț ț

Rezultate aşteptate:
 Dezvoltarea unor atitudini pozitive fa ă de problemele educative ale elevilor cu dificultă i cognitive i de ț ț ș

învă are, dar i eliminarea discriminării de orice naturăț ș
 Pregătirea elevilor i a familiilor lor pentru integrarea progresivă în învă ământul de masă în scopul ș ț

prevenirii abandonului colarș
 Aplicarea unor cuno tin e, priceperi, deprinderi învă ate în situa ii diverse: vizite, activită i, jocuri, etc.ș ț ț ț ț
 Dezvoltarea abilită ilor sociale adecvate vârstei, care să-i ajute în integrarea în toate mediile ț
 Modelarea comportamentală a copiilor i dezvoltarea abilită ilor de joc, comunicare i socializareș ț ș
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 Aasigurarea unei calităţi superioare întregii activităţi de informare, educare, terapie şi recuperare, 
socializare şi integrare 

 Consolidara mentalităţile şi comportamentele care promovează calitatea 
 Necesitatea perfecţionării sistemului educaţional, ale cărui atribute esenţiale să fie modernitatea, 

caracterul integrativ, dinamismul şi flexibilitatea
 Consolidarea şi modernizarea continuă a bazei materiale şi asigurarea unui ambient de lucru 

corespunzător
 Creşterea exigenţei în selecţia, promovarea şi punerea în practică a tuturor resurselor de natură umană 

(personal didactic, elevi) şi material
 Necesitatea axării activităţilor pe elev şi transformarea acestuia într-un partener al cadrului didactic, prin 

trecerea de la atitudini pasive, de inactivitate, la atitudini active de participare
 Realizarea unor relaţii interumane optime prin metode şi tehnici educative viabile, pentru punerea în 

evidenţă a valorilor umane, a profesionalismului, moralităţii, credinţei şi demnităţii factorului uman
 Abordarea etică a serviciilor educaţionale prin aplicarea unor coduri deontologice pentru toţi angajaţii
 Introducerea la toate nivelele, în funcţie de cerinţe, a programelor individuale de intervenţie curriculară
 Cunoaşterea, respectarea şi valorizarea diversităţii culturale
 Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea calităţii.

Evaluarea proiectului 
 Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor obţinute de elevi la activită ile propuse în programul de ț

activităţi
 Furnizarea de sprijin educational si integrare specifica pentru elevii cu dizabilitati in scopul asigurarii 

incluziunii si accesului la o educatie de calitate, a unei cuprinderi efective a copiilor cu dizabilitati in 
sistemul educativ si incetarea discriminarii copiilor cu dizabilitati prin oferirea unui cadru care sa ii ajute 
la incluziune, nu izolare

 Aplicarea şi respectarea principiilor „şanse egale pentru toţi” plecând de la premiza că diferenţele dintre 
oameni sunt normale, că învăţământul trebuie să se adapteze la aceste diferenţe şi la cerinţele educative 
speciale care derivă din ele şi nu copilul să fie obligat să se adapteze unor aserţiuni prefabricate privind 
scopul şi natura învăţământului.

Diseminarea rezultatelor:
 Dezbateri cu părinţii, cadrele didactice, elevii şi reprezentanţi ai organismelor locale
 Afişe de informare în şcoală şi în localitate cu privire la serviciile oferite
 Activită i de consiliere psihoeducationala a tuturor factorilor implic iț ț
 Realizarea unor pliante cu oferta educa ională a şcoliiț
 Promovarea dialogului i a comunicării între partenerii implica i în proiect, cunoa terea i acceptarea ș ț ș ș

reciprocă
 Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de în elegere a copiilor cu CES, care să contribuie la ț

incluziunea socială a acestora
 Adaptarea activită ilor educative la necesită ile fiecărui copil în parte, contribuin astfel la cre terea ț ț ș

accesului copiilor cu CES la educa ie în învă ământul de masă.ț ț

Sustenabilitatea proiectului
Continuitatea proiectului va fi asigurată de:

 continuarea proiectelor ce pot duce la îmbunătăţirea actului educaţional
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 continuarea anuală a activităţilor de colaborare şcoală-părinţi
 menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului
 extinderea bunelor practice prin transformarea în proiect judeţean sau naţional
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PROIECT EDUCA IONALȚ
Sărbătoarea Dovleacului

Autor : Prof. Relea Adina Elena
coala : Centrul colar de Educa ie Incluzivă nr. 1 BacăuȘ Ș ț

COORDONATORI PROIECT: 
 Mihăescu Anca
 Relea Adina

Argument
Legenda dovleacului

De-a lungul timpului s-au dezvoltat o serie de simboluri i obiecte artizanale asociate sărbătorii de Halloween. ș
Dovleacul, sombolul Hallowen-ului, îl are drept personaj principal pe Jack O Lantern, un zgârcit ce a fost 
metamorfozat în celebrul dovleac.

Personajul obi nuia să le joace feste des tuturor, ba chiar să îl provoace pe însu i diavolul. Atunci când el ș ș
moare, se închid por ile Raiului i însu i diavolul refuză să îl primească în iad. Jack O Lantern se sperie i îi cere ț ț ș ș
doar o călăuză pentru a merge prin întuneric, însă el prime te un felinar, unealtă ce mai târziu are să îi devină ș
călăuză pentru eternitate.

Obiective 
 Organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ;
 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;
 participarea este liber consimţită, necondiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susţinută;
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
 sunt caracterizate de optimism şi umor;

Grup intă :ț
 Elevii clasei a III –a A
 Elevii clasei a III –a B
 Elevii clasei a IV –a A

       Resurse umane : 
     Elevii Centrului colar de Educa ie Incluzivă nr. 1 Bacău i profesorii de la clasele implicate.Ș ț ș

      Resurse materiale : Dovleci, pensoane, acuarele, carioci, creioane colorate, foi colorate, lipici, fi e de lucru.ș

      Resurse temporale : 
     O zi – 20.10.2021
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      Locul de desfă urare :ș
     Centrul colar de Educa ie Incluzivă nr. 1 Bacău Ș ț

     Evaluarea proiectului : 
 Expozi ie cu lucrările elevilor ț
 Acordarea de diplome tutoror elevilor paticipan i ț
 Realizarea unui album cu poze din cadrul proiectului – Sărbătoarea Dovleacului!

Calendarul activită ilor : ț
Nr. 
Crt.

Activitatea propusă Locul de 
desfă urareș

Data Responsabili 

1 Dovleacul tampilat Ș
Materiale necesare:

- Acuarele
- Coli albe sau

colorate
- Măr
- Carton negru
- Lipici

Centrul 
colar de Ș

Educa ie ț
Incluzivă nr. 
1 Bacău

Prof. Mihăescu 
Anca

Prof. Relea 
Adina

2 Dovleceii săltăre i ț
Materiale necesare:

- Baloane
colorate
portocalii

- A ăț
- Vată
- Hârtie creponată verde
- Lipici 
- Be e de sârmă verzi ț

Centrul 
colar de Ș

Educa ie ț
Incluzivă nr. 
1 Bacău

Prof. Mihăescu 
Anca

Prof. Relea 
Adina 

3 Pictură pe dovleac 
Materiale necesare : 

- Dovleac
- Pensule
- Acuarele 
- Carioci 

Centrul 
colar de Ș

Educa ie ț
Incluzivă nr. 
1 Bacău

Prof. Mihăescu 
Anca

Prof. Relea 
Adina 
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PROIECT DE DEZVOLTARE SOCIO-EMO IONALĂȚ
„ÎMPREUNĂ VOM REU I ! ”Ș

Prof.Apostol Simona
                                     Prof.Macovei Mihaela

                                              Grădini a P.P.Nr.2, Pa caniț ș

PROGRAM LOCAL DE DEZVOLTARE SOCIO- EMOŢIONALĂ

„ ÎMPREUNĂ VOM REU I !”Ș

AN ŞCOLAR: 2020- 2021

Motto:
“Nu se poate concepe o bună adaptare la mediul şcolar fără dezvoltarea competenţelor

emoţionale şi sociale ale preşcolarilor. Potenţialul cognitiv rămâne nevalorificat fără abilităţi
socio- emoţionale, căci înainte de a gândi trebuie să interacţionăm.”

(Prof. Dr. Mircea Miclea)
    ARGUMENT:
     Pre colaritatea este perioada în care copiii  nu îşi  dezvoltă  şi consolidează doar socializarea,  ciș
dobândesc securitatea şi stima de sine necesare pentru a se integra unui mediu de învăţare formal.
     Rezultatele  obţinute  în  urma  cercetărilor  care  subliniază  rolul  central  al  abilităţilor  sociale  şi
emoţionale  ale  copiilor  în  obţinerea  succesului  şcolar  şi  a  unei  stări  de  bine,  precum şi  faptul  că
dizabilităţile  sociale  şi  emoţionale  se  asociază  cu  rezultate  negative  în  plan  şcolar  şi  social,
demonstrează necesitatea realizării unui program de învăţare socială şi emoţională care să fie introdus
timpuriu în curriculum preşcolar.
     Programul de educaţie timpurie „Da, poţi!” oferă instrumentele necesare atât grădiniţelor, cât şi
famiilor pentru a-i ajuta pe copii să- şi dezvolte abilităţile sociale şi emoţionale.
     Rezultatele pozitive obţinute în grădiniţele din municipiul Pa cani care au derulat programul „Da,ș
poiţ!” în anii colari preceden i sunt încurajatoare şi justifică extinderea programului în cât mai multeș ț
grădiniţe din judeţul Ia i.ș
DESCRIEREA PROGRAMULUI
GRUP ŢINTĂ 

 Copiii  preşcolari, grupa mare  din Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Pa cani ș
 Cadrele didactice din grădini ă  înscrise în program;ț
 Părinţii copiilor incluşi în program.

DURATA :  15 OCT.2020- 15 IUNIE 2021
RESURSE UMANE

 Cadre didactice:
Director prof. SPRIDON FLORENTINA
Educatoarele: APOSTOL SIMONA , MACOVEI MIHAELA
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Copiii preşcolari cu vârste cuprinse între 5- 6 ani;
 Părinţii copiilor;

RESURSE MATERIALE: 
 cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale
 aparat foto
 computer, imprimantă
 hârtie A4, xerox,  markere, carioca, creioane colorate, acuarele, fi e .ș

COORDONARE:
 Coordonator local: prof.înv.pre . APOSTOL SIMONA/ MACOVEI MIHAELAș

SCOPUL PROGRAMULUI
     Sprijinirea copiilor preşcolari  pentru a-şi dezvolta abilităţile sociale  şi emoţionale şi prevenirea
apariţiei dizabilităţilor sociale şi emoţionale.

OBIECTIVE SPECIFICE:
a) privind copiii preşcolari:

 Dezvoltarea optimă a abilităţilor sociale şi emoţionale ale copiilor preşcolari;
 Însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă, 

cum ar fi: acceptarea de sine, toleranţa mare la frustrare şi acceptarea necondiţionată a 
celorlalţi, încrederea în sine, perseverenţa.

b) privind cadrele didactice:
 Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat prin care să le dezvolte 

copiilor abilităţile socio-emoţionale: încredere, perseverenţă, organizare, înţelegere, 
rezistenţă şi responsabilitate;

 Încurajarea învăţării prin experienţierea relităţii, acest tip de învăţare asigurandu-le 
copiilor achiziţii durabile şi transferabile;

 Întreţinerea unei comunicări eficiente cu părinţii cu referire la sprijinirea aplicării 
curriculum-ului în sensul consolidării achiziţiilor emoţionale şi sociale şi acasă şi a le 
prezenta acestora procesul de dezvoltare şi optimizare socială şi emoţională utilizate în 
grădiniţă.

c) privind părinţii:
 Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea abilităţilor sociale şi 

emoţionale ale copiilor;
 Însuşirea de către părinţi a unor metode prin care să ofere suport pentru dezvoltarea 

abilităţilor sociale şi emoţionale ale propiilor copii.
d) privind coordonatorii:
- judeţeni:

 Promovarea programului;
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 Înscrierea grădiniţelor în program;
 Monitorizarea implementării programului în grădiniţe prin vizite şi întâlniri cu 

coordonatorii locali şi educatoarele;
 Evaluarea şi diseminarea

- locali:
 Coordonarea activităţilor planificate în cadrul programului;
 Realizarea unui portofoliu al programului care să fie pus la dispoziţie celor interesaţi;

MONITORIZARE I  EVALUAREȘ
Pe tot parcursul desfăşurării activităţilor, preşcolarii vor fi stimulaţi să participle efectiv şi afectiv

la  acestea,  să  manifeste  interes  în  abordarea  temelor  şi  implicare  în  lucru  cu  materialele  puse  la
dispoziţia lor.

Evaluarea  va  consta   în  aprecieri  verbale  ale  activitatii  proprii(autoevaluare)  i  a  celorlal i;ș ț
convorbiri; observarea sistematică a activită ii copiilor; discu ii individuale cu copiii; desene individualeț ț
i de echipă; fi e de lucru; realizarea de proiecte în grup; întrebări tematice; expunerea unor lucrări;ș ș

concurs;  lec ie  deschisă\serbare;  aprecierea  rezultatelor  prin  premii,  laude,  încurajări,  prin  ecusoaneț
(flori, iepura i, ursule i), medalii, diplome etcș ț
BENEFICIARI: Copiii din Grădini a cu Program Prelungit nr. 2ț
.IMPACTUL: 

Programul de dezvoltare socio- emoţională a copiilor preşcolari va determina dobândirea de către
copii a abilităţilor sociale şi emoţionale precum şi o mai bună conştientizare de către educatori şi părinţi
a ceea ce presupune o practică educaţională sau parentală eficientă şi angajarea acestora în procesul de
implementare a acestor practici.
 DISEMINARE
           Rezultatele programului, exemplele de bune practici ale grădiniţei vor fi făcute cunoscute tuturor
cadrelor didactice din judeţ precum şi comunităţii.

Dialogul  permanent  care  se  naşte  în  acţiunile  educative  propuse,  între  cadrele  didactice,
preşcolari, membri ai comunităţii locale nu este un simplu act de comunicare, ci de cunoaştere şi căutare
de soluţii la problemele ridicate.  Pentru a realiza  acest dialog vom coopera, în permanenţă, toţi cei
implicaţi în acest proiect.     

Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi, vom reuşi să realizăm  pe
deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de învăţare moderne, care să fie acceptate de
către copii. Plăcerea şi bucuria de a rezolva o situaţie, o problemă, de a stabili relaţii de prietenie şi
colaborare, vor face ca efortul depus pentru rezolvarea lor să  nu fie o povară.

Dezvoltarea  socială  şi  emoţională reprezintă  fundamentul  relaţiilor  şi  interacţiunilor  care dau
semnificaţie  experienţelor  copiilor  acasă,  la  grădiniţă,  în  comunitate.  Ea  influenţează  semnificativ
succesul copiilor în viaţă.
MEDIATIZARE (MONITORIZARE):

- Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice;
- Popularizarea proiectului prin avizierul grădiniţei i ăn miloacele mass-media locale . ș
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

DATA CONŢINUTURI MODALITAŢI
DE

REALIZARE

OBIECTIVE
PRIORITARE

EVALUARE/
COLABORA
TORI

NOIEMBRIE
2020

”Doresc  să  mă
prezint”

”Cum s-a
schimbat copilul

meu?”

-Convorbirea
tematică,
observarea

Schimb de
opinii între

părinţii copiilor
din grădiniţă

-să identifice 
caracteristicile 
personale prin care 
se deosebe te, se ș
aseamănă cu ceilal iț

Evaluare
ini ială/ț
Părin iț

DECEMBRIE
2020

”Pot să fac, nu
pot să fac”

,,Bradul
credincios”

-Joc didactic

- dramatizare

Să con tientizeze căș
oamenii au atât

puncte slabe cât iș
domenii în care sunt

foarte competen iț

- să trăiască senti-
mente de respect
faţă de sărbătorile

tradiţionale

Jurnalul grupei

Serbare/
Părinţii
copiilor

IANUARIE
2021

”Că elu a Ami neț ș
înva ă despre ț
reguli”

”Feti a curajoasă”ț

povestirea

-povestire

-să se familiarizeze 
cu regulile ce 
trebuiesc respectate 
în diferite situa iiț

-să  recunoască 
consecin ele ț
nerespectării 
regulilor

Fise de lucru

FEBRUARIE
2021

”Îmi prezint
prietenii: Ioana

cea Încrezătoare,

-prezentarea
celor cinci
păpu i dinș

- familiarizarea
copiilor cu cele 5

domenii ale

Fi e de coloratș
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Petre cel
Perseverent, Ovi
cel Organizat, Ina
cea În elegătoare,ț

Radu cel
Rezistent”

”Îmi prezint
cântecul preferat”

programul
educa ional ”Da,ț

po i!”ț

- audi ie CD  aț
cântecelor din

programul
educa ional ”Da,ț

po i!”ț

dezvoltării sociale iș
emo ionaleț

- să audieze 
cântecele, executând
diferite mi cări în ș
timp ce se cântă 
cântecele

Concurs/
Părin ii ț
copiilor 
implica i în ț
program

MARTIE
2021

”Povestea
broscu eiț
estoase”ț

”Pălăria  magică
pentru solu ii”ț

Povestea
educatoarei

Joc didactic

- să eticheteze 
corect reac iile ț
emo ionale ale ț
personajelor
-să privească o 
situa ie din mai ț
multe puncte de 
vedere

Rezolvare  de
probleme

APRILIE
2021

”Unde  au  fugit
jucăriile  de  un
copil?”

”Omul vesel, 
omul trist”

Lectură  după
imagini

Joc de rol

-să identifice 
posibile modalită i ț
de rezolvare a 
problemelor

-să identifice 
emo iile în func ie ț ț
de indicii non-
verbali

Discu iiț

MAI
2021

”Cutiile 
fermecate cu 
emo ii”ț

„Culorile
prieteniei”

Joc didactic

Joc de rol

-să asocieze o 
etichetă verbal 
expresiei emo ionaleț
din desen

-să exerseze 
abilită ile de ț
cooperare în joc

Completare  de
fi eș

2641



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

       BIBLIOGRAFIE
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 – 6/7 ani, 2008, MECTS
 Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor, fete şi băieţi, cu vârstă până la 7 ani, 2007, 

UNICEF
 Catrinel A. Ştefan, Kallaz Eva, 2007, Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari, Ghid 

practic pentru educatori, ASCR
 Vernon A., 2004, Dezvoltarea inteţigenţei emoţionale prin educaţie raţional-emotivă şi comportamentală, 

ASCR

PROIECT EDUCA IONALȚ

ATENT LA NEVOILE CELUILAT

  NI ULETE CARMEN FLORENTINAȚ
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COALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCANȘ

Scopul proiectului: Informarea copiilor în ceea ce prive te nevoile generale i specifice ale copiilor cuș ș
cerin e educative speciale, împrejurările în care ace tia au ajuns să aibă aceste deficien e, sentimentele pe careț ș ț
ace tia le trăiesc atunci când sunt respin i sau când nu se simt aprecia i.ș ș ț

Con tientizarea faptului că nimeni nu poate alege familia în care se na te, nu poate controla întru totulș ș
evenimentele nedorite ce pot duce la accidente care să producă dizabilită i fizice, emo ionale, intelectuale.ț ț

Cultivarea sentimentului de empatie, formarea unei atitudini de acceptare a fiecărei persoane în parte fără
a ine cont de mediul din care aceasta provine, de trăsăturile fizice sau intelectuale, etnie, religie etc.ț

 Activită i planificateț

I. Transmiterea unor informa ii pur teoreticeț

II. Jocuri pentru dezvoltarea empatiei

III. Lecturarea unor pove ti terapeuticeș

IV. Implicarea unor ONG-uri i personalită i publiceș ț

V. Activită i extra colare: activită i sportive, vizite, excursii, strângere de fonduri etc.ț ș ț

Atunci  când  un  copil  ajunge  să  cunoască  foarte  bine  no iunile  :  dizabilitate,  incapacitate,  cerin ă  educativăț ț
specială i implica iile pe care acestea le aduc în via a celor mai pu in noroco i, acesta se va raporta altfel la ceiș ț ț ț ș
din jur i atitudinea lui fa ă de oameni, în general, va fi una adecvată, de acceptare ,colaborare i de multe oriș ț ș
chiar de prietenie.

I.Transmiterea unor informa ii pur teoreticeț  despre:

coala incluzivăȘ

Empatia emo ională i empatia cognitivăț ș

Dizabilitate 

Identificarea tipologiei i aspectelor dizabilită ii ș ț

Handicap 

Nevoie specială

II. Jocuri pentru dezvoltarea empatiei

Scaunele muzicale.

 Folosi i  acest  ț joc  vechi  pentru  a  ridica  probleme de  incluziune  i  excludere.ș  În  primul  rând,  juca i  în  modț
tradi ional.ț  Când jocul s-a terminat, explica i că a i dori să încerca i o versiune diferită - de data aceasta obiectivulț ț ț
este să vă asigura i că nimeni nu este exclus.ț  Dacă toată lumea are unde să stea, grupul câ tigă.ș  Dacă cineva
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rămâne fără loc, grupul pierde. Când juca i, elimina i un scaun, dar nu un copil, de fiecare dată când muzica seț ț
opre te.ș  Elevii vor trebui să descopere modalită i creative de a încăpea cât mai mul i pe un scaun.ț ț

După aceea, discuta i despre diferen a dintre cele două experien e: Cum v-a i sim it să sta i pe margine?ț ț ț ț ț ț  Au mai
fost situa ii când ai fost pe margine în timp ce al i copii se jucau?ț ț  Cum te-ai sim it?ț  

Jocul Mâinilor strânse.

Acest joc oferă copiilor o metaforă pentru discutarea incluziunii i excluderii.ș  Începe i prin a explica faptul căț
grupul se va comporta ca i cum ar exclude pe cineva.ș  Pune i elevii să se ină de mână în cerc.ț ț  Un copil voluntar,
cel  din  afară,  încearcă  să  intre  în  cerc  prin  spa ii  între  oameni,  în  timp  ce  to i  ceilal i  încearcă  să-l  inăț ț ț ț
afară. Avertiza i copiii să fie blânzi atunci când bloca i exteriorul.ț ț  Când străinul intră în cerc, opre te jocul i cereș ș
alt voluntar. Ca variantă, pute i avea doi sau trei copii din afară simultan.ț  După ce a i jucat mai multe runde,ț
întreba i:ț  Ce  sim eai  să  fii  un  outsider?ț  A  vrut  cineva  să-i  lase  pe  cei  din  afara  cercului? I-ai  lăsat  să  se
strecoare? De ce da sau de ce nu? Te-ai sim it vreodată ca un străin la coală?ț ș  Când?

Cutia cu sentimente

Se cere copiilor să scrie o scurtă scrisoare despre felul în care s-au sim it în acea zi la coală, fără a o semna. Seț ș
introduc toate scrisorile într-o cutie iar la finalul zilei, în mod aleatoriu, fiecare copil va citi o scrisoare i vaș
propune solu ii sau va lăsa un comentariu frumos la problemele semnalate în scrisoare.ț

Să intrăm în pantofii celuilalt

Dacă vrei să- i  înve iț ț  copilul să-i  înteleagă pe cei în vârstă sau care au anumite deficiente (de văz,  auz etc.),
simula i una dintre următoarele situa ii. Spre exemplu, pune-i copilului în urechi ni te dopuri de vată, acoperă-iț ț ș
unul dintre ochi cu un petic negru (ca unui pirat), spune-i să-si acopere unul dintre ochi cu mâna sau roagă-l să- iș
pună niste mănu i mari, dintr-un material mai aspru sau din cauciuc (cu care îi va fi dificil să apuce obiecte).ș

Întreabă-l cum s-a sim it în momentul în care nu a auzit bine, nu a văzut aproape nimic (sau deloc) sau nu i-aț ș
putut folosi mâinile ca de obicei. În acest fel, copilul a avut posibilitatea de a se afla pentru câteva momente în
situa ia celor cu diverse probleme i, treptat,ț ș  va ajunge să-i în eleagă i chiar să- i dorească să-i ajute.ț ș ș

III. Citirea unor pove ti terapeuticeș

IV. Implicarea unor ONG-uri i a personalită ilor publiceș ț

Este important ca în demersul colii de a se adapta pentru a primi între zidurile sale fiecare copil în parte i pe to iș ș ț
la un loc, aceasta să apeleze i la spijin din exteriorș . 

Un partener de nădejde pot fi ONG-urile i Funda iile, care au experien ă în lupta împotriva rasismului, xenofobieș ț ț
i  a  tuturor  celorlalte  forme de  intoleran ă,  respingere.  Acestea  derulează  diferite  proiecte  prin  care  sprijinăș ț

comunită ile defavorizate, copiii cu nevoi speciale i alături de coală pot face ca adaptarea persoanelor cu CES laț ș ș
mediul colar să fie mult mai u oară.ș ș

V. Activită i extra colare: activită i sportive, vizite, excursii, strângere de fonduri etcț ș ț

Confec ionare decoruri în vederea comercialăzării, fondurile rezultate urmând a fi donate celor afla i în nevoie.ț ț
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Toate  aceste  activită i  pot  fi  desfă urate  cu  copiii  din  coala  primară,  de  gimnaziu  i  liceu  i  au  ca  scopț ș ș ș ș
dezvoltarea competen elor sociale ale alevilor în sensul de a accepta i integra în grupulmclasei pe fiecare elev înț ș
parte indiferent de caracteristicile fizice, psihice, sociale ale acestuia.

„Dacă mă uit la masele de oameni, la toţi cei care suferă, nu voi acţiona niciodată…Însă dacă mă uit spre unul
singur, o voi face,”  spunea Maica Tereza. Haideţi să-i urmăm sfatul, şi să începem cu un om de care să ne pese!

https://www.unicef.org/romania/ro/pachetul-educa%C8%9Bie-incluziv%C4%83-de-calitate

https://mecc.gov.md/sites/default/files/incluziunea_socio-
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Proiect educaţional
„Să cunoa tem emo iile Micului Prin ”ș ț ț

                                          
                                       Prof.inv.prescolar  MATEI DIANA 

                                                                                   Gradinita cu PP’Micul Print”nr22,Brasov 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
• beneficiarii direc i sunt pre colarii celor 7 grupe ,ț ș
• beneficiarii indirec i sunt părin ii pre colarilor implica i în proiect, cadrele didactice implicate înț ț ș ț
proiect, pre colarii celorlalte grupe din unitate, părin ii lor i cadrele didactice, comunitatea locală.ș ț ș
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
-  Septembrie  2019 -  Identificarea  nevoilor  beneficiarilor  i  a  gradului  de  interes  pentru  tematicaș
proiectului
- Septembrie - Octombrie 2019 - Stabilirea calendarului de activită i, a frecven ei acestora,  derularea iț ț ș
monitorizarea  programului 
- Octombrie 2019 -  Informarea beneficiarilor asupra activită ilor de proiect, a frecven ei acestora i  aț ț ș
modalită ilor de desfă urare a activită ilorț ș ț
- Octombrie 2019 – „Teatrul emo iilor”ț
- Noiembrie 2019 –„Bucuria” 
- Decembrie 2019  - „Bucuria, să ne reamintim ceea ce este important în via ă” ț
- Ianuarie 2020  – „Triste ea”ț
- Februarie 2020 - „Triste ea, să ne conectăm cu cei pe care îi iubim”ț
- Martie 2020 –„Furia”
-Aprilie  2020 - „Furia, să luptăm împotriva problemelor/ dificultă ilor”ț
- Mai 2020 –„Frica, să ne apărăm de pericole”
- Iunie 2020 - „Emo iile Micului Prin ” – concursț ț
- Iunie 2020 - Evaluarea rezultatelor i realizarea feed-back-ului din partea beneficiarilor indirec iș ț

        Descrierea activităţii principale;
Activitatea principală a proiectului este „Emo iile Micului Prin ”. În cadrul activită ii pre colariiț ț ț ș

vor  participa  la  un  concurs  care  va  avea  3  probe:  „Statuile  emo iilor”,  „Vocabularul  emo iilor”,ț ț
„Sunetele emo iilor”. Pre colarii pe parcursul celor trei probe vor demonstra că au învă at să manifesteț ș ț
receptivitate fa ă de trăirile afective ale celor din jur, să- i exprime deschis propriile trăiri afective, săț ș
exprime nuan at aceste trăiri afective.ț

     Impactul educativ estimat asupra grupului intă.ț
-Identificarea, con tientizarea i în elegerea emo iilor/ sentimentelor proprii, cât i exprimarea acestoraș ș ț ț ș
-Formarea capacită ii de a observa i de a intui emo iile/ sentimentele celorlal i în vederea dezvoltăriiț ș ț ț
unor rela ii sociale mai armonioase în cadrul grupului de pre colariț ș

PREZENTAREA PROIECTULUI
.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) 

Emo iile sunt parte integrantă a fiin ei umane. Oamenii, încă din copilărie,  comunică emo ional:ț ț ț
î i  arată  emo iile  prin  intermediul  expresiilor  faciale,  prin  schimbarea  tonului  vocii,  prin  mi cărileș ț ș
corporale i postura lor. În acela i timp sunt capabili să detecteze i să răspundă la emo ii variate aleș ș ș ț
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celor  care  îi  înconjoară.  Uneori,  emo iile  pot  fi  cu  adevărat  cople itoare  pentru  copiii  mici,  ei  potț ș
întâmpina dificultă i în a le în elege, în a le gestiona cu succes.ț ț

Dacă până acum se dădea o mai mare importan ă obiectivelor cognitive, ne dăm seama că trebuieț
să ne îndreptăm privirea i către sentimente i emo ii umane i să urmărim mai în profunzime obiectiveleș ș ț ș
afectiv-atitudinale.  De  aceea,  am ajuns  în  situa ia  de  a  vedea  o  mare  necesitate  în  “alfabetizarea”ț
emo ională a copiilor.ț

Ce presupune “alfabetizarea” emo ională a copiilor?ț
-să-i  ajutăm pe copii  să identifice în  mod corect  emo iile/  stările  emo ionale,  navigând în interiorulț ț
situa iilor de via ă pe care le întâlnesc,  în textele literare pe care le audiază,  în cântecele pe care leț ț
ascultă, etc...
-să eticheteze corect emo iile pe care le traiesc zi de zi în rela ie directă cu realitatea înconjurătoare, înț ț
rela iile interpersonale (cu covârsnicii, cu adul ii) în vederea dezvoltării inteligen ei emo ionale, dar i aț ț ț ț ș
celei intrapersonale. 

2. Scopul proiectului;
Familiarizarea pre colarilor cu rela ia dintre gând i emo ie în vederea asigurării unei formări/ș ț ș ț

dezvoltări socio-emo ionale armonioase care să conducă la elaborarea unor răspunsuri comportamentaleț
adecvate.

3. Obiectivele specifice ale proiectului;
a) PENTRU COPII:
-Dezvoltarea competen elor socio-emo ionale pornind de la experien a socială a pre colarului;ț ț ț ș
-Dezvoltarea capacită ii de a recep iona cu sensibilitate trăirile afective ale celorlal i;ț ț ț
-Dezvoltarea  unei  game  variate  i  nuan ate  de  trăiri  afective  pozitive,  cu  efecte  benefice  asupraș ț
motiva iei pentru activitate, pentru rela ia socială;ț ț
-Dezvoltarea capacită ilor de expresie  a trăirilor afective.ț
-Gestionarea corectă a stărilor emo ionaleț

b) PENTRU CADRELE DIDACTICE
-Con tientizarea importan ei educa iei socio-emo ionale la pre colari;ș ț ț ț ș
-Insu irea  unor  modalită i  noi  i  sănătoase  de  a  identifica  i  controla  stările  emo ionale  pe  care  leș ț ș ș ț
manifestă pre colarii;ș

c)PENTRU PARINTI SI ALTI FACTORI EDUCATIONALI
-Con tientizarea  părin ilor  i  a  altor  factori  educa ionali  privind rolul  lor  în  formarea i  dezvoltareaș ț ș ț ș
copiilor;
-Implicarea părin ilor i a factorilor educa ionali în activitatea grădini ei, în crearea unui mediu favorabilț ș ț ț
pentru aplicarea proiectului educa ional;ț

4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
Grupul intă este reprezentat  de pre colarii  grupelor mari din Grădini a cu Program Prelungitț ș ț

„MICUL PRIN ” nr. 22, Bra ov.Ț ș

5. Beneficiarii direc i i indirec iț ș ț ; 
Beneficiarii direc iț  sunt pre colarii celor 7 grupe ,ș

Beneficiarii indirec iț  sunt părin ii pre colarilor implica i în proiect, cadrele didactice participante laț ș ț
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proiect, comunitatea locală. 
Pre colarii  celorlalte  grupe  din  unitate,  părin ii  lor  i  cadrele  didactice  reprezintă  beneficiariiș ț ș

indirec i.ț

6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni);

Descrierea activităţilor:

Activitatea 1
a.Titlul  activităţii:  Identificarea  nevoilor  beneficiarilor  i  a  gradului  de  interes  pentru  tematicaș
proiectului
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2019
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : cadrele didactice, directorul unită ii ț
e.  Descrierea pe scurt a activită iiț :  În cadrul edin elor cu părin ii i în urma sondajelor efectuate deș ț ț ș
cadrele  didactice ,  se vor identifica nevoile beneficiarilor  i  interesul  acestora pentru activită ile  dinș ț
cadrul acestui proiect, realizându-se o statistică estimativă i ulterior o listă exactă a numărului celorș
care doresc să se implice în proiect. 

Activitatea 2
a.  Titlul  activităţii:  Stabilirea  calendarului  de  activită i,  a  frecven ei  acestora,   derularea  iț ț ș
monitorizarea  programului
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie – octombrie 2019
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : cadrele didactice, parteneri 
e.  Descrierea  pe scurt  a activită iiț :  Partenerii  educa ionali   stabilesc  un   calendar   de activită i  ,ț ț
respectiv o activitate pe lună, în perioada de cursuri, conform structurii anului colar 2019- 2020, iș ș
derulează activită ile conform programului. Cadrele didactice i coordonatorii proiectului monitorizeazăț ș
desfă urarea activită ilor i realizarea obiectivelor .ș ț ș

Activitatea 3
a.  Titlul activităţii: Informarea beneficiarilor asupra activită ilor de proiect, a frecven ei acestora i  aț ț ș
modalită ilor de desfă urare a activită ilorț ș ț
b. Data/perioada de desfăşurare: octombrie 2019
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
. Participanţi : cadrele didactice, părin ii ț
e.  Descrierea  pe scurt  a activită iiț : Beneficiarii  indirec i  (părin ii)  sunt  informa i  prin intermediulț ț ț
afi ajului  i  al  cadrelor  didactice  implicate  în  proiect  asupra  activită ilor,  a  frecven ei  acestora,  aș ș ț ț
modalită ilor de desfă urare i evaluare.ț ș ș

Activitatea 4
a. Titlul activităţii: „Teatrul emo iilor” ț
b. Data/perioada de desfăşurare: Octombrie 2019
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colarii, cadrele didactice, ș
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e. Descrierea pe scurt a activită iiț : În cadrul activită ii pre colarii vor fi pu i în situa ia de a identificaț ș ș ț
corect  emo iile  de bază (bucurie,  triste e,  furie,  frică,  dezgust,  surprindere,  anticipare)  pornind de laț ț
expresii faciale i alte expresii nonverbale prin care sunt afi ate/ ilustrate emo iile pe diferite cartona e.ș ș ț ș
Prin această activitate ne propunem să realizăm o evaluare ini ială a nivelului de cuno tinte pe careț ș
pre colarii de grupa mare îl au cu privire la emo ii/ sentimente (denumire, asociere corectă între mimică/ș ț
gestică specifică i denumire, reprezentarea emo iei printr-un desen etc ). ș ț

Activitatea 5
a. Titlul activităţii: Bucuria 
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2019
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colarii, cadrele didactice, ș
e. Descrierea pe scurt a activită iiț : În cadrul activită ii pre colarii vor audia povestea „Norul Bucurie”,ț ș
din volumul „Sentimentele  oamenilor  sunt  desenate pe cer” de Andreea Mihaela  Stan.  Prin această
activitate  ne  propunem  ca  pre colarii  să  manifeste  receptivitate  fa ă  de  con inutul  textului  literarș ț ț
analizând trăirea afectivă principală din text : BUCURIA, în contextul ei de manifestare. De asemenea,
ne propunem ca pre colarii  să asocieze corect emo ia cu situa ii  de via ă corespunzătoare,  dar i cuș ț ț ț ș
mimica i gestica aferente.ș

Activitatea 6
a. Titlul activităţii: „Bucuria, să ne reamintim ceea ce este important în via ă”ț
b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colarii, cadrele didactice, ș
e. Descrierea pe scurt a activită iiț : În cadrul activită ii pre colarii vor ilustra prin desen textul literearț ș
audiat  la  activitatea  anterioară,  realizându-se  o  expozi ie  cu  lucrările  acestora.  De  asemenea,  neț
propunem o evaluare de tip ,,Turul Galeriei,, pentru a fixa cuno tin ele acumulate.ș ț

Activitatea 7
a. Titlul activităţii: Triste eaț
b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 2020
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colarii, cadrele didacticeș
e. Descrierea pe scurt a activită iiț : În cadrul activită ii pre colarii vor vizualiza o serie de imagini careț ș
ilustrează semnificativ trăirea afectivă: TRISTE EA. Pe baza acestor imagini se va purta o discu ie cuȚ ț
copiii în care se va face apel la situa iile de via ă personale care au generat această stare emo ională.ț ț ț
Finalul  activită ii  se  va realiza  cu citirea/  audi ia  la  pick-up a  poeziei  „Gândăcelul”  sau „Că elu ulț ț ț ș
chiop” de Elena Farago.ș

Activitatea 8
a. Titlul activităţii: „Triste ea, să ne conectăm cu cei pe care îi iubim”ț
b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2020
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colarii, cadrele didacticeș
e.  Descrierea pe scurt a activită iiț : În cadrul activită ii pre colarii vor pune în scenă, sub forma unuiț ș
joc  de  rol  textele  audiate  anterior.  Se  va  pune  accentul  pe  limbajul  nonverbal  i  paraverbal  înș
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interpretare, pentru a atrage aten ia copiilor asupra mesajului ce stă dincolo de cuvinte.ț

Activitatea 9
a. Titlul activităţii: Furia
b. Data/perioada de desfăşurare: martie 2020
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colarii, cadrele didactice, ș
e. Descrierea pe scurt a activită iiț : Discu ia cu privire la furie va porni de la imaginea unui vulcan careț
erupe, ca o metaforă pentru emo ia: FURIE. După această analiză, în cadrul activită ii pre colarii vorț ț ș
consulta modele de gestionare eficientă a furiei, pornind de la ideea că se pot produce efecte negative
asupra sănătă ii i a stării de bine a oamenilor prin lipsa de stăpânire a furiei. ț ș

Activitatea 10
a. Titlul activităţii: „Furia, să luptăm împotriva problemelor/ dificultă ilor”ț
b. Data/perioada de desfăşurare:  aprilie 2020
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colarii, cadrele didacticeș
e. Descrierea pe scurt a activită iiț : În cadrul activită ii pre colarii vor desfă ura o activitate pe grupuriț ș ș
mici în care fiecare grup va avea o imagine sugestivă pentru emo ia FURIE. Pre colarilor li se va solicitaț ș
să analizeze imaginea i să gasească  solu ii de rezolvare pentru situa ia dată, punând în aplicare afi eleș ț ț ș
de calmare pe care le-au studiat anterior.

Activitatea 11
a. Titlul activităţii: „Frica, să ne apărăm de pericole”
b. Data/perioada de desfăşurare:  mai 2020
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colarii, cadrele didactice,ș
e. Descrierea pe scurt a activită iiț : În cadrul activită ii pre colarii vor desfă ura o activitate de lecturăț ș ș
după imagini după povestea „Dragonul albastru” punându-se accentul pe impactul negativ pe care îl
poate avea o necunoa tere a realită ii de către oameni, necunoa tere care poate genera anxietate, teamăș ț ș
generalizată. 

Activitatea 12
a. Titlul activităţii: „Emo iile Micului Prin ”ț ț
b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2020
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
d. Participanţi : pre colari, cadrele didactice,ș
e. Descrierea pe scurt a activită iiț : În cadrul activită ii pre colarii vor participa la un concurs care vaț ș
avea  3  probe:  „Statuile  emo iilor”,  „Vocabularul  emo iilor”,  „Sunetele  emo iilor”.  Pre colarii  peț ț ț ș
parcursul celor trei probe vor demonstra că au învă at să manifeste receptivitate fa ă de trăirile afectiveț ț
ale celor din jur, să- i exprime deschis propriile trăiri afective, să exprime nuan at aceste trăiri afective.ș ț

Activitatea 13
a. Titlul activităţii:  Evaluarea rezultatelor i realizarea feed-back-ului din partea beneficiarilor indirec iș ț
b. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2020
c. Locul desfăşurării: Grădini a cu Program Prelungit „MICUL PRIN ” nr.22ț Ț
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d. Participanţi :  director, partener educa ional, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părin ilorț ț
e. Descrierea pe scurt a activită iiț : Evaluarea rezultatelor proiectului se va face pe baza feed-back-ului
ob inut de la cadrele didactice implicate în proiect , pe de o parte, i de la părin i, pe de altă parte.ț ș ț
Cadrele didactice implicate în proiect vor evalua eficien a activită ilor de proiect i vor realiza sondajeț ț ș
pentru a ob ine un feed-back asupra gradului de satisfac ie al beneficiarilor îndirec i (părin i) , privindț ț ț ț
eficien a activită ilor de proiect.  Coordonatorii proiectului vor compara i analiza rezultatele ob inute înț ț ș ț
urma acestor evaluări i  sondaje i vor stabili gradul de îndeplinire a obiectivelor proiectului, precum iș ș ș
oportunitatea  continuării  acestuia  în  anul  colar  următor.  Proiectul  i  rezultatele  ob inute  vor  fiș ș ț
diseminate prin intermediul  panourilor de afi aj, a website-ului grădini ei, a paginii de facebook i înș ț ș
mass-media locală.

9. Rezultate calitative i cantitativeș  aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv impactul
proiectului asupra grupului intă, unită ii de învă ământ i comunită ii.ț ț ț ș ț
-50%  dintre  pre colari  vor  putea  identifica,  con tientiza  i  în elege  emo iile/  sentimentele  proprii,ș ș ș ț ț
exprimându- i deschis trăirile afective;ș
-50% dintre  pre colari  vor  putea  observa i  intui  emo iile/  sentimentele  celorlal i,  dezvoltând rela iiș ș ț ț ț
sociale mai armonioase în cadrul grupului;
- Prin indentificarea corectă a emo iilor/ sentimentelor pe care la trăiesc ei sau colegii lor, pre colarii vorț ș
putea să exprime stările afective, ceea ce ar conduce la optimizarea rela iilor din cadrul grupului.  ț

10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
- chestionare de identificare a gradului de cunoa tere a emo iilor pe care le manifestă  copiii lor,  care seș ț
vor aplica părintilor la începutul i sfâr itul proiectuluiș ș
- fi e de observare a comportamentului pre colarilor ș ș
- tabel cu participanţii fiecărei activită i ț
- album foto cu toate activită ile derulateț
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Proiect educa ional   ț
Ajută bătrânii de lângă tine

                                          Prof.înv.primar Matyas Gabriela
                                            c.Gimn.Nr.1 Bra ovȘ ș

                                                      Prof.înv.primar Horotan Sinziana
                                        c.Gimn.TarlungeniȘ

ARGUMENT
 Dacă vom învă a să avem grijă de bătrâni,de persoanele în vârstă,singure,bolnave,aflate în dificultate,deț

multe  ori  ignorate  de  rude,de  cei  apropia i,  atunci  copiii  no tri  vor  fi  educa i  să  fieț ș ț
buni,genero i,sensibili,omeno i,vor avea capacitatea să aprecieze faptele bune raportate la cele rele,să dezvolteș ș
atitudini  i  comportamente  pozitive  fa ă  de  persoanele  în  vârstă,  care  de  multe  ori  ajung  în  situa iiș ț ț
defavorabile,chiar de risc. 

Copiii no tri , ini ia i în acordarea ajutorului celor care au nevoie de ei, vor avea cugetul curat i vorș ț ț ș
cre te frumos,vor zburda prin iarba fragedă,vor ti să se bucure de păsările ce se înal ă spre cerul senin, de pe tiiș ș ț ș
ce vor mai înota în apele limpezi i de boabele de rouă ale dimine ilor......ș ț

Prin acest proiect, ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană,copiii să trăiască în relaţie cu cei din
jur,să-şi  dezvolte  stări  afective  pozitive,să  cunoască  aspecte  ale  vieţii  unor  persoane  singure,bolnave  sau
abandonate,stabilirea  unei  punţi  de  legătură  între  cele  două  medii  diferite  şi  adaptarea  comportamentului  la
cerinţele grupului cu care vine în contact. 

Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor trecători prin viaţă,să fim nepoţii pe care şi i-ar fi dorit,să le
deschidem uşa de Sfântul Nicolae, de Crăciun, de Paşte, să le aducem un strop de bucurie prin cântecele, poeziile,
dansurile şi inocenţa noastră. 

 Voluntariatul este o virtute,nu o obliga ie!ț
Importan a implementării acestui proiect ț

Ajutorarea i protejarea bătrânilor lipsi i de condi ii materiale care să le asigure o via ă decentă, dar iș ț ț ț ș
prezentarea unor momente artistice care să le aducă un zâmbet, măcar pentru o clipă, celor afla i în dificultate,ț
este o problemă care se adresează tuturor oamenilor i care trebuie să intereseze pe toată lumea : adul i i copii. ș ț ș

Noi , dascălii, trebuie să punem un mare accent pe acest lucru în educarea copiilor, pentru a ne putea
bucura împreună , de cei care sunt atât de .....trecători prin via ă .ț

SCOPUL PROIECTULUI:
 -Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă; 
 - Oferirea de sprijin umanitar persoanelor vârstnice aflate în dificultate ;

 OBIECTIVELE PROIECTULUI 
- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici; 

- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral; 

- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc;

--dezvoltarea unui comportament altruist,a dorinţei de îngrijire şi ocrotire a bătrânilor; 
- responsabilizarea copiilor şi părinţilor acestora prin implicarea în activităţi de voluntariat.

- să aprofundeze elementele de bază ale tradiţiilor române tiș
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- să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile sărbătorilor la români; 

- să-şi consolideze spiritul de întrajutorare pentru  cei nevoiaşi; 

- să confecţioneze felicitări pe care să le dăruiască; 

- oferirea unor pachete cu alimente, haine, fructe şi dulciuri celor nevoiaşi sau bolnavi; 

- să întâmpine sfintele sărbători ale Sfântului Nicolae, ale Naşterii Domnului, ale Pa telui, cu bucurie în suflet, cuș
dorin a de a ajuta; ț
- să-şi cultive comportamentul moral-civic. 

GRUP ŢINTĂ: 
-elevii coliiș
-cadre didactice
-părinti
BENEFICIARI :  bătrânii din Căminul de persoane vârstnice Sânpetru
DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI 
1 an şcolar
RESPONSABILI : cadrele didactice cuprinse în proiect
RESURSE UMANE: 
-copiii;
-cadrele didactice; 
-părinţii copiilor; 
-bătrânii Căminului 
RESURSE MATERIALE :
  -alimente ;
  - articole de îmbrăcăminte; 
  - dulciuri ;
   -carton și materiale reciclabile pentru felicitări i obiecte decorative;ș
 -aparat foto;
-radiocasetofon;
-camera video ;
-CD-uri cu negative pentru cântece;
-CD-uri cu muzică pentru dansuri , tradi ii i obiceiuri populare ;ț ș
-costume populare etc.
RESURSE FINANCIARE: 
- donaţii ale părinţilor ; 
- contribuţii ale cadrelor didactice; 
Mediatizarea s-a realizat atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia astfel: 
- prezentarea proiectului în cadrul Comisiei Metodice a învă ătorilor; ț
 -prezentarea proiectului în cadrul Cercului Pedagogic ;
- popularizarea activită ilor  prin articole în presa locală;ț

- popularizarea activită ilor  pe site-ul coliiț ș

Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 
- dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă 

-stabilirea unei relaţii de comunicare pentru a desfăşura împreună acţiuni civice; 
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-  creşterea  coeziunii  grupului  prin  participarea  copiilor  la  activităţi,  implicarea  lor  în  rezolvarea  sarcinilor
comune, interacţiunea lor în situaţii diverse; 

-  optimizarea  adaptării  la  cerinţele  şcolare  prin  exersarea  abilităţilor  sociale,  creşterea  stimei  de  sine  prin
asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului; 

- consolidarea parteneriatului şcoală-comunitate locală;
- manifestarea unui comportament atent, tolerant, civilizat în tot ceea ce întreprind ; 
- atragerea şi implicarea şcolarilor în acţiuni şi activităţi diversificate care să răspundă dorinţelor lor.

Modalităţi de monitorizare a proiectului: 
- portofoliu cuprinzând proiectul,  protocoalele activităţilor derulate, fotografii din timpul activităţilor,   CD cu
activităţi; 

- procese-verbale; 

- raportul final. 
Impactul proiectului: îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale. 
Resurse financiare: 

- costurile pentru realizarea pachetelor umanitare au fost suportate de părinţi i cadre didactice.ș

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
        -Activităţi de colectare de alimente, haine, fructe,  dulciuri :

  - Ghetutele lui Mos Nicolae

        -  Primi i cu Colindulț  ? 

        -  Mărti oare,măr i oare!ș ț ș

        -  Hristos A Înviat !

         -Adoptă un bunic !

         

 Activită i artistice prezentate bătrânilor din Căminul pentru persoanele vârstnice Sânpetruț :

-Atelier de crea ie- Copiii împreună cu bărânii confec ionează ghetu a lui Mo  Nicolaeț ț ț ș

-Copiii, părintii si cadrele didactice prezintă un program de colinde i obiceiuri de Crăciun  i Anul Nou;ș ș
Batrânii primesc daruri de la copii

- Atelier de crea ie- Elevii si bunicii confec ionează împreună măr i oare ț ț ț ș

 -Atelier de crea ie- Elevii si bunicii confec ionează împreună felicitări de Pa teț ț ș

             - Realizarea unei expozi iiț  în cadrul azilului de bătrâni cu obiectele realizate impreuna cu copiii

             -Atelier foto-realizarea de fotografii bunic-copil pe care le vor înrăma i le vor păstraș

              -Jurnalul meu-copiii dăruiesc bunicilor câte un jurnal în care au scris i ei impresii despre proiectș
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    Proiect educa ionalț
Povestea  mea, povestea ta, povestea noastră

Simina Olga
coala Gimnazială Specială-CRDEII, Cluj-NapocaȘ

Tipul de educaţie în care se încadrează:
Educaţie pentru societate : acţiuni de voluntariat şi filantropie
Tipul de proiect: Umanitar

Argument 
           Sărbătoarea Crăciunului  ne face întotdeauna să trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale. Ne
împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de a fi împreună şi a
deveni mai buni, mai generoşi. Să fii un educator bun, înseamnă să reuşeşti să formezi conduite morale,
să sădeşti în inimile copiilor dorinţa de a fi bun, milos, altruist cu ceilalţi şi aceasta se poate realiza
punându-i de la o vârstă  fragedă în situaţia de a face un gest nobil. Pornind de la aceste gânduri, ne-am
propus să desfăşurăm acest proiect în cadrul căruia să demarăm o acţiune umanitară pentru copiii de la
Şcoala  Gimnazială  Specială  –CRDEII,  din Cluj-Napoca,  implicând comunitatea  locală  în  acţiuni  de
strângere de fonduri, dar şi pe aceşti copii în activităţile proiectului,  pentru a le îmbogăţi  experienţa
socială şi a le forma deprinderi morale,  în acord cu noţiunile şi normele morale transmise în cadrul
activităţilor educative. Primele deprinderi morale însuşite de copii se datoresc imitărilor persoanelor din
jur, de aceea ne-am dorit ca noi, cadrele didactice, cu sprijinul părinţilor precum şi al altor cetăţeni din
comunitatea locală, să oferim un bun exemplu copiilor.

Descrierea proiectului
 Scopul proiectului:
Se  doreşte  sensibilizarea   comunităţii  faţă  de  nevoile  copiilor  de  la  Şcoala  Gimnazială  Specială  –
CRDEII  din  Cluj  Napoca  şi  oferirea  unor  momente  deosebite,  cu  ocazia  sărbătorilor  de  iarnă.  De
asemenea, prin acest proiect se urmăreşte implicarea acestor copii în activităţi de realizare a unor obiecte
decorative  şi  felicitări  cu  tematică  de  Crăciun,  precum şi  organizarea  unui  târg  pentru  promovarea
acestor produse.

Obiectivele proiectului:
Stimularea interesului faţă de tradiţiile şi obiceiurile românilor la marile sărbători religioase; 
Dezvoltarea abilităţii de cooperare şi lucrul în echipă;
Valorificarea potenţialului creativ al elevilor;
Formarea deprinderii de a utiliza materiale şi instrumente  de lucru noi în realizarea de produsee;
Valorificarea aptitudinilor artistice ale copiilor implicaţi în proiect;
Atragerea de fonduri pentru ajutorarea acestor copii prin implicarea în mod direct a comunităţii locale în
acţiuni umanitare.
 Grup intăț :
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Elevii de la  Şcoala  Gimnazială Specială –CRDEII 

 Perioada de desfăşurare:  decembrie 2021- februarie 2022

Continutul proiectului:
Confecţionarea unor costume necesare momentului artistic
 Pregătirea momentului artistic de către elevii clasei a VI-a C de la Şcoala Gimnazială Specială-CRDEII
Realizarea de obiecte decorative, felicitări, icoane pe sticlă, pentru Târgul de Crăciun
Realizarea spectacolului umanitar pe scena Cinema Mără tiș
Vânzare de obiecte în cadrul târgului amplasat în holul Cinema Mără tiș
Oferirea unor cadouri tinerilor de la Centrul de zi ,, Napoca Protheus” din Cluj-Napoca
Activită i  educative interactice cu tinerilor de la Centrul de zi ,, Napoca Protheus” ț

Resurse  materiale implicate:
 - Fonduri ob inute prin colectareț
 - Sponsorizări
- Obiecte confecţionate pentru Târgul de Crăciun

Resurse umane implicate:
- Directori
- Cadre didactice
- Elevi
- Studenţi
- Coordonatori  de asocia iiț
- Membri parteneri din alte institu ii colaboratoareț

Perioada 1-6 decembrie 2021:
-  pregătirea pliantelor, afişelor;
 - discuţii cu partenerii, părinţii şi cu comunitatea locală;
- pregătirea costumelor şi a momentului artistic
- confecţionarea obiectelor ce vor fi vândute în cadrul târgului

Perioada 7-22 decembrie 2021
pregătirea momentului artistic;
contactare mass-media;
contactare agenti economici;

22 decembrie 2022: prezentarea spectacolului şi oferirea de cadouri din partea organizatorilor copiilor
participanţi la acţiune; 
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10 ianuarie 2022: vizita cu elevii clasei a VI-a C la Centrul de zi ,,Napoca Protheus” din Cluj-Napoca iș
oferirea de cadouri tinerilor cu deficien e psihomotorii din aceste centruț
7 februarie 2022:  activitate  comună cu tinerii de la Centrul de zi ,, Napoca Protheus”  în care elevi vor
fi îndrumaţi în realizarea de felicitări i  mărţişoare pentru mameș ;

Rezultate a teptateș
       • La nivelul elevilor:
Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă, responsabilizarea individului în cadrul grupului;
Dezvoltarea  unei atitudini  pozitive  fa ă de sine,  ca persoană unică,  valoroasă,  dar i  faţă  de ceilal iț ș ț
semeni;
Optimizarea perspectivelor elevilor asupra propriului lor viitor;
Sărbatorirea Crăciunului fără lipsuri materiale
        • La nivelul membrilor parteneri:
Încurajarea colaborării diferitelor institu ii pentru finalizarea unui proiect de o mare amploare;ț
Încurajarea parteneriatelor educa ionale; ț
      Evaluare
Evaluare internă:
Dezbateri;
Predarea donaţiilor 
Fotografii;
Bugetul
surse de finanţare proprie;
surse de finanţare din bugetul agenţilor economici;
activitatea se desfăşoară în regim de voluntariat.
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PROIECT  EDUCAŢIONAL
TERRA, PLANETA VERDE
EDUCAŢIE  ECOLOGICĂ

COORDONATOR: 
                                                        Prof. Palade Iulian Hora iu- coala Gimnazială Nr. 9 Gala iț Ș ț

CATEGORIA ÎN CARE SE ÎNCADREAZA PROIECTUL: Educaţie ecologică/ 
Educaţie civică

ARGUMENT
Fiecare om poate deveni prieten al naturii, cu condiţia sǎ respecte legile naturii. Cum oamenii au nevoie de

prieteni, la fel şi natura are nevoie de prieteni. Noi, oamenii, trebuie sǎ înţelegem natura cu darurile şi binefacerile
ei. 

Când omul nu o respectǎ, natura se apǎrǎ şi riposteazǎ. De aceea, e imperios să informăm i să învă ăm despreș ț
reciclare selectivă, amenajarea spa iilor verzi, colectare de maculatură, de euri. ț ș
Compoziţia medie a deşeurilor menajere este următoarea:
- hârtie şi carton: 11 %;
- sticlă: 5 %;
- metale: 5 %;
- plastic: 10 %;
- textile: 5 %;
- deşeuri organice biodegradabile: 51 %;
- alte deşeuri: 13 %.

Cei 5 “R” ai reciclării:
 Refuzarea ambalajelor nefolositoare.
 Returnarea sticlelor folosite şi cumpărarea, pe cât posibil, a sticlelor returnabile.
 Refolosirea oricărui produs sau material ce poate fi utilizat din nou.
 Repararea obiectelor în loc de a cumpăra unele noi.
 Reciclarea a orice poate fi reciclat.

SCOP:
      Conştientizarea elevilor,  cadrelor  didactice  şi  a  comunităţii  locale  cu privire  la   importanţa  reciclării.
Valorizarea aptitudinilor şi competenţelor ecologice i artistice ale copiilor, ș colectarea i valorificarea materialelorș
reciclabile(dezvoltarea spiritului antreprenorial).
OBIECTIV GENERAL

Iniţierea  unui  parteneriat  între  coală  i  firme  specializate  în  recuperarea,  refolosirea  şi  reciclareaș ș
materialelor,  colaborarea  cu  specialişti  în  protecţia  mediului,   pǎrinţi,  parteneriat  în  cadrul  cǎruia  copiii  vor
participa la activitǎţi pentru protecţia mediului.

OBIECTIVE URMARITE:
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 Cultivarea dragostei pentru Terra şi a tuturor elementelor care intră în componenţa ei: ape, plante, animale, etc; 

 Sensibilizarea  şcolarilor în domeniul protecţiei mediului, sprijinirea lor în însuşirea unui set de valori, motivaţia 
şi dorinţa de a participa la acţiuni menite sǎ îmbunǎtǎţeascǎ condiţiile de mediu;

 Stimularea copiilor pentru a desfǎşura activitǎţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care contribuie la 
pǎstrarea sǎnǎtǎţii mediului în care trǎiesc (colectarea materialelor refolosibile, plantarea de pomi sau plante 
decorative pentru grădina colii, şi altele);ș

 Intensificarea colaborării între şcoală şi instituţiile angajate în mod direct în acţiunea de protejare a mediului 
înconjurător; 

 Însuşirea unor norme de comportament necesare pentru a asigura echilibrul dintre sănătatea individului, a 
societăţii şi a mediului;

 Stimularea imaginaţiei şi creativitǎţii artistico-plastice având ca mijloc de realizare materiale refolosibile.
GRUP ŢINTǍ:

 elevii  colii Gimnaziale Nr. 9 Gala i Ș ț
Proiectul se adreseazǎ şcolarilor din clasele P-VIII şi indirect îndrumǎtorilor acestora, cadrele didactice,

care organizeazǎ activită i extracurriculare cu tematicǎ ecologicǎ şi nu în ultimul rând, pǎrinţilor.ț
PARTENERI:  

 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALA IȚ
 DECATHLON

DURATA PROIECTULUI:  IANUARIE 2022- IUNIE 2022
COLABORATORI

 Părin i;ț
 Bibliotecar colar;ș
 Cadre didactice.

RESURSE UMANE:
 Cadrele didactice din cele două coli implicate(învǎ ǎtori, profesori dirigin i);ș ț ț
 Bibliotecarul colar;ș
 Pǎrin ii copiilor;ț
 Elevi ai claselor P-VIII;
 Parteneri locali care pot sprijini derularea proiectului.

REZULTATELE PROIECTULUI :
 grup de iniţiativă - acţiune în domeniul educaţiei pentru mediu;
 abilităţi specifice la nivelul elevilor din grupul ţintă;
 planuri de activităţi în domeniul educaţiei pentru mediu;
 materiale informative despre proiect şi activităţile sale;
 strategii eficiente de colectare de fonduri prin valorificarea materialelor colectate;
 punct documentar al şcolii (pentru educaţie ecologică);
 inventar de bune practici identificate prin proiect.

BENEFICIARII PROIECTULUI : 
 membrii grupului intă;ț
 cadrele didactice care vor participa la proiect;
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 partenerii unitătilor de învătămant, care se vor implica în proiect;
 elevii  care vor beneficia de rezultate ale proiectului;
 unitatea şcolară ca organizaţie;

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
A1. acţiuni extracurriculare cu caracter ecologic/de educaţie pentru mediu;
A2. elaborare Ppt cu materiale de informare;
A3. expoziţie de produse realizate prin proiect;
A4. acţiuni de diseminare.

PROGRAMUL ACTIVITǍŢILOR
PERIOADA DENUMIREA ACTIVITǍŢII
Ianuarie 2022 Mediatizarea proiectului

Prezentare Power-point- Biblioteca coliiș

Februarie 2022
Colectare i valorificareș
- colectare maculatură, pet-uri, DEE;
-valorificarea materialelor colectate.

Martie 2022
Concurs –expoziţie:
Reciclăm i creăm!ș
- expozi ie cu crea iile copiilor ob inute din materiale reciclate pe tema dată.ț ț ț

Aprilie 2022
Colectăm,  reciclăm, plantăm pomi şi flori şi ocrotim natura!
- colectare de maculatură, pet-uri, DEE, etc.
- plantare de flori i pomi în grădina colii.ș ș

Mai 2022
09.05-15.05.

SĂPTĂMÂNA NA IONALĂ A VOLUNTARIATULUIȚ
- organizarea unor activită i de voluntariat la nivelul fiecărei clase;ț
- colectare de maculatură, pet-uri, DEE, etc.

Iunie 2022 Ziua Mediului- 5 iunie
- prezentarea rezultatelor/produselor ob inute în proiect;ț
- premierea participanţilor la proiect.

EVALUAREA PROIECTULUI:
- Stabilirea nivelului de implicare din partea membrilor grupului intă;ț
- Cantitatea de de euri colectate;ș
- Expozi ii de lucrări plastice i fotografii;ț ș
- Acordarea de diplome de voluntariat paricipan ilor.ț
DISEMINAREA PROIECTULUI: pe pagina facebook a scolii; presa locală.
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PROIECT EDUCA IONALȚ

PROF. INCARI MARIAȘ
COALA  GIMNAZIALĂ NR. 1GURA HUMORULUIȘ

PANDEMIA NU OPRE TE OMENIAȘ
AN  ŞCOLAR: 2021 - 2022

A.                INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: coala Gimnazială Nr. 1,Gura HumoruluiȘ

Adresa completă Str. B-dul Bucovinei,Nr. 16

Nr. de telefon/fax  

Site şi adresă poştă electronică

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact)  Profesor incari MariaȘ

Numărul  cadrelor  didactice  participante  la  proiect/nr.  total  de
cadre didactice din unitate

 22/36

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect  220

Alte programe/proiecte organizate de unitatea aplicantă in ultimii
5 ani  (enumeraţi mai jos max. 5 titluri de proiecte, perioada de
desfăşurare şi finanţatorul)

 1.”  Târgul  de  toamnă  PENTRU  TINE,
PRIETEN  DRAG!  /  Octombrie
2019/comunitatea locala, parinti
2.”FEERIE DE IARNĂ”-serbare artistica
cu  scop
caritabil/decembrie,2019/comunitatea
locala
3.  PENTRU  TINE  ,PRIETEN
DRAG”/Aprilie,2019/Părin i, comunitateaț
locala.
4.  ”Tîrgul  de  măr i or”/februarieț ș
2019/comunitatea locala
5.  ”PANDEMIA  NU  OPE TEȘ
OMENIA”/Noiembrie,2021/părin iiț

B.                INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului :”PANDEMIA NU OPRE TE OMENIA”Ș

B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul:
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Proiect de voluntariat
Responsabilizare i activită i caritabileș ț  

B3: Ediţia nr..1
B4. Perioada de desfă urare ș
        Semestrul al II-lea (  martie-iunie2022)

C. REZUMATUL PROIECTULUI

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate;
Elevi: 220/Profesori :22.

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
- oameni ai străzii si copii aflati în grija Asocia iei ”Lumină Lină” Suceava( conform Contractului de parteneriatț
nr. 157/din29.11.2021)
- familii nevoia e din parohia Catedrala Na terea Maicii Domnului, Gura Humoruluiș ș
(conform Contracrului de colaborare 207/22.12 2021)
- elevii colii Gimnaziale Nr. 1, Gura HumoruluiȘ

      c.       Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfă uraș ;
               1. Măr i oare ”dulci i sănătoase”  donare de dulciuri i fructe pentru persoanele din     intitu iileț ș ș ș ț
partenere,, 1-10 martie,2022.     
               2. ”Dăruind vei dobândi”  aprilie,2022 , donare de alimente  specifice Postului Mare i Sf. ș Pa tiș
               3. Împreună, pentru viitor! – sponsorizarea unei excursii de o zi pentru copii nevoiasi de la una din
institu iile partenere.ț

a. Impactul  educativ estimat asupra grupului intă i asupra beneficiarilorț ș
- dezvoltarea sentimentelor de încredere , speran ă pentru viitor, empatie, omenie;ț
- formarea  competen elor  de analiza   a  nevoilor  comunită ii  din  care  fac  parte,  de  identificare  a  solutiilor  deț ț

rezolvare, formarea abilită ilor de a lucra în echipă.ț

            
D.      PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument 
  Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învăţare, atunci când există atât dorinţa de a învăţa din partea
voluntarului,  cât  şi  preocupare  pentru motivaţia  voluntarului  din partea  organizaţiei  la  care  acesta  activează.
Implicându-se în diverse proiecte şi activităţi, lucrând în echipa sau individual, confruntându-se cu diverse situaţii
şi  probleme,  voluntarii  dobândesc  implicit  noi  abilităţi,  noi  cunoştinţe,  noi  atitudini  -  într-un  cuvânt,  noi
competenţe. 
           În timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur şi pentru diverse subiecte cu impact comunitar este
cea mai evidentă motivaţie pentru a deveni voluntari, pentru mulţi tineri este deosebit de motivantă oportunitatea
de a dobândi noi abilităţi utile pentru a-şi găsi un loc de muncă sau posibilitatea de a explora diferite opţiuni de
carieră
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        . Activităţile de voluntariat pot avea un impact puternic asupra traiectoriei profesionale a unui tânăr. Dintre
toate tipurile de învăţare informală şi non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăţa, de
a te dezvolta şi de a împărtăşi cele învăţate.
      Studiile şi rapoartele de specialitate confirmă faptul că flexibilizarea programelor de educaţie în care să fie
implicate deopotrivă şcoala, familia, şi comunitatea  reduc considerabil factorii de risc în părăsirea şcolii şi cresc
şansele reintegrării şcolare a copiilor aflaţi în dificultate.Atât experienţa diacronică, cât şi ştiinţa timpului nostru
ne  demonstrează  că  nu  există  un  „buton”,  al  motivaţiei  pe  care  să  apăsăm   atunci  când  dorim.  Motivaţia
educaţională se naşte nu doar în contextul unui complex de factori şi procese interne, ci şi cu concursul unei suite
de factori externi. Factorii interni cuprind atât trăsături înnăscute (vârstă, temperament, gen, stare generală de
sănătate), cât şi dobândite (valori, credinţe, cunoştinţe, imagine despre sine, despre lume, convingeri legate de
eficienţa personală.  Factorii  externi se referă la acele influenţe contextuale generale sau specifice cum ar fi:
mediul socio-cultural general, familia, prietenii..
De  aceea  am  considerat  oportun  acest  proiect  educaţional  în  vederea  evidenţierii  valorilor,  tradiţiilor  şi
obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi
dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român: credin a i omenia.ț ș  

D.2. Scopul proiectului;
- dezvoltarea responsabilită ii i implicării elevilor în ac iuni caritabile;ț ș ț
- consolidarea parteneriatului coală , familie, comunitate în vederea educării caracterului moral al elevilor caș
viitori cetă eni.ț

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;
-      cultivarea sentimentelor de preţuire şi dragoste faţă de Dumnezeu i de aproapele nostru aflat înș
dificultate;
     -     formarea unor virtuţi creştine şi a unor deprinderi de comportament moral i civic;ș
     -    consolidarea relaţiilor de colaborare între şcoală,  biserică, familie,  comunitate în scopul orientării  şi
aprecierii valorilor tradiţionale;
     -        încurajarea spiritului de creativitate şi colaborare în rândul participanţilor;
     -        socializarea şi culturalizarea elevilor şi a comunităţii;
     -         integrarea copiilor de vârstă şcolară şi formarea unei atitudini favorabile faţă de comunitate şi şcoală;
     -         identificarea elevilor cu nevoi special sau materiale şi a oamenilor nevoia i si venirea în sprijinul lorș
prin activită i de voluntariatț

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
        Asocia ia ” LUMINĂ LINA” SUCEAVA   gestionează un Centru de noapte pentru persoane fără adăpost iț ș
un Centru de zi pentru copii ” Sfânta Vineri”
        Parohia Catedrala Na terea Maicii Domnului consiliaza i ajuta bătrânii i familiile nevoiase din cuprinsulș ș ș
parohiei.
D.5. Beneficiarii direc i i indirec i; ț ș ț
         Beneficiari directi: persoanele asistate din institu iile partenere.ț
         Beneficiari indirecti : elevii  de la coala  Gimnaziala Nr. 1Ș
D.6. Durata proiectului;
        Semestrulul al II-lea  ( martie- iunie2022)
D.7. Descrierea activităţilor
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a. Titlul activităţii;
”Măr i oare dulci i sănătoase”ț ș ș
b. Data/perioada de desfăşurare;
   1-10 martie 2022

b. Locul desfăşurării;
coala Gimnaziala Nr. 1Ș

Asocia ia ”Lumină Lină”ț
c. Participanţi:

-elevi, cadre didactice, părin i, reprezentan i ai comunită ii, ț ț ț
e. Descrierea pe scurt a activită iiț
    Elevii institu iei ini iatoare vor colecta dulciuri si fructe pe care le vor dona copiilor din cadrul Asocia ieiț ț ț
”Lumină Lină ” Suceava, împreună cu mesaje de felicitare cu ocazia Zilei de 1 martie.    
D.8. Graficul activită ilor concrete: ț
- stabilirea comitetului de ini iativă –Consiliul elevilor;ț
- mediatizarea activită ii in coală;ț ș
- donarea, sortarea , ambalarea si transportul produselor;
- diseminarea activită ii i popularizarea rezultatelor.ț ș
  
. Titlul activităţii;
”Pentru tine, prieten drag!”
b. Data/perioada de desfăşurare;
  11-15 aprilie 2022

a. Locul desfăşurării;
coala Gimnaziala Nr. 1Ș

Asocia ia ”Lumină Lină”ț
Catedrala Na terea Maicii Domnului, Gura Humoruluiș

b. Participanţi:
-elevi, cadre didactice, părin i, reprezentan i ai comunită ii, ț ț ț
e. Descrierea pe scurt a activită iiț
    Elevii institu iei ini iatoare vor colecta alimente neperisabile specifice perioadeiPostului Mare i SF. Pa ti peț ț ș ș
care le vor dona persoanelor  din cadrul  ambelor institu ii partenere.    ț
D.8. Graficul activită ilor concrete: ț
- stabilirea comitetului de ini iativă –Consiliul elevilor;ț
- mediatizarea activită ii in coală;ț ș
- donarea, sortarea , ambalarea si transportul produselor;
- diseminarea activită ii i popularizarea rezultatelor.ț ș
  
. Titlul activităţii;
”Împreuna pentru viitor”
b. Data/perioada de desfăşurare;
  1 iunie 2022

a. Locul desfăşurării;
coala Gimnaziala Nr. 1Ș
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b. Participanţi:
-elevi, cadre didactice, părin i, reprezentan i ai comunită ii, ț ț ț
e. Descrierea pe scurt a activită iiț
    Elevii institu iei ini iatoare vor aduna bani identificând posibili sponsori i organizănd un spectacol caritabil deț ț ș
Ziua copilului . De fondurile colectate vor beneficia copii din parohie cu situa ii materiale precare pt.  o excursieț
de o zi .    
D.8. Graficul activită ilor concrete: ț
- stabilirea comitetului de ini iativă –Consiliul elevilor;ț
- mediatizarea activită ii in coală;ț ș
- organizarea evenimentului artistic (program de căntece /poezii;loca ie,data, etc)ț
- diseminarea activită ii i popularizarea rezultatelor.ț ș
  
D.9.Rezultate calitative i cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului,  ș inclusiv impactul
proiectului asupra grupului intă, unită ii de învă ământ i comunită ii. ț ț ț ș ț
-strîngerea unor cantită i semnificative de dulciuri i fructe ;ț ș
- confectionarea de măr i oare si felicitări specifice;ț ș
- mul umire, satisfac ie, formarea unei gândiri ra ionale i pozitive:ț ț ț ș
-formarea deprinderii de a ajuta,de a lucra în echipa.
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului

-     mese rotunde cu participarea celor implicaţi;
     -       portofoliu, albume, CD-uri;
D.11. Modalită i de asigurare a continuită ii /sustenabilită ii proiectului ț ț ț
       - sustenabilitatea proiectului este asigurată de dorin a elevilor i a părintilor de a implica ăn astfel de actiuniț ș
caritabile  ,arătată  în  numeroasele  actiuni  din  anii  anteriori  în  care  s-au  implicat  în  număr  mare.DE
asemenea  ,mizăm  pe  factorul  moral-religios  dezvoltat  în  zona  Bucovinei  si  exprimat  în  titlul  proiectului”
DĂRUIND VEI DOBÂNDI”
D.12. Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns  
        - riscurile care pot surveni în planul de răspuns sunt date de situatia pandemica de la momentul desfă urăriiș
activită ii.ț
D.13. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului 
     -  popularizarea aspectelor reuşite ale activităţilor
             pe site-ul şcolii şi în presa locală.
D.14. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului 
        - informatiile referitoare la institu iile partenere se regăsesc în Contractul de parteneriat încheiat, ata atț ș
prezentului proiect.
Asocia ia ”Lumină Lină” Suceavaț
Str. George Enescu, Nr. 50
Presedinte Mititelu Minu.
Catedrala Na terea Maicii Domnului,ș
Gura Humorului
Preot paroh Nuţu Mircea – 
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PROIECT DE VOLUNTARIAT INTERJUDE EANȚ

“De la suflet de copil către suflet  de copil!” 

  Prof. înv. primar Cojocaru Crina Maria,
coala Gimnazială Nr. 1 Gura HumoruluiȘ

Moto:
Mahatma Gandhi: Trebuie sa fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume.

An scolar: 2021-2022
Organizatori: coala Gimnazială Nr. 1 Gura HumoruluiȘ
                        Asocia ia umanitară ț “SUFLETE ALBASTRE”
TITLUL PROIECTULUI: „De la suflet de copil către suflet  de copil!”
PARTENERI :

 Asociaţia Părinţilor ,,Pro coala” - coala Gimnazială Nr. 1 Gura HumoruluiȘ Ș ;
 Cadrele didactice din învăţământul primar de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului

LOCUL DE DESFĂŞURARE:
  coala Gimnazială Nr. 1 Gura HumoruluiȘ
  Centrul de copii cu dizabilitati al Asociatiei “Suflete albastre”-Boto aniș
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: decembrie 2021 – august 2022
GRUPUL ŢINTĂ 
Beneficiari direcţi:

 30 de copii care sunt diagnostica i cu autism i care frecventează Centrul Asociatiei  ț ș “Suflete albastre”
Botosani;

 elevii claselor din învăţământul primar ai şcolii organizatoare;
 cadrele didactice din şcoala organizatoare;

Beneficiari indirecţi:
 părinţii elevilor;
 Asociaţia ,,Suflete albastre”-Botosani

RESURSE MATERIALE:
Contribuţii personale ale părinţilor copiilor colii Gimnaziale Nr. 1 Gura HumoruluiȘ
Materiale didactice pentru copiii cu autism, dulciuri, jucarii. 

OBIECTIVE: 
-integrarea a treizeci de copii cu tulburari din spectrul autist in colectivul de elevi ai colii Gimnaziale Nr.Ș
1 Gura Humorului, prin implicarea În activitati comune de joacă, art-therapy, activită i de grup;ț
-dezvoltarea empatiei, a toleran ei, a sentimentului de întrajutorare pentru 30 de copii cu diagnostic;ț
-dezvoltarea de noi competen e i abilită i în lucrul cu copiii cu tulburări psiho-cognitive i motorii ț ș ț ș

ACTIVITATI   PLANIFICATE:
 Decembrie  2021 –  „De la  suflet   de  copil  către  suflet   de  copil!”-colectare  de  cadouri  cu  ocazia

sarbatorii Craciunului;
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 Aprilie-mai 2022-  „Surprizele Iepurasului”- colectare de bunuri  materiale care vor constitui o bază
materiale pentru lucrul cu copii cu autism din centrul Asociatiei umanitare „Suflete albastre”-Botosani

 1 Iunie 2022 –„De ziua ta, î i dau în dar inima!”ț
-activitate  comună  a  elevilor  clasei  a  III-a  A ai  colii  Gimnaziale  Nr.  1  Gura  Humorului  cu  copiiiȘ
centrului Asocia iei “Suflete albastre”-Boto aniț ș  (Abilită ileț  vizate pentru a a fi dezvoltate de către copiii
cu nevoi speciale sunt cele de socializare: “Salută, mul ume te, a teaptă rândul, împarte jucăriile, respectăț ș ș
regula”, etc) 
-actiune cultural artistică pentru copiii cu autism ai Asociatiei umanitare „Suflete albastre”-Botosani

Coordonatori de proiect: 
Prof. înv.primar Crina Cojocaru- coala Gimnazială Nr. 1 Gura HumoruluiȘ
Consilier educativ-Rusu Eugenia- coala Gimnazială Nr. 1 Gura HumoruluiȘ
Psihoterapeut-Rodica Parfenov-Asocia ia „Suflete albastreț ”-Boto aniș
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PROIECT  EDUCATIONAL

MOMENTE MAGICE PENTRU BUNICII NOSTRI

Prof.  NICULINA  MUNTEANU 
Scoala Gimnazială  Viceamiral Ioan Murgescuˮ ˮ

localitatea Valu lui Traian, judetul Constanţa

Motto :  
„Fericit, ori nefericit, omul are nevoie de alt om,

 căci nu trăieşte decât pe jumătate când trăieşte doar pentru el”
                                                                                                       Jacques Delille

Echipa de proiect :

INITIATORI:                                                                                                                                                        
SCOALA GIMNAZIALA ”VICEAMIRAL IOAN MURGESCU”, cu sediul în loc. Valu lui Traian, jud. 
Constanţa    şi

 COLEGIUL TEHNIC DE MARINA ”ALEXANDRU IOAN CUZA”, Constanţa

PARTENERI:                                                                                                                             
 COLEGIUL AGRICOL ”POARTA ALBA”
 COLEGIUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE LEONIDA” 
 DIREC IA GENERALĂ DE ASISTEN Ă SOCIALĂ I PROTEC IA COPILULUI CONSTANTA Ț Ț Ș Ț

Durata proiectului :  - 2017-2019

Scopul proiectului :  
           Organizarea în parteneriat a unor acţiuni şi evenimente cu caracter social, educativ, cultural, etc., pentru 
formarea unui comportament pozitiv faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

Grup ţintă :
Beneficiarii direcţi :
 -  102 persoane vârstnice din Centrul de îngrijire şi asistenţă Poarta Albă;
 -  20 de elevi voluntari SNAC de la Scoala Gimnazială V. I. Murgescu  , din clasele V-VIII;ˮ ˮ
 -  20 de elevi voluntari SNAC de la Colegiul Tehnic de Marină  A. I. Cuza  , din cls IX-XII;ˮ ˮ
 -  20 de elevi voluntari SNAC de la Colegiul Agricol Poarta Albă  , din clasele V-XII;ˮ ˮ
 -  20 de elevi voluntari SNAC de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida  , din clasele IX-XII;ˮ ˮ

Beneficiarii indirecţi :
 -  beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi elevii din instituţiile şcolare implicate, unde se va face diseminarea
proiectului  şi  se vor desfăşura activităţi  ce vor asigura sustenabilitatea proiectului,  comunitatea şi  autorităţile
locale, care prin proiectele propuse de elevi vor avea o imagine despre reamenajarea Centrului pentru persoane
vârstnice din Poarta Alba

Obiective :
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1. formarea morală şi spirituală a elevilor, a pregătirii  acestora  pentru  activităţile sociale, a cultivării spiritului
de caritate ca sursă generatoare de progres, a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, şi a preţuirii vieţii 

2. dezvoltarea abilităţilor  de comunicare  eficientă şi a lucrului în echipă

Rezultate asteptate :
- creşterea stimei de sine ;
- responsabilizarea elevilor şi cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni comunitare ;
- promovarea imaginii şcolii în comunitate ;
- întărirea parteneriatului cu alte instituţii şcolare ;

Modalităţi de realizare :
- Echipa de proiect va realiza materialele informative pentru promovarea proiectului ;
- Elevii voluntari şi cadrele didactice voluntare se vor întâlni şi vor comunica constant (conform graficului 

stabilit) ;
- Participarea la activităţi specifice sărbătorilor creştine: Naşterea Domnului (Crăciunul) şi Sfânta Inviere a 

Domnului (Paştele), dar şi a altor sărbători, precum cea de 8 Martie şi cea de 1 oct, când se serbează Ziua 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice;

- Constituirea de grupe mixte de elevi pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor prevăzute în 
programele comune;

- Analiza, pe bază de rapoarte, a realizării obiectivelor comune, a respectării direcţiilor principale de 
colaborare şi a acţiunilor prevăzute în programele anuale convenite;

-  Pentru buna derulare a protocolului, părţile semnatare vor constitui grupe mixte de lucru şi vor desemna 
persoanele responsabile, care vor asigura schimbul reciproc de informaţii şi date specifice;

   Modalităţi de promovare şi diseminare : 
- elaborarea unui afiş, cu scopul de a informa elevii în legătură cu activităţile proiectului şi cu modalităţile de 

implicare a  acestora;
- redactarea unor articole, interviuri ale voluntarilor, ce vor fi publicate pe pagina oficială a şcolilor implicate 

în proiect (elaborarea de scurte povestiri a activităţilor derulate de către fiecare şcoală participantă la 
proiect);

- redactarea unor comunicate de presă;
- prin intermediul site-urilor educaţionale;

Modalităţi de monitorizare şi evaluare :
- întâlniri lunare ale echipelor de proiect ;
- chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice;
- procese-verbale încheiate în urma desfaşurării activităţilor;
- raport de evaluare finală ;

Impactul proiectului :
- Imbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale.
      Proiectul aduce în prim plan valori şi principii precum: activităţi în folosul comunităţii, bucurie, bunătate,
bunăvoinţă,  colaborare,  dăruire,  dezvoltare personală,  donare,  echipă,  empatie,  entuziasm, prietenie,  fericire,
implicare, iniţiativă, responsabilitate, schimbare, solidaritate, speranţă, sprijin, toleranţă.
- Schimbări de percep ie i comportament ale elevilor participan i la activitătile proiectului în ceea ce prive te ț ș ț ș

voluntariatul şi cetăţenia activă, respectiv dobândirea altor competen e (comunicare, management personal şiț
de grup, initiativă)

- Schimbarea perceptiei elevilor despre voluntariat, să înteleagă că participarea la acest proiect le conferă 
statutul de membru al unei comunităţi valoroase şi unice prin formă şi conţinut, şi să perceapă importanţa pe
termen lung a schimbărilor produse.

2669



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

   Produse ale proiectului : album cu fotografii, afişe, felicitări realizate de către elevi, etc.

Sustenabilitatea proiectului
- menţinerea legăturii cu Centrul pentru persoane vârstnice din Poarta Albă şi continuarea activităţii grupului 

de voluntari;
- mărirea echipei ce va fi asigurată de activitatea celor 20 voluntari din fiecare unitate şcolară care vor 

organiza în şcolile din Constanţa activităţi de voluntariat, unde vor prezenta experienţa câştigată în proiect, 
materialele proiectului şi studiile de caz prin care au identificat soluţii pentru problemele din comunitate 
(atragerea sprijinului autorităţilor locale şi a comunităţii locale, prin contracte de sposorizare şi acte de 
donaţie, etc.);

  Bugetul proiectului : 
- consumabilele utilizate pentru obţinerea diferitelor produse/ lucrări vor fi procurate de către şcolile 

partenere;
- produsele donate vor fi colectate de la elevii şcolilor implicate sau cumpărate din banii primiţi ca donaţii de 

la persoane fizice sau juridice ;

                                               CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR

NR.
CRT.

         DATA TEMA  ACTIVITĂŢII MODALITĂŢI  DE  REALIZARE

15.09 – 01.10. 2017  Dezbatere şi aplicare/ 
interpretare chestionare

►Identificarea nevoilor comunităţii

1. 01.10 – 15.10. 2017 Conceperea proiectului
„Momente magice pentru

bunicii noştri”

►Stabilirea participanţilor, a scopului, 
a obiectivelor şi a activităţilor din 
proiect.

2. 15.10 – 30.10. 2017 Lansarea proiectului
„Momente magice pentru

bunicii nostri”

►Prezentarea proiectului şi a 
obiectivelor urmărite de către acesta.

3. 01.11.2017 –  
30.08.2019

Desfăşurarea activităţilor
proiectului „Momente
magice pentru bunicii

nostri”

►Conform graficului stabilit

3.1 1.1 – 30.11.2017
01.11 – 30.11.2018

Workshop: Voluntariatul in
comunitate

►Discuţii despre importanţa 
voluntariatului in comunitate

3.2 1.2 – 30.11.2017
01.11 – 30.11.2018

’’Săptămâna legumelor şi
fructelor donate”

►Campania de informare şi colectarea 
de legume, fructe, zahăr, ulei, făină, 
orez, mălai, etc. 
►Transportarea şi donarea alimentelor 
colectate Centrului de Asistenţă şi 
Ingrijire ”Poarta Albă”

3.3 01.12 – 22.12.2017
01.12 – 22.12.2018

”In jurul bradului de
Crăciun”

►Program artistic de Crăciun (colinde 
şi poezii)
►Dăruirea de cadouri persoanelor 
vârstnice din Centrul de Asistenţă şi 
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Ingrijire „Poarta Albă” (fructe, dulciuri, 
felicitări şi papuci)

3.3 20.01 – 08.03. 2018
20.01 – 08.03. 2019

”La mulţi ani, dragă
doamnă!”

►Program artistic de Crăciun (colinde 
şi poezii)
►Dăruirea de cadouri persoanelor 
vârstnice din Centrul de Asistenţă şi 
Ingrijire „Poarta Albă” (fructe, dulciuri, 
felicitări şi flori realizate de elevi din 
hârtie creponată; materiale de igienă)

3.4 15.03 – 01.05.2018
15.03 – 01.05.2019

”Hristos a înviat!” ►Program artistic de Pa tiș
(cântece şi poezii specifice perioadei 
pascale)
►Dăruirea de cadouri persoanelor 
vârstnice din Centrul de Asistenţă şi 
Ingrijire „Poarta Albă” (fructe, dulciuri, 
felicitări şi haine)

3.5 01.05 - 30.06.2018
01.05 - 30.06.2019

Realizarea albumului de
fotografii (CD)

►Va fi realizat un mic album cu 
fotografii din toate activităţile 
desfăşurate în proiect.

3.6 01.08 – 15.08.2018
01.08 – 15.08.2019

Evaluarea şi diseminarea
proiectului

►Se va realiza evaluarea activităţilor 
proiectului şi se vor disemina rezultatele
obţinute
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PROIECT  EDUCA IONAL  „MÂINI HARNICE, MÂINI DARNICE”Ț

Prof. Miron Simona-Elena
coala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu”Ș
Localitatea Valu lui Traian, Jude ul Constan aț ț

Proiect educa ional jude ean - „Mâini harnice, mâini darnice”ț ț
Domeniul voluntariat

Perioada: noiembrie 2021 – august 2022
Tema: „O faptă bună în fiecare zi”

Institu ia coordonatoare:ț
 coala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu”Ș , cu sediul în localitatea Valu lui Traian, jude ul ț

Constan a, strada Mihai Eminescu, nr. 157, reprezentată legal prin domnul profesor Dedu Ionel, în calitate de ț
director i coordonatoarele proiectului, profesor Miron Simona-Simona i profesor Munteanu Niculinaș ș

Parteneri/colaboratori:
 Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, cu sediul în localitatea Mihai Viteazu, jude ul Constan a, strada ț ț

Principală nr. 40, reprezentată legal prin doamna profesor Borcan Mitu a, în calitate de director i coordonatorul ț ș
proiectului, profesor Orzan Constantin

 Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Constan a (DGASPC Constan a)ț ț ș ț ț ț , 
institu ie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Jude ean Constan a, cu sediul în ț ț ț
Constan a, strada Decebal nr. 22, reprezentată de Director General al D.G.A.S.P.C. Constan aț ț

Echipa de implementare a proiectului
Prof.Miron Simona-Elena
Prof. Munteanu Niculina
Prof. Dedu Ionel
Prof. Mirea Mirela
Prof. Avramescu Elena

Grup intă/beneficiariț
 Persoane vârstnice din Centrul de Îngrijire i asisten ă, copii din centre de plasament sau spitaliza i.ș ț ț

Scop
 Organizarea i desfă urarea în parteneriat a unor activită i i evenimente cu caracter social, educativ, ș ș ț ș

pentru formarea i dezvoltarea unui comportament pozitiv fa ă de sine i fa ă de ceilal i.ș ț ș ț ț

Obiective
 Formarea morală a elevilor, pregătirea acestora pentru activită ile sociale, dezvoltarea spiritului caritabil ț

i respectul fa ă de cei afla i în categorii sociale defavorizate ( persoane vârstnice, copii din centre de plasament ș ț ț
sau spitaliza i);ț

 Dezvoltarea abilită ilor de comunicare eficientă, de asumare a responsabilită ilor.ț ț

Argument
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Elevii  manifestă un interes deosebit pentru cunoa terea tradi iilor rom nilor,  a  credin elor strămo e tiș ț ȃ ț ș ș
legate de diverse evenimente din via a satului i sunt interesa i să folosească diferite materiale pentru a realizaț ș ț
produse simple, care să ilustreze astfel de momente (felicitări de Pa te, de Crăciun, 1 i 8 martie, măr i oare, etc).ș ș ț ș

Proiectul are ca scop formarea elevilor, prin dezvoltarea unor atitudini, comportamente, capacită i ce stauț
la baza sistemului de valori al fiecăruia. Astfel, prin activită ile propuse se urmăre te dezvoltarea spiritului deț ș
echipă,  de  competi ie  i  a  capacită ii  de  promovare i  evaluare  a  produselor  realizate,  prin organizarea unorț ș ț ș
expozi ii/târguri.ț

Oferirea obiectelor confec ionate i a celor achizi ionate dezvoltă generozitatea fa ă de ceilal i.ț ș ț ț ț

Resurse (umane, materiale, financiare, de timp)
 Umane: 

-20 de elevi de la coala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu”, din clasele V-VIII;Ș
-20 de elevi de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” , din clasele V-VIII;
-cadre didactice;

 Materiale: 
-consumabile utilizate pentru ob inerea  produselor vor fi asigurate de colile partenere;ț ș
-produsele donate vor fi colectate de la elevii colilor implicate.ș

 Financiare:
-dona ii de la persoane fiziceț

 De timp:
-pe tot parcursul proiectului

Activită iț

 ACTIVITATEA 1
 a. Titlul activită ii „Toamna î i umple cămara”ț ț
 b. Data/perioada de desfă urare: noiembrie 2021ș
 c. Locul desfă urării: Centrul de Îngrijire i asisten ă pentru persoane vârstniceș ș ț
 d. Participan i: 40 elevi, 10 cadre didactice coordonatoareț
 e. Descrierea pe scurt a activită ii:ț

Informarea i  colectarea alimentelor (fructe,  legume, ulei,  făină,  orez,  mălai,  zahăr).  Transportarea iș ș
donarea produselor colectate Centrului de Îngrijire i asisten ă pentru persoane vârstnice.ș ț

 ACTIVITATEA 2
 a. Titlul activită ii „Pregăti i ghetu ele!”ț ț ț
 b. Data/perioada de desfă urare: 2 - 6 decembrie 2021ș
 c. Locul desfă urării: Centrul de plasamentș
 d. Participan i: 20 elevi, 4 cadre didactice coordonatoareț
 e. Descrierea pe scurt a activită ii:ț

Voluntarii vor dona jucării, fructe, dulciuri, acestea vor fi expediate i oferite copiilor afla i în centrul deș ț
plasament.

 ACTIVITATEA 3
 a. Titlul activită ii „Am pornit să colindăm ”ț
 b. Data/perioada de desfă urare: 2 - 20 decembrie 2021ș
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 c. Locul desfă urării: Centrul de Îngrijire i asisten ă pentru persoane vârstniceș ș ț
 d. Participan i: 20 elevi, 4 cadre didactice coordonatoareț
 e. Descrierea pe scurt a activită ii:ț

Sus inerea unui scurt program artistic (interpretarea unor colinde). Elevii vor oferi cadouri persoanelorț
vârstnice din centru. Cadourile constau în felicitări confec ionate de elevi, fructe, dulciuri.ț

 ACTIVITATEA 4
 a. Titlul activită ii „Oferim un măr i or ”ț ț ș
 b. Data/perioada de desfă urare: 1 februarie – 8 martie 2022ș
 c. Locul desfă urării: Centrul de Îngrijire i asisten ă pentru persoane vârstniceș ș ț
 d. Participan i: 40 elevi, 10 cadre didactice coordonatoareț
 e. Descrierea pe scurt a activită ii:ț

Elevii  vor oferi  cadouri  persoanelor vârstnice din centru.  Cadourile constau în felicitări  i  măr i oareș ț ș
confec ionate de elevi, fructe, dulciuri.ț

 ACTIVITATEA 5
 a. Titlul activită ii „Hristos a înviat!”ț
 b. Data/perioada de desfă urare: 1 – 20 aprilie 2022ș
 c. Locul desfă urării: Centrul de plasamentș
 d. Participan i: 20 elevi, 4 cadre didactice coordonatoareț
 e. Descrierea pe scurt a activită ii:ț

Voluntarii vor dona jucării, fructe, dulciuri, acestea vor fi expediate i oferite copiilor afla i în centrul deș ț
plasament.

 ACTIVITATEA 6
 a. Titlul activită ii „La mul i ani, dragi copii!”ț ț
 b. Data/perioada de desfă urare: 15 mai – 1 iunie 2022ș
 c. Locul desfă urării: Spitalul Jude ean Constan aș ț ț
 d. Participan i: 20 elevi, 10 cadre didactice coordonatoareț
 e. Descrierea pe scurt a activită ii:ț

Voluntarii vor dona jucării, fructe, dulciuri, acestea vor fi expediate i oferite copiilor afla i spitaliza i.ș ț ț

Evaluare
 Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice;
 Procese – verbale încheiate în urma desfă urării activită ilor;ș ț
 Raport de evaluare finală.

Mediatizare
 Redactarea unor comunicate de presă.

Diseminare
 Realizarea unui afi ,  pentru a informa elevii  în legătură cu activită ile proiectului ;ș ț
 Elaborarea unor articole n care să se descrie pe scurt activită ile derulate i publicarea pe pagina oficială a ț ș

colilor implicate în proiect.ș

Sustenabilitate
 Continuarea activită ii grupului de voluntari;ț
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 Mărirea echipei prin atragerea altor coli în proiect. ș

PROTOCOL DE COLABORARE

Păr ile:ț
 coala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu”Ș , cu sediul în localitatea Valu lui Traian, jude ul ț

Constan a, strada Mihai Eminescu, nr. 157, reprezentată legal prin domnul profesor Dedu Ionel, în calitate de ț
director i coordonatoarele proiectului, profesor Miron Simona-Simona i profesor Munteanu Niculinaș ș
în calitate de institu ie ini iatoare a protocolului i următoarele institu ii partenere:ț ț ș ț

 Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, cu sediul în localitatea Mihai Viteazu, jude ul Constan a, strada ț ț
Principală nr. 40, reprezentată legal prin doamna profesor Borcan Mitu a, în calitate de director i coordonatorul ț ș
proiectului, profesor Orzan Constantin iș

 Direc ia Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Constan a (DGASPC Constan a)ț ț ș ț ț ț , 
institu ie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Jude ean Constan a, cu sediul în ț ț ț
Constan a, strada Decebal nr. 22, reprezentată de Director General al D.G.A.S.P.C. Constan aț ț

Au convenit asupra semnării prezentului protocol
Preambul
Cunoscând importan a implicării în activită i care vin în sprijinul persoanelor defavorizate, în vederea încurajăriiț ț
procesului de integrare socială i a formării comportamentul moral al elevilor, cele trei păr i convin ă colaborezeș ț ș
pe bază de parteneriat activ în domeniul civic.

Art. 1 Obiectul protocolului de colaborare
1. Dezvoltarea rela iei de colaborare între cele trei institu ii, în vederea derulării activită ilor/programelor în ț ț ț

cadrul proiectului educa ional ț „Mâini harnice, mâini darnice”, formarea morală a elevilor, pregătirea 
acestora pentru dezvoltarea spiritului caritabil i respectul fa ă de cei afla i în categorii sociale ș ț ț
defavorizate;

2. Organizarea i desfă urarea în parteneriat a unor activită i i evenimente cu caracter social, educativ, ș ș ț ș
pentru formarea i dezvoltarea unui comportament pozitiv fa ă de sine i fa ă de ceilal i;ș ț ș ț ț

3. Cultivarea abilită ilor de comunicare eficientă, de asumare a responsabilită ilor.ț ț

Art. 2 Direc iile de bază ale colaborăriiț
Scopul principal al acestui protocol de parteneriat între institu ii, îl prezintă:ț

1. Desfă urarea în parteneriat a activită ilor proiectului educa ional „Mâini harnice, mâini darnice”.ș ț ț
2. Implicarea elevilor cu vârste cuprinse între 10 15 ani în activită i de întrajutorare a persoanelor ț

defavorizate.

Art. 3 Rolul păr ilorț
A. Rolul institu iei ini iatoare:ț ț
1. coala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” Ș – de a desemna o persoană de contact, coordonator d-

na prof. Miron Simona-Elena – pentru rela ia cu Centrul de îngrijire i asisten ă, aflat în subordinea ț ș ț
DGSAPC Constan a.ț

2. De a propune Direc iei Generale de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului, Constan aț ț ș ț ț  participarea la
derularea de ac iuni comune, în vederea ajutorării  persoanelor defavorizate, la data i locul stabilite în ț ș
programul comun.
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3. De a coopta elevii din cele două coli în activită ile din proiectul educa ional „Mâini harnice, mâini ș ț ț
darnice”

4. De a organiza desfă urarea în bune condi ii a ac iunilor comune.ș ț ț
B. Rolul institu iilor partenere:ț
1. Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” –de a desemna o persoană de contact, coordonator d-nul prof. 

Orzan Constantin – pentru rela ia cu institu ia ini iatoare, men ionate la pct. A.ț ț ț ț
2. De a coopta elevii din Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, în activită ile din proiectul educa ional ț ț

„Mâini harnice, mâini darnice”.
3. Direc iei Generale de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului, Constan aț ț ș ț ț  – de a desemna o persoană 

de contct, coordonator – ef centru a Centrului de Îngrijire i Asisten ă, pentru rela ia cu institu ia colară ș ș ț ț ț ș
ini iatoare.ț

4. De a organiza desfă urarea în bune condi ii a activită ilor comune.ș ț ț

Art. 4 Metodologia de lucru
Păr ile semnatare convin asupra următoarelor modalită i de lucru:ț ț
1. Participarea la activită i specifice sărbătorilor cre tine: Sfântul Nicolae, Crăciunul, Pa tele dar i a altor ț ș ș ș

sărbători precum Ziua Interna ională a femeii-8 martie, Ziua Interna ională a copiilor-1 iunie.ț ț
2. Constituirea de grupe mixte de elevi pentru elaborarea i punerea în practică a ac iunilor prevăzute în ș ț

programele comune.
3. Analiza realizării obiectivelor comune, respectarea direc iilor principale de colaborare i a ac iunilor ț ș ț

prevăzute în programele convenite.
4. Pentru buna derulare a protocolului, păr ile vor constitui grupe mixte de lucru i vor desemna persoanele ț ș

responsabile, care vor asigara schimbul reciproc de informa ii i date specifice.ț ș

Art. 5 Litigii
Litigiile legate de încheierea, executarea, modificarea i  încetarea sau alte preten ii  care decurg din prezentulș ț
protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de solu ionare pe cale amiabilă.ț

Art.6 Rezilierea contractului
Constituie motiv de reziliere a prezentului contract, următoarele:
a. Nerespectarea de către păr ile contractante a prevederilor prezentului protocol;ț
b.  schimbarea  obiectivului  de  activitate  în  măsura  în  care  este  afectată  desfă urarea  activită ii  prevăzute  înș ț
protocol.

Art. 7 Încetarea protocolului
Constituie motiv de încetare a prezentului contract, următoarele:
a Acordul păr ilor pentru încetarea contractului;ț
b For a majoră, dacă este invocată.ț
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anun  scris,  cu minim o săptămână nainte de încetareaț
colaborării.

Art. 8 Dispozi ii finaleț
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru i acoperă întreaga activitate de realizare aș
obiectivelor comune stabilite.
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Protocolul are valabilitatea un an de la data semnării sale, cu prelungirea automată, pentru noi perioade de câte 1
an, dacă niciuna dintre pîr i nu notifică celeilalte păr i, cererea de încetare a valabilită ii sale, cu minim 30 de zileț ț ț
înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al păr ilor semnatare ori de câte oriț
acestea  convin  asupra  amendamentelor  propuse.  Partea  care  are  ini iativa  amendării  przentului  protocol  vaț
transmite celorlalte păr i, în scris, pentru analiză, modificările propuse.ț

PROIECT  EDUCA IONALȚ

PRIETENI DE PRETUTINDENI

Prof. Înv. Pre colar, Cristina Miclăuș ș

Lixeul Teoretic,,Ioan Buteanu,, omcuta Mare, MaramureȘ ș

„Violenţa este arma celor slabi.”  - Mahatma Gandhi

ARGUMENT 
Salvaţi  Copiii  România  promovează  şi  apără  drepturile  copilului  refugiat  sau  solicitant  de  azil,

considerând că fiecare copil,  indiferent de statutul legal  şi  de originea lui,  are drepturi  fundamentale pe care
autorităţile ţării în care se află trebuie să i le respecte cu prioritate. 

 Organizaţia Salvaţi Copiii este activă în domeniul azilului încă din 1995, derulând o serie de proiecte ce
oferă servicii  educaţionale şi sociale adresate nevoilor specifice copiilor solicitanţi  de azil, beneficiari ai  unei
forme de protecţie, minori neînsoţiţi sau refugiaţi relocaţi. În cei 27 de ani de activitate în domeniul azilului,
intervenţiile Salvaţi Copiii au pus accent cu prioritate pe asigurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi în una din
situaţiile de mai sus, iar activităţile principale au avut scopul de a facilita şederea acestora pe teritoriul României,
integrarea lor în societatea românească şi de a îmbunătăţi condiţiile de trai pentru copii şi familii. Peste 10 000 de
copii şi familiile acestora au beneficat de activităţi zilnice, asitenţă financiară, consiliere socială şi psihologică ,
suport material şi educaţional. 

SCOPUL 
 Facilitarea accesului la educaţie, acomodare culturală şi socială a copiilor solicitanţi 

de azil, refugiaţi, integrarea acestora în sistemul de învăţământ şi comunitate, prin 
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi culturale, educaţionale de interes comun. 

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI 
 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi culturale şi educaţionale de interes comun. 
 Întâlniri de lucru tematice între reprezentan ii Organiza iei Salva i Copiii, personalulț ț ț  
 Inspectoratului General pentru imigrări, elevii/ profesorii implicaţi în parteneriat i beneficiarii unorș  forme de

protec ieț  pe de altă parte. 
 Implementarea unor proiecte educa ionale educa ie interculturală, recunoscute i aprobate la nivel local ț ț ș
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 Ini ierea  unor  proiecte  zonale  care  vizează  domeniul  activită ilor  extra colare  i  care  sunt  relevante  dinț ț ș ș
perspectiva prevenirii  i  combaterii  abandonului  colar  i  a  părăsirii  timpurii  a  colii  sau pentru dezvoltareaș ș ș ș
personală a pre colarilor. ș

 Marcarea unor evenimente tradi ionale, culturale cu ocazia diferitelor sărbători prin activită i culturale, recreative,ț ț
creative, momente artistice, etc.

DURATA PARTENERIATULUI
 1 An colarș
 Parteneriatul  se  prelunge te  de  drept  cu  câte  un  an,  înainte  de  expirarea  valabilită ii  acestuia,  dacă  nu  suntș ț

notificări prealabile efectuate de oricare dintre păr i.ț  
 Men ionez că acest parteneriat se desfă oară de 4 ani. ț ș

GRUP ŢINTǍ 
 Copiii solicitan i de azil, refugia i ț ț caza i în Centrul Regional pentru Cazare i ț ș
 Proceduri pentru Solicitan ii de azilț  Maramure  ș
 Pre colarii G.P.P. Nr. 1 omcuta Mare ș Ș
 Elevi ai  Liceului Teoretic ,, Ioan Buteanu” Șomcuta Mare .

LOCA IA: Ț
Camera Copilului -Salva i Copiii România-dinCentru Regional pentru Cazare i Proceduri pentru Solicitan ii deț ș ț
azil Maramureș

• Liceul Teoretic,,Ioan Buteanu” omcuta MareȘ
• Grădini a cu Program Prelungit Nr.1 omcuta Mare.ț Ș

PĂR I IMPLICATE: Ț
 direcţi: copiii, educatoarele, reprezentan ii institu iilor partenere; ț ț
 indirecţi: grupul familial lărgit, comunitatea, solicitan i de azil.ț

      ETAPELE PROIECTULUI: 
 Stabilirea contactului între unităţi; 
 Desfăşurarea activităţilor conform  protocolului. 

RESURSELE PROIECTULUI:
UMANE: 
copiii grupelor, educatoarele, profesori, reprezentan i ONG-uri, reprezentan i ai Inspectoratului General pentruț ț
Imigran i,  reprezentan i  Salva i  Copiii  România,  părinţii  copiilor,  directorul,  reprezentan ii  Primăriei  i  aiț ț ț ț ș
Consiliului local; 

  MATERIALE: 
Imagini adecvate activită ilor desfă urate, ț ș aparat foto, materiale  necesare  realizării activităţilor artistico - plastice
şi practice, flipchart, video-proiector, 
Pliante, postere pe teme de incluziune socială i culturală. ș
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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: 
Proiectul se va  derula pe toată perioada  anului școlar în curs, constând în  întâlniri cu reprezentan ii partenerilorț
implica i  în proiectț , în vizite  la sediile institu iilor abilitateț , în realizarea unor lucrări tematice, concursuri, etc. 
Vom elabora un calendar de activităţi personalizat, ce va constitui anexa proiectului. 

METODE I TEHNICI DE LUCRU:Ș
Întâlniri de lucru, vizite, expuneri, dezbateri, expoziţii, albume  foto, programe artistice, concursuri pe teme de
educa ie incluzivă.ț

BENEFICIARI:
Pre colari, elevi, copii solicitan i de azil, părinţii acestora, colectivul grădiniţei,  comunitatea. ș ț

EVALUARE: 
Concursuri pe diferite teme;
Albume foto cu imagini din activită ile desfă urate;ț ș
Programe artistice cu con inut adecvat;ț
Publicarea pe site-ul unită ii, în ziar.ț
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Experiența  pozitivă  și  rezultatele  proiectului  vor  fi  aduse  la  cunoștința  întregii  unități în  cadrul  Consiliului
profesoral, al Organiza iei Salva i Copiii România  ț ț și al unor instituții similare, expuneri  în cadrul sesiunilor de
comunicări, simpozioane, publicații. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

1.   Diferiţi, …dar uniţi!- lansarea proiectului Noiembrie 
2.   Podoabe pentru brad- utilizarea tehnicilor moderne în activită ile practiceț -     Decembrie  
 3.  Prieteni de pretutindeni- masă rotundă Ianuarie   
 4.  Bariere culturale- dezbateri- Februarie
5.   Ziua femeii- 8 Martie- confec ionare măr i oare mama/copil  Martie ț ț ș
6.   Iepura ul de Pa te –ș ș turnare în forme, pictură pe ipsos    Aprilie 
7. Diversitate culturală la copiii pre colariș - schimb de experien ă cu pre colariiț ș -  Mai 
  8. Iunie– Ziua interna ională a copiluluiț - activită i recreative, bună dispozi ie în parcul de joacă Salva i Copiiiț ț ț
din incinta CRCPSA, Iunie                                                                                                           
9.  Ziua refugiatului!  -  Iunie .
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MANAGEMENTUL PROIECTULUI
PROIECT EDUCAŢIONAL

Olaru Sorina
Scoala Gimnaziala Corbasca,Jud.Bacau

I. TITLUL PROIECTULUI: STOP FUMATULUI!
1. REZUMATUL: Proiectul educaţional “Stop fumatului !” are ca scop reducerea fumatului în rândul elevilor 

dintr-o coală.ș
 Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de acţiune:

 Informarea grupului ţintă asupra pericolului pe care-l reprezintă fumatul (prin pliante, broşuri, filme, casete, 
reviste etc.);

 Implicarea elevilor fumători în campania de “popularizare” a riscului fumatului în rândul colegilor lor;
 Reducerea cu 50% a numărului de fumători din rândul elevilor de vârste mici.
2. MOTIVAŢIA (argumentul)

Prin aplicarea unui chestionar la un eşantion de elevi cu vârste cuprinse între 11-15 ani din coala , reieseș
că X% dintre elevi fumează din care activi X%, ocazional X%.

Din analiza chestionarului rezultă că:
 A crescut numărul de elevi care fumează;
 A scăzut vârsta la care a apărut tentaţia fumatului.

Aceste persoane fac parte din familii dezorganizate, părinţi plecaţi la lucru în străinătate şi copii rămaşi
singuri sau cu bunicii, familii cu un nivel de educaţie scăzut, părinţi dezinteresaţi.

Cauzele care au generat creşterea numărului de fumători de la o vârstă atât de mică sunt: 
 din curiozitate;
 criza adolescenţei, anturajul, imitaţia;
 mass-media (cu exemple negative);
 reclame la ţigări la tot pasul;
 oferta largă a produselor.

Ţinând cont de elementele de mai sus, am propus un complex de activităţi de combatere a fumatului în
rândul elevilor din clasele VI-VIII.

Acesta este un proiect  de importanţă naţională,  deoarece această problemă caracterizează tineretul de
această vârstă.

3. CUVINTE CHEIE ALE IDEII DE PROIECT: Ţigară = Boală
4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI

SCOPUL: Diminuarea numărului de fumători din rândul elevilor de gimnaziu din coalaș
OBIECTIVE:
O1: informarea elevilor din clasele VI-VIII şi a părinţilor despre riscurile fumatului (boli cardiovasculare,

pulmonare, rezistenţa scăzută a organismului etc.);
O2: consilierea elevilor vizaţi cu acest viciu şi implicarea lor în campania antifumat;
O3: reducerea cu 50% a numărului de fumători în rândul elevilor vizaţi.

5. GRUPUL ŢINTĂ: Elevii fumători din clasele VI-VIII dintr-o coală .ș
 Durata proiectului: 6 luni ;
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 Beneficiarii proiectului: 
*  direcţi: toţi elevii fumători (activi şi pasivi)
*  indirecţi: părinţii acestora, mediul înconjurător

6. CALENDARUL ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR
Nr.
crt.

                      Acţiunea (titlul)

1. Riscurile fumatului – informarea elevilor asupra consecinţelor fumatului
2. Strategii de luptă împotriva fumatului
3. Implicarea elevilor fumători în campania antifumat
4. Cunoaşterea legii antifumat
5. Prezentarea câtorva scenete satirice antifumat

Expoziţii de desene
6. Comunicări tematice
7. Miting împotriva fumatului

8. Clasa fără fumat (concurs)

7. ECHIPA DE PROIECT: 
 Coordonator
 Director

8. DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ (Anexa 1)
9. REZULTATE AŞTEPTATE ÎN URMA DERULĂRII PROIECTULUI
 Cantitative

*  reducerea cu X% a numărului de fumători în rândul elevilor de 10-15 ani care fumează ocazional sau care sunt
fumători înrăiţi;
*  număr de desene selectate pentru expoziţie
*  număr de comunicări tematice
*  participanţi la miting

 Calitative:
*  diminuarea fumatului în rândul elevilor claselor VI – VIII;
*  îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
*  îmbunătăţirea sănătăţii elevilor fumători;
*  creşterea randamentului şcolar.

10. IMPACTUL PROIECTULUI
X% dintre elevii aparţinând grupului ţintă sunt convinşi de efectele nocive ale fumatului.

11. MODALITĂŢI DE MEDIATIZARE
 expoziţii
 afişe
 jurnale de activitate
 statistici
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12. EVALUAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
a) instrumente:
- chestionare
- jurnal
- statistici
- interviuri
b) indicatori de performanţă:
- grad de informare al elevilor
- grad de asimilare a informaţiilor
- număr participanţi: 

*  concurs 
*  miting 

- număr lucrări selectate:
*  sesiuni de comunicări 
*  expoziţii de desene 

c) standarde de performanţă:
- cunoaşterea riscurilor tutunului asupra sănătăţii (cancer, afecţiuni ale aparatului respirator, afecţiuni cardiace, 

astm bronşic);
- identificarea riscurilor fumatului pasiv;
- exprimarea unor opinii antifumat;
- implicarea lor în campania antifumat;
- renunţarea lor la fumat.
13. MONITORIZARE ŞI EVALUARE:
 statistici cu numărul participanţilor la fiecare activitate;
 jurnalul claselor angajate în concursul “Clasa fără fumat”;
 chestionare şi interviuri adresate persoanelor implicate;
 observaţii de la cadrele didactice din afara proiectului care predau la clasele din care fac parte beneficiarii 

proiectului;
 trecerea în revistă a rezultatelor concursului – premierea câştigătorilor.

În final, coordonatorul va prezenta raportul de evaluare finală în care se va arăta că în urma activităţilor
desfăşurate s-a redus cu __% numărul de fumători în rândul elevilor de clasele VI – VIII.

Li s-a recomandat şi celorlalţi fumători să mai mediteze asupra efectelor nocive produse de acest drog.

2683



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

P R O I E C T   EDUCA IONALȚ
COALĂ- BISERICĂȘ

HRISTOS ÎMPĂRTĂ IT COPIILORȘ
”Lăsa i copiii să vină la mine i  nu- i opri i că a unora ca ace tia este Împără ia Cerurilor.” (Luca 18,16)ț ș ț ș ț

Prof.psih.specială Borodi Simona-Raluca

C.S.E.I NR.2 BISTRI A, BNȚ

ARGUMENT

Educaţia reprezintă o activitate deosebit de complexă realizată printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni; în
fiecare moment un subiect individual sau colectiv, în cazul nostru cadrul didactic, acţionează asupra unui
obiect individual sau colectiv- elevul, cu scopul formării, educării acestuia din urmă, devenind o personalitate
creatoare,  dezvoltată  sub  aspect  fizic,  dar  şi  bio-  psiho-  socio-  cultural.  Desigur  că,  pe  lângă  această
dezvoltare, trebuie amintită i cea moral-religioasă pe care se bazează proiectul de fa ă.ș ț

În cadrul proiectului de faţă urmărim tocmai această interrelaţionare dintre adult / formator şi elev, în
acest caz, cea dintre elevii cu cerin e educa ionale speciale i Biserică, reprezentată de preot. Vom urmăriț ț ș
realizarea unor acţiuni/ activită i practice şi religioase cu elevii clasei a II-a B i a VII-a A de la ț ș Centrul Şcolar
de Educaţie Incluzivă Nr. 2, Bistriţa .

Obiectivul principal al proiectului este  integrarea copiilor cu cerinţe educaţionaler speciale( CES) în
cadrul  unui  mediu religios,  participarea acestora la  diferite  slujbe din cadrul  Bisericii,  precum i  vizitaș
preotului la coală pentru dezbaterea diferitelor probleme i desfă urarea unor activită i i jocuri  moral-ș ș ș ț ș
religioase.  Prin urmare, activităţile acestui proiect vizează înţelegerea, cunoaşterea unor concepte religioase,
dar şi participarea moral- afectivă a elevilor la unele activită i enumerate mai sus. Prin aceste acţiuni urmărimț
scoaterea şcolarului din mediul special şi integrarea lui într-un mediu cât mai aproape de realitatea în care
trăim, cât mai aproape de Dumnezeu i cele sfinte;  de a-l scoate din situaţia de a fi un simplu receptor deș
informaţii şi angajarea lui în propria educaţie moral- religioasă şi nu numai. Problema integrării a fost şi este
una foarte dezbătută în zilele noastre, punându-se în discuţie asupra cărei laturi din personalitatea copilului
trebuie să acţionăm noi ca şi cadre didactice, ca i educatori. Mulţi insistau doar asupra unui singur nivel deș
dezvoltare  al  copiilor  şi  puţini  puneau accent  pe toate  nivelele  dezvoltării  elevilor,  aşa  cum ar  trebui  să
acţioneze fiecare cadru didactic, şi, de ce nu, fiecare părinte. Aşadar, la nivel  fizic,  biologic  un copil trebuie
să crească, să se dezvolte, să se maturizeze fizic, morfologic şi biochimic. Un copil dezvoltat insuficient se va
încadra mult mai greu într-o clasă de elevi dezvoltaţi normal datorită faptului că activităţile educative îşi vor
pune amprenta asupra stării generale  de sănătate a copilului. 

La nivel  psihic,  un copil trebuie  să fie capabil să desfăşoare diferite activităţi care solicită anumite
funcţii psihice continuu, ascendent, progresiv, dinamic, la diferite niveluri de complexitate. Se ştie că factorii
care  influenţează  dinamica  dezvoltării  psihice  sunt  ereditatea,  mediul  şi  educaţia.  Astfel,  noi,  profesorii,
învăţătorii, educatorii i de ce nu părin ii , care lucrăm cu aceşti copii cu deficienţe sau fără, trebuie să leș ț
acordăm educaţia  cea mai  productivă şi  potrivită  pentru vârsta  lor  cronologică şi,  mai  ales,  mentală.  De
asemenea, mediul în care muncim cu copiii, să fie unul propice, dotat cu mijloace de învăţământ, cu resurse
umane şi materiale pe măsură şi, dacă se poate, chiar fără prea mulţi factori perturbatori. La nivel   socio-
cultural, un copil trebuie să înveţe să se comporte conform standardelor profesionale, pedagogice, civice ale
comunităţii în care se află. Evoluţia personalităţii copilului este ghidată de mediul natural şi social cu care
interacţionează. În acest caz, Biserica, sfin ii, via a acestora este i va fi întotdeauna model pentru alegereaț ț ș
unui drum în via ă , a unui viitor pentru copii.  Pregătirea insuficientă a personalului didactic din învăţământț
poate duce la o neadaptare urmată de nedezvoltarea deprinderilor de învăţare corectă şi asimilare a noilor
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cunoştinţe.  În  funcţie  de  particularităţile  specifice  existente  ale  cazurilor  de  copii  cu  deficienţe,  trebuie
determinată o strategie de dezvoltare socială şi de integrare a lor cât mai eficientă în societate. 

Pentru dezvoltarea  moral-religioasă, omul, copilul trebuie să se apropie tot mai mult de Dumnezeu.
El  este elul  nostru în via ă.  ț ț „Ca singură fiinţă religioasă pe pământ,  omul înţelept  simte chemarea către
Dumnezeu, se simte atras de El, doreşte să se apropie de El, să-L cunoască, să-L asculte ca pe Părintele său
bun  şi  nu  din  frică  s-au  din  inters  egoist.”  (Simeon  Radu  Prof.  Dr.,  Revista  Mitropoliei  Adealului,  ed.
Tipografia Mitropoliei Ardealului,  sept.-oct.,  anul  XXV, nr.  5).  Educaţia religioasă reprezintă o formă de
spiritualitate ce trebuie cunoscută de către copii. Ea ne mobilizează mintea şi sufletul, ne deschide sufletul
către experienţe culturale diferite. „A nu fi formaâi în perspectivă religioasă înseamnă să rămânem «infirmi»
din punct de vedere spiritual, s-ar edita o nouă formă a analfabetismului, cel de ordin religios.” ( Constantin
Cuco , ș Educa ia religioasă. Repere teoretice i metodice, ț ș Ed. Polirom, Ia i, 1999ș ). Educa ia religioasă invităț
la  reflec ie,  la  eviden ierea eului  la autocunoa tere.  Ea poate deveni  un prilej  de fortificare interioară,  deț ț ș
identificare a sinelui, de descoperire a idealurilor, de reconvertire a persoanei spre lumea valorilor absolute.
Pentru mul i semeni ai no tri recursul la religie poate fi vindecător, salvator. „Nici nu trebuie folosită religiaț ș
ca un medicament ca o supapă a pulsiunilor noastre, ca o instanţă psihanalitică de rezolvare a problemelor
personale.  Se  constată  însă  că  oamenii  credincioşi  sunt  mai  moderaţi  mai  cumpătaţi  mai  echilibraţi.”
(Constantin Cucoș,  Educaţia.  Dimensiuni  culturale  şi  interculturale,  Ed.  Polirom,  Iaşi  2000).  Intrucţia  şi
formarea  nostră  religioasă  ne  predispune  şi  ne  pregăteşte  într-o  măsură  mai  mare  pentru  acceptarea  şi
înţelegerea aproapelui. Numai în măsura în care suntem instruiţi şi religios, devenim mai generoşi cu alţii nu
mai suntem suspicioşi şi nu mai vedem în ceilalţi nişte pericole. Numai cel ce se îndoieşte de credinţa lui fuge
de  celălalt  se  închide  în  sine,  se  izolează.  În  măsura  în  care  copii  îşi  încorporeză  valorile  specifice  şi
experimentează credinţa proprie ajung la capacitatea empatică necesară pentru a înţelege credinţa celuilalt, a
se deschide celuilalt, a i se dărui, a-l preţui cu adevărat.

„Unde  există  credinţă  religioasă  există  şi  educaţie. Credinţa  pretinde  împărtă ire  în  comun,ș
mărturisire, efuziune de idei şi simţire. Numeroase sunt chemările către educare şi formare în Noul Testament:
«drep aceea mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui al Fiului şi al Sfântului Duh,
învăţându-le să păzească câte v-am poruncit  vouă, şi  iată Eu,  cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul
veacului.  Amin  »  (Matei  28,  19-20)”  (Sfântul  Ioan  Casian,  Aşezămintele  Mănăstireşti  şi  convorbiri
duhovniceşti, Ed. IBMBOR, Bucureşti 1990)

Astfel, prin acest proiect educaţional urmărim efectuarea diferitelor acţiuni care au ca scop realizarea
integrării  cât mai eficiente a copiilor cu cerinţe speciale sub toate aspectele amintite mai sus i,  implicit,ș
dezvoltarea lor moral- religioasă. Activităţile pe care le vom desfăşura extracurricular au ca principală sarcină
constituirea unui sistem de valori cu finalitate în comportamentul elevilor. Concepem activităţile ca pe un
ansamblu de activităţi originale, fundamental distincte, pe de o parte, şi productive, pe de alta. Sunt exclusiv,
succesiv  sau  simultan  activităţi  de  completare  a  cunoştinţelor  dobândite  la  lecţiile  de  religie  ortodoxă,
activităţi distractive sau de dezvoltare a personalităţii ; activităţi de adevarată educaţie moral-religioasă.
DOMENIUL: moral-religios
Ediţia nr. : 1
Număr participanţi la proiect: 20
Proiectul este cu participare: directă       indirectă       online   
SCOPUL :   Integrarea  copiilor  cu  cerinţe  educative  speciale  într-un  mediu  religios  propice  dezvoltării
acestora din punct de vedere moral-religios
OBIECTIVE  (SMART): 

1. Implicarea  elevilor  în  activită i  cu  caracter  moral-religios  va  conduce  la  însu irea  normelor  deț ș
comportament în Biserică i stabilirea unor rela ii de prietenie între elevi. ș ț

2. Utilizarea metodelor alternative de evaluare: proiectul i portofoliul în confec ionarea unor materialeș ț
pentru expozi ia de Crăciun va stimula interesul elevilor fa ă de realitatea spirituală. ț ț
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3. Organizarea a cinci activită i extracurriculare în care să fie implica i elevi i profesori de la C EI Nr.ț ț ș Ș
2 Bistri a împreună că preotul paroh de la Parohia Budacu de Sus pentru a forma deprinderi moral-ț
religioase.

4. Utilizarea metodei proiectului în activitatea: Hristos a Înviat! va conduce la dezvoltarea cooperării, a
comunicării  asertive dintre elevii  implica i  în proiect,  a  atitudinii  de toleran ă unii  fa ă de al ii  iț ț ț ț ș
implicit la dezvoltarea creativită ii. ț

5. Diserminarea rezultatelor proiectului pe site-ul colii, pe pagina de facebook a colii i a Parohieiș ș ș
Budacu de Sus i în cadrul Centrelor de Educa ie Incluzivă din jude ul Bistri a-Năsăud. ș ț ț ț

GRUP ŢINTĂ : 
- elevii claselor a II-a B i a VII- a A de la C.S.E.I. Nr. 2 BISTRI Aș Ț

MODALITATI DE REALIZARE :

 RESURSE :
 1. UMANE :  - Borodi Simona- Raluca- prof. psihopedagogie specială, C.S.E.I. nr.2;
                        - Precub Flavia- Corina- prof. psihopedagogie specială, C.S.E.I. NR.2;
                        - Pop Georgiana- profesor-educator- CSEI NR 2;
                        - Luca Dora- Loredana- profesor- educator – CSEI NR 2;
                       -  Elevii claselor a II- a B i a VII- a A de la C.S.E.I NR.2;ș
                        -Borodi Ovidiu- Cornel- preot ortodox ;
                        - Comunitatea din Budacu-de- Sus ;
                       - părin ii copiilor.ț
2. FINANCIARE : resurse proprii (ale profesorilor), sponsorizări din partea părin ilor, bisericii, firme locale;ț
din fondurile ob inute în urma colectării de hârtie, de metal, plastic se vor achizi iona materialele necesareț ț
confec ionării obiectelor; fondurile ob inute din vânzarea produselor finite ale parteneriatului la diverse târguriț ț
( de Crăciun, de Pa ti, expozi ie în coală i la biserică etc.) ș ț ș ș
3. MATERIALE:  CD- player; video-proiector; aparat foto; hârtie glasată, creponată, autocolantă, foi albe
desen, foi albe flip-chart, lipici, foarfece, capsator, perforator, agrafe birou, ace gămălie, folii plastic, dosare
plastic, bibliorafturi, acuarele, pensule, carioca, creioane colorate, markere, flip-chart, coli albe A3 ,  diferite
material din natură (Frunze, pietricele, nisip, crengu e…),materiale textile, plastic, carton, sticle, cutii, cutiiț
chibrituri, diverse semin e etc., etc.ț

PROMOVAREA  PARTENERIATULUI :
- În mod direct : prin intermediul profesorilor, elevilor ; expozi ia produselor finiteț

la diverse târguri (Târgul de toamnă, Crăciun,  De Pa ti etc.)ș  ;
- În mod indirect : mass-media, internet, pliante.

OBLIGATII  PARTENERIALE
Ambele instituţii se obligă : 

 să prezinte spre aprobare acordul de parteneriat;
 să trimită şcolii partenere proiectul vizat de către director;
 să întreprindă acţiunile propuse în calendarul parteneriatului;
 să  realizeze promovarea parteneriatului 
 să  realizeze  un  portofoliu  ce  va  cuprinde  materialele  reprezentative  pentru  fiecare  etapă

desfaşurată;
EVALUARE : 

Evaluarea obiectivelor proiectului
Evaluarea calitativă şi cantitativă a produselor activităţii elevilor
Completarea ghidului de monitorizare elaborat de coordonatorii proiectului
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Raport final şi realizarea unui referat cu tema: Rezultate finale ale implementării proiectului

CALENDARUL ACTIVITĂ ILORȚ

NR.

CRT.

ACTIVITĂŢI TERMEN LOCUL DE
DESFĂŞURARE

PARTICIPANŢI

1. Crăciunul- obiceiuri i tradi iiș ț
religioase  

Care este semnifica ia ț
sărbătorii Crăciunului ? – 
vizionare film, discu ii, ț
prezentarea unor dovezi 
religioase, biblice – pr.  O. 
Borodi

activitate plastică- Na terea ș
pruncului Iisus

Decembrie 2021

C.S.E.I Nr.2 Elevii a II- a B i aș
VII- a A de la
C.S.E.I Nr.2

Prof. R.Borodi

    Prof. F. Precub

Preot O. Borodi

2. Vizită la Biserică- 
participarea la Liturghie, 
împărtă irea copiilor; ș
prezentarea interiorului 
bisericii, din ce este formată, 
ce semnifică fiecare 
componentă a bisericii? – 
resp. pr. O. Borodi

 Februarie 2022

Biserica Ortodoxă 
din Budacu-de- Sus

Elevii a II- a B i aș
VII- a A de la
C.S.E.I Nr.2

Prof. R.Borodi

    Prof. F. Precub

    Prof. G. Pop 

    Prof. L. Luca

Preot O. Borodi

Părin iiț

3. Postul – ce este postul, de ce 
este bine să postim?-vizionare
film POSTUL I Ș
NEASCULTAREA- discu ii ț
copii- preot https://youtu.be/-
cRygfKik8k

https://youtu.be/
cTMtSzumXB4 

Aprilie 2022

CSEI NR 2 
BISTRI AȚ

Elevii a II- a B i aș
VII- a A de la
C.S.E.I Nr.2,

profesorii implica iț
i preotulș
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4. Hristos a Înviat!- activitate de
încondeiere a ouălor cu 
expozi ia cu vânzare a ț
produselor finite (în coală i ș ș
la Biserică)

Aprilie 2022

C.S.E.I Nr.2 Elevii a II- a B i aș
VII- a A de la
C.S.E.I Nr.2

Prof. G. POP

    Prof. L. LUCA

5. Sfin ii- prietenii copiilor-ț  
activitate de consolidare a 
priceperilor i deprinderilor ș
moral-religioase- lectura Din 
vie ile sfin ilor/ Via a Sf. ț ț ț
Filoteia

Iunie 2022 Biserica Ortodoxă 
Budacu-de-Sus

Elevii a II- a B i aș
VII- a A de la
C.S.E.I Nr.2,

profesorii, preot,
părin iiț

    Coordonator:                   prof. Borodi Simona-Raluca

     Responsabili activită iț :   prof. Precub Flavia

            prof. Pop Georgiana

     prof. Luca Loredana

    preot Borodi Ovidiu
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PROIECT EDUCA IONAL ,,IDEEAȚ  MEA EXTRAORDINARĂ”

Prof.GABRIELA – NICOLETA BOBE 
COALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL VASILE” PLOIE TIȘ Ș

DOMENIUL: ANTREPRENORIAT, VOLUNTARIAT, PROIECTE DE CARITATE
ARGUMENT:

În  societatea  actuală  se  pune  accent  pe  dezvoltarea  economiei  de  piaţă.  Se  simte  deseori  lipsa unor
antreprenori capabili, manageri inventivi, cu deosebite abilităţi de comunicare.

Prin acest proiect dorim să aducem în atenţia elevilor posibilitatea realizării unei afaceri cu profit, care poate
fi folosit atât pentru dezvoltarea afacerii, cât şi pentru sponsorizarea unor acţiuni umanitare.

Le lansăm provocarea să lucreze în echipă, să dea frâu liber creativităţii şi să identifice afacerea, resursele
necesare implementării acesteia, modalităţile de promovare şi de vânzare a obiectului muncii.

Considerăm că,  în felul  acesta,  putem contribui  atât  la  orientarea în carieră,  la  conturarea personalităţii
viitorului cetăţean care trăieşte într-o societate a cunoaşterii, cât şi la formarea unui cetăţean respectuos capabil de
compasiune faţă de cei din jur.

Mai mult decât atât, în condi iile de astăzi, în care coala s-a mutat în on-line, am identificat oț ș  necesitate a
copiilor defavoriza i din două coli din jude , cu care am avut un parteneriat profesionalț ș ț  în anii anteriori. inândȚ
cont i de faptul că i la noi în coală sunt câteva familii cu situa ii dificile,ș ș ș ț  vor beneficia de sprijin i ace tia.ș ș

SCOPUL PROIECTULUI
Antrenarea elevilor într-o afacere prin care să obţină profit pe care să-l folosească în scopuri umanitare

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

1. Familiarizarea elevilor cu factorii-cheie specifici activităţii de antreprenoriat (parteneriat, resurse umane, de 
capital, naturale şi de timp, tehnologie);

2. Dezvoltarea creativităţii elevilor în vederea identificării şi valorificării resurselor materiale, umane, naturale, de 
timp într-o afacere pentru sporirea profitului iș  pentru ac iuniț  caritabile

3. Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul comunită ii,ț  în termen de o lună de la finalizarea acestuia

PREZENTAREA PE SCURT A PROIECTULUI:

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 630 elevi, 26 cadre didactice;

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi cu posibilită iț  materiale precare, elevii participan iț  la proiect iș  părin ii ț
acestora, cadre didactice;

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

1. Întocmirea iș  promovarea proiectului

2. „Vreau să fiu antreprenor!”

3. Târgul Toamnei

4. Târgul Jucăriilor

5. „Am muncit, am reu it!”ș

d. Descrierea activităţii principale
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Sub îndrumarea cadrelor didactice, elevii realizează diverse obiecte (tablouri, felicitări, jucării), devenind ,,mici
afaceri ti”. Î i pregătesc tarabe pe care expun obiectele realizate i le vând, pre urile fiind stabilite împreună cu unș ș ș ț
comitet de organizare al clasei, format din elevi,  părin i i cadrul didactic.  Banii strân i la nivelul colii  suntț ș ș ș
colecta i. Se vor achizi iona tablete ce vor fi donate elevilor din institu iile colaboratoare.ț ț ț

e. Impactul educativ estimat asupra grupului intă:ț
Proiectul  „Ideea  mea  extraordinară!”  familiarizează  elevii  cu  specificul  activită ilor  de  anteprenoriat,  oferăț
oportunită i favorabile manifestării abilită ilor în domeniul afacerilor, dezvoltă spiritul civic, umanitar, creeazăț ț
cadrul lucrului în echipă i dezvoltă gândirea creatoare i critică.ș ș

ECHIPA DE PROIECT:
Profesorii din coala noastră au o mare experien ă în organizarea i implicarea în proiecte jude ene, na ionale darș ț ș ț ț
i interna ionale, de aceea majoritatea se implică în toate ac iunile colii. A adar i pentru acest proiect i-auș ț ț ș ș ș ș

manifestat disponibilitatea. De aceea, ini iatorii  acestui proiect au ales să îl implementeze la toate clasele dinț
ciclul primar.
Fiind o coală cu două loca ii,  va fi  câte un coordonator  pentru fiecare,  iar  din proiect  vor  face parte  toateș ț
doamnele învă ătoare (23 persoane).ț
Comunicarea se va face pe grupul de whatsapp al învă ătorilor i în întâlnirile săptămânale. Dacă va fi cazul seț ș
vor face întâlniri de câte ori va fi nevoie. În cazul în care vor exita conflicte între diferite persoane, vom apela la
ajutorul  consilierului  colar,  care  este  i  psiholog cu experien ă i  o  persoană  respectată  în  coală,  pentru  aș ș ț ș ș
detensiona conflictele.

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: coala Gimnazială ,,Sfântul Vasile” Ploie tiȘ ș

Coordonatori (nume şi prenume, funcţie, date de contact) BOBE GABRIELA NICOLETA
profesor învă ământ primar Tel... mail.....ț

DURATA PROIECTULUI: 4 luni (septembrie 2020- decembrie 2020);(anexa )
Activită ile  proiectului  vor fi  desfă urate la sfâr itul  orelor  de curs,  în intervalul  11.20 – 12.30,  ca  activită iț ș ș ț
extracurriculare.  Vor  fi  coordonate  de fiecare  doamnă învă ătoare,  la  clasa  la  care  predă,  iar  cadrul  didacticț
coordonator din fiecare coală va monitoriza aceste activită i. Vor mai participa la implementarea proiectului iș ț ș
profesorii de limba engleză, educa ie fizică i religie, care au copii în clasele primare.ț ș
Activitatea va fi desfă urată întâi cu profesorii, care vor discuta apoi cu părin ii elevior i, în final, cu elevii.ș ț ș
Ace tia î i vor exprima ideile i acestea vor fi prezentate coordontorilor de proiect. Coordonatorii vor analiza iș ș ș ș
vor lua în considerare toate opiniile, dar ei vor hotărî cum se va desfă ura.ș
 
Descrierea activităţilor:

ACTIVITATEA 1
a. Întocmirea i promovarea proiectuluiș
b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2020
c. Locul desfăşurării: coala Gimnazială ,,Sfântul Vasile”Ș
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d. Participanţi: elevi, cadrele didactice, părin iț
e. Descrierea activită iiț
• Discu ii în cadrul echipei colii în vederea întocmirii i demarării proiectuluiț ș ș
• Se fac propuneri cu privire la: activită ile proiectului, stabilirea echipei de implementare. Se identificăț
resursele materiale i umane necesare, condi iile în care se vor derula ac iunile de popularizare i de diseminare aș ț ț ș
proiectului.
• Proiectul  se  promovează  la  nivelul  colii  prin  întâlniri  cu  reprezentan ii  claselor  i  cu  învă ătorii,ș ț ș ț
răspândirea flutura ilor, prin afi e la avizierul colii i prin intermediul site-ului colii.ș ș ș ș ș

ACTIVITATEA 2
a. Specificul activită ii de antreprenoriat: „Vreau să fiu antreprenor!”ț
b. Data/perioada de desfăşurare: 1-15 octombrie 2020
c. Locul desfăşurării: coala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploie tiȘ ș
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părin i, ini iatorii proiectuluiț ț
e. Descrierea activită iiț
• Se stabile te ideea de afacere a fiecărei  clase în urma activită ii  de prezentare a unui  un material  înș ț
PowerPoint prin care se arată factorii-cheie ai activită ii de antreprenoriat (parteneriat, resurse umene, de capital,ț
naturale i de timp, tehnologie) sub formă de exerci ii-joc. Se dau exemple de afaceri cu profit, elevii propunș ț
propria afacere. Se identifică obiectul afacerii  clasei, pentru care se realizează o reclamă. La nivelul colii seș
realizează expozi ia de reclame.ț

ACTIVITATEA 3
a. „Târgul Toamnei”
b. Data/perioada de desfăşurare: 16 octombrie 2020 - 1 noiembrie 2020
c. Locul desfăşurării: coala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploie ti;Ș ș
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părin iț
e. Descrierea activită iiț
• Elevii  fiecărei clase realizează (în echipă/individual în cadrul atelierului clasei) obiecte pentru
vânzare:  felicitări,  aranjamente  specifice  toamnei;  se  amenajează  spa iul  (taraba)  pentru  vânzare  i  se  vândț ș
obiectele realizate copiilor din celelalte clase. Fiecare clasă are un casier (părinte/copil) i  unul/doi vânzători.ș
Banii strân i sunt colecta i de responsabilii proiectului, alături de un reprezentant al Comitetului de părin i. Dinș ț ț
suma colectată se achizi ionează tablete ce vor fi donate elevilor cu posibilită i materiale precare din coală i dinț ț ș ș
afara colii.ș

ACTIVITATEA 4
a. „Târgul Jucăriilor”
b. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2020 – 5 decembrie 2020
c. Locul desfăşurării: coala Gimnazială ,,Sfântul Vasile” Ploie tiȘ ș
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părin iț
e. Descrierea activită iiț
• Elevii  fiecărei  clase  colectează  sau  creează  jucării  (în  echipă/individual  în  cadrul  atelierului  clasei),
amenajează spa iul (taraba) pentru vânzare i vând jucăriile copiilor din celelalte clase. Fiecare clasă are un casierț ș
(părinte/copil)  i  unul/doi  vânzători.  Banii  strân i  sunt  colecta i  de  responsabilii  proiectului,  alături  de  unș ș ț
reprezentant al Comitetului de părin i. Din suma colectată se achizi ionează tablete ce vor fi donate elevilor cuț ț
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posibilită i materiale precare din coală i din afara colii.ț ș ș ș
 
ACTIVITATEA 5
a. „Am muncit, am reu it!”ș
b. Data/perioada de desfă urare: decembrie 2020ș
c. Participan i: coordonatorii proiectului,echipa de organizareț
d. Descrierea activită ii:ț
• Coordonatorii  proiectului  încarcă  pe  DVD-uri  o  prezentare  ppt  cu  momentele-cheie  ale
proiectului  i  fotografii  realizate  pe  parcursul  acestuia.  DVD-urile  vor  fi  distribuie  cadrelor  didacticeș
organizatoare. Pe site-ul colii vor fi afi ate imagini cu tabletele achizi ionate din sumele colectate i informa iiș ș ț ș ț
referitoare la beneficiarii tabletelor respective. Vor fi transmise scrisori de mul umire părin ilor, iar colectivele deț ț
elevi vor primi diplome care să le încununeze munca.

BUGETUL PROIECTULUI:
Buget total Buget solicitat coalăș

(consumabile)
Contribuţie proprie/alte surse

250 lei 40% 60%

DEVIZ ESTIMATIV:

Nr.
crt. Descrierea cheltuielilor*

Fonduri proprii Finanţare
solicitată

Total sumă

1
Hârtie Xerox, cartu  imprimantă, coli deș
scris, cartoane colorate

100lei 100 lei 200lei

2 DVD-uri (25 buc.) 50 lei - 50 lei

TOTAL RON 150 lei 100 lei 250 lei

REZULTATE  CALITATIVE  I  CANTITATIVE  AŞTEPTATE  CA  URMARE  A  IMPLEMENTĂRIIȘ
PROIECTULUI:
• Număr mare de participan i (600 -650)ț
• Realizarea unei prezentări în PowerPoint cu momente din activită ile desfă urate;ț ș
• Expozi ie cu vânzareț
• Colectarea unei sume cuprinse între 5000-7000 lei
• Diplome de participare la proiect pentru copii i adeverin e pentru cadrele didactice, scrisori de mul umireș ț ț
pentru părin i.ț

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI:

• Fotografii reprfiezentând momente din activită ile proiectuluiț
• Expozi ii în coalăț ș
• Chestionare de evaluare aplicate elevilor, părin ilorț
• Discuţii în cadrul întâlnirilor membrilor echipei de implementare
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• Schimb de experien ă pe email între cadrele didactice participante la proiectț
• Raport de evaluare finală

RISCURI CE POT APĂREA ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:
• Unul dintre riscurile identificate este participarea a unui  număr mic de copii  la  realizarea produselor
pentru comercializare. Consider că o rezolvare a acestei situa ii ar fi implicarea i unor copii de gimnaziu dinț ș
coală pentru a ajuta copiii mai mici pentru arealiza mai multe produse.ș

• Un alt risc ar fi acela ca produsele să nu se vândă, de aceea vor fi invita i părin ii să ofere mai mult pentruț ț
unele produse.

inând cont de experien a proiectelor anterioare, la care numărul participan ilor a crescut an de an i  sumeleȚ ț ț ș
strânse au fost din ce în ce mai mari, avem încredere că se va realiza inta noastră, iar dacă nu vom apela laț
Asocia ia de părin i care ne-a sprijinit în toate ac iunile întreprinse.ț ș ț

MODALITĂ I DE ASIGURARE A CONTINUITĂ II /SUSTENABILITĂ II PROIECTULUI:Ț Ț Ț

• Men inerea legăturii între cadrele didactice participante i partenerii implica i în proiectț ș ț
• Promovarea proiectului i a rezultatelor acestuia în comunitateș
• Folosirea tabletelor achizi ionate în proiecte on – line realizate între colileț ș
participante i desfă urarea unor ore on-line, simultan în mai multe coli, cu acela i profesor.ș ș ș ș

ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE:

• Afi e/flutura i de promovare în coalăș ș ș
• Prezentare  ppt.  cu  imagini  din  activită ile  desfă urate  în  cadrul  edin elor  cu  părin ii,  la  comisiileț ș ș ț ț
metodice i la cercurile pedagogiceș
• Postarea de fotografii cu expozi iile realizate pe site-ul coliiț ș
• Activită ii de diseminare a proiectului în alte coliț ș
• Articol în mass-media 
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CAPITOLUL IV- PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZAT,Ț
CURRICULUM  ADAPTAT,  PLAN DE AC IUNEȚ

INDIVIDUALIZAT
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Strategii de integrare în învă ământul de masă a copiilor cu ADHDț
– studiu de caz –

Vadai Ramona Irina
Colegiul Na ional ,,Onisifor Ghibu”, Oradeaț

I. DATE PERSONALE ŞI FAMILIALE:
Numele şi prenumele: N.I.
Vârsta: 8 ani
Clasa: a II-a 
Situaţia familială:  copilul provine dintr-un centru de plasament, acum fiind pe cale de a fi  adoptat de o
familie din Canada. Femeia – 26 ani,  bărbatul – 29 ani,  ambii membri ai unei fundaţii  care se ocupă de
protejarea copiilor cu deficienţe.
Fraţi: o soră, E., 7 ani (mai mică cu un an) şi un frate, J., 4 ani.
Condiţii de locuit:

Copilul locuieşte împreună cu familia adoptivă într-o casă cu trei camere, dormind în aceeaşi cameră
cu cei doi fraţi. Condiţiile materiale şi igienico-sanitare sunt normale.
Relaţiile dintre părinţi:

Relaţiile interfamiliale sunt bune, organizate, bazate pe dragoste şi înţelegere, sunt favorabile creşterii
şi dezvoltării echilibrate a copiulului, există o atmosferă destinsă şi o preocupare deosebită a părinţilor pentru
dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere.
 Atitudinea părinţilor faţă de problemele de educaţie a copilului:

Părinţii sunt interesaţi în mod deosebit de instruirea şi educarea copilului. Cunoscând şi acceptând
starea de fapt, la intrarea în clasa I, mama este în permanenţă în preajma copilului, neavând loc de muncă, a
renunţat  la serviciu tocmai pentru a-l  putea ajuta pe copil  la integrarea cât  mai bună în şcoală.  Există o
permanente legătură între şcoală şi familia.

II. DATE MEDICALE:
Starea generală a sănătăţii copilului:
Dezvoltarea fizică: dezvoltare potrivită vârstei:

- înălţimea: 1, 25 m
- greutatea: 27 kg

Diagnostic psihologic  şi medical:  (dat de psihologul şcolii,  în colaborarea cu alţi  psihologi, logopezi din
Oradea şi medici)

- ADHD, tipul combinat: hiperactivitate şi deficit atenţional grav
- pararotacism, tahilalie, sialoree

Diagnostic educaţional:
- prezintă C.E.S.

III.  DATE CU PRIVIRE LA PROCESELE PSIHICE:
Memoria  –  Capacitate  de  memorare  slabă.  A reuşit  să  înveţe  toate  literele  alfabetului  şi  citeşte

silabisind. 
Gândirea – Are un I.Q.(BS) = 66 şi RC = DMV. Nivelul operaţiilor gândirii se află la nivelul concret.

A reuşit să înveţe adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0 – 100, fără trecere pese ordin, dar operează
numai în prezenţa materialului concret, în special a degetelor. Analiza şi sinteza informaţiilor este deficitară.
Procesarea informaţiilor este deficitară şi datorită deficitului de atenţie. 

Limbajul  şi  comunicarea –  Are  un  vocabular  sărăcăcios,  se  exprimă  greoi,  uneori  datorită
deficienţelor de limbaj (pararotacism, tahilalie, sialoree). Comunică prin propoziţii dezvoltate, rar agramate.
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Foloseşte în exces cuvinte şi  povestiri  neconcludente.  Povesteşte despre personajele din textele citite  sau
auzite,  repetitiv,  îmbinând realul  cu imaginaţia sa.  Răspunde la întrebări  dacă este interesat,  iar  dacă nu,
întrebarea trebuie repetată de mai multe ori pentru a obţine răspunsul aşteptat. Manifestă o mare dorinţă de
conversaţie chiar şi atunci când nu i se cere acest lucru. 

Atenţia –  Deficitul  atenţional  grav  se  manifestă  atât  la  nivelul  concentrării  atenţiei  cât  şi  la
menţinerea  atenţiei  voluntare.  Este  atent  pentru  un  timp mai  îndelungat  la  primele  ore  de  curs.  Atenţia
voluntară scade după primele două ore de curs. Se concentrează mai mult atunci când trebuie să rezolve o
sarcină care îi place şi care îl interesează sau dacă este încurajat în permanenţă, într-un fel sau altul. Câmpul
atenţional este redus. Este foarte uşor distras de cel mai mic zgomot, mişcare sau altceva. Predomină atenţia
involuntară. 

Afectivitatea – Nu-şi manifestă în mod exagerat afectivitatea. Manifestă uneori interes în relaţionarea
cu colegii. Este puţin rezistent la frustrări, impulsiv, acceptă afecţiunea adulţilor, în special a mamei.

Motivaţia – Predomină  motivaţia  extrinsecă.  Prin aprecieri  şi  unele recompense se poate  motiva
pentru executarea unor sarcini care nu-i prea sunt pe plac. Manifestă o dorinţă deosebită de a realiza lucrurile
bine, de a fi apreciat de cei din jur. Îi place să fie solicitat pentru a îndeplini anumite sarcini în clasă.

Temperament – Este un copil sociabil, comunicativ, extrovertit.
Comportament  – Comportamentul  copilului  este tipic persoanelor afectate de ADHD. Se mişcă

mereu, aleargă şi se caţără foarte mult, întâmpină dificultăţi în a sta liniştit, nu se concentrează doar la o
singură activitate, întrerupe o conversaţie şi vorbeşte fără să-i fie rândul, are căderi nervoase şi emoţionale,
devine foarte excitat, agitat, distras, anxios, perturbă liniştea clasei; îşi recunoaşte greşelile şi este trist când i
se atrage atenţia, adesea acţionează înainte de a gândi, scrisul de mână variază de la o zi la alta (uneori scrie
destul de îngrijit, alteori e foarte dezordonat, scriind literele de mână pe două, trei spaţii), este foarte uşor
frustrat, renunţă uşor la sarcinile mai dificile, nu urmează sugestiile care i se oferă. 

Cu toate acestea s-a integrat bine în clasa de elevi. I-a acceptat şi este acceptat de ceilalţi. Este atent cu
ceilalţi, manifestă dorinţă de a face tot ce fac ceilalţi şi încearcă sa fie la fel, îi imită atât în lucrurile bune cât
şi în cele rele. 

IV. MĂSURI DE ORDIN INSTRUCTIV-EDUCATIV, ÎN VEDEREA INTEGRĂRII COPILULUI ÎN
ŞCOALĂ ŞI SOCIETATE:

A.  Echipa  de  intervenţie :  cadrul  didactic,  profesorul  de  educaţie  fizică,   psihoterapeut,  logopedul,
familia 

B. Modalităţi de evaluare:
 evaluare iniţială:
Având ca punct de pornire evaluarea medicală, am utilizat următoarele mijloace de evaluare:
-  observarea sistematică, pentru observarea comportamentului în diferite contexte, în sala de clasă, în

relaţie  cu  colegii,  cu  cadrele  didactice,  în  timpul  pauzelor;  am  utilizat  grile  de  observaţie,  pentru  a-mi
consemna: forma de manifestare a comportamentului, frecvenţa cu care se manifestă acest comportament şi
contextul de apariţie a comportamentului;  

- chestionare adresate părinţilor, 
-  probe psihologice pentru identificarea nivelului proceselor psihice: gândire, limbaj, memorie, atenţie,

preluate  din  Bonchiş,  Elena  (coord.),  Delia,  Bîrle,  Denisa  Boroş,  Iuliana,  Miklo,  (2009),  Cunoaşterea
psihologică a copilului- premisă a adaptării şcolare, Editura Universităţii din Oradea, Oradea.

- teste de evaluare cognitivă la intrarea în clasa a II-a, concepute de către mine, pentru întreaga clasă;
 evaluare continuă: observarea sistematică, interviuri cu părinţii,  teste de evaluare cognitivă;
 evaluare  finală: ne  vom folosi  de  grilele  de  observaţie  completate  pe  parcurs,  vom adresa  noi

chestionare părinţilor, evaluare medicală, evaluare psihologică.
C. Perioada de intervenţie: an şcolar 2013-2014
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D. Obiective pe termen lung şi scurt:
Toţi specialiştii implicaţi au scopul de a-l ajuta pe copil să-şi dezvolte cât mai multe dintre aptitudinile

lipsă în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii.
Obiective pe termen lung:

 Diminuarea comportamentului hiperkinetic şi impulsiv;
 Îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi a vigilenţei;
 Stimularea limbajului, dezvoltarea exprimării orale;
 Îmbunătăţirea productivităţii şi a performanţelor şcolare;
 Îmbunătăţirea relaţiilor sociale;
 Îmbunătăţirea interacţiunii cadru didactic-elev.

 Obiective pe termen scurt:
 Să îşi menţină atenţia concetrată pentru mai mult timp;
 Să poată rezolva sarcinile trasate de noi, specialiştii, şi de către părinţi finalizându-le;
 Să pronunţe corect sunetul ,,r”;
 Să se exprime coerent şi fluent în diferite contexte;
 Să respecte „Regulile clasei”;
 Să întrebe şi să răspundă la întrebări;
 Să ia parte la activităţile de învăţare în grup;
 Să participe la discuţii în mici grupuri informale;
 Să respecte „Regulile familiei”;
 Să scadă numărul comportamentelor impulsive la şcoală şi în familie.

E. Strategii de intervenţie:
-cadrul  didactic  –  intervenţie  educaţională,  curriculum  adaptat  şi  susţinerea  strategiilor  celorlalţi

specialişti;
-profesorul de educaţie fizică – activităţi care vor duce la creşterea capacităţii de concentare a atenţiei;
- psihoterapeut – terapie comportamentală
-logopedul –  exerciţii de educare a respiraţiei, de dezvoltare a mobilităţii fonoarticulatoare, exerciţii de

corectarea a pronunţiei sunetului deficitar etc.;
-familia – implicare în activităţile propuse de specialişti şi continuarea unor activităţi sugerate acasă;
Am covenit cu părinţii  la implementare, urmărirea şi  respectarea unor modalităţi  concrete. Iată câteva

dintre ele:
1. În disciplinarea copilului, regula de aur este ... consecvenţa!
 Atitudinea părinţilor şi a educatorului trebuie să fie constantă: dacă şi-a lăsat lucrurile în dezordine

sau s-a bătut cu alţi copii şi este certat, nu trebuie să fie ignorat dacă acest comportament se va repeta. De câte
ori repetă un comportament greşit trebuie să i se atragă atenţia asupra lui şi să i se arate comportamentul
corect. Altfel va profita de inconsecvenţă şi va încerca manipularea părintelui sau a educatorului. Va fi mult
mai greu apoi să se exercite un control asupra lui, dacă a sesizat o slăbiciune. 

2. Folosirea recompensei 
 Lauda să nu fie generală ci specifică.  Exemplu:  « Ai răspuns corect la 5 din 8 întrebări. Foarte

bine ! »  “Felul în care ţi-ai a aşteptat rândul a fost formidabil ! »
a) Prin laudă să se evidenţieze efortul şi nu rezultatul. Exemplu :  « Sunt convinsă că ai lucrat din

greu pentru această temă ».
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b) Lauda trebuie să sublinieze sentimentele elevului şi nu pe cele ale adultului. Exemplu: “Ai lucrat
de nota zece. Cred că te simţi minunat”.

c) Să se evite laudele de felul: Exemplu: “Vezi că ştii să te comporţi când 
vrei?”

Tipuri de recompense: să fie primul la rând, să părăsească sala de clasă înainte de a suna, să poată
şterge tabla atunci când este scrisă, să ducă mesaje altor învăţători, să cheme elevii în clasă, să aducă cornul şi
laptele etc.

3. Ignorarea şi redirecţionarea
De câte ori este posibil, este bine să se ignore mişcarea permanenă a copilului,  aruncarea cu un creion

sau  cu  alte  obiecte  pe  care  le  are  în  mână.  În  acest  moment  este  cel  mai  indicat  să  i  se  dea  copilului
posibilitatea să se mişte cu sens. De exemplu, dacă un copil loveşte în permanenţă cu creionul în masă, un fel
de răspuns poate fi: Vrei să-mi aduci cartea de poveşti de pe ultima bancă? Este indicat de asemenea să i se
permită copilului să ţină ceva în mână. S-a observat că aceşti copii se pot concentra mai bine dacă au ceva în
mână pe care pot să-l manipuleze. 

4. Trebuie ajutat să se concentreze
Atenţia acestor copii este distrasă foarte uşor de sunete, zgomote, alte obiecte din jur. Copilul trebuie

aşezat în clasă astfel încât în jurul lui să fie cât mai puţine lucruri care pot să-i distragă atenţia. Va fi aşezat în
prima bancă, nu aproape de geam, la distanţă destul de mare de un alt coleg, dar nu separat de restul clasei. Pe
masa de lucru trebuie să aibă doar materialele de care are nevoie pentru o singură activitate. (Spre exemplu, el
nu se va putea concentra la rezolvarea unor exerciţii de matematică dacă pe masa de lucru vor fi acuarele, cărţi
cu poze etc.).

5. Practicarea sportului, aici un rol important îi revine profesorului de educaţie fizică.
Anumite sporturi ar trebui practicate constant de către copilul hiperactiv, cu deficit de atenţie (înotul,

artele marţiale), deoarece au ca rezultat creşterea capacităţii de concentrare a atenţiei, determină un mai bun
control al mişcărilor, au un efect relaxant, ridică nivelul respectului de sine, atât de fragil la aceşti copii.

Activităţile cu elevul s-au desfăşurat în sala de clasă, în sala de sport, în curtea şcolii, în cabinetul
psihopedagogic, dar şi acasă. 

Alte strategii ce pot fi utilizate în activităţile cu copii dignosticaţi cu ADHD sunt următoarele:
 aşezaţi  în clasă copiii  cu hiperactivitate şi  deficit  de atenţie în primele bănci astfel încât să nu le

distragă atenţia restul colectivului;
 aşezaţi-i  în  apropierea  elevilor  care  sunt  acceptaţi  de  colectiv  ca  modele  pozitive.  încurajaţi-i  să

coopereze în învăţare;
 evitaţi stimulii externi; nu-i aşezaţi în apropiere de uşi, ferestre, sau zone intens circulate;
 nu  le schimbaţi locul în clasă prea des, nu schimbaţi orarul, şi încercaţi să nu îi intrerupeţi prea mult;
 menţineţi contactul vizual în timp ce transmiteţi sarcina;
 vorbiţi clar, pe scurt şi fiţi consecvenţi;
 evitaţi sarcinile multiple şi complexe şi monitorizaţi-i frecvent;
 asiguraţi-vă că elevii au înţeles sarcina şi rolul lor;
 repetaţi dacă este cazul într-o manieră calmă şi pozitivă;
 ajutaţi-i să se simtă confortabil când pun întrebări sau au nevoie de ajutor;
 reduceţi treptat asistenţa, ajutorul acordat acestor copii, la perioade din ce mai scurte de timp; 
 elaboraţi programe individuale de lucru;
 asiguraţi-vă că testaţi cunoştinte, nu persoane şi comportamente;
 acordaţi timp mai mult pentru îndeplinirea sarcinilor;
 încurajaţi, pe cât posibil, părinţii să stabilească acasă zone de învăţare şi să îi ajute cu organizarea

materialelor de învăţare.
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I. REZULTATE AŞTEPTATE:
Tot la trei, patru luni de zile vom efectua noi evaluări, iar pe parcursul intervenţiei, fiecare specialist va

completa câte o grilă de observaţie. Sperăm ca la finele intervenţiei cel puţin obiectivele pe termen scurt să fie
îndeplinite, iar dacă va fi cazul, pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung, vom concepe un nou plan de
intervenţie.

II. CONCLUZII:
În concluzie, ceea ce este de reţinut, este faptul că elevii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie au

nevoie de planificare diferenţiată a curriculumului şi metode de abordare şi terapie adaptate.
Unii elevi:

 vor  beneficia  de  programe  de  terapie  pentru  tulburări  emoţionale  şi  de  comportament   (terapie
ocupaţională, terapie de relaxare, meloterapie) elaborate de  specialişti; 

 vor beneficia de consiliere şcolară şi de sprijin specializat pentru finalizarea sarcinilor;
 necesită  sprijinul  familiei,  prin  colaborarea  acesteia  cu  şcoala  şi  cu  specialişti  (consilier,  psiholog,

terapeut).
Cercetările ştiinţifice au demonstrat că elevii din şcoala specială nu relizează performanţe intelectuale

mai mari, în comparaţie cu cei din aceeaşi categorie care frecventează şcolile normale; în schimb sub aspectul
integrării sociale – a cărei importanţă este tot mai accentuată în psihopedagogia modernă – achiziţiile copiilor
care învaţă în şcoli obişnuite sunt net superioare.

2698



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
                      Dificultă i de învă areț ț

      
           Prof.înv.primar Zinveliu Maria Simona

Liceul Tehnologic Telciu, Jud. Bistri a-Năsăud ț

1. INFORMAŢII GENERALE:
Numele: M.F.

Şcoala: Gimnazială Bichigiu Liceul Tehnologic Telciu
 Clasa:  a II-a 
 Echipa de lucru:  consilier colar ;profesor pentru învă ământul primar ;ș ț tata
 Data de elaborare a programului: septembrie
 Durata de desfăşurarea a programului: septembrie- decembrie/ sem I

       Domeniul de interven ie: Matematică ț
2. EVALUARE INIŢIALĂ

Instrumente  folosite  în  evaluare:  fişa  psihopedagogică,  observaţia  spontană  şi  dirijată,  convorbirea
individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea i comprehensiunea citirii (pretest).ș

Diagnostic:
 Medical: clinic sănătos;
 psihologic: deficienţă mentală, deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională şi instrumentală; 
 psihopedagogic: dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, discalculie;
  pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru clasa

a II-a şi a curriculumului de matematică. Din cauza nefrecventării cursurilor ea nu avea nici cunoştinţele de
bază ale unui copil, dezvoltat normal , din clasa pregătitoare.

Probleme cu care se confruntă copilul
Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 30. Reu e te să scrie cu micș ș

ajutor numerele până la 31. Are probleme în ceea ce priveşte număratul până la 30 descrescător, chiar şi cu
ajutorul obiectelor.  Nu identifica datele, opera iile, nu judecă probleme .ț Capacitate scăzută de organizare şi
coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Limbajul matematic este limitat.

Priorităţi pentru perioada  septembrie 2020- ianuarie 2021 semestrul I
 -scrierea, formarea, citirea numerelor naturale până la 31
 -compararea, ordonarea numerelor naturale până la 31
 -adunarea i scăderea fără trecere peste ordin a numerelor naturale până la 31ș
 - dezvoltarea capacită ii de rezolvare a exerci iilor i problemelor matematiceț ț ș

       Obiective pe termen lung
1.Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
2.Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
4.Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

MIJLOACE:  probe  de  evaluare,  fişe  de  lucru,  planşe,  jetoane,  jocuri  didactice,  rechizitele  şi
manualele şcolare, obiecte de uz general;
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Nr.
crt.

Activită iț
propuse

Obiective Activită i  deț
învă are/Metode  iț ș
mijloace  de
realizare

Perioa
da  de
interve
n ieț

Criterii
minimale  de  apreciere  a
progreselor

Metode
iș

instrume
nte  de
evaluare

1 2 3 4 5 6

1 Numere
naturale
de la 0 la
31

-  să  scrie,  să
citească
numerele
naturale  de  la
0 la 31;

-  să  compare
două  numere
cu diferenţă de
o unitate;

-  să
completeze  un
şir de numere;

-  să  scrie
vecinii
numerelor;

-  exerciţii  de
numărare  cu  obiecte
de la 0 la 31;

- exerciţii  de citire şi
de  scriere  a
numerelor naturale de
la 0 la 31;

compararea  şi
ordonarea  numerelor
de la 0 la 31;

- exerciţii compunere
şi  descompunere  cu
numere naturale de la
0 la 31;

-  exerciţii  de  alegere
a  unei  descompuneri
potrivite  pentru
efectuarea  unui
calcul;

-  rezolvarea  de
probleme  cu  obiecte

2
săptăm
âni

Sem I

-  asociază  mulţimi
(alcătuite  din  obiecte
identice, uşor de numărat),
cu  numărul  lor  (ardinalul
mulţimii);

-  identifică cifra zecilor  şi
cifra  unităţilor  în  scrierea
unui număr de două cifre;

-numără  corect,  crescător
şi descrescător, din 1 în 1,
în concentrul 0-30;

-comparea   numerelor
natuale;

- copiază, transcrie şi scrie
după  dictare  cifrele,  cu
greşeli  privind
corectitudinea  elementelor
grafice,  încadrarea  în
spaţiul  de  scriere,
înclinarea;

Evaluare
a orală şi
scrisă

 

Aprecieri
stimulati
ve 

Evaluare
cu  mai
multe
reveniri

Evaluări
curente
formativ
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sau cu desene simple:
puncte,  cerculeţe,
linii etc.;

-  instrumente  de
scris;

- fişă de lucru;

- imagini;

- conversaţia;

- explicaţia;

- exerciţiul;

- demonstraţia

e

Probe
scrise,
fişe  de
lucru

 

Recapitul
are

-fi e de lucruș

- conversaţia;

- explicaţia;

- exerciţiul;

Probe
scrise,
fişe  de
lucru

 

2. Opera iiț
cu
numere
naturale
în
concentru
l 0-31

-  să  efectueze
operaţii  de
adunare
numere
naturale  de  la
0 la 31

-să  precizeze

-exercitii  de  adunare
i  scădere  aș

numerelor  fără
trecere  peste  ordin  a
numerelor  de  la  0  la
31;

- exerci ii  deț

3
săptăm
âni

Sem I

-efectuează  adunări  iș
scăderi în concentrul 0-31,
fără  trecere  peste  ordin,
utilizănd  simbolurile  +,  -,
=  în  scrierea  unui
exerciţiu;

- efectuează corect 50-60%

Evaluare
cu  mai
multe
reveniri
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Adunarea
iș

scăderea
numerelo
r,  fără
trecere
peste
ordin,  în
concentru
l 0-31

semnifica iaț
cifrelor  din
cadrul  unui
număr;

-să  reprezinte
pe
numărătoarea
pozi ionalăț
diverse
numere;

-să
descompună
numerele
naturale.

-să  utilizeze
corect
terminologia
matematică
specifică:sumă
,  diferen ă,ț
mai mare, mai
mic

precizare  a
semnifica iei  fiecăreiț
cifre din scrierea unui
număr natural;

-reprezentarea   pe
numărătoare  a
numerelor scrise;

-descompunerea
numerelor naturale in
zeci i unită i;ș ț

-  instrumente  de
scris;

- fişă de lucru;

- imagini;

- conversaţia;

- explicaţia;

- exerciţiul;

- jocul didactic

din exerciţiile cu o singură
operaţie  cuprinsă  într-o
listă dată;

-  descompune  numere
naturale mai mici decât 10
în  sume  sau  diferenţe,
utilizând obiecte;

Evaluări
curente
formativ
e

Probe
scrise,
fişe  de
lucru

3 Opera iiț
cu
numere
naturale
în

-  să  efectueze
operaţii  de
adunare  iș
scădere  a
numerelor

-exerci ii de scădere aț
numerelor  naturale
fără  trecere  peste
ordin;

-exerci ii-joc  deț

3
săptăm
âni

Sem I

-efectuarea  corectă  a
minim 60% din calcule în
scris ;

-selectarea  rezultatului
corect   al  unor  scăderi  iș
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concentru
l 0-31

 Adunare
a  iș
scăderea
numerelo
r,  în
concentru
l 0-31, cu
trecere
peste
ordin

naturale  de  la
0  la  31  ,  cu
trecere  peste
ordin

-să  precizeze
semnifica iaț
cifrelor  din
cadrul  unui
număr;

-să  utilizeze
corect
terminologia
matematică
specifică:
sumă
diferen ă,  cuț
atât  mai  mic,
cu  atât  mai
mare.

selectare  a  diferen eiț
corecte  pentru
opera ii  de  scădereț
date;

-utilizarea
terminologiei  în
efectuarea calculelor.

-exercitii-joc  de
completare  a  unor
egalită i  cu  termenulț
potrivit,folosind
obiecte,  desene
simple; 

-eviden ierea  prinț
exerci ii  adecvate  aț
legăturii  dintre
adunare i scădereș

-  instrumente  de
scris;

- fişă de lucru;

- imagini;

- conversaţia;

- explicaţia;

- exerciţiul;

- demonstraţia;

adunări;

-efectuarea   corectă  a
minim  60% din exerci iileț
de  calcul  în  scris
verbalizând  etapele  de
lucru ;

-
observar
e
sistemati
ca;

-
probe
scrise;
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- jocul didactic

4. Recapitul
are

-să  efecueze
corect exerci iiț
cu  cele  două
opera iiț
învă ateț

-să  aplice
corect  în
rezolvarea
exerci iilorț
terminologia
matematică;

-exerci ii  de  adunareț
i  scădere   aț

numerelor naturale de
la 0 la 31.

-exerci ii  deț
completare  a
simbolurilor
matematice  +, -, =

- efectuarea corectă a  cât
mai  multor  calcule  în
scris ;

-utilizează  terminologia
matematică  corect  în
rezolvarea exerci iilorț  ;

Evaluări
curente
formativ
e

fişe  de
lucru

5. Aflarea
termenul
ui
necunosc
ut

-să  efectueze
exerci ii  deț
calcul  în  scris
verbalizând
etapele  de
lucru ;

 Să  efectueze
exerci ii  deț
aflare  a
numărului
necunoscut 

-să  efectueze
verificarea

-exercitii-joc  de
completare  a  unor
egalitati  cu  termenul
potrivit,  folosind
obiecte,  desene
simple; 

-eviden ierea  prinț
exerci ii  adecvate  aț
legăturii  dintre
adunare  i  scădere;ș
aplicarea  acestei
legături  în  aflarea
numerelor
necunoscute;

2
săptăm
âni

Sem I

-aflarea  corectă a jumătate
din numărul exerci iilor cuț
termen necunoscut;

-efectuează  verificarea
rezultatului prin probă;

Corectar
ea
elevului

Fişe  de
lucru
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rezultatului
prin probă ;

-ex.  –  joc  pentru
verbalizarea  etapelor
de calcul

-învă area  prinț
descope-rire;

-demonstratia

-explica ia;ț

-exerci iul;ț

-fi e de lucru.ș

Observar
e
sistemati
că

Probleme -să  rezolve
probleme  care
presupun  o
singură
operaţie  dintre
cele învăţate

-  să  exprime
oral,  în
cuvinte
proprii,  etape
ale  rezolvării
unor probleme

-ex.  de  analiză  a
părţilor  componente
ale  unei  probleme  ;
-ex de transformare a
unei  probleme
păstrând  numerele
date

-  rezolvarea  de
probleme  cu  obiecte
sau cu desene simple:
puncte,  cerculeţe,
linii etc.;

2
săptăm
âni

Sem I

-cite te  enunţul  uneiș
probleme; 

 rezolvă  cu  sprijin
probleme  cu  date
numerice; 

-  recunoaşte  situaţiile
concrete  sau  expresiile
care  cer  efectuarea  unor
adunări  sau  scăderi  (“au
fost şi au mai venit”, “s-au
pierdut”)

observar
ea
sistemati
că
apreciere
a  fişe  de
lucru
evaluare
orală
evaluare
scrisă
evaluare
sumativă
portofoli
u
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Evaluare

Prin acest program s-a urmărit:
 recuperarea laturilor disfuncţionale;
 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare de adaptare şcolară şi socială);
 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;

Rolul si modul de implicare a părinţilor in program:
 in legătura cu cadrele didactice; Ț

 Nu participă la edin e de consiliere; ș ț
 Comunică periodic cu cadrul didactic de sprijin, doamna învă ătoare; ț
 Nu pot ajuta copilul în realizarea sarcinilor; 
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Plan de ac iune pentru integrarea copiilor cu dizabilită iț ț

Prof. Oana Năforni ăț

coala Gimnazială ,,Constantin Moscu,, Izvoru BerheciuluiȘ

 Dizabilitate intelectuală
Dizabilitatea intelectuală denumită în trecut retard mintal se caracterizează prin inteligen ă sau capacitate ț
mentală sub medie i lipsa unor competen e necesare pentru desfă urarea normală a vie ii de zi cu zi. ș ț ș ț
Dizabilitatea intelectuală se caracterizează în special prin afectarea facultăţilor care contribuie la nivelul 
global de inteligenţă, adică a capacităţilor cognitive, de comunicare, motorii şi sociale şi care este 
acompaniată de restricţii semnificative în funcţionarea adaptativă în următoarele domenii de aptitudini: 
comunicare, autoîngrijire, viaţă de familie, aptitudini sociale/interpersonale, uz de resursele comunităţii, 
autoconducere, aptitudini şcolare funcţionale, ocupaţie, timp liber, sănătate şi securitate. Dizabilitatea 
intelectuală este, prezentă de obicei încă de la na tere, sau se dezvoltă înaintea vârstei de 18 ani. Dizabilitatea ș
intelectuală este o stare caracterizată prin dificultăţi majore de învăţare i înţelegere, datorate unei dezvoltări ș
incomplete a inteligenţei. 
În funcţie de nivelul coeficientului de inteligenţă (măsurat printr-un test special), dizabilitatea intelectuală se 
clasifică în: 
• Dizabilitate intelectuală uşoară (IQ între 50 şi 70) 
• Dizabilitate intelectuală medie (IQ între 35 şi 49) 
• Dizabilitate intelectuală severă (IQ între 20 şi 34) 
• Dizabilitate intelectuală profundă (IQ sub 20) 
Punctajul pentru o inteligen ă medie este de 100.ț
Idei de activită iț : Şi eu pot!
Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) ce dezvoltă la elevii cu CES, 
spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele proprii.
 
Strategii de învă areț : jocul didactic, joc de rol, învăţarea prin cooperare
Lecţiile bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie
să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi 
împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu, învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie 
unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a grupului
 
Resurse: fi e de activitate diferen iată; mijloace i materiale didactice variate i personalizateș ț ș ș
 
Evaluare: fişe de lucru, chestionare, proiect tematic
 
Părin iț
Idei de activită iț : „Învaţă cu mine”!Citeşte cu mine!- Dificultăţi de citire
 
Strategii de învă areț : Elevii sunt uneori reticenţi şi refuză să citească cu voce tare în clasă, ceea ce poate 
indica o tulburare concretă. Dacă lecţia face apel la cititul cu voce tare, putem să indicăm elevului mai înainte 
ce va trebui să citească, dându-i timp să se pregătească; vom permite elevului să-şi înregistreze lectura acasă, 
ascultând banda la şcoală. Deseori elevii cu tulburări de învăţare au un nivel al cititului cu voce tare mai 
scăzut cu doi ani decât al cititului în gând. Pe de altă parte, acest lucru poate fi determinat de neîncrederea în 
sine. B. Studiu personal. Când este singur, elevul poate citi rar si ezitant, deoarece: ritmul său de citire este 
lent, nu este sigur că a înţeles ce citeşte sau interpretează greşit un cuvânt nou.
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O modalitate eficientă prin care părintele poate colabora cu cadrul didactic este realizarea unor activităţi de 
citire pe roluri, în ştafetă, realizarea unor activităţi de tipul „insula de lectură”.
 
Resurse: cărţi de lectură, imagini, CD-uri
Evaluare: Încurajarea permanentă a progresului, benzi desenate 
 
Cadre didactice
Idei de activită i:ț  activită i extracurriculare i extra colare;ț ș ș         proiecte educa ionale specifice integrării i ț ș
socializării.
 
Strategii de învă areț  (comune cu al i colegi):ț  
-          adaptare curriculară  în parteneriat cu cadrele didactice de la clasă;
-          predarea în echipă alături de profesorul de sprijin;
-          comunicare pozitivă i încurajarea rezultatelor;ș
-          stabilirea nivelului de atingere a finalită ilor/competen elor planificate înț ț   curriculumul individualizat iș
pe domenii de dezvoltare;
-          drume ii, excursii tematice, vizite, participare la concursuri colare specifice;ț ș
 
Resurse: curriculum adaptat, plan de intervenţie personalizat
 
Evaluare: abordarea pozitivă a comportamentului copiilor, ameliorarea practicilor educaţionale, cum ar fi: 
evitarea discriminărilor, a favorizării sau etichetării copiilor, evitarea reacţiilor impulsive neadecvate, a 
ameninţării şi intimidării copiilor,  exprimarea încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi.
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PROGRAM DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

Prof. Învă ămânr pre colar Zamfir Cristinaț ș

Grădini a nr.1 Voluntari, Ilfovț

Nume  si prenume     PADM

Data na terii  X.Y.2012ș

Grupa  X, GRĂDINI A Nr. 1 VOLUNTARIȚ

An  colar  2018-2019Ș

Diagnostic:  Tulburare de limbaj expresiv i de comportamentș

 Echipa de interven ie  : ZC, AAț

Obiective :

 Dezvoltarea abilită ilor motorii, mimico-gesticulare i de comunicareț ș
 Dezvoltarea abilită ilor de receptare i exprimare orală i scrisăț ș ș
 Dezvoltarea abilită ilor de rela ionare i a comportamentelor emo ionaleț ț ș ț
 Durata programului de interven ie –pe parcursul anului colar 2018/2019ț ș
 Domenii de interven ie Cognitiv, Psihomotor, Comportamentalț

Domeniul de 
Interven ieț

Obiective opera ionaleț Interval 
de timp

                    Evaluarea i  aprecierea  ș
evolu ieiț

                     Indicatori       
Instrumente

              

     PSIHOMOTOR

   

Dezvoltare senzo-motorie

Coordonare oculo-motorie

-să desfă oare corect, dupăș
model obiectual i după ș
indicatori verbali, 
activită i de coordonare ț
oculo-motorie, 
pregătitoare pt actul grafic

Structuri perceptiv motrice
de bază

-participă cu plăcere la 
jocurile care implică 
multă mi care, contact ș
social i reguli de jocș

-realizează exercitii de 
încadrare, a ezarea ș
pionilor pe  tăbli a ț
perforată 

Aprecieri 
stimulative

Observa ia ț

Probe orale

Fi e de evaluareș

Fi e imagini ș
lacunare
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    PSIHOMOTOR

         

             
COGNITIV

-să sorteze i să grupeze  ș
obiecte după un criteriu 
sau criterii asociate 
(formă, mărime, culoare)

-să completeze o imagine 
lacunară folosind culorile 
i formele corespunzătoareș

-să recunoască, să 
denumească,
să construiască şi să 
utilizeze
forma geometrică cerc, 
pătrat, triunghi în jocuri

-să numere, sa  grupeze  
obiectele şi cifrele 
corespunzătoare.
-sa utilizeze numere 

-sa faca estimari ale 
cantitatii utilizand 
numerele

-să reproducă un material 
verbal dat

-să execute sarcini  
respectând indicatorii  
verbali oferi iț

-sa denumeasca obiecte, 
imagini

-să utilizeze no iuni ț
integratoare

-să alcătuiască corect dpdv
gramatical i logic, ș
propozi ii simple, după ț
suport obiectual/imagistic

-identifică obiectual-
ac ional i imagistic-ț ș
conceptual după un 
criteriu dat/criterii 
asociate

-identifică i sortează ș
cromatic, ordonează 
după mărime, identifică
i sortează după formăș

-asociază corect 
culoare-obiect

-găse te umbra fiecărui ș
obiect dat

-recunoaşte şi 
denumeşte figuri 
geometrice în mediul 
ambiant
sau cu ajutorul 
materialelor puse la 
dispoziţie 
(cerc, pătrat, triunghi)

-alcătuieşte grupe de 
obiecte 
-numără corect aceste 
obiecte;
-descoperă care cifră 
lipseşte într-un şir dat;

-reproduce onomatopee

-reproduce un material 
verbal simplu (structuri 
silabice, cuv mono, bi-, 
trisilabice, jocuri cu 
cuvinte ritmate, 
propozi ii simple)ț

-construie te suporturi ș
imagistice libere sau 

Autoevaluarea

Evaluare 
continuă prin 
utilizarea 
aprecierilor 
verbale i ș
sublinierea 
progresului 
realizat în 
rezolvarea 
fiecărei sarcini

Aprecieri 
stimulative

Observa iaț
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-să identifice/discrimineze
câteva litere de tipar

-să asocieze litera cu 
cuvântul i imaginea ș
corespunzătoare

-să despartă cuvinte  în 
silabe

lacunare, după 
indicatori verbali

-denume te corect, cu ș
sprijin obiecte, imagini 

-verbalizează prin 
manipulare obiectuală 
(obiecte concrete, 
mulaje după animale, 
fructe, etc

-î i însu e te i ș ș ș ș
utilizează no iuni ț
integrative-culori, 
fructe, animale, 
legume, figuri 
geometrice

-verbalizează pe 
marginea ac iunii ț
întreprinse

-identifică,cu sprijin  
literele de tipar

-asociază literă-cuvânt-
imagine

-construie te litere de ș
tipar din be i oare, ț ș
plastilină

 Probe orale

Fi e de evaluareș

Autoevaluarea

Evaluarea 
continuă prin 
utilizarea 
aprecierilor 
verbale i ș
sublinierea 
progresului 
realizat în 
rezolvarea 
fiecărei sarcini

       

  
COMPORTAMENTAL

-să- i dezvolte ș
abilită ile de ț
interac iune cu ț
colegii

-cooperează, face 
schimb de obiecte i ș
respectă regulile 
grupului de joc, 
manifestând fair-play)
(pierde câ tigă)ș

-rezolvă conflicte 
apărute în cadrul 
grupului folosind 
strategii diverse

-ini iaza jocuri i ț ș
activită i în vederea ț

-fi e cu imagini ș
care exprimă 
diferite stări 
suflete tiș

-evaluarea continuă
prin observarea 
comportamentului 
în grupul de lucru

-evaluarea orală 
prin aprecierea i ș
încurajarea 
comportamentelor 
pozitive
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-să reac ioneze ț
adecvat la diferite 
stări suflete ti-ș
emo ionaleț

-să respecte regulile 
de lucru în grup

punerii acestora în 
practică

-identifică i ș
denume te stările ș
suflete tiș

-reac ionează ț
emo ional adecvat în ț
diferite situa ii ț
concrete sau 
construite

-respectă regulile de 
lucru în grup cu i ș
fără sprijin din partea 
profesorului
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PROGRAM  DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

                                                                                 Prof.înv.pre c. Ungureanu Lumini aș ț

                                                                                           G.P.P.LUMEA COPIILOR,TOPOLOVENI

1.INFORMAŢII GENERALE:
Numele pre colarului: ș M.D.A
Data i locul na terii: ș ș 24 X 2015, Argeș
Clasa/ Grupa: Pre colari grupa mareș
 Date medicale: 

tetrapareza spastica
retard psihic sever
tulburări neorganice de somn
epilepsie
microcefalie
deficit motor sever

Date psihologice: 
Limbaj: retard sever al limbajului receptiv i expresiv,ș
Minimă dezvoltare senzorio motorie

Date despre familie:mediu familial securizant, are alti doi fra i.ț
Echipa de caz:

- coordonator: prof. Psiholog
- educatoare -Ungureanu Lumini aț
- kinetoterapeut
- părin iiț

Perioada de interven ie: ț octombrie 2020 – aprilie 2021
2.REZULTATELE  EVALUĂRII INI IALE:Ț

ID caz: 28D8C.....

Varsa socializare: 0.6(0 ANI 7 LUNI )
Varsa limbaj: 0.2(0 ANI 2 LUNI )
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Varsa autoservire: 0.31(0 ANI 4 LUNI )
Varsa cognitiv: 0.29(0 ANI 3 LUNI )
Varsa motor: 0.13(0 ANI 2 LUNI )

Varsa mentala: 0.3(0 ANI 4 LUNI )
Varsa cronologica: 5.77(5 ANI 9 LUNI )
IQ: 6

3. OBIECTIVELE INTERVEN IEI: Ț
- stimulare senzoriomotorie orală, 
- pozi ionarea corectă a corpuluiț
- educa ie, consiliere, training pentru apar inători în vederea modificării posturii (a pozi ionării în timpul degluti iei) i a strategiilor de hrănire utilizate ț ț ț ț ș

(care să favorizeze degluti iaț
- utilizarea stimulării orale senzoriomotorii (pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea muşchilor implicaţi în deglutiţie; exerciţii pentru controlul motilităţii la 

nivelul cavităţii bucale focalizate pe controlul limbii în timpul deglutiţiei).
-  dezoltarea capacită ii de discriminare vizualăț
- dezoltarea capacită ii de discriminare auditivăț
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Etapa terapeutică Obiective Tehnici de terapie recuperatorie
(Program terapeutic)

Strategii postural
Strategii de posturare 
i deș

hrănire

- educa ie, ț
consiliere, 
training pentru 
apar inători în ț
vederea 
modificării 
posturii i a ș
strategiilor de 
hrănire utilizate

Strategii posturale:
 1. În timpul mesei se recomandă men inerea unei pozi ii ț ț verticale iș  simetrice a trunchiului (în 
caz de necesitate se oferă sprijin pentru asigurarea alinierii trunchiului i segmentului cefalic cu ș
perne, guler);
2. oldurile i genunchii flectate la 90 de grade;Ș ș
3. Capul trebuie să fie pe linie mediană, într-o poziţie neutră faţă de gât, puţin aplecat, (flexia 
anterioară a gâtului în timpul mesei protejează căile respiratorii şi previne căderea ocazională a 
alimentelor în trahee- ASPIRA IA);Ț
4. Lingura va fi ţinută în poziţie orizontală, în unghi de 90 de grade cu profilul feţei. Copilul va fi 
încurajat să preia mâncarea cu buza superioară.
Recomandare: A ezare ș în scaunul special de posturare (în scaun tip „Tumble Forms”– 
achizi ionat de părin i anterior începerii terapiei laț ț  recomandarea kinetoterapeutului, dar neutilizat 
în timpul mesei): beneficiază de un bun control al capului (suporturi  laterale pentru sus inerea ț
capului), bună pozi ionare a trunchiului (cu pozi ie neutră a pelvisului, unghi de 90, flexie a ț ț
oldurilor i genunchilor); poate fi bine fixat cu chingi i scaunul poate fi înclinat la unghiul optim.ș ș ș

Strategii de hrănire:
-Priza celor „3 puncte”: se oferă support la nivelul mandibulei, policele exercitând presiune în 
partea anterioară a bărbiei, pentru coborârea mandibulei. Mediusul se va plasa sub bărbie 
favorizând stabilitatea, iar indexul va exercita presiune la nivelul obrazului, creând o presiune 
negativă în gură, favorizând propulsia bolului alimentar.
Alte strategii:

- linguri a va fi plasată în zona laterală a guriiț , pentru a favoriza lateralizarea limbii. 
Alimentele plasate lateral, lângă gingie stimulează mastica ia. ț Nu se va plasa linguri a în ț
partea posterioară a limbii, aceasta favorizează aspira ia alimentelor în trahee.ț

- facilitarea mastica iei ț prin mi cări circulare cu degetele II-IV sub osul zigomat, simultan ș
cu policele, sub menton (sub bărbie);

- stimularea înghi iriiț : Poziţionat sub menton, policele efectuează o netezire
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de-a lungul bărbiei şi a părţii superioare a gâtului;
- se va asigura suport în partea posterioară a zonei occipitale, pentru o degluti ie corectă, ț

evitând astfel aspira ia.ț
După stabilirea strategiilor de pozi ionare i de hrănire, acestea vor fi utilizate zilnic, la fiecare ț ș
masă, obiectivul fundamental fiind acela de a învă a apar inătorul copilului care se ocupă în generalț ț
cu hrănirea copilului (în cazul de fa ă mama) să utilizeze aceste strategii. Fiecare strategie va fi ț
introdusă gradat, cu exemplificare din partea terapeutului i cu motivarea importan ei respectării ș ț
acesteia în planul siguran ei alimentării, precum i în idea facilitării hrănirii copilului.ț ș

Etapa 2. Stimularea 
orală senzoriomotorie

- utilizarea 
stimulării orale 
senzoriomotorii 
(pentru a 
îmbunătăţi 
funcţionalitatea 
muşchilor 
implicaţi în 
deglutiţie; 
exerciţii pentru 
controlul 
motilităţii la 
nivelul cavităţii 
bucale focalizate
pe controlul 
limbii în timpul 
deglutiţiei).

Stimularea senzoriomotorie începe în afara cavită ii bucale- ț stimulare perioarală, iar abia apoi se 
va face tranzi ia la ț stimularea intra-orală.
Acesta este etapa pregătitoare („pregătirea pentru degluti ie”), urmată de ț practica oral-motorie 
(mi cările facilitate pe parcursul stimulării periorale i orale să poată să fie coordonate în practică, ș ș
în manipularea, transportului i în înghi irea alimentelor de diferite texturi) cu introducerea de noi ș ț
texture odată ce am ob inut noi performan e oral-motorii.ț ț
3 ori/săptămână, înainte de masa de prânz, câte 15-20 de minute.
Exerci iile realizate vizează:ț
- Obrajii: facilitarea mi cărilor de rotire a bolului alimentar (de mastica ie adecvată);ș ț
- Buzele: facilitarea reten iei alimentelor i lichidele în cavitatea bucală; inhibarea retrac iei buzelorț ș ț
(hipertonie);
- Limba: pentru a îmbunătă i controlul limbii în manipularea bolului, mastica ia i propulsia boluluiț ț ș
alimentar spre faringe.
 Utilizarea unui kit special destinat stimulării:
- Presiuni ritmice, sus inute pe bărbie i pe obraji (cu indexul) pentru inhibarea retrac iei buzelor (2 ț ș ț
minute);
- Masaj orofacial în 3 puncte: pliuri faciale nazolabiale, obraji, buza superioară (mi cări lente);ș
- Masajul buzelor: fric iuni u oare cu indexul sau cu un tampon de burette dinspre comisurile ț ș
labiale spre partea mediană. Din col ul din dreapta spre linia mediană i din partea stângă spre linia ț ș
mediană. Se repetă de 4-5 ori aceste fric iuni. ț
OBSERVA IE: Nu se depă e te linia mediană!Ț ș ș
- Vibra ii la nivelul obrajilor pentru reducerea hipertoniei: utilizareaț
dispozitivului Z-Vibe pe fiecare obraz, vibra ii de sus în jos.ț
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- Pozi ionarea copilului a ezat, cu u oara flexie anterioară a capului, cu mâna sub bărbie pentru ț ș ș
stabilitatea maxilarului, utilizarea dispozitivului Zvibe: presiuni ritmice (una/secundă) în partea 
anterioară a limbii retractată (input tactil chiar i fără vibra ii),ș ț
exerci iul este urmat de vibra ii (6-10 secunde) de la partea mediană a limbiiț ț
la vârf, i din partea laterală la vârf (apex). (Toate aceste exerci ii au scopul inhibării reac iei de ș ț ț
retrac ie a limbii)ț
- Stimularea marginilor limbii pentru îmbunătă irea lateralizării limbii:ț
Utilizarea capetelor Mini sau Probe ale dispozitivului Z-Vibe; Exerci iul începe din partea ț
posterioară a limbii cu aplicarea unor presiuni ritmice (4-5)
pe partea stângă i apoi pe partea dreaptăș

Stimulare vizuală - dezvoltarea 
capacităţii de 
discriminare 
vizuală

- Tehnici de mobilitate oculară: mişcarea ritmată a globilor oculari pe direcţia dreapta-
stânga, sus-jos, pe diagonală, în sens circular, şerpuit, în zig-zag; privitul alternativ a unor 
obiecte apropiate/ depărtate; exerciţii de disciplină oculo-motorie (imobilitatea prelungită 
treptat a globilor, pleoapelor);

- Exerciţii de explorare vizuală a obiectelor/ imaginilor din categoriile de bază (animale, 
păsări, fructe, legume, alimente, îmbrăcăminte, mijloace de transport, figuri geometrice 
etc);

- Exerciţii pentru creşterea capacităţii de diferenţiere vizuală prin elaborarea unor 
diferenţieri din ce în ce mai fine a detaliilor şi nuanţelor; însuşirea simţului profunzimii, a 
posibilităţii de percepere în relief a obiectelor tridimensionale

- Formarea şi dezvoltarea sensibilităţii cromatice: exerciţii de explorare vizuală a imaginilor
contrastante cu fondul şi contur pronunţat şi/ sau în relief; exerciţii de identificare a 
culorilor pe fond contrastant;

Stimulare auditivă - dezvoltarea 
capacităţii de 
discriminare 
auditivă

Copilul este antrenat să răspundă la diverse semnale sonore: 
- fluierat, 
- clinchet de clopo el, ț
- bătai din palme, imitari de animale, etc. prin anumite mi cari convenite de comun acord ș
(mi cări ale picioarelor/bra elor, alegeri de obiecte, jucării, imagini, etc.) ș ț
- Diferen ierea sunetelor fizice i identificarea sursei lor sonore în spa iu (toba, fluier, fo net de ț ș ț ș
hârtie, sticla, lemn, metal).
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- Folosirea instrumentelor muzicale i folosirea reportofonului pentru a î i auzi vocea i modul ș ș ș
de articulare a sunetelor
- identificarea surselor sunetelor (animale, obiecte muzicale, mijloace de transport etc)
jucarii fosnitoare, diferite tipuri de zornaitori, jucarii muzicale si luminoase 
 Muzica pentru copii, cantata de copii, muzica clasica, muzică de relaxare. 
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PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT

Prof.înv.pre c.Ciucu Gabrielaș
G.P.P.Lumea Copiilor,Topoloveni

1. Date generale despre elev
Numele, prenumele elevului: T.V.G.
Data naşterii 23.X.2013
Clasa : grupa mijlocie  
Recomandarea  Serviciului  de  asistenţă  psihopedagogică  (jude ean/municipal/de  sector)  privindț
formele de implicare a elevului în activită ile educa ionale la nivel de clasă si institu ie:ț ț ț

o totală 

o par ialăț

o ocazională (în cazul  instruirii la domiciliu)

2. Date privind evaluarea elevului

Sursa  de
informare

Domeniul Data Rezumatul concluziilor

SAP invă ământț 2021-2022 Informa ia  confirma  dificultatateaț
orientarii  spatiale  i  a  schemeiș
corporale

SAP logopedie 2021-2022 Raportul confirma tulburări de  limbaj
SAP motricitate 2021-2022 Raportul confirmă prezen a retardului motricț

SAP psihologie 2021-2022 Raportul confirma dificultă i în activitatile de socializare,relationare ț

3. Punctele forte şi necesită ile elevuluiț

Puncte forte Necesită iț
capacitati  optime  de  invatare
comportamentala prin imitatie

limbaj  si  comunicare:  vocabular  sarac,
posibilitati de exprimare reduse

posibilitati optime de comunicare 
orala,gestuala,expresiva ;

tulburari semantice accentuate

identifica  cu  usurinta  situatiile  sociale  care
pot sa-i aduca beneficii;

dificultati de analiza si sinteza fonematica

Atitudine  pozitiva  fata  de  activitatile  din
gradinita

dificultati  de  insusire  a  opera iilorț
prematematice
nu se orienteaza corect spatial

2719



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

nu  are  reprezentarea  corecta  a  schemei
corporale
nu face diferenţele stanga/dreapta,jos/sus

4. Necesită servicii de sprijin   
 

          Da (a indica în spa iile de  mai josț )                          Nu
                                    __________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5. Servicii ce urmează a fi prestate de către personal didactic şi non-didactic 
(în afara lec iilor)ț
(Se vor planifica în conformitate cu recomandările SAP)

Denumirea
serviciului

Specialistul  care  va
presta, locul

Data încadrării elevului în
serviciu

Periodicitatea/
frecvenţa

Asisten ăț
logopedică

logoped 3 zile saptamana

Consiliere
psihologica

psiholog 2 zile pe saptamana

Activităti   de
recuperare

educatoare 3 zile pe săptămână

6. Caracteristici specifice ale elevului,  asistenţă/intervenţie
(Pot fi indicate, în func ie de caz, i caracteristici privind limbajul, gîndirea, imagina ia, memoria,ț ș ț
aten ia, tipul de inteligen ă, afectivitatea/emotivitatea, temperamentul, stilul de învă are)ț ț ț

Domeniu
de
dezvoltare

Descriere  succintă  a
caracteristicii

Ac iuni planificateț Rezultate/competen eț
scontate

Emo ionalț este bine integrat în grupa
are o prietena
petrece foarte mult timp cu sora si
mama

-“Pe  cine  iubesti  mai
mult?”-“Fiecare  pui
are  familia  lui”-
convorbire  ,lectura
dupa imagini

Sa-si  exprime
sentimente  de
iubire ,respect fata de
colegi
-sa  capete  incredere
in fortele proprii
-sa  primeasca
incurajari  ,recompens
e

Motor Ii lipseste dexteritatea in manuirea
obiectelor,nu duce la bun sfarsit o
sarcina

Exerctii  privind
schema corporala,
-exercitii  de
desen,modelaj

-sa  arate  partile
corpului
-sa  redea  prin
desen ,pictura ,model
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-exercitii  de
motricitate”Fa  ca
mine!”

aj,diverse teme
Sa  imite  actiuni
simple

Cognitiv Nu  se  orienteaza
stanga/dreapta,sus/jos,spate/fata.n
u cunoaste culori,forme marimi

Exercitii  de  sortare
dupa
forma ,culoare,marime
-activitati  de
comparare
-exercitii  de  orientare
spatiala

-sa  sorteze  obiecte
dupa
forma,marime,culoare
-sa formeze grupe de
obiecte dupa anumite
criterii
-sa  se  orienteze
stanga/dreapta
,sus/jos

Verbal Intarzieri  in  dezvoltarea
limbajului,greutate  in  pronuntarea
sunetelor ,vocabular sarac

--jocuri senzoriale
-jocuri didactice

-sa-si  exprime
sentimentele
-sa redea verbal  ceea
ce  a
gustat/pipait/mirosit
-sa  reproduca
onomatopee

Social Petrece  foarte  mult  timp  cu
mama,s-  a  adaptat  relativ  usor
grupului de copii

-activitati  practic-
gospodaresti
-exercitii  de
imbracare/dezbracare
-„Cine  se  imbraca
primul?”

--sa  folosesca  corect
hainele
--sa  folosesca  corect
obiectele de toaleta
-sa-si  manifeste
dorinta  de  a  se
imbraca/dezbraca
singur

7. Discipline de studiu 
(Se va indica dacă finalităţile  educaţionale vor corespunde curriculum-ului general (CG), vor fi
necesare adaptări curriculare - curriculum adaptat (CA) sau vor fi stabilite finalităţi educaţionale
diferite – curriculum modificat(CM))

Nr.
crt

Disciplina  de
studiu,  domeniul
de asistenţă

CG C
A

C
M

Nr.
crt

Disciplina  de  studiu,
domeniul de asistenţă

CG CA CM

1. Dezvoltarea fizica
,sanatate  si  igiena
personala

X 11.

2. Dezvoltarea
socio-emotionala

X 12.

3. Capacitati  si
atitudini  de
invatare

X 13.
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4. Dezvoltarea
limbajului  ,a
comunicarii  si
premisele citirii si
scrierii

X 14.

5. Dezvoltarea
cognitiva  si
cunoasterea lumii

X 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

8. Adaptări
Adaptările sunt aceleaşi pentru toate disciplinele (în caz contrar se va specifica)

Adaptări  de  mediu
(ambientale)

Adaptări psihopedagogice Adaptări  în  materie  de
evaluare

Asezarea  fetitei  langa
educatoare
Organizarea  activitatilor  pe
grupuri mici de lucru

Fise de lucru diferentiate 
Aplicarea u   nor fise de lucru
cu timp mai mare de rezolvare
Aprecieri verbale
Aprecieri stimulative

Necesită echipament specializat

          Da     (a se indica în spa iile de mai jos)                                          ț Nu                   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Curriculum individualizat la disciplină 
(Se va elabora curriculumul individualizat pentru fiecare disciplină de studiu, care necesită CA sau
CM)

Disciplina de studiu_____________________________________________________________
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Finalităţi de învăţare
(Se vor indica 
subcompeten ele care ț
urmează să le formeze elevul 
pe parcursul 
anului/semestrului)

Strategii/tehnologii didactice
(Activită i de învă are ț ț
conforme cerin elor ț
educa ionale  speciale ale ț
elevului)

Strategii  de evaluare
(se vor indica strategiile 
specifice de evaluare pentru 
fiecare finalitate proiectată)

Sa participe la activitati fizice
variate 
Sa  utilizeze  simturile  in
interactiunea  cu  mediul
apropiat
Sa  manifeste  creativitate  in
activitati diverse
Sa  demonstreze  creativitate
prin  activitati  artistico-
plastice
Sa-si  imbogateasca
vocabularul de baza
SA  diferentieze  fonetic
cuvinte ,silabe, sunete
Sa asocieze sunetul cu litera
Sa  identifice  elementele
schemei corporale
Sa cunoasca pozitiile spatiale

Metode  :
Conversatia  ,jocul
didactic,explicatia ,exercitiul,d
emonstratia
Mijloace:
Imagini,jetoane,  culori  ,fise
adaptate,
Forme de organizare :grupuri
mici

Timp suplimentar
Materiale didactice sugestive
Reactualizare  frecventa  a
sarcinilor 

10.Evaluări
              (Se vor planifica evaluări medicale, psihologice, docimologice, alte)

Tipul evaluării Perioada Note privind data realizării 
evaluării
(data realizării activităţii de 
evluare,specialistul care a 
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evaluat etc.)
Evaluări docimologice 20.12.2021-23.12.2021 educatoarea
Evaluări psihologice 20.12.2021-23.12.2021 psiholog
Evaluări medicale 20.12.2021-23.12.2021 Medic specialist

11.Surse de informare în procesul de elaborare a PEI
      
SAP (jude ean/municipal/de sector)ț

PEI precedent                                    Părinţii/tutorele                    Elevul
                      

12Membrii echipei de elaborare a PEI:
Nume, prenume Funcţia Semnătura
Prof.înv. pre c.Ciucu Gabrielaș educatoare
T.L. părinte
I.V. psiholog

13.Monitorizarea progresului în dezvoltarea copilului
(Se va completa pe domenii de către speciali tii care asistă copilul)ș

Domeniul/
disciplina de studiu

Progrese înregistrate
Pe parcursul 
semestrului I al
anului de studii
____________

La finele 
semestrului I
al anului de 
studii 
____________

Pe parcursul 
semestrului II 
al anului de 
studii 
____________

La finele anului de 
studii
_________________

D.L.C N.S N.S
D. .Ș N.S N.S
D.E.C. N.S D
DO.S N.S D
D.P.M N.S N.S
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Plan de interven ie pesonalizatț
Prof.  Marcu Codru a-Alina,ț

 G.P.P.”Piticot” Cîmpeni, jud. Alba
         

 Informa ii de bazăț

Numele si prenumele preşcolarului: F .C.
Data  naşterii: 22.x.2016
Domiciliul: Cîmpeni
Gradiniţa: G.P.P. ”Piticot” Cîmpeni, jud. Alba
Grupa: mare
Tata: F.A.  –fără ocupa ie ț
Mama: N.A., 43 ani – muncitoare
Alte date despre familie: mai are 4 fra i.ț
Alte persoane implicate: părinţii, bunica
Data elaborării planului: 20.01. 2022
Durata de desfăşurare: 20.01.2022 -până la finalul anului colarș

Starea actuală a pre colaruluiș

În prezent, F.C. are încadrare în grad de handicap u or de către D.G.A.S.P.C. Alba Iulia. A evoluat fa ă deș ț
anul trecut dar perioada grădini ei online copilul nu a participat pe classroom datorită deficitului de aten ie iț ț ș
de concentrare pe care le are.
Dezvoltarea cognitivă i cunoa terea lumiiș ș
- copilul are reprezentări bine formate despre mediul înconjurător
- recunoa te numerele de la 1 la 10, dar nu întotdeauna asociază corect numărul cu cantitateaș
- recunoa te toate culorile i adoră să deseneze lăca uri de cult i sfin iș ș ș ș ț
-sortează obiecte în func ie de criterii dateț

Dezvoltarea limbajului, a comunicării i a premiselor citirii i scrieriiș ș
-întâmpină dificultă i în ascultarea activăț  a unui mesaj
-întâmpină dificultă i în discriminarea /diferen ierea fonetică a cuvintelor, silabelor, sunetelor, asocierea sunet-ț ț
literă
Dezvoltarea socio-emo ionalăț

- Are dificultă i în însu irea i respectarea regulilorț ș ș
- Uneori interac ionează neadecvat cu adul ii i cu colegii de grupăț ț ș
- Recunoa te emo iile de bazăș ț

Capacită i i atitudini de învă areț ș ț
- Are dificultă i de concentrare la activită i, mereu întrerupând cursul activită ii ț ț ț
- Nu realizează sarcinile de lucru cu consecven ăț

Dezvoltarea fizică, a sănătă ii i a igienei personale ț ș
- Demonstrează independen ă în igiena personalăț
- Participă la activită i fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare al copiilorț
- Manifestă independen ă în îmbrăcare i dezbrăcare ț ș
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Instrumente folosite în evaluare: observaţiile spontane şi dirijate zilnice, fişa psihopedagogică, convorbirea
individuală, exerci iulț

Psihodiagnostic : 
- deficit de atenţie
- inadaptare par ialăț  la cerinţele programei şcolare pentru grupa mare
-capacitate scăzută de memorare 
Capacităţi – competenţe – abilităţi – lacune – nevoi:
- Competenţe scăzute în desfăşurarea activităţilor ludice ( nu respectă reguli, vorbeşte neîntrebat, nu răspunde
când este solicitat);
-  Are nevoie de feed-back pozitiv după fiecare sarcină realizată i  anume, la fiecare recompensă verbalăș
dore te să primească iconi e sau cruciuli e;ș ț ț
-Are momente când refuză să îndeplineacă orice sarcină educativă primită
-Nu mai poartă pampers, fiind capabil să utilizeze toaleta în mod corespunzător
- Vorbe te corect dar deseori spune ni te lucruri ie ite din contextual de momentș ș ș
-Recunoa te i scrie aproape toate literele din alfabetș ș

Intervenţii, antecedente: a beneficiat de program de intervenţie personalizată i pe parcursul anului colarș ș
2020-2021.

I. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE
 Domeniul de intervenţie: educational

   -  Limbaj si comunicare
   - Cogntiv
    - Psihomotor

 Obiectiv  fundamental:  reducerea  dificultăţilor  de  învăţare  prin  exersarea  şi  dezvoltarea  capacităţilor  de
calcul, scriere, analiză i sintezăș

 Scopul programului de intervenţie: la sfârşitul programului preşcolarul trebuie să fie capabil să numere
con tient în concentrul 1-10, să despartă cuvintele în silabe i să identifice numărul lor.ș ș

 Obiective pe termen scurt: 
- să numere crescător de la 1 la 10 con tient prin manipularea be i oarelorș ț ș
- să numere descrescător de la 1 la 10 con tient prin manipularea be i oarelorș ț ș
-să despartă cuvinte în silabe i să stabilească numărul acestoraș

 Obiective pe termen lung:
- dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţii acesteia;
- recuperarea lacunelor în cuno tin e;ș ț
- exersarea capacitaţii de orientare spaţială şi temporală;
- Identificarea numărului de silabe a unui cuvânt i a numărului de suneteș

  STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Domeniul limbă i comunicareș
Obiective Metode şi mijloace de 

realizare
Perioada de
timp

Criterii de 
evaluare

Metode şi 
instrumente de 
evaluare

Să  se  exprime  în Exerciţii  de  exprimare;  jocuri Formularea  de Întărire pozitivă
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propoziţii  scurte,
coerente.

scurte de imitaţie.

19.04-23.04.
2021

propoziţii scurte.

Să  denumească
anotimpul,  să
numească  cel  puţin
două  caracteristici.
Să  denumeasca
culorile caracteristice.

Exercitii  de  exprimare  corectă
a  denumirii  plantelor  din
imaginea dată şi de identificare
a culorilor  regăsite la plantele
prezentate;
Jocuri  senzoriale;  ,,Ce  culoare
are  floarea?”,  ,,Arată
culoarea…”

Exprimă  corect
denumirea
anotimpului  şi
caracteristicile  cu
ajutor sau singur. 
Denumeşte
culorile galben, alb
(nonculoare),
verde. 

Aprecieri verbale 

Să despartă cuvinte în
silabe  i  să  reprezinteș
prin cercule e numărulț
lor

Desenează  atâtea  cercuri  câte
silabe are cuvântul!

Desparte  corect  în
silabe cu ajutor

Aprecieri
verbale/oferire  de
iconi eț

Să scrie litere date ”Scrie pe spa iul punctat litera ,ț
apoi modeleaz-o din plastilină.
Cu  ce seamănă litera?”

Scrie litera indicată Aprecieri verbale

Să  dea  exemple  de
cuvinte  care  încep  cu
un anumit sunet

”Jocul cuvintelor” Exemplifică
cuvinte 

Aprecieri verbale

Domeniul cognitiv

Să  utilizeze  corect
jucării  manipulative
matematice 

“Numără  o  bilu ă  peț
socotitoare, .a.m.d.” ș

05.05-31.05.
2021

Numără  con tientș
cu  ajutărul
socotitoarei

Încurajări  verbale,
stimulente

Să  numere  cu  suport
concret  crescător  în
concentrul 1-10

”Hai să numărăm be i oare!”ț ș Numără be i oareț ș Aprecieri verbale

Să  numere  cu  suport
concret descrescător în
concentrul 1-10

Joc  didactic:”Cu  be i oare  neț ș
jucăm/matematică învă ăm!”ț

Participă  la  jocul
didactic

Apreciere pozitivă

Să realieze serieri Joc: ”Continuă modelul dat!” Urmăre te  seriaș
logică  iș
completează

Apreciere pozitivă

Să  enumere  zilele
săptămânii

Memorează  poezia  ”Zilele
săptămânii”

Memorează  cu
multe  repeti iiț
poezia

Apreciei pozitive

Să  participe  la
activită i  de  educa ieț ț
muzicală  pentru
fixarea cuno tin elorș ț

”Cântă  cu  mine  cântecul
numerelor!”

Audiază  de  multe
ori  cântecul  i  îlș
intonează

Aprecieri pozitive

Domeniul psihomotric
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02.06.18.06
2021

Să  –  şi  coordoneze
gesturile  şi  mişcările
pentru  a  reda  grafic
sarcina cerută. 

- Exerciţii efectuate pe loc şi în
deplasare  cu  respectarea
duratei, tempoului, intensităţii.
- exerciţii şi jocuri de mişcare;
exerciţii  pentru  musculatura
fină şi grosieră.

Execută   corect
motric  la
comenzile: ,,Încerc
uieşte  floarea  de
sus!”,
,,Subliniază
rădăcina!” etc . 

Aprecieri verbale;
încurajări;
stimulente.

Să  recunoască
componentele spaţiale 

Exercitii  de  mişcare:  sus-jos,
pe, sub, lângă, pe etc.
Jocuri:  ,,Unde  sunt?”,  Arată
sus-jos...”

Corectitudinea  şi
rapiditatea
reacţiilor  la
comenzi;
-Identificarea  şi
precizarea  corectă
a poziţiilor spaţiale
ale  obiectelor
folosite în joc;

Observarea
comportamentului;
Chestionarea  orală
pentru
conştientizarea
poziţiilor spaţiale;

Aprecieri
stimulative;
întreceri

 
CONCLUZII

Preşcolarul a reu it în mare măsură să depăşească o parte parte dificultăţile de învăţare: recunoa te cifreleș ș
în  concentrul  1-10,  numără,  manipulează  jucării  matematice,  scrie  i  recunoa te  majoritatea  literelor  dinș ș
alphabet,  participă la  jocuri  de  grup dar  rareori  în elege i  respectă  regula  jocului,  mai  manifestă  uneoriț ș
comportamente de refuz i de opozi ie,încă desenează cruci i biserici pe fi ele de lucru dar ulterior rezolvăriiș ț ș ș
sarcinilor de muncă, a dobândit independen ă în igiena personală/îmbrăcat i dezbrăcat.                 ț ș

RECOMANDARI
 Reluarea unor secvenţe din planul propus anterior;
 Stimulare permanentă, activităţi complementare;
 Implicarea familiei în activitatea educativă recuperatorie 

Bibliografie: http://www.ecopii.ro/Articole despre copii/Agresivitatea la copii copii_agresivi.html;
http://www.gradinite.com/site/Articole/  Modalitati   de a stapani furia copilului tau-educatie.html;
http://www.superbebe.ro/Micul bataus - Transforma agresivitatea in echilibru.html;
http://www.itsybitsy.ro/Articole/Lumea-parintilor/Psihologie/Copil-3-7-ani/De ce este agresiv copilul meu - 
articol-.html.

PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ
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Prof. Enache Cătălin Adrian

coala Gimnazială CrevediaȘ

Disciplina: Istorie

Clasa a V-a

Probleme cu care se confruntă elevul Priorită i pentru anul colar 2021-2022ț ș
1. Nu reu e te să scrie informa iile care ș ș ț

sunt trecute pe tablă.
2. Ceea ce scrie nu mai reu e te să citeascăș ș

din cauza scrisul greu de în eles.ț
3. Cite te mai greu chiar i de pe carte.ș ș
4. Recunoa te un proces, eveniment ș

istoric, dar nu poate să distingă rela ia ț
de cauzalitate.

5. Nu poate să transfere informa iile d ela ț
o disciplină la alta.

6. De i în elege sensul unor no iuni, le uităș ț ț
până la o lec ie viitoare.ț

1. Desfă urarea unor activită i diferen iate ș ț ț
în func ie de aptitudinile elevului, ț
competen ele dobândite, voin a de ț ț
implicare personală i a părin ilor, ș ț
existen a unui profesor de sprijin ț
specializat.

2. Formarea unor cmpeten e simple în ceeaț
ce prive te disciplina istorie, la nivelul ș
minimei perfoamn e cerute de programaț
colară.ș

3. Consituirea unor fi e de lucru adaptate ș
nevoilor personale i intelectuale ale ș
elevului.

4. Organizarea la nivel de coală a unor ș
activită i pentru prevenirea i ț ș
combaterea dezinteresului fa ă de ț
învă ătură.ț

Competen e specificeț :

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice

2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric. 

CON INUTURIȚ METODE IȘ
MIJLOACE DE

REALIZARE

CRITERII
MINIMALE DE
APRECIERE A
PROGRESULUI

METODE DE
EVALUARE

Alfabetul istoriei

Preistoria

Orientul antic

Conversa ia euristicăț
Lucrul cu manualul
Exerci iulț
Repeti iaț

Expunerea

în elegrea no iunii de ț ț
istorie i prezentarea ș
sensului acesteia în 
cuvinte proprii.
Enumerarea celor 5 
epoci istorice. 
Men ionarea tipurilor ț
de izvoare istorice i ș
prezentarea unor 
exemple.
În elegerea mediului ț

Evaluare orală

Evaluare 
complementară-
rebusul istoric

Evaluare scrisă
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Civiliza ia greacă i ț ș
cultura elenistică
Lumea romană
Geto-dacii

Europa medievală

Exerci iulț
Compara iaț

tiu/vreau să tiu/am Ș ș
învă atț

Expunerea
Exerci iulț
Studiul de caz

Conversa ia euristicăț
Lucrul cu manualul
Exerci iulț

de via ă specific ț
primelor civiliza ii.ț
Descrierea în cuvinte 
proprii a mo tenirii ș
culturale a antichită ii.ț
Men ionarea cetă ilor ț ț
importante din lumea 
gracă, romană, geto-
dacă.
Descoperirea pe hartă 
a unor elemente 
specifice acestor 
civiliza ii (grani e, ț ț
tipuri de localită i etc)ț
În elegerea structurii iț ș
trăsăturilor societă ii ț
medievale.
Descrierea i ș
reprezentarea 
domeniului feudal.
Descrierea unui zi din 
via a omului medieval.ț

Evaluare 
complementară-
atribuirea unor roluri 
în cadrul unor proiecte
de grup
Autoevaluarea
Interevaluarea
Realizarea unor desene

Realizarea unui 
protofliu
Realizarea unor 
machete
Evaluare scrisă
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (P.I.P)

Prof. Herman Vasile
coala Gimnazială A el, Jude ul SibiuȘ ț ț

În  eforturile  de  modernizare  a  învă ământului  românesc  s-au  ini iat  proiecte  de  modernizare  iț ț ș
promovare a unor strategii la nivel na ional, în acord cu tendin ele actuale pe plan european, care să răspundăț ț
necesită ilor societă ii române ti. ț ț ș

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii
intelectuale,  ritmul  de  lucru  şi  nu  după  criteriul  vârstei  cronologice.  Ca  modalitate  de  organizare  a
conţinuturilor,  acestea  vizează  adaptarea  procesului  instructiv  educativ  la  posibilităţile  intelectuale,  la
interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului. Toţi elevii care participă la procesul de educaţie
beneficiază  de  diferenţiere  educaţională.  Programele  de  intervenţie  personalizate  presupun folosirea  unor
modalităţi  eficiente  de  adaptare  curriculară  care  variază  în  funcţie  de  tipul  cerinţei  educative  speciale:
dificultăţi  de  învăţare  şi/sau  deficienţe  specifice.  În  cadrul  programelor  de  interventie  personalizate,  se
realizează planul de interven ie personalizat. ț

Planul de intervenţie personalizat (PIP) vizează un singur domeniu de intervenţie şi are ca obiectiv
final elaborarea unui program individualizat în functie de necesitătile, interesele, deprinderile, performanţele
anterioare, precum şi de nivelul func ional actual ale fiecărui copil cu dizabilităţi. Programul este conceput înț
detaliu şi pus în practică prin metodele cele mai adecvate stilului de via ă al copilului. Evaluarea acestuia seț
face în funcţie de progresele înregistrate la nivel func ional; trebuie reevaluat şi revizuit periodic.ț

Nume şi prenume: P.I.A.
Data naşterii: X
Clasa a VI-a 
Probleme cu care se confruntă copilul: Dificultăţi şcolare pe fond de liminaritate IQ=62,  deficien ăț

mentală u oară, sindrom Langdon Down i tulburări emo ionale anxioaseș ș ț
Echipa de intervenţie: dirigintele clasei aVI-a A,  profesor de educa ie fizică i sportț ș ,  consilierul

şcolar, logoped, medic şcolar, asistent social, familie.
Domeniul de intervenţie: psihomotor, congnitiv, comportamental
Data realizării P.I.P – ului: 01.09.2021
Data revizuirii P.I.P – ului: 11.02.2021
Informaţii educaţionale 
Comunicare:
- comunicarea receptivă: întelege instruc iuni simple ț
- comunicarea expresivă: vocabularul de bază slab dezvoltat, comunicarea non-verbală este folosită

imatur i prezintă gesticula ii precare, roste te cuvinte mono i bisilabice uzualeș ț ș ș
Citit-scris: nu sunt formate deprinderile de scris –citit, vocabular sărac 
Matematică: nu şi-a însuşit conceptul de număr, nu sunt realizate deprinderile de calcul mintal, nu

identifică caracteristici specifice ale diverselor elemente (culoare, formă, mărime) 
Comportament  psihomotric  şi  autonomie  personală:  schema  corporală  este  parţial  integrată,

deprinderile  de igienă personală  slab dezvoltate,  deprinderi  de  autoservire  slab dezvoltate,  capacitatea  de
autonomie socială şi personală slab dezvoltate 

Relaţii sociale: conduite şi atitudini sociale dominate de imaturitate afectivă şi stări contradictorii,
posibilităţi slabe de comunicare orală, gestual şi expresivă, capacitate slabă de învăţare a comportamentelor
prin imitaţie;

Dezvoltarea senzorială:
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 Percepţia: diferenţiază greu formele, mărimile i culorile ș
 Atenţia: instabilă, capacitate de concentrare de scurtă durată-10 minute 
 Memoria: mecanică, domină cea involuntară, prezintă dificultăţi de memorare 
 Gândirea: concret-intuitivă, lacunară, manifestă stereotipie şi rigiditate
Obiective pe termen lung: 
 dezvoltarea motricităţii fine şi generale
 dezvoltarea conceptuală: concepte şi categorii: culori, mărime, animale, numere 
 dezvoltarea abilităţilor de scris: gestul grafic, elemente pregrafice
Domenii de interven ie recomandate: ț
a. psihomotor; 
b. cognitiv 
c. comportamental

Structură P.I.P
A. Domeniul psihomotor 
Domeniul motricităţii generale

Obiective Activitate Metode i mijloace didacticeș
Pozi ii  i  tonusț ș
muscular

- să se ridice în picioare singur;
-  să  se  aplece  cu  flexia
genunchilor după un obiect i săș
se ridice.

Exerci ii  deț
motricitate

Exemplul;
Explica ia; ț
Conversa ia;ț

Urcări i coborâriș - să urce scările cu pas adăugat,
inandu-se de balustradă; ț

-  să  coboare  scările  cu  pas
adaugat,  inându-se  deț
balustradă;

Exerci ii  deț
motricitate

Exemplul; 
Explica ia; ț
Conversa ia;ț

Echilibru -  să  î i  păstreze  echilibrul  cuș
ochii  închi i,  stând  pe  ambeleș
picioare; 
- să stea într-un picior

Exerci ii  deț
motricitate

Exemplul; 
Explica ia; ț
Conversa ia;ț

Domeniul motricităţii fine şi coordonării oculo-motorii

Obiective Activitate Metode i mijloace didacticeș
- să pună i să scoată obiecte mici în/dinș
cutii; 
- să imite anumite gesturi simple; 
- să mototolească hârtia; 
- să rostogolească forme din plastilină/ lut;
-  să apuce  creionul  între  degetul  mare iș
arătător; 
-  să  mâzgălească  cu  instrumente  de
scris/colorare  groase  (markere,  carioci,
culori cerate); 
- să în ire pe sfoară mărgele mari; ș
- să contureze ablonul în realizarea unorș
figuri geometrice mari; 
- să coloreze respectând conturul;

Exerci ii  pentru  dezvoltareaț
motricită ii fine; ț
Jocuri de construit; 
Exerci ii de scriere, colorareț
Exerci ii  de  trasare  aț
formelor  geometrice  după
contur

Explica ia; ț
Demonstra ia; ț
Munca  independentă,
supravegheată; 
Puzzle; 
Coli de scris;
Cartoane; 
Acuarele; 
Plastilină; 

abloane; Ș
Markere;
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Domeniul psihomotricităţii

Obiective Activitate Metode i mijloace didacticeș
-  să  identifice  păr ile  principale  aleț
corpului  omenesc  la  propria  persoană/  la
partener 
- să asambleze corect corpul uman din trei
păr i componente (incastru, puzzle); ț
-  să  redea  grafic,  în  manieră  proprie,
principalele păr i ale corpului omenesc;ț

Exerci ii privind dezvoltareaț
schemei corporale;

Conversa ia; ț
Demonstra ia; ț
Munca dirijată i independentă;ș
Plan a “corpul uman”; ș
Jetoane; 
Puzzle;

- să recunoască în contexte diferite culori
uzuale
-  să  identifice  culorile  unor  obiecte
cunoscute din mediu apropiat 
-  să  grupeze  obiecte  cunoscute  după
culoare;

Exerci ii  de  grupare  aț
obiectelor,  jucăriilor,  după
un criteriul culoare;

Conversa ia; ț
Demonstra ia;ț
Munca dirijată i independentă;ș
Jetoane; 
Culori colorate;

B. Domeniul cognitiv

Tipuri  de
abilită iț

Obiective Activitate Metode i mijloace didacticeș

Abilită i  deț
receptare  a
mesajului oral

-  să  asculte  i  să  executeș
comenzi  simple  legate  de
ac iuni/activită i cotidiene; ț ț
- să asculte o poveste scurtă cu
suport ilustrat; 
- să răspundă verbal la întrebări
simple,  privind  ac iuni  la  careț
participă;

Exerci ii  deț
dezvoltare  a
auzului
fonematic;

Explica ia;ț
Conversa ia; ț
Exerci iul; ț
Plan e; ș
Jetoane; 
Jucării;

Abilită i  deț
exprimare  orală
i  comunicareș

independentă

-  să  exprime/semnalizeze  nevoi
personale (foame, sete);
- să utilizeze formule uzuale de
salut, verbal i nonverbal; ș
-  să  răspundă,  în  manieră
proprie,  la  întrebări  simple,  cu
referire  la  persoane  i  ac iuniș ț
desfă urate în prezen a; ș ț
-  să  se  recomande,  prezinte  în
maniera proprie; 
-să emită  onomatopee  i  suneteș
din  natură  -  să  emită  cuvinte
mono- i bisilabice;ș

Exerci ii  deț
verbalizare,  după
model;

Explica ia; ț
Conversa ia; ț
Munca  independentă;
Exerci iul; ț
Plan e; ș
Jetoane; 
Jucării;

Abilită i  deț
scriere

-  să  utilizeze  ablonul  pentru  aș
reda  grafic  imagini  (obiecte,
forme geometrice); 
-  să  reprezinte  grafic  diferite
imagini  prin  unire  de  puncte:
forme  geometrice,  legume,
fructe; 
-  să  realizeze  grafic  diverse

Exerciţii  de
încălzire  a
musculaturii
mâinii; 
Semne
pregrafice;

Conversa ia; ț
Demonstra ia; ț
Exerci iul; ț
Jetoane; 
Plan e; ș
Coli de scris; 
Markere
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imagini,  întărind  conturul  cu
marker, cariocă, pix; 
-  să  realizeze  semne  pregrafice
în spa ii de diferite dimensiuni.ț

Operarea  cu
conceptul  de
număr

- să sorteze obiecte/jucării  după
criteriul  formă,  culoare,  mărime
-  să  numere  obiecte  dintr-o
mul ime, cu cel mult 5 obiecte; ț
- să alcătuiască mul imi (familii)ț
cu număr dat de elemente, cu cel
mult 5 elemente;

Exerci ii  deț
sortare  a
obiectelor  după
un  criteriu  dat;
Exerci ii  deț
alcatuire  de
mul imi;ț

Explica ia; ț
Demonstra ia; ț
Exerci iul; ț
Plan e  cu  numerele  învă ate;ș ț
Jucării; 
Jetoane; 
Be i oare.ț ș

c. Domeniul comportamental 
Autonomie personală şi socială

Tipuri  de
abilită iț

Obiective Activitate Metode i mijloace didacticeș

Utilizarea toaletei
şi  igiena
personală

-  să  comunice  (verbal  sau
nonverbal) nevoia de a merge la
toaletă; -
 să  aibe  control  sfincterian  pe
parcursul  unei  perioade  limitate
de timp 
- să folosească hârtia igienică; 
- să se spele pe faţă şi pe mâini
la solicitarea adultului; 
- să se spele pe din i în prezen aț ț
adultului; 
- să- i teargă singur nasul;ș ș

Executarea
comenzilor
atunci  când  este
asistat  i  sprijinitș
fizic i verbalș

Conversa ia; ț
Comunicarea  prin  imaginii
(semnalizează  nevoia  de  a
merge  la  toaletă  prin ridicarea
unui cartona )ș

Igiena camerei/ a
spa iului personalț

-  să  î i  pregăteasca  spa iul  deș ț
lucru, de joacă, 
-  să identifice hainele,  jucăriile,
rechizitele proprii; 
-  să  aranjeze  hainele,  căr ile,ț
jucăriile în dulap în stil propriu.

Executarea
comenzilor
atunci  când  este
asistat  fizic  iș
verbal

Explica ia; ț
Demonstra ia; ț
Jucării; 
Haine; 
Rechizite;

Evaluare la sfârşitul semestrului I
Data revizuirii PIP – ului. 11.02.2021
Obiective realizate total:
Nici unul dintre obiective nu a fost realizat total.
Dificultăţi întâmpinate: dificultăţi de concentrare a atenţiei, neînţelegerea unor sarcini de lucru.
Strategii didactice cu impact pozitiv: jocul didactic, activităţile practice.
Strategii didactice cu impact negativ: mustrarea, dezaprobarea.
Revizuire PIP: la sfârşitul sem. I, după evaluarea intermediară, s-au revizuit/redefinit câteva obiective

şi  s-au  proiectat  noi  conţinuturi  în  vederea  consolidării  şi  sistematizării  cunoştinţelor,  priceperilor  şi
deprinderilor.

Recomandări  particulare:  implicarea  mai  activă  a  familiei  în  rezolvarea  problemelor  cu  care  se
confruntă copilul.

Evaluarea finală (la sfârşitul anului colar):ș  obiectivele propuse la începutul anului şcolar au fost
realizate par ial;.ț

2734



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

Rezultate obţinute la sfârşitul anului şcolar:
 S-a remarcat o dezvoltare optimă a procedeelor imaginative;
 Concentrarea, stabilitatea, distributivitatea şi volumul atenţiei s-au dezvoltat semnificativ;
 La nivel motivaţional s-au produs o serie de schimbări, interesul pentru gimnastica medicală a

devenit evident;
 Stima de sine a crescut, iar încrederea în forţele proprii de asemenea;
 Relaţionarea cu cei din jur este bună, comportamentul general adecvat atât la şcoală cât şi în

afara acesteia.
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

PROF. DEVA ANDREEA EUGENIA
COALA GIMNAZIALĂ A EL, JUDE UL SIBIUȘ Ț Ț

I. INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Data realizării P.I.P. septembrie 2021
Clasa: I 
Numele elevului: H.L. 
Data na terii: Xș
Domiciliul: X
Psihodiagnostic: paralizie cerebrală, tetrapareză flasco-spastică, epilepsie simptomatică, autism atipic, nu se 
deplasează independent

II. ORARUL DE INTERVENŢIE AL ÎNVĂ ĂTORULUI/ PROFESORULUI DE SPRIJINȚ

Ziua Intervalele orare

Luni

8:55 – 9:40 – CFM     9:50 – 10:35 – Stimulare cognitivă     10:45 – 11:30 - 
Logopedie

Mar iț

8:55 – 9:40 - Meloterapie     9:50 – 10:35 – Stimulare cognitivă     10:45 – 11:30 
CFM

Miercuri

Joi

Vineri
8:55 – 10:35 – Stimulare cognitivă     10:45 – 11:30 Logopedie

III. COMPONENŢA ECHIPEI DE INTERVENŢIE
 
Învă ător: D.A.ț
Psiholog: S.S.
Logoped: D.D.
Medic: dr. B.A.
Asistent social: P.G.

IV. STAREA ACTUALĂ

Din punct de vedere medical: paralizie cerebrală, tetrapareză flasco-spastică, epilepsie simptomatică focală, 
autism atipic, strabism convergent AO, necesită înso itor pentru deplasare i îngrijireț ș
Din punct de vedere psihopedagogic: 
-dificultă i de învă are; retard mental sever, IQ<37ț ț
-deficit aten ionalț
-comportament stereotipic i repetitivș
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-prezintă o arie foarte restrânsă de interese
-refuză contactul cu situa iile externeț
-opune rezisten ă la schimbăriț
-deprinderi psihomotrice de nivel slab
-no iunile spa io-temporale neconturateț ț

          
V. STRATEGIA DE INTERVENŢIE (perioada septembrie 2021-ianuarie 2022)

Disciplina/ domeniul Nivel de debut constatat Obiective specifice

Limbă şi comunicare

Prezintă mari dificultă i de comunicare iț ș
rela ionare cu cei din jurț
În elege enun uri înso ite de gesturi ț ț ț
(limbaj receptiv)
Reac ionează rar la auzul numeluiț
Nu vocalizează, nu emite silabe 
(singurele cuvinte rostite sunt mama, da, 
telefon, bună ziua – silabisite, fără sonor 
i repetate după model)ș

Răspunde la instruc iuni verbale foarte ț
simple
Necesită un nr. mare de repetări pt. 
memorarea unor ac iuni simpleț
Aten ie greu de captat i men inutț ș ț
Absen a imita iei gestuale la cerere sau ț ț
spontan
Nu în elege interdic ia ț ț
Nu arată obiecte familiare i nu le dă la ș
cerere
Răspunde rar la solicitări simple, doar 
dacă sunt înso ite de gesturi: „salută”; ț
„potrive te”, „apucă”ș
Jocul simbolic sau de imitare nu există, 
nu imită spontan adul ii sau copiiiț
Prehensiune dificilă a ustensilelor de 
scris
Conturează greu i fără siguran ă semne ș ț
pregrafice i grafice de dimensiuni foarteș
mari

Să folosească pictograme în scopul 
comunicării
Să emită sunete izolate, onomatopee, 
după model
Să reac ioneze adecvat la comenzi ca: ț
„arată”; „caută”; „scrie”; „fă ca mine”
Să ceară obiectele dorite folosind 
limbajul nonverbal
Să- i dezvolte percep ia vizuală ș ț
urmărind mi cări ale mâinilor sau ale ș
întregului corp
Să imite gesturi simple
Să arate prin imita ie ochii, nasul, gura, ț
urechile etc.
Să reprezinte grafic diferite imagini prin
unire de puncte:

 forme geometrice;
 legume, fructe;
 cifre, litere;

Să realizeze grafic diverse imagini, 
întărind conturul cu marker, carioca, 
pix;
Să realizeze semne pregrafice în spa ii ț
de diferite dimensiuni:

 linie curbă,;
 linie frantă;
 arpele, fumul, melcul;ș
 bradu ul;ț
 mărgele mari, mărgele mici;
 gărdu ul;ț
 linii oblice;
 linii verticale

Matematică Structuri perceptiv-motrice de formă, 
mărime, culoare slab definite
Nu se orientează în spa iu i timpț ș
Recunoa te culorile principale (ro u, ș ș
galben, albastru)
Completează cu dificultate 

Să realizeze mozaic, după model, din 2 
culori
Să sorteze obiecte după culoare, mărime
sau formă, independent
Să potrivească forme la imagini 
Să realizeze puzzle din mai mult de 9 
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Identifică păr i din schema corporală i ț ș
facială pe imagini
Nu ine corect creionul în mână, nu ț
colorează o imagine simplă, mâzgăle te ș
ne inând cont de niciun criteriuț
Construie te puzzle format din 7-9 pieseș
Suprapune cuburi, cu dificultate urmând 
un model, dar nu mai mult de 3 piese 
diferite ca mărime i culoareș
Nu recunoa te forme geometriceș
Introduce incastre în plan eta cu orificiiș

piese, cu suport vizual
Să asocieze obiecte asemănătoare ori 
obiectele cu imaginea/umbra lor
Să asambleze piese de lego (5-7)
Să imite construc ii de cuburi cu mai ț
mult de 3 piese, diferite ca formă i ș
culoare
Să- i dezvolte sim ul tactil prin ș ț
atingerea cu mâna a diferitelor materiale
sau texturi
Să realizeze asocieri i categorizări pe ș
cât mai multe piese, obiecte
Să imite mi cări motrice fine sau ș
grosiere

Integrarea în grupul
şcolar

Exprimarea emo iilor este inadecvatăț
Reac iile emo ionale sunt tranzitorii, cu ț ț
modificări dezadaptative
Stabile te contact vizual 1-2 secundeș
Acceptă copii în preajmă, dar nu 
interac ionează cu eiț
Participă pasiv la îmbrăcat/dezbrăcat
Indică arareori nevoia de a merge la baie
Când este iritat are accese de plâns, 
urlete alternate cu cele de râs 
necontrolate; se love te peste cap cu ș
pumnul
Reac ionează la recompense: mobilul, ț
calculatorul
Se joacă singur în mod neadecvat,  
angajându-se în comportamente 
autostimulative, repetitive
Manifestă rar nevoia de hrană, lichide
Mănâncă cu ajutor, ine cana în mână i ț ș
bea din ea
Se îmbracă i se dezbracă asistat la ș
toaletă i nu folose te hârtia igienicăș ș
Î i spală mâinile cu săpun în mod ș
acceptabil, se terge pe mâini după ș
spălare numai dacă este îndrumat i ș
supravegheat
Se orientează corespunzător în sala de 
clasă
Se poate deplasa singur, dar cu efort, fără
siguran ă, pe scări i în interiorul coliiț ș ș

Să stabilească contact vizual mai mult 
de 2 sec
Să reac ioneze la persoane cunoscuteț
Să reac ioneze la expresia fe ei celorlal iț ț ț
Să ini ieze contact fizic cu copiii i ț ș
adul iiț
Să reac ioneze la diferi i stimuli ț ț
(muzică, mirosuri, gusturi)
Să continue programul de toaletă
Să fie capabil a i întrerupe manifestărileș
autostimulative i să finalizeze sarcinile ș
începute
Să adopte o pozi ie corespunzătoare ț
luării mesei
Să folosească corespunzător tacâmurile 
i să folosească erve elul la indica ia ș ș ț ț

adultului
Să se spele pe mâini fără solicitarea 
adultului i să folosească prosopul pt. a ș
se terge pe mâiniș
Să manifeste dorin a de a se ț
îmbrăca/dezbrăca în func ie de ț
temperatură
Să se încal e/descal e; îmbrace/dezbraceț ț
asistat
Să încheie/descheie fermoare, nasturi, 
capse la haine, cizme
Să participe cu plăcere la activită ile ț
colare i extra colareș ș ș

Mijloacele utilizate pentru realizarea obiectivelor
 curriculum diferenţiat             
 programul de terapie educaţională integrată            
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 material didactic            
 alte mijloace 

VI. RAPORT DE EVALUARE PERIODICĂ/ SEMESTRIALĂ

Data evaluării: sem. I 2022, ianuarie
Instrumente utilizate în evaluare:

 probe scrise                        
 probe orale                         
 probe practice                    

REZULTATELE EVALUĂRII PERIODICE/ SEMESTRIALE

Disciplina/ domeniul Obiective îndeplinite Obiective neîndeplinite

Limbă şi comunicare

Emite cu greu (fără sonor) anumite 
sunete/cuvinte simple
Reac ionează la vocea umană, prin diverse ț
manifestări
Semnalizează anumite nevoi, prin diferite 
reac ii comportamentaleț
Reac ionează la solicitările simple ale ț
adultului
Execută comenzi simple: „stai la masă”; 
„închide/deschide u a”; „spală-te pe ș
mâini”; „a teaptă”ș
Execută în manieră personală, sarcini sau 
instruc iuni verbale simpleț
Reac ionează adecvat la comenzi de genul: ț
„potrive te’; „fă ca mine”ș

Nu cere obiectele dorite folosindu-
se de limbajul nonverbal
Urmăre te mi cări ale mâinilor, darș ș
nu ale întregului corp i nu mai ș
mult de 2-3 secunde
Arată prin imita ie doar  nasul, ț
gura, ochii
Nu imită sunete după model

Matematică

Realizează mozaic după model: 2 culori 
Realizează puzzle din 12 piese cu suport 
vizual
Asociază obiecte asemănătoare ori obiectele
cu imaginea/umbra lor. Asamblează piese 
de lego (5-7)
Formează grupe de obiecte după criterii 
simple date
Realizează asocieri i categorizări pe piese, ș
obiecte

Sortează obiecte după culoare, 
mărime sau formă numai asistat
Nu imită construc ii de cuburi cu ț
mai mult de 3 piese, diferite ca 
formă i culoareș
Nu imită mi cări motrice fine sau ș
grosiere

Integrarea în grupul
şcolar

Stabile te contact vizual mai mult de 3-4 ș
secunde
Ini iază contact fizic foarte scurt cu cei din ț
jur i pentru  un timp mai lung când este ș
interesat de anumite plăceri: când sesizează 
un miros specific sau dore te să fie ș
mângâiat/alintat)
Reac ionează la stimuli (muzică, mirosuri, ț

Nu- i exprimă adecvat emo iileș ț
Reac iile emo ionale sunt ț ț
tranzitorii, cu modificări 
dezadaptative
Nu recunoa te toate persoanele din ș
anturaj
Nu reac ionează la expresia fe ei ț ț
celorlal iț
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gusturi)
Se spală pe mâini i folose te prosopul pt. aș ș
se terge pe mâini numai la indica ia ș ț
adultului
Încheie/descheie fermoare, nasturi, capse la 
haine cu mare dificultate i numai când vreaș

Î i întrerupe cu greu manifestările ș
autostimulative i  finalizează ș
numai promptat sarcinile începute
Nu manifestă dorin a de a se ț
îmbrăca/dezbrăca în func ie de ț
temperatură

VII. REVIZUIREA P.I.P.     

Data revizuirii: februarie 2022

STRATEGIA DE INTERVENŢIE ( perioada februarie-iunie 2022 )

Disciplina/ domeniul Obiective revizuite

Limbă şi comunicare

Să reac ioneze la vocea umană prin diverse manifestăriț
Să semnalizeze anumite nevoi prin diverse reac ii comportamentaleț
Să semnalizeze în elegerea unui  mesaj simplu prin răspunsuri nonverbale ț
adecvate
Să  indice recunoa terea unor animale prin emiterea de onomatopee;ș
Să emită după model, sunete izolate (vocale, consoane)
Să reac ioneze la solicitările simple ale adultuluiț
Să execute comenzi simple: „stai”; „ia”; „ ezi”; „închide/deschide”ș

Matematică

Să finalizeze independent activită i de sortare (formă, culoare, mărime)ț
Să acopere un spa iu delimitat prin contur îngro at, cu amprente ale degetului ț ș
arătător, înmuiat în acuarelă
Să facă puzzle din mai mult de 12 piese, cu suport vizual
Să asocieze pictograme cu loca ii  coala-poză cu sala de clasă; magazin-ț ș
pictogramă etc
Să realizeze diverse imagini prin alipirea păr ilor componente de dimensiuni mari ț
(casă, pom etc)

Integrarea în grupul
şcolar

Să accepte prezen a unor persoane necunoscute (contactul cu mai mul i oameni)ț ț
Să suporte să se afle într-un loc necunoscut
Să respecte regulile impuse de adult (comenzi simple)
Să ceară comportamental (nonverbal) ajutorul, la nevoie
Să solicite într-o manieră proprie diverse obiecte ale altor copii
Să împartă anumite obiecte/mâncare cu al i copiiț

VIII. CONCLUZII: 
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Elevul este permanent asistat i ajutat în îndeplinirea sarcinilor adaptate capacită ilor sale de către cadrele ș ț
didactice, cât i de către mama sa (asistent permanent).ș
Se observă o ameliorare a conduitei (dar mai este nevoie de mult exerci iu în acest sens).ț

IX. RECOMANDĂRI: 
Să se lucreze după un curriculum adaptat inând cont de particularită ile sale individuale i de vârstăț ț ș
Se recomandă stimularea pozitivă i reluarea activită ilor în vederea consolidării achizi iilor dobânditeș ț ț
Îmbunătă irea abilită ii de stabilire a contactului vizual cu persoanele din jur ț ț
Stimularea emisiei vocale prin antrenarea aparatului fonoarticulator
Exerci ii logopedice pentru demutizareț
Desfă urarea unor activită i pentru dezvoltarea motricită ii fine i coordonarea oculo-motorieș ț ț ș
Îmbunătă irea  performan ei cognitiveț ț
Exerci ii-joc de manipulare a obiectelorț
Exerci ii pentru dezvoltarea autonomiei personaleț
Respectarea cu stricte e a unui program bine stabilitț
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PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

SÎRCA FLORICA
GRADINI A CU PP nr 2, IMLEU SILVANIEIȚ Ș

PROGRAM DE INTEGRARE

Numele şi prenumele beneficiarului  :     P. C.
Varsta: 4 ani
Grupa: mijlocie
Sex: masculin
Problema: copil provenit dintr-o familie monoparentală, cu un statut socio-economic precar.

Echipa de caz  :      
      educatoare,
      consilierul şcolar

Prezentarea cazului: 

 este un copil care provine dintr-o familie monoparentală, unde mama i-a abandonat, tata fiind cu doi
copii  minori,  cu  un  statut  socio-cultural  i  economic  precar,  interes  scăzut  pentru  a  frecventaș
grădini a.ț

 prezintă tulburări de comportament i relationare la nivel de grupă, stimă de sine scăzută.ș
 motivaţia intrinsecă este bazată pe curiozitate, iar cea extrinsecă pe dorinţa de a primi recompense,

toate sub predominanţa unei dispoziţii generale gălăgioase;
 se implică cu greu în activităţi extraşcolare; 

Priorită i:ț

o dezvoltarea abilită ilor sociale;ț

o terapie emo ională;ț

o cultivarea încrederii de sine, prin tratare diferen iată;ț

o cre terea interesului pentru grădini ă;ș ț

o stimularea rela iilor de prietenie i coperare în colectivul de copii;ț ș

o creşterea interesului faţă de  activitătile comune ale grupei i aprecierea progreselor realizate;ș

o colaborarea eficientă cu tata, în vederea eficientizării activită ilor de consiliere;ț

Durata programului: 
       1 an colarș
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Plan de integrare individualizat

Obiective Continuturi Metode i mijloace ș Metode şi 
instrumente de 
evaluare

-Promovarea interac i-ț
unii i a rela iilor pozitive întreș ț
 copil 
i grădini ă, copil i ș ț ș

familie;

-Formarea atitudinii de 
acceptare necondiţionată
 din partea colectivului grupei;

- Reducerea unor 
comportamente  nedorite
prin înlocuirea  lor
 cu comportamente 
adecvate

-Educarea capacită ii de ț
con tientizare a unor ș
trăiri emo ionale propriiț

Diminuarea experien elorț
negative în rela ia copil- ț
părinte

Întărirea 
comportamentelor 
pozitive prin laudă i ș
acordarea de aten ie ț
( educatoare, consilier)

Cultivarea încrederii de 
sine;

Conştientizarea unor 
aspecte vizând 
 imaginea de sine 
atribuită celorlalţi;

Formarea deprinderilor 
şi obişnuinţelor de 
comportare morală.

 

-Activităţi de grup

-Tehnica stingerii 
comportamentelor 
frustrante;

-Pove ti terapeutice;ș

-Suport prin consiliere 
psihopedagogică.

-Jocuri de rol, jocuri de 
aten ie, ț jocuri- exerci ii ț

-Participarea la activita iț
extra colareș

-Soft educaţional

-Fi e de lucruș

-Concursuri 

Observaţia
Analiza 
produselor 
activităţii.
Chestionare
Aprecieri verbale
Fi e de ș
monitorizare a 
conduitelor 
comportamentale
Fişe de evaluare 

Metode cu impact ridicat:

a. pozitiv  : tehnica contractului, valorizarea, stimularea afectivă.
b. negativ  : dezaprobarea, mustrarea.

Revizuirea programului de intervenţie personalizat:

La sfârşitul semestrului I, vor fi redefinite obiectivele şi proiectate noi conţinuturi.

Recomandări particulare:

-socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea sinelui, antrenarea în activităţi pe grupuri mici (puzzle,
pictură, desen).

-se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi reluarea 
unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.
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Plan de ac iune pentru integrareaț

elevului cu dizabilită iț

Prof. Mariana Prioteasa 
coala Gimnazială Hârse tiȘ ș

Educa ia incluzivă i pedagogia diversită ii, prin scopul i valorile promovate, oferă cadrul necesarț ș ț ș
pentru ceea ce inseamnă “ coala pentru to i “. coala, ca institu ie a comunită ii, trebuie să ofere serviciiȘ ț Ș ț ț
educa ionale  oricărui  copil  sau  tânăr,  indiferent  de  originea,  natura  sau  particularită ile  lui  bio-ț ț
psihosocioculturale. Se dore te incluziunea colară a tuturor categoriilor de elevi permi ând o nouă abordare aș ș ț
activită ilor de învă are în coală i asigurarea de anse egale de acces la educa ie pentru to i elevii, cerin e deț ț ș ș ș ț ț ț
instruire i educa ie în func ie de poten ialul intelectual i aptitudinal al fiecărui copil inclus în programulș ț ț ț ș
educational al unei coli. ș

Obiectiv 1 : Integrarea elevului cu dizabilită i în colectivul de eleviț
Idei de activită i: ț

- Adaptarea con inuturilor activită ilor - elaborarea ț ț PIP (Program de interven ie personalizat);ț

Curriculum colar individualizatș  : plan de învă are individualizat, metode i mijloace de învă ământ adecvate,ț ș ț
con inuturi accesibile, flexibilitate în proiectarea didactică  i adaptarea con inuturilor prevăzute în programaț ș ț
colară, în concordan ă cu cerin ele educa ionale individuale ale elevuluiș ț ț ț

- Implicarea elevului în jocuri/activită i care asigură o bună integrare a sa în colectivul clasei de elevi-  ț Toti
diferiti, toti egali; 

- Implicarea în proiecte care să elimine/diminueze ac iunile de bullying (ț Stop bullying); 

- Stabilirea de edin e de consiliere individuale i de grup cu clasa cu psihologul colii ( un program cu temaș ț ș ș
„Împreună vom reu i”ș )

- Stabilirea unor activită i comune părin i-profesori-elevi (ț ț Copilul vostru-elevul nostru) 

- A ezarea optimă a elevului în clasăș  : 

- Să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, 

- În jurul lui să fie elevi lini ti i;ș ț

- Să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant i empatic, care îl ajută la nevoie.ș

Strategii de învă are:ț
Învă area la copiii cu CES, ca proces de achizitie de noi cuno tinte i de formare de capacită i cognitive esteț ș ș ț
mult mai eficientă dacă este activ- participantă, cooperativă, partenerială si implicată la maximum posibil.

STRATEGIILE INCLUZIVE I METODELE DE ÎNVĂ ĂMÂNT INTERACTIVE ÎN PRACTICAȘ Ț
EDUCA IONALĂ  pentru  dezvoltarea  capacită ilor  cognitive,  sociale,  motrice  i  afective  necesareȚ ț ș
autonomiei i independen ei elevului în rela iile cu cei din jurș ț ț  :
Învă area prin colaborareț  contribuie la socializarea elevilor si determina adaptarea curriculara continua la
cerintele si nevoile elevului, Brainstorming-ul, Ciorchinele, Diagrama Venn, Cubul, " tiu/ vreau să tiu/Ș ș
am învă at"ț ( este metoda de realizare a sensului, care ghideaza lectura sau ascultarea unui text), Învă areaț
individualizată ce se adreseaza cerintelor lui i care face apel la evaluarea criterialăș
Strategiile  de  socializare pun  accent  pe  valorificarea  antecedentelor  si  consecin elor.  Antecedenteleț
reprezintă crearea de ocazii i oportunită i pentru raporturi socio-morale cu influen ă puternic formativă, iarș ț ț
consecin ele reprezintă tocmai întăririle pozitiv/ negative resim ite ca atare de elev, care va tinde astfel săț ț
repete sau să evite comportamentele similare în situatii similare. Strategiile de socializare se desfă oară înș
clasă i în afara ei.ș
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Resurse: Este necesară adaptarea structurii i con inutului învă ării la particularită ile psihofizice, deș ț ț ț
vârstă i individuale ale elevului, în vederea dezvoltării cât mai echilibrate i mai armonioase a personalită iiș ș ț
sale : 
- material didactic adecvat;
- mijloace de predare/învă are interesante/intuitive;ț
- mijloace IT (videoproiector);
- fi e cu scheme de fixare;ș
- plan e tematice afi ate permanent în clasăș ș

Evaluare: observaţia, convorbirea, chestionare, portofolii cu produsele activită ilor, ț Fi e psihopedagogiceș
O formă eficientă de evaluare în condiţiile educaţiei din şcoala incluzivă constă în evaluarea dialogată,

participativă, consensuală, un proces în care sunt negociate şi aduse la un consens diferitele interese, valori şi
puncte de vedere, între profesor şi elev. Evaluarea participativă, consensuală – are la bază responsabilitatea
împărtăşită între elev şi profesor, iar accentul se pune pe cooperare, colaborare şi pe procesul învăţării. 

Evaluarea capacităţii de învăţare, precum şi evaluarea periodică a stării de progres/regres în dezvoltarea
bio-psihoeducaţională a elevului se face prin probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe şi competenţe. 

Tehnici eficiente de evaluare sunt autoevaluarea şi evaluarea colegială. Prin aceste tehnici se urmăreşte
stimularea încrederii în sine, dezvoltarea spiritului critic şi autocritic, formarea şi dezvoltarea valorilor morale,
dezvoltarea atitudinii pozitive şi a empatiei, cooperarea constructivă între elevi în procesul instructiv-educativ.

Obiectiv 2: Implicarea părin ilor în activitatea de integrare optimă a elevului în mediul colarț ș
Idei de activită i: ț

- Sus inerea de lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleran ă, tipuri de temperament (ț ț Suntem diferi i?ț );

- Colaborare permanentă cu coala în vederea stabilirii unui plan comun de ac iune i a cunoa terii mai bune aș ț ș ș
elevului (Părin i la coală-părin i acasă)ț ș ț );

- Activită i comune părin i-elevi-prof. diriginte (excursii, vizite, serbări etc.);ț ț

- Stabilirea unor activită i comune părin i-profesori-elevi (ț ț Copilul vostru-elevul nostru) 

Strategii de învă are:  ț Învă area individualizată ce se adresează cerin elor lui ț ț
Resurse: Atitudinea pozitivă de acceptare a nevoilor copilului i ș desfă urarea de activită i de sprijinș ț
Evaluare: Monitorizarea progresul individual 

Obiectiv 3: Implicarea eficientă a cadrelor didactice în activitatea de integrare optimă a elevului în
mediul colarș
Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere particularită ile dezvoltării intelectuale ale elevului ( capacitatea deț
achizi ie, interpretare, aplicare, analiză, sinteză, evaluare critică a cuno tin elor), precum i particularită ileț ș ț ș ț
mediului sociocultural din care provine elevul. 
Idei de activită i: ț

- Adaptarea con inuturilor activită ilor - elaborarea ț ț PIP (Program de interven ie personalizat);ț

- Consultări permanente cu părin ii elevului în vederea stabilirii unui plan comun de ac iune i a cunoa terii maiț ț ș ș
bine a elevului (Părin i la coală-părin i acasă)ț ș ț );
Curriculum colar individualizatș  : plan de învă are individualizat, metode i mijloace de învă ământ adecvate,ț ș ț
con inuturi accesibile, flexibilitate în proiectarea didactică  i adaptarea con inuturilor prevăzute în programaț ș ț
colară, în concordan ă cu cerin ele educa ionale individuale ale elevuluiș ț ț ț

- Materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui;

- Utilizarea unor tehnici pentru dezvoltarea abilită ilor sociale i de comunicare; ț ș

- Colaborarea eficientă cu profesorul de sprijin i consilierul colar ( chiar un ș ș Plan de remediere, după caz);
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- Predarea in parteneriat (teaching partenership: profesorul tutor si profesorul de sprijin sau itinerant, cei doi
avand, de cele mai multe ori, atribu ii si preocupari complementare;ț

- Stabilirea unor activită i comune părin i-profesori-elevi (ț ț Copilul vostru-elevul nostru) 

- Predarea  în  echipă  cu  profesorul  de  sprijin/consilierul  colar  la  orele  de  dirigen ie  sau  pe  diverse  temeș ț
specifice.

- Implicarea elevului în jocuri/activită i care asigură o bună integrare a sa în colectivul clasei de elevi; ț

- Implicarea în proiecte care să elimine/diminueze ac iunile de bullying (ț Stop bullying); 

- Activită i comune părin i-elevi-prof. diriginte (excursii, vizite, serbări etc.);ț ț

- Stabilirea unor activită i comune părin i-profesori-elevi (ț ț Copilul vostru-elevul nostru) 

- Implicarea cadrelor didactice i perfec ionarea în cadrul unor simpoziane/conferin e/cursuri de formare vizândș ț ț
integrarea copiilor cu CES
Strategii de învă are:ț

Pornind de la recunoa terea nevoilor individuale, de la asigurarea unei activită i de predare adecvate iș ț ș
de  la  o  evaluare  a  eficien ei  activită ilor,  pentru  a  cre te  performan a  colară,  diferentierea  presupuneț ț ș ț ș
selectarea atentă a materialului demonstrativ cu ajutorul căruia elevul are acces în mod adecvat la con inutulț
lec iei; ț

ÎNCADRAREA  STRATEGIILOR  INCLUZIVE  I  A  METODELOR  DE  ÎNVĂ ĂMÂNTȘ Ț
INTERACTIVE  ÎN  PRACTICA  EDUCA IONALĂ  pentru  dezvoltarea  capacită ilor  cognitive,  sociale,Ț ț
motrice i afective necesare autonomiei i independen ei elevului în rela iile cu cei din jurș ș ț ț  Invă area prinț
colaborare contribuie  la  socializarea  elevului  i  determină  adaptarea  curriculară  continua  la  cerin ele  iș ț ș
nevoile elevului, Brainstorming-ul, Ciorchinele, Diagrama Venn, Cubul, "Stiu/ vreau sa stiu/ am invatat"( este
metoda de realizare a sensului, care ghideaza lectura sau ascultarea unui text) , Învă area individualizată ce seț
adreseaza cerin elor lui i care face apel la evaluarea criterialăț ș

Resurse:  adaptarea  structurii  i  con inutului  învă ării  la  particularită ile  psihofizice,  de  vârstă  iș ț ț ț ș
individuale ale elevului, în vederea dezvoltării cât mai echilibrate i mai armonioase a personalită ii sale: ș ț
- material didactic adecvat;
- mijloace de predare/învă are interesante/intuitive;ț
- mijloace IT (videoproiector);
- fi e cu scheme de fixare;ș
- plan e tematice afi ate permanent în clasăș ș

Evaluare:  observaţia, convorbirea, explicaţia, conversaţia euristică, exerciţiul, demonstraţia, studiul
de caz, metoda aprecierii obiective, probe de evaluare scrise şi orale la diferite discipline, probe de evaluare
practică,

Se  utilizează  forme  de  evaluare  continuă  care  monitorizează  progresul  individual  i  faciliteazăș
planificarea optimă a activită ii colare pentru elev.ț ș
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Adaptarea programei colare i activită i de integrare ș ș ț
premisele reu itei colare a elevilor cu CESș ș

Prof. înv. primar Băe u Alinaș
 coala Gimnazială Anton Pann, Râmnicu VâlceaȘ

 Printre marile provocări ale unui dascăl, integrarea unui elev cu cerin e educa ionale speciale într-oț ț
clasă obi nuită este, de departe, cea mai mare dintre toate!  ș  Cea mai bună cale rămâne, ca de fiecare dată,
jocul  didactic (perfect  adaptat  dezvoltării  elevului  cu CES pe cele  patru mari  arii:  socializare,  autonomie
personală, dezvoltare cognitivă i adaptare senzorială).ș

Jocul  de-a  normalitatea  (atitudinea  constantă  a  profesorului)  este jocul pe  care  un  cadru  didactic
trebuie să-l practice zi de zi, 5 ani, cât durează ciclul primar. De la modul în care este prezentat în prima clipă
elevul cu CES, la obiectivitatea cu care predă i evaluează elevii, la includerea în activită i a tuturor, depindeș ț
i atitudinea copiilor fa ă de colegul lor special. Cadrul didactic este pentru copii modelul de conduită pe careș ț

îl urmează în primii ani de coală, el este cheia pentru incluziune.ș
        Pe lângă documentele cu evaluări de la speciali ti, profesorul trebuie să proiecteze i să implementezeș ș
diverse activită i de evaluare a elevului cu CES. Până la joc, pa ii metodici ar fi: observarea directă a copiluluiț ș
(obiectivă, continuă, deschisă) i interviul cu părin ii i terapeu ii, studierea documentelor de diagnostic i aș ț ș ț ș
recomandărilor primite de la speciali ti; totul pentru cunoa terea competen elor reale ale celui mic, pentru aș ș ț
depista tipul de inteligen ă care primează, modul de învă are, aspecte care îl motivează în via a de zi cu zi.ț ț ț

Adaptarea programei colare este un document de maximă importan ă. Ea poate suferi modificăriș ț
constante, în func ie de evolu ia copilului pe parcursul unei unită i de învă are sau al unui semestru.ț ț ț ț

În cele ce urmează vom prezenta un plan de interven ie personalizat, punct de plecare în activitateaț
didactică la clasă.  

PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ
Numele elevului: P. D-N                                                               Data na terii:ș
Clasa I                                                                                         Anul colar :2020-2021ș
Domiciliul:
Echipa de proiect: învăţătorul, profesorii care predau alte discipline (engleză, religie, educaţie fizică), mama,
asistentul social
INFOMA II:Ț

Elevul  locuie te împreună cu familia (mama, o soră mai mare (clasa a VI-a) i  un frate în clasaș ș
pregătitoare. Tata lucrează în Italia , iar mama lucrează în agricultură. Sora mai mare este persoana care se
implică în activită ile colare, ajutându-l pe copil să efectueze teme adaptate nivelului său de în elegere.ț ș ț
     colarul  prezintă  tulburări  asociate  (tulburări  de  comunicare,  dislalie,Ș  dislexie-disgrafie),  dar  şi
deficit de atenţie.                          
SCOPUL PROIECTULUI:
        Reducerea  i  eliminarea  lacunelor  din  cuno tin ele  elevului:  educareaș ș ț   exprimării  verbale,  formarea
deprinderilor de scriere corectă i dezvoltarea capacită ilor de rezolvare de exerci ii i probleme.ș ț ț ș
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
·         recuperarea laturilor disfuncţionale;
·         structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare
de adaptare şcolară şi socială);
·         consilierea comportamentală;
·         antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
·         antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
·         dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
·         dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
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·         formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
·         îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
·         dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
·         dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
·         dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup.
MIJLOACE: probe  de  evaluare,  fişe  de  lucru,  planşe,  jetoane,  jocuri  didactice,  rechizitele  şi  manualele
şcolare, obiecte de uz general;                                           
Domeniul de intervenţie: Limba română
 Elevul  pronunţă  incorect  cuvintele  i  are  un  vocabular  foarte  sărac.  Răspunsurile  sale  suntș
monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din
viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în
conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris,
pierde rândul, mâzgăleşte foaia.

Obiective
pe termen scurt

Obiective
operaţionale

Activităţi  de
învăţare

Criterii  minimale  pentru
evaluarea progresului

Metode  şi
instrumente  de
evaluare

1.      Dezvoltare
a  capacităţii  de
receptare  a
mesajului oral
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      Dezvoltare
a  capacităţii  de
exprimare orală
 
 
 
 
 

3.      Dezvoltare
a  capacităţii  de
receptare  a
mesajului  scris
(citirea / lectura)
 
 
 

-  să  înţeleagă
semnificaţia
globală  a
mesajului oral
-  să  sesizeze
intuitiv
corectitudinea
unei  propoziţii
ascultate
-  să  distingă
cuvintele  dintr-o
propoziţie  dată,
silabele  dintr-un
cuvânt  şi  sunetele
dintr-o silabă
-  să  sesizeze
sensul  cuvintelor
într-un enunţ dat
- să formuleze clar
şi  corect  enunţuri
verbale  potrivite
unor situaţii date
-  să  integreze
cuvintele  noi  în
enunţuri
- să  identifice
litere,  grupuri  de
litere,  silabe,
cuvinte şi enunţuri
în  textul  tipărit  şi
în textul de mână

-exerciţii  de
delimitare  a
cuvintelor  în
enunţuri;
-exerciţii  de  stabilire
a poziţiei unui cuvânt
într-o propozitie;
-jocuri de identificare
a pozţtiei silabelor în
cuvânt;
-exerciţii  de
distingere a sunetului
iniţial,  final  sau  din
interiorul  unei  silabe
sau al unui cuvânt;

-identificarea
cuvintelor  ce  conţin
sunetul  învăţat  şi
despărţirea  lor  în
silabe;
-jocuri  de  punere  în
corespondenăţ a unui
cuvânt  auzit  cu
imaginea
corespunzătoare;
-exerciţii  de
despărţire  a
cuvintelor în silabe;

- înţelege semnificaţia globală a
unui  text  scurt,  după  ascultarea
repetată  a  acestuia,  sau  după
lămuriri suplimentare;
-  formulează  răspunsuri  la
întrebările  puse,  uneori  cu
imprecizii,  corectate  la
solicitarea învăţătorului;
-  distinge  şi  delimitează
cuvintele  în  propoziţii  de  două
cuvinte, rostite clar de învăţător;
-  distinge,  după auz,  silabele  şi
sunetele, dintr-un cuvânt dat, de
1-2 silabe;

-  pronunţă,  corect,  cuvântul
integral  şi  pe  silabe,  cu
imprecizii  corectate  cu sprijinul
învăţătorului;

-  asociază  sunetul  cu  litera  de
tipar, sau de mână; citeşte în ritm
propriu  silabe,  cuvinte  şi
propoziţii  alcătuite  diin  2-3

 
Evaluarea orală  
Aprecieri
stimulative
Evaluare  cu  mai
multe reveniri
 
 
Evaluări  curente
formative
 fişe de lucru
Evaluare prin
 Metoda
proiectelor
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4.      Dezvoltare
a  capacităţii  de
exprimare scrisă
 
 

-  să  sesizeze
legătura  dintre
enunţuri  şi
imaginile  care  le
însoţesc
-  să  desprindă
semnificaţia
globală a unui text
citit
-  să  citească  în
ritm  propriu,
corect  un  text
cunoscut
- să  scrie  corect
litere,  silabe,
cuvinte
-  să  scrie  corect,
lizibil  şi  îngrijit
propoziţii scurte
 
 
 
 

- exerciţii de adoptare
a  poziţiei  corecte  şi
comode pentru scris;
- exerciţii de scriere a
unor elemente grafice
pregătitoare,  care  să
faciliteze  scrierea
literelor  şi  scriere  în
duct continuu;
- exerciţii de scriere a
literelor,  silabelor,
cuvintelor  şi
propoziţiilor;
- exerciţii de scriere a
literelor  şi  a
cuvintelor,
respectând  forma,
mărimea lor;
-  exerciţii  de
încadrare  corectă  în
pagină  a  textului
(dată, alineat);
 - dictări de cuvinte şi
propoziţii;

cuvinte, uneori cu inversiuni sau
repetări,  corectate  la  intervenţia
învăţătorului;
-  citeşte  cuvinte  scrise,  formate
din silabe cunoscute;
- citeşte fluent şi corect enunţuri  
cunoscute,  cu  ezitări  sau  pauze
mai lungi, atunci când întâlneşte
cuvinte  care  conţin  aglomerări
de  consoane,  grupuri  de  litere
etc.;
- copiază, transcrie şi scrie după
dictare litere, silabe şi cuvinte cu
abateri de la regulile
grafice;
- construieşte   propoziţii din 2-3
cuvinte,  cu  mici  abateri  de  la
regulile grafice, ortografice şi de
punctuaţie,  corectate  la
intervenţia învăţătorului;
-copiază/  transcrie/  scrie  după
dictare,  cu  unele  omosiuni,
inversiuni  de  litere,  uneori  cu
abateri de la normele de aşezare
în  pagină,  sau  de  la  folosirea
corectă  a  semnelor  de
punctuaţie;

Ca activită i pentru integrarea elevului cu CES, descriem câteva dintre jocurile de socializare, stimulareț
senzorială, autonomie i comunicare, cu rol de integrare în colectivul de elevi al clasei:ș

 Vine trenul  - este un joc iubit atât la grădini ă, cât i în clasele primare. Un copil este povestitorul  iț ș ș
poartă un dialog introductiv cu întregul colectiv:
-Vine  trenul…/De  unde  vine?...
-De la…./ i ce ne aduce? Ș

-Copiii  care…(mănâncă,  dansează,  cântă  la  pian,  se  spală  pe  din i  etc).ț
Copiii încearcă să gesticuleze cât mai bine provocarea lansată, iar povestitorul îl va alege pe următorul, în
func ie  de  cât  de  bine  au  îndeplinit  sarcina.  Fiind  un  joc  simplu,  care  implică  mimica,  mai  mult  decâtț
comunicarea, elevul cu CES se va sim i în largul său, va realiza că poate face acelea i lucruri cu cei din clasaț ș
lui. Starea de bine pe care o trăie te la coală un elev este cea mai puternică armă pentru integrare i pentruș ș ș
ob inerea succesului colar.ț ș

 Cursa  broscu elor.ț  Într-o  cutie  se  pun  două  broscu e  făcute  din  hârtie  (origami).  Fiecare  copilț
prime te  câte  un  pai  de  suc  în  care  trebuie  să  sufle  până  când  animălu ul  său  ajunge  la  linia  de  final.ș ț
Activită ile  care  implică  suflatul  ajută  de  asemenea i  la  corectarea dificultă ilor  de  vorbire,  pronun ie  aț ș ț ț
sunetelor.
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 Astăzi  ne ordonăm lucrurile! Fiecare copil  trebuie să î i  deseneze propriul  simbol ori  să- i  scrieș ș
numele  complet  pe  dulapul  sau  pe  portofoliul  personal,  pe  care  să-l  recunoască  cu  u urin ă.  Odată  peș ț
săptămână,  profesorul  îi  îndrumă pe copii  să- i  ordoneze lucrările,  proiectele,  testele.  Elevii  cu CES potș
învă a,  prin această  ac iune repetată,  că  toate  lucrurile  au locul  lor  la  coală,  că  trebuie  să  aibă grijă  deț ț ș
obiectele personale.

 Jocurile de rol– sunt ideale pentru orice arie de dezvoltare, dar, în cazul autonomiei personale, elevii
speciali pot învă a u or principii esen iale ale vie ii de zi cu zi: „De-a magazinul”, „La spectacol”, „În vizită laț ș ț ț
muzeu”,  „În  excursie”.  Observând  de  fiecare  dată  comportamentul  colegilor,  imitându-l  i  generalizândș
fiecare no iune dobândită într-o situa ie reală, autonomia personală va fi îmbunătă ită semnificativ.ț ț ț

              Învă ătorul poate folosi ț  câteva trucuri, care-l vor ajuta pe cel mic să înve e cu u urin ă:ț ș ț

- folosirea în predare a mijloacelor audio-vizuale (în cazul elevilor cu ADHD au un randament destul de bun)
-evaluarea prin metoda proiectelor ( i nu prin teste de evaluare clasice care de obicei au i limită de timp înș ș
rezolvarea lor)

-  jocuri  de  sinteză  perceptuală  în  cadrul  software-ului  educativ  (manuale  digitale)
înlocuirea scrisului de mână cu cel de tipar sau chiar folosirea calculatorului la majoritatea materiilor.            

Toate au ca scop o incluziune făcută pas cu pas, cu empatie i conectare dar mai ales cu zâmbetul peș
buze! 
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
                                                                                                       

                                                                                              prof. înv. primar andru FlorentinaȘ

                                                                                 coala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi Bra ovȘ ș

CLASA: a II a 

ANUL  COLAR: Ș 2020-2021

DIAGNOSTICUL: TSI (Certificat OSP)

ECHIPA DE INTERVEN IE: Ț profesor itinerant i de sprijin B. O.ș

                                                  profesor înv. primar ANDRU FLORENTINAȘ

                                                  consilier colar R. S.ș

❖ SCOPUL (COMPORTAMENTUL INTĂ/REZULTATUL A TEPTAT)Ț Ș
     Valorificarea poten ialului de învă are prin reducerea dificultă ilor de adaptare i dezvoltareț ț ț ș

❖ OBIECTIVE:
� PE TERMEN SCURT: să în eleagă sistemul zecimal de formare a numerelorț
� PE TERMEN MEDIU: să con tientizeze sistemul zecimal de formare a numerelorș

 DURATA PROGRAMULUI: 11 ianuarie 2021 – 18 iunie 2021

❖ DOMENIUL/DOMENII DE INTERVEN IE: Matematică i explorarea mediuluiȚ ș

❖ DATA ELABORĂRII PIP: 9 ianuarie 2021

❖ DATA REVIZUIRII PIP: 10 aprilie 2021

❖ CON INUTUL  ACTIVITĂ ILOR: Numerele naturale de la 0 la 100Ț Ț

Nr.
crt.

Obiectiv opera ionalț Strategii de terapie iș
recuperare

Intervalul
de timp

Evaluarea i apreciereaș
evolu ieiț

Indica-

tori

Instru-

mente

1      Să scrie, să citească, 
să formeze numere 
naturale în concentrul    
0-100

Exerci iulț

Explica iaț

Conversa iaț

Demonstra ia ț

ianuarie

aprilie

2021

                    Evaluare     

                    scrisă             

                    Evaluare

                    orală
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Jocul didactic

Munca independentă

2     Să compare i să ș
ordoneze (folosind 
pozi ionarea pe axa ț
numerelor) numere  în 
concentrul 0 -  100 

Exerci iulț

Explica iaț

Conversa iaț

Demonstra ia ț

Jocul didactic

Munca independentă

ianuarie

aprilie

2021

                     Evaluare       

                     scrisă            

                     Evaluare

                    orală

3     Să efectueze 
adunări  i  scăderi,  oralș
i în scris, în concentrul ș

0  –  100,  fără  trecere
peste  ordin  (recurgând
la  numărare  i/sauș
grupare  ori  de  câte  ori
este necesar) 

Exerci iulț

Explica iaț

Conversa iaț

Demonstra ia ț

Jocul didactic

Munca independentă 

ianuarie

aprilie

       2021

                     Evaluare       

                     scrisă            

                     Evaluare

                      orală

          

4     Să efectueze 
înmul iri, oral i în scris,ț ș
în concentrul 0 – 50  
(recurgând la numărare 
i/sau grupare ori de ș

câte ori este necesar)

Exerci iulț

Explica iaț

Conversa iaț

Demonstra ia ț

Jocul didactic

Munca independentă 

ianuarie

iunie

2021

                     Evaluare       

                     scrisă            

                     Evaluare

                     orală
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Utilizarea metodelor didactice tradiţionale şi moderne
 în integrarea elevilor cu dificultăţi de învăţare

                                                                        
                                                                                             Prof. Căpriţă Paraschiva

Colegiul Economic Buzău

Numele elevului:M. .
Starea de sănătate: bună , dar are dificultăţi de învăţare

            Profesoara – dirigintă, Căpriţă Paraschiva lucrează cu eleva după curriculum-ul clasei a X-a la
disciplina contabilitate, fără sprijinul părinţilor, care sunt de etnie romă. 

Informaţii generale 
Eleva urmează în prezent,  anul  şcolar  2021-2022,  cursurile Colegiului  Economic la clasa a IX-a,

făcând parte din programul iniţiat de guvern. Provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte
scăzut. Părinţii, necăsătoriţi legal, au în îngrijire doi copii: pe Ioana şi un băiat care a renunţat la şcoală la
clasa a VI-a, având vârsta de 18 ani. Acesta din urmă a avut certificat de expertiză, fiind diagnosticat ca elev
cu CES. Tatăl şi mama se angajează ca muncitori sezonieri, neavând un loc de muncă stabil, şi nici un fel de
calificare.  Beneficiază de ajutor  social.  Preocuparea pentru situaţia şcolară  a fiicei  lor  este  aproape nulă,
acesteia i se asigură adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi rechizitele necesare la şcoală. 
           În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, puţin comunicativă, suspicioasă.
După un an de zile, acum la clasa a X-a, se poate spune că intră în relaţie cu colegii, destul de timid însă.
Lucrează singură ceea ce i se cere, acceptă şi sprijin nu doar din partea profesorilor ci şi a colegilor. În grup e
dornică să deseneze, să scrie deşi destul de greu, în rest activitatea de instruire e cu totul diferită de a celorlalţi.
Progresele nu au fost spectaculoase, dar sunt evidente, ceea ce o bucură şi o mobilizează.    
            Informaţii educaţionale

Comportament cognitiv 
 Nu are formate deprinderi  de comunicare,  ,  nu citeşte cursiv,  transcrie şi  copiază dar nu are auz

fonematic şi deprinderi de natură analitico –fonetică - sintetică în scrierea independentă. Exprimarea
este nesigură, ca şi  cum s-ar teme de propriile-i  cuvinte. Nu povesteşte, nu comunică sentimente,
păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă. 

  Este  ancorată  în  prezent.  Nu  stabileşte  relaţii  temporale,  nu  plasează  evenimente  în  timp,  sau
derularea pe o perioadă de două-trei zile. 

 Nu este interesată de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică,  ci doar ce se
bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare. 

           Relaţii sociale
            Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală este retrasă, foarte rar intră în relaţie cu alţi copii.
Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este acceptată de
colectivul clasei, însă copiii nu o atrag în jocurile lor. Uneori intră în conflict cu câte un coleg, mai ales când i
se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. Are obiceiul să-şi însuşească şi bani, dovedind abilitate, nefiind
prinsă niciodată. Dacă este ameninţată, recunoaşte cu „jumătate de gură”. Le ascunde părinţilor faptele rele,
temându-se de pedepsele corporale.

În general vine la şcoală curat îmbrăcată, spălată mai ales pe mâini şi pe faţă.  Igiena corporală nu se
face consecvent.  

Părinţii nu colaborează cu şcoala, nu se interesează de situaţia copilului, nu-i acordă sprijin, acasă nu
sunt de găsit. Au însă grijă ca ea să vină la şcoală aproape zilnic, îi asigură mâncare şi îmbrăcăminte, rechizite,
ghiozdan. 
            Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi

 Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample
 Nu are abilităţi de natură tehnologică
 Nu reţine decât cu material concret
 Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii
 Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format
 Nu face calcule orale
 Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute
 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent
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 Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică
 Îi place să scrie - transcrie destul de corect
 Are nevoie de atenţie, din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic
 Permanent are nevoie de sprijin 

Obiective pe termen lung 
1. Dezvoltarea  abilităţilor  de  citit-scris  prin utilizarea  unor  cuvinte  uzuale,  a  textelor  citite,

cunoscute
2. Însuşirea noţiunilor de bază din domeniul contabilităţii
3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale
4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii

cauză-efect)

 Domenii de intervenţie recomandate pentru eleva Manole Mădălina
Domeniul cognitiv 
Obiective  pe
termen scurt 

               Metode şi mijloace
didactice 

Perioada  de
timp 

 Criterii  de
evaluare 

Metode  şi
instrumente  de
evaluare 

Să  citească  şi
să  scrie  corect
în  limba
română

 Să  formuleze  propoziţii  în
mod corect.

 Exerciţii  de  înţelegere  a
sensului  propoziţiei  (  prin
întrebări ajutătoare)

 Să  se  exprime  corect  în
propoziţii

 Să  exprime  în  cuvinte
proprii  păreri  despre
lucruri, fapte cunoscute 

 Formularea unor  propoziţii
cu  cuvinte  date  din
materiile de specialitate.

 Exerciţii  de  scriere  a
propoziţiilor  respectând
regulile  de  punctuaţie  şi
ortografie

 Formarea  deprinderilor  de
autocorectare

 Să  scrie  corect,  ordonat  şi
cât mai îngrijit

 Exerciţii  de recunoaştere a
termenilor de specialitate la
contabilitate.

 Să efectueze calcule orale 
 Să  efectueze  calcule  în

scris
 Să  utilizeze  corect

materialul  didactic
( concret şi intuitiv) 

6  luni,  cu
prelungire
după caz 

Formulează
propoziţii din 4 -5
cuvinte 

Recunoaşte  în
text propoziţiile 

Formulează,  oral,
propoziţii cu sens

Răspunde  în
propoziţii

Exprimă corect  o
părere

Transcrie  selectiv
după indicii date

Aprecieri
stimulative 

Evaluări  scrise
cu  sprijin,
individual

Probe scrise 

Aprecieri
stimulative 

Evaluări
orale,alternate
cu cele scrise 

Evaluări
curente
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Să  –şi
însuşească
noţiunile  de
bază  din
domeniul
contabilităţii

Să  colaboreze
cu  colegii  în
rezolvarea
unor sarcini de
grup 

Să  participe  la
jocuri  de
echipă (  la ora
de dirigenţie

 Exerciţii  de  învăţare  a
tehnicii  de  calcul,  folosind
materialul didactic concret

 Exerciţii de calcul în scris,
scrierea rezultatelor parţiale

 Încadrarea  elevei  într-un
grup de lucru  ( periodic) şi
încredinţarea  unor  sarcini
pe măsură 

 Exprimarea  unei  opinii,
păreri  asupra  unor  lucruri
cunoscute elevei

 Povestirea  unor  fapte,
întâmplări personale 

 Să  respecte  voluntar
regulile jocului

Rezolvă
probleme  cu
sprijin 

Rezolvă cu sprijin
o  problemă
practică 

Recunoaşte
operaţia 
Rezolvă
individual
probleme 

Exprimă  enunţul
şi  exerciţiul  prin
care  se  rezolvă
problema 
Scrie rezolvarea  

Desenează 

Colaborează,
discută

Povesteşte 

Se  integrează  în
grupul de joacă

formative
Probe  scrise,
fişe de lucru
Aprecieri
stimulative 

Probleme
desenate 
Probe  orale  şi
scrise  ,
alternativ 

Evaluări orale 
Probe  scrise
formative 

Activitate
practică 

Evaluări orale 

Activităţi
practice
 ( sportive
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Program de prevenire a absenteismului şi abandonului în mediul colar  ș

Beneficiar eleva B. R.                                

                                                                                              Înv. Tibori Raveca

                                                                                                                  coala Gimnazială Nr. 25 SibiuȘ

 

Eleva B.  R. provine dintr-o familie foarte numeroasă. Ea locuie te împreună cu părin ii i ceiș ț ș
apte  fra i  într-o  locuin ă  improvizată  într-o  fermă  abandonată.  Nu  au  apă  curentă  i  energie  electrică.ș ț ț ș

Resursele materiale ale familiei sunt foarte limitate.
Eleva este retrasă, foarte pu in comunicativă i nu î i dore te compania colegilor, motiv pentru careț ș ș ș

lipse te foarte mult de la coală. ș ș
Bu. Re. are rezultate colare slabe datorită intelectului de limită, tulburărilor lexico- grafice i  deș ș

calcul. Situa ia se agravează pe fondul numeroaselor absen e.ț ț
 

 Obiective generale de consiliere 
 facilitarea autocunoaşterii; 
 creşterea motivaţiei pentru frecventarea şcolii şi pentru învăţătură;
 formarea deprinderii de a-şi stabili corect priorităţile

ŞEDINŢA NR. 1 (Durata: 30 minute) 

 Obiective: 
 - consolidarea relaţiei între mine i elevă, bazată pe respect reciproc şi încredere; ș
- identificarea problemei cu care se confruntă eleva. 

 Intervenţia propriu – zisă:
- Stabilirea regulilor de consiliere: confidenţialitate i respect. ș
- Anamneza: obţinerea informaţiilor minime despre elev, familie, condiţii de viaţă, situaţie. 
- Definirea problemei cu care se confruntă. 
- Alcătuirea unui plan de acţiune şi planificarea următoarelor şedinţe. 

 
ŞEDINŢA NR. 2 (Durata: 30 minute)
  
Obiectiv:
-  facilitarea  autocunoaşterii  elevei:  formarea deprinderii  de a  vorbi despre sine,  de a-şi  cunoaşte
propriile calităţi şi defecte şi de a le accepta.  

Intervenţia propriu – zisă: 
- Anamneza: obţinerea informaţiilor minime despre elev, familie, condiţii de viaţă, situaţie şcolară
 - Discu ie pe baza fişei de activitate: Calităţi şi defecte personaleț
 
 Completează spaţiile libere după cum ţi se cere: 
 
1. Spune trei calităţi personale de care eşti mândră: 
a)………………………………… 
b)………………………………… 
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c)………………………………..
 2. Spune trei defecte pe care le ai: 
a)………………………………….. 
b)…………………………………..
c)…………………………………..

3. Spune trei lucruri pe care le faci cel mai bine:
a)…………………………………… 
b)…………………………………… 
c)……………………………………

 4. Spune trei calităţi  pe care ai vrea să le dezvolţi (fie că nu le ai deloc, fie că nu le ai aşa de
dezvoltate cum ai vrea) şi justifică de ce doreşti acest lucru: 
a)…………………………………… 
b)…………………………………… 
c)…………………………………… 

5. Pentru fiecare calitate indicată la punctul anterior, găseşte câte o modalitate reală prin care crezi că
o să reuşeşti să ţi le dezvolţi:
 a)…………………………………… 
b)……………………………………
c)…………………………………… 

6. Spune trei defecte pe care vrei să le depăşeşti: 
a)…………………………………… 
b)…………………………………… 
c)……………………………………

7)  Ce  poţi  face  pentru  a  le  îndrepta?  Eşti  hotărâtă  să  acţionezi  în  acest  sens?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

ŞEDINŢA NR. 3 (Durata: 30 minute)  

Obiectiv:
- facilitarea autocunoaşterii elevului  

Intervenţia propriu – zisă: 
Discu ie pe baza fişei  de activitate: ț
 
I. Completează spaţiile punctate cu 5 lucruri, activităţi etc. care-ţi plac, respectiv nu-ţi plac:      

 ÎMI PLACE:                                                                               NU-MI PLACE:
 …………………………………….             …………………………………………
…………………………………….             …………………………………………
…………………………………….             …………………………………………
…………………………………….            …………………………………………
…………………………………….           …………………………………………  
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II.  Spune  3  dorinţe,  visuri,  idealuri  pe  care  ai  vrea  foarte  mult  să  le  realizezi:
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………

 Care sunt atuurile tale în realizarea acestor idealuri? Cine te va ajuta? Ce obstacole consideri că vei
întâlni? Cum le vei depăşi?

 IV.  Scrie  trei  lucruri  pe  care  nu  le  vei  putea  realiza  cu  siguranţă:
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3……………………………………………………… 

Care sunt motivele pentru care crezi că nu le poţi realiza? Îţi doreşti să se realizeze? Ai încercat până
acum ceva pentru a le realiza? Ai suferit sau suferi pentru că nu poţi realiza aceste lucruri? 
 
 
ŞEDINŢA NR. 4 (Durata: 30 minute) 
 
Obiectiv: 
-să realizeze o listă a valorilor personale, punându-se în evidenţă locul pe care îl ocupă educaţia,
învăţătura, şcoala.

 Intervenţia propriu-zisă:
 Discuţie pe baza fişei de activitate: Inventarul valorilor 
 
Marchează cu „+” valorile importante şi cu „-” pe cele neimportante:
 bani          respect        educaţie       adevăr     putere      succes    familie    carieră     prietenie
siguranţă       învăţare       sănătate       înţelegere        competenţă        încredere    
 
Realizează un top 5 al valorilor marcate cu „+” 
Realizează un top 5 al valorilor marcate cu „-”

ŞEDINŢA NR. 5 (Durata: 30 minute) 
 Obiective:  
- conştientizarea importanţei frecventării şcolii şi finalizării studiilor, pentru obţinerea unui loc de
muncă.
- evidenţierea avantajelor şi a dezavantajelor absenteismului. 

 Intervenţia propriu-zisă: 
 Discu ie pe baza fişei de activitate ț

 Completează următoarele propoziţii după cum îţi sugerează începutul:
 Când lipsesc mă simt………………………………………………............... 
 Numai dacă vin la coală…………………………………………………….ș
 Aş putea să nu mai lipsesc dacă……………………………………………… 
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 Imaginează-ţi  că  ai  o  balanţă  cu  care  poţi  cântări  avantajele  şi  dezavantajele  absentării
nemotivate de la şcoală. Pune în această balanţă toate avantajele, respectiv dezavantajele personale
pe care le poţi identifica şi vezi unde atârnă balanţa mai greu:             
 
Avantajele absentării                            Dezavantajele absentării 
 

ŞEDINŢA NR. 6 (Durata: 30 minute)  

Obiectiv:  conştientizarea  beneficiilor  procesului  de  asistenţă  psihopedagogică  pentru  luarea
deciziilor cu privire la viitorul şcolar şi profesional. 

 Modalitate de feed-back: 

Spune  trei  lucruri  pe  care  le-ai  învăţat  la  şedinţele  de
consiliere: ......................., ......................, .................... .

 Spune trei decizii pe care le-ai luat în urma consilierii: ......................., ......................, .................... .
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Plan de ac iune pentru integrarea copiilor cu CESț

Prof. înv primar David Ovidia Silvia
coala Gimnazială ”Ioan Vlădu iu” Ludu , jud. MureȘ ț ș ș

Numele i prenumele : ș
Vârsta: 9 ani
Clasa: a-III-a 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate 
Tipul de deficienţă:   Deficienţă mentală usoară                                

Informaţii despre mediul social: Locuie te împreună cu familia i un unchi, familia  având ș ș
în componen a sa mama, tata vitreg  i o soră mai mică. Familia nu are niciun venit i prezintă condi ii de ț ș ș ț
locuit  modeste. Mama i feti a au stat în Anglia timp de 3 ani, acolo a frecventat ultimul an de grădini ă i ș ț ț ș
clasele I-II, cu predare în limba engleză.
Domeniul de intervenţie: Limba română, Matematică
Numele cadrului didactic: 
Data elaborării P.I.P.: 

Dezvoltare somatică: în limite normale;
Comunicarea: vocabular  sărac,  poate  men ine  un  dialog  cu  partenerul,  răspunde  în  propozi ii  când  esteț ț
solicitată. 
Percep ia:ț  auz fonetic deficitar, denume te culorile, diferen iază formele de bază, are no iuni temporale deș ț ț
bază, denume te momentele zilei, diferen iază anotimpurile, cunoa te toate zilele săptămânii, cunoa te lunileș ț ș ș
anului, se orientează destul de bine în spa iu.ț
Aten iaț : fluctuantă, capacitate slabă  de concentrare.
Memoria: domină cea voluntară i de scurtă durată.ș
Gândirea: concretă,  rigidă,  conformist,  slabă  capacitate  de  analiză  i  sinteză;  în elege  no iuni  simple,ș ț ț
familiare, dificultă i  privind: abstractizarea  i generalizarea, formarea  no iunilor, ra ionamente;ț ș ț ț
Capacitatea de învă areț : progres semnificativ;
Capacită i de în elegere i con tientizareț ț ș ș ; deficit u or; în elege no iuni simple, uzuale;ș ț ț
Afectivitatea si voin aț : u oara imaturitate afectivă;ș

Scrisul i cititulș :
 citit: nu cunoa te litera: y, cite te silabe, cuvinte litere.ș ș
 tie să- i scrie numele;ș ș
 exprimarea este  nesigură, capacitatea de reproducere a mesajelor orale este foarte redusă.

Poveste te întâmplări i fapte personale, alcătuie te propozi ii orale, după imagini concrete i cu ajutor.ș ș ș ț ș
 scris: scrie în ritm lent, cu gre eli la transcriere, copiere; copiază  litere, cuvinte, propozi ii;ș ț
 scrie cuvinte scurte  după dictare i nu respectă toate regulile ortografice.ș

No iuni de matematică:ț
 numără de la  0 la 1000 cu sprijin;
 rezolvă calcule 0-500 cu sprijin i cu materiale concrete, dar nu recunoa te locul numărului în ir iș ș ș ș

este capabilă să  facă  compara ii.ț
Recunoa te figurile geometrice: cercul, pătratul i triunghiul.ș ș
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Atitudinea personală: ritm de lucru lent, cere ajutor când întâmpină o dificultate de învă are; prezintă interesț
pentru activitatea colară.ș
Socializare: s-a integrat destul de bine în colectiv, are o atitudine prietenoasă, comunicativă.
Se deplasează singură  de acasă la coală  i invers.ș ș
Deprinderi colareș : cunoa te i respectă  uneori  regulile de conduită colară, este lini tită.ș ș ș ș
Evolutia colarăș : medie.

DOMENIUL DE INTERVENTIE PERSONALIZATA:
Activitatea colară: -limba i comunicareș ș
                                -matematică
                        

 Ce face învă ătoarea:ț
 ine legătura cu familia – săptămânal;ț
 asigură munca individualizată i gradată (de la u or la greu), cu ajutor retras din timp;ș ș
 utilizează material didactic i fi e de lucru adaptate posibilită ilor elevei;ș ș ț
 face observa ii individuale referitoare la igiena personală sau alte aspect legate de comportamentulț

elevei;
 corectează exprimarea orală, oferind modelul corect;
 corectează temele/lucrări scrise, cu exemplificarea modului corect de rezolvare;
 apreciază pozitiv fiecare răspuns corect, oricât de neînsemnat pentru ca eleva  să câ tige încredere înș

for ele proprii;ț
 antrenează eleva în  diferite activită ii  în  clasă  pentru cre terea  responsabilită ii  personale cât  i  aț ș ț ș

stimei de sine;
 păstrează în portofoliu toate lucrările scrise, pe care le discută periodic cu părin ii; ț
 identifică interesele elevei i le folose te pentru cre terea motiva iei pentru înva are;ș ș ș ț ț

 Ce fac părin iiț  ?
Idei  de  activită i:  participarea  la  coala  părin ilor,  întâlniri  cu  psihologul  colar,  întâlniri  cu  logopedul.ț ș ț ș
Strategii de învă are: întâlniri care au ca scop informarea asupra concluziilor speciali tilor pe care i-a întâlnitț ș
elevul, realizarea unui plan de recuperare, recomandări din partea psihologului, a logopedului, întâlnire de
suport pentru părinte cu psihologul colar.ș
Resurse: fi e de lucru, link-uri utile, platforme de învă are.ș ț
Evaluare: discu ii cu părin ii, grila de evaluare.ț ț

A. LIMBA ROMÂNĂ
OBIECTIVE

1. Să în eleagă semnifica ia globala a mesajului oral.ț ț
2. Să distingă cuvintele dintr-o propozi ie dată, silabele dintr-un cuvânt i sunetele dintr-o silabă.ț ș
3. Să  manifeste  curiozitate  fa ă  de  mesaje  emise  de  diferi i  interlocutori  în  situa ii  de  comunicareț ț ț

concretă.
4. Să formuleze clar i corect enun uri verbale potrivite unor situa ii date.ș ț ț
5. Să în eleagă cuvintele noi în enun uri.ț ț
6. Să identifice litere, grupuri de litere, silabe, cuvinte i enun uri în textul tipărit scris de mânăș ț
7. Să sesizeze legătura dintre enun uri i imaginile care le înso esc.ț ș ț
8. Să citească in ritm propriu, corect un text cunoscut.

                 EXERCITII
Exerci ii de recunoa tere a unor momente din textul audiat, pe baza unor imagini prezentate.ț ș
Jocuri de identificare a pozi iei silabelor în cuvânt.ț
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Exerci ii de ordonare logica a cuvintelor în propozi ie.ț ț
Exerci ii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să con ină sau să se termine cu o silabă dată.ț ț
Exerci ii de ascultare a dialogurilor elev-elev, învă ător-elev pe teme familiare.ț ț
Jocuri de grup cu teme date.
Exerci ii de construire corectă a unor enun uri după imagini.ț ț
Exerci ii pentru demonstrarea în elegerii mesajului audiat.ț ț
Jocuri didactice de sinonime, antonime, omonime.
Exerci ii de despăr ire a cuvintelor în silabe.ț ț
Exerci ii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată.ț
Exerci ii de dialog cu persoane diferite, folosind formulele de adresare.ț
Activită i de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte, întâmplări cunoscute.ț
Exerci ii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor  i a cuvintelor înț ș
structura propozi iei .ț
Exerci ii de citire selectiva.ț
Exerci ii de citire la prima vedere a unor texte scurte.ț
Exerci ii de formulare de întrebări i răspunsuri pe marginea textului i a imaginilor care-l înso esc.ț ș ș ț
Exerci ii de citire integrala a cuvintelor.ț
Exeric ii de acomodare cu cartea.ț
Exerci ii de scriere a literelor i a cuvintelor, respectând forma i mărimea lor.ț ș ș
Exerci ii de încadrare corecta în pagină a textului.ț
Exerci ii de scriere corectă  a cuvintelor i propozi iilor.ț ș ț

B. MATEMATICĂ 
OBIECTIVE

1. Să în eleagă sistemul zecimal de formare a numerelor ( din zeci i unită i)ț ș ț
2. Să scrie, să citească, să compare i să ordoneze numerele naturale de la 0-10.000ș
3. Să efectueze opera ii de adunare i scădere ț ș
4. Să stabilească pozi ii relative ale obiectelor în spa iu  ț ț
5. Să recunoască forme plane, să sorteze i să clasifice obiecte date sau desene, după criterii diverseș
6. Să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau numere mai mici decât 10.000
7. Să exploreze modalită i de a descompune numere mai mici ca 10000 în sumă sau diferen ă folosindț ț

obiecte, desene sau numere
8. Să rezolve probleme care presupun o singură opera ie dintre cele învă ateț ț
9. Să formuleze exerci ii i probleme  cu numere de la 0-10.000ț ș

                EXERCI IIȚ
Exerci ii de grupare a unor obiecte (bile, be i oare);ț ț ș
Exerci ii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, betisoare, puncte);ț
Exerci ii de grupare i regrupare a obiectelor;ț ș
Exerci ii de scriere i citire a numerelor de la 0 la 10.000;ț ș
Exerci ii de comparare i ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite;ț ș
Exerci ii de adunare i scădere cu numere naturale de la 0-10.000;ț ș
Exerci ii de observare a legăturii dintre adunare i scădere;ț ș
Exerci ii de operare cu numere prin calcul mintal;ț
Exerci ii - joc de pozi ionare a obiectelor în spa iu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior,ț ț ț
exterior)
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Plan de ac iune pentru integrarea copiilor cu ADHDț

Profesori: Popescu Denisa i  Ciobanu Ionela ș

coala Gimnazială Nr. 195, Bucure ti, Sector 3Ș ș

Învă ăm să fim oameni doar în rela ie cu cei care sunt altfel decât noi.ț ț
Integrarea copiilor  cu cerin e educa ionale speciale în învă ământul  de masă a constituit  o provocare atâtț ț ț

pentru cadrele didactice cât i pentru colegii de clasă ai acestor copii. A fost nevoie de un timp de adaptare la acesteș
situa ii noi i solicitante, de pregătire de specialitate i mai ales de empatie si acceptare a celor care sunt considera iț ș ș ț
altfel. A lucra cu copiii care au nevoie de o aten ie specială ne provoacă să ne cunoa tem pe noi în ine, în primul rândț ș ș
i să manifestăm prietenie, în elegere, compasiune i sensibilitate.ș ț ș

 Educaţia incluzivă derulată la nivelul şcolii şi chiar al comunităţii trebuie să vizeze: promovarea unei atitudini
tolerante,  deschise,  de  acceptare  şi  înţelegere  firească  a  raporturilor  dintre  oameni,  recunoaşterea  şi  respectarea
diferenţelor dintre indivizi prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni, promovarea unei politici
şcolare care să favorizeze egalizarea şanselor în educaţie, iniţierea de demersuri pentru integrarea  tuturor i tratarea cuș
tact, respcet şi înţelegere a aspectelor vieţii lor.

Convieţuirea cu to i ceilal i,  fără vreun fel de discriminare,  ne dă posibilitatea să ne cunoaştem şi să neț ț
obişnuim unii cu alţii, să luăm ce e mai bun de la fiecare şi să ne ajutăm reciproc. În acest spirit trebuie să creştem
copiii şi să-i învăţăm că bunătatea se înmul e te când se dăruie te.ț ș ș

Propunem mai jos un plan de ac iune pentru integrarea elevilor cu ADHD.ț
ADHD sau sindromul deficitului de aten ie cu hiperactivitate este o condi ie neurologică ce implică lipsaț ț

aten iei, hiperactivitatea, impulsivitatea i devine vizibilă la unii copii la vârsta pre colară sau în primii ani de coală. ț ș ș ș
Implica iile acestei dizabilită i asupra învă ării: ț ț ț
Elevul cu ADHD poate manifesta o parte dintre următoarele comportamente:
 deseori nu reuşeşte să fie atent la detalii sau face greşeli din neglijenţă la teme, lucru sau în alte activităţi;
 are deseori dificultăţi în concentrarea atenţiei în sarcinile de lucru sau la joacă;
 deseori nu ascultă/nu este atent(ă) atunci când i se vorbeşte direct;
   deseori  nu  urmează  instrucţiunile  şi  nu  reuşeşte  să  termine  temele  şcolare  (dar  nu  din  cauza  unui

comportament opoziţional sau a incapacităţii de a înţelege instrucţiunile);
 are deseori dificultăţi în organizarea sarcinilor şi activităţilor;
 deseori evită, refuză, ezită sau manifestă neplacere în angajarea unor sarcini de lucru care presupun un

efort mental susţinut (cum ar fi temele în clasă sau temele pentru acasă);
 pierde deseori lucruri necesare indeplinirii sarcinilor sau activităţilor (ex: caiete,
 instrumentele de scris, temele pentru acasă, manualele etc.);
 este deseori distras de stimuli externi marginali;
 uită des în activităţile cotidiene;
 se joacă deseori cu mâinile deseori sau se mişcă permanent în scaun;
 deseori parăseşte scaunul său în sala de clasă atunci când regulile impun să rămână aşezat la locul lui;
 deseori se caţără sau aleargă atunci când acest lucru nu este permis/potrivit contextului;
 are deseoeri probleme în a se angaja în linişte în activităţile de petrecere a timpului liber;
 pare a fi permanent “pe picior de plecare” sau se comportă deseori ca şi cum ar fi“propulsat de un motor”;
 vorbeşte deseori excesiv;
 desori se repede cu răspunsuri înainte ca întrebările să fie complet formulate;
 are deseori dificultăţi în a-şi a tepta rândul;ș
 deseori întrerupe sau sau “se bagă” între alţii (ex: se bagă brusc în conversaţii sau jocurile altora).

Având la bază principiul conform căruia fiecare copil este capabil să înve e i fiecare profesor are datoriaț ș
de a găsi acele mijloace adecvate pentru ca acest lucru să se întâmple, propunem în cele ce urmează un plan de
ac iune ce vine în sprijinul incluziunii acestor elevi în învă ământul de masă.ț ț
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Idei de activită i: ț
 activită i de învă are angajante, interesante, amuzante, semnificative pentru elevi;ț ț
 implicarea activă a imagina iei elevilor, evitând plictiseala;ț
 activită i de comunicare orală;ț
 lec ii prin care elevii să înve e solidaritatea, empatia, oferirea de sprijin aproapelui, respectul;ț ț
 jocuri de rol pentru ca elevii să se conecteze mai mult;
 lucru  pe  echipe,  pentru  a  învă a  acceptarea  tuturor  colegilor  i  pentru  ca  cei  cu  ADHD să  se  simtăț ș

aprecia i, utili;ț
 evitarea  ca elevul  cu ADHD să fie  marginalizat,  un ”caz al  clasei”,  prin activită i  care  să încurajezeț

prietenia;
 lucru manual în activită i, astfel ca joaca cu mâinile să devină parte a învă ării;ț ț
 activită i ce stimulează creativitatea;ț
 activită i ce presupun ridicarea de pe scaun.ț
Strategii de învă are:ț
 tratarea diferen iată;ț
 lec ii bine planificate, cu pauze de odihnă;ț
 constan ă în impunerea regulilor tuturor elevilor clasei;ț
 sarcini de lucru i cerin e clar exprimate;ș ț
 plan educa ional individualizat pentru elevii cu ADHD, integrat programului comun pentru ceilal i elevi;ț ț
 locul preferen ial – elevul cu ADHD este a ezat într-un loc aproapiat de cadrul didactic, astfel încât să fieț ș

cât mai pu ine surse de distragere a aten iei;ț ț
 aranjarea băncilor astfel încât să existe un efect benefic asupra elevilor cu ADHD;
 învă area prin cooperare: în perechi, în echipă; metode activ-participative şi practice adaptate;ț
 utilizarea muzicii în învă are.ț
Resurse:
 mijloace de predare/învă are multisenzoriale i distractive, cu material concret-intuitiv;ț ș
 materiale audio/video;
 plan e, foi de flipchart;ș
 jocuri;
 materiale pentru lucru manual, colaje;
 albume.
Evaluare:
 observarea sistematică a comportamentului; 
 evaluări  formative  şi  sumative  personalizate,  prin  itemi  care  să  măsoare  o  înregistrare  minimă  a

progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum; 
 orice comportament pozitiv / adecvat va fi recompensat social: un gest, un cuvânt, o privire; 
 observarea implicării elevilor în activită ile practice, de lucru în echipă;ț
 aprecierea solidarită ii, a prieteniei între elevi, a respectului pentru celălalt;ț
 mai pu in pe baza temelor de acasă, a lucrărilor scrise, etc.ț
 aprecierea activită ilor practice prin ț feedback precis i imediat pentru reac ii i comportamente precise;ș ț ș
 aprecierea creativită ii;ț
 autoevaluarea;
 evaluarea unor sarcini simple, cu cerin e clare, formulate adecvat.ț
Beneficii pentru elevii din clasele cu copii cu ADHD
 Oportunitatea de a-ţi  face prieteni – una din funcţiile importante ale prieteniei este să-i facă pe copii să se

simtă iubiţi, să se simtă în siguranţă şi valorizaţi.
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 Dezvoltarea abilităţilor  sociale  – devin conştienţi  de  nevoile  celorlalţi,  îşi  dezvoltă  empatia,  abilităţi
pentru  a înţelege şi a răspunde potrivit la comportamentele prietenilor cu ADHD.

 Creşterea stimei de sine – devin conştienţi de propriile capacităţi şi abilităţi.
 Dezvoltarea toleranţei şi a răbdării  - învaţă să fie toleranţi şi să aibă răbdare cu colegii lor cu un ritm

diferit de învăţare.
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbale şi nonverbale.
 Dezvoltarea  unor  principii  etice  şi  morale  puternice  – învaţă  să  ia  atitudine  atunci  când  cineva  îl

tachinează sau îl abuzează pe un coleg cu ADHD.
 Ajung să se simtă confortabil în preajma copiilor/adulţilor cu ADHD.
 Elevii care se comportă ca tutori pentru colegii cu ADHD  învaţă conţinutul predat în mai mare măsură şi

profunzime faţă de cei care doar ascultă pasiv sau citesc acelaşi conţinut (Fisher, Schumaker, & Deshler,
1995).

Idei de activită i pentru părin i:ț ț
 lec ii deschise la care să participe i părin ii elevului cu ADHD, astfel încât împreună să în elegem maiț ș ț ț

bine nevoile acestuia;
 consiliere i sprijin acordat părin ilor;ș ț
 comunicarea deschisă, sinceră, empatică;
 stabilirea unui plan comun de ac iune cadru didactic( coală) – părinte(acasă);ț ș

 încurajarea socializării în afara colii;ș
 jocul cu părin ii;ț
 activită i prin care elevul să se simtă iubit, acceptat, apreciat de părin i.ț ț
Strategii de învă are:ț
 efortul comun al cadrelor didactice, personalului medical, profesorilor de sprjin, părin ilor de a veni înț

sprijinul elevului cu ADHD, comunicare permanentă, urmărirea progresului elevului;
 încurajarea păstrării calmului în fa a elevului cu ADHD;ț
 men inerea unei atitudini pozitive;ț
 efortul  permanent  ca  prin  activită ile  sale  zilnice  elevul  să  progreseze  i  mediul  să  nu  favorizezeț ș

manifestarea comportamentelor negative ale ADHD;
 reguli clare, pentru disciplinare;
 oferirea de suport moral părin ilor.ț
Resurse:
Părinte – elev ADHD
 muzică;
 jocuri;
 imagini;
 materiale video;
 lucru manual;
 colaje;
 pictură;
 machete;
 hăr iț


Părinte – profesor
 materiale informative despre ADHD i măsuri pentru integrare;ș
 informa ii de la speciali ti.ț ș
Evaluare:
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apreciere verbală a părin ilor, chiar i la cele mai mici reu ite;ț ș ș
prezentarea, prin fi e de observa ie, a progresului elevului constatat de părinteș ț

Idei de activită i pentru profesori: ț
 activită i de informare despre ADHD i planul de ac iune necesar integrării în coelctiv;ț ș ț
 lec ii deschise la care să participe i al i colegi-profesori, profesori de sprijin, astfel încât să învă ăm uniiț ș ț ț

de la al ii;ț
 colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul colar (PIP sau Plan de remediere, după caz)ș
 cursuri despre educa ia incluzivăț
Strategii de învă are:ț

edin e de lucru,  de  informare între  profesori  i  speciali ti,  părin i,  men ionarea necesită ii  adoptării  unorȘ ț ș ș ț ț ț
măsuri precum:

 modelarea unui limbaj respectuos, controlarea tonalită ii vocii i a limbajului corpului;ț ș
 întâmpinarea elevilor i încheierea orelor cu un zâmbet i o atitudine pozitivă în fiecare zi;ș ș
 alocarea timpului pentru realizarea unei legături personale cu elevii;
 a fi sensibil, empatic i a răspunde nevoilor speciale ale elevilor;ș
 cerin ele  i  regulile  sunt  transmise  i  impuse  într-un  mod  care  respectă  personalitatea  i  demnitateaț ș ș ș

fiecărui elev;
 evitarea situa iilor în care elevul este jenat sau se poate sim i umilit (unele aspecte speciale fiind abordateț ț

separate, în discu ii particulare cu elevul);ț
 plan de lucru individualizat.
Resurse:

Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învă are (ț cadru normativ (Ordin
Nr.  3124/2017  privind  aprobarea  Metodologiei  pentru  asigurarea  suportului  necesar  elevilor  cu
tulburări  de  învă are;  Ordin  Nr.1985/2016  privind  aprobarea  metodologiei  pentru  evaluarea  iț ș
interven ia  integrată  în vederea încadrării  copiilor  cu dizabilită i  în grad de handicap,  a orientăriiț ț
colare i  profesionale a copiilor cu CES, precum i în vederea abilitării  i  reabilitării  copiilor cuș ș ș ș

dizabilită i i/sau CES)ț ș ;
Materiale informative;
Planuri de lec ii adaptate pe nevoile claselor cu elevi cu ADHDț

Evaluare:
 fi e de observa ie a elevilor cu ADHD;ș ț
 prezentarea rezultatelor activită ilor practice ale elevilor cu ADHD;ț
 prezentarea de solu ii  găsite la clasă în diverse contexte, care au asigurat un progres pentru elevii  cuț

ADHD
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PLAN DE INTERVEN II PERSONALIZATȚ
P.I.P. Olaru  Viorica

Şcoala Gimnazială „ Petre Carp”Localitatea Tufeşti, Judeţul Brăila

1. Informa ii generaleț
Numele i prenumele elevului: ș P.M.I.
Data i locul na terii: ș ș 09.X.201X, Brăila
Domiciliul: Brăila

coala: Ș  c. Gimnazială „Petre Carp”, TufeştiȘ
Clasa: a IV-a
Echipa de lucru: Prof. itinerant i de sprijin T.V.ș
                             Consilier educativ: V.R.

 Prof. pt. învă ământul primar Olaru Vioricaț
Durata programului: Anul colar 2021 – 2022ș
Data realizării PIP: octombrie 2021
Tipul de deficienţă: Deficienţă mintală moderată
Domeniul de interven ie: ț Limba i literatura românăș

2. Evaluare ini ialăț
Instrumente folosite în evaluare:  observa ia spontană i dirijată, convorbirea individuală, fi e de evaluareț ș ș
ini ială.ț
Observa ii: ț
- mici dificultă i în rezolvarea exerci iilor pe baza textului cititț ț
- utilizează gre it ortogrameleș
- mici dificultă i în identificarea sinonimelor sau antonimelorț
- utilizarea gre ită a semnelor de punctua ieș ț
- nu identifică păr ile de vorbire studiateț

3. Competen e generaleț
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situa ii de comunicareț
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse sita ii de comunicareț

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

Nr.
crt.

OBIECTIVE

METODE IȘ
MIJLOACE

DE
REALIZARE

PERIOADA DE
INTERVEN IEȚ

CRITERII
MINIMALE DE
APRECIERE A

PROGRESELOR

METODE IȘ
INSTRUMENTE
DE EVALUARE

1. Să sesizeze 
sensul global al
unui mesaj, 
identificând 
aspectele 
pricipale i de ș
detaliu la care 
se referă un 

- conversa iaț
- explica iaț
- exerci iulț
- observa iaț
- fi e de lucru ș
adaptate

Octombrie 2021
–Ianuarie 2022

Formulează  întrebări 
pentru stabilirea 
sensului global al 
mesajului
Desprinde elementele 
esen iale dintr-un ț
mesaj ascultat

Observarea iș
aprecierea verbală 

Evaluare orală
Evaluarea
formativă

Evaluarea
sumativă
Portofoliu 
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mesaj oral - auxiliare 
didactice
- jocul didactic
- caietul 
elevului

2. Să deducă 
sensul unui 
cuvânt 
necunoscut prin
raportare la 
mesajul audiat

Determină sensul 
cuvintelor prin 
raportare la con inut.ț
Găse te sinonime i ș ș
antonime cuvintelor 
date cu sprijinul 
imaginilor.

3. Să construiască 
texte orale 
scurte pe baza 
unui suport 
vizual dat

Alcătuie te texte orale ș
pe baza unor benzi 
desenate.
Construie te texte ș
orale pe baza unui plan
de idei.
Poveste te întâmplări ș
reale din experien a ț
personală.

4. Să citească în 
mod con tient, ș
corect, fluent i ș
expresiv un text
cunoscut

Cite te în ritm propriu ș
texte cunoscute cu 
intona ia adecvată ț
impusă de semnele de 
punctua ie.ț
Răspunde corect cu 
ajutor la întrebările 
textului.
Poveste te oral un ș
fragment.

5. Să redea prin 
cuvinte proprii 
con inutul unui ț
fragment dintr-
un text citit

Răspunde corect la 
întrebările textului.
Poveste te oral un ș
fragment.

6. Evaluare 
sumativă

Ianuarie 2022 Îndepline te criteriileș
PIP.

Fi e de evaluareș
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HIPERACTIVITATEA - CREAREA UNUI MEDIU DE ÎNVĂ ARE INCLUZIV,Ț

 ÎN VEDEREA INTEGRĂRII COPIILOR HIPERACTIVI

                                                                                   Profesor Manea Angelica Mihaela

                                                                                      coala Gimnazială Nr.32 – Bucure tiȘ ș

1. INFORMA II SUCCINTE DESPRE SPECIFICUL Ț HIPERACTIVITĂ IIȚ

Hiperactivitatea este unul dintre principalele simptome ale deficitului de aten ie la copii (ț ADHD). Însă
nu orice copil care e hiperactiv suferă de această tulburare comportamentală. A a cum nu orice prichindel maiș
agitat din fire este diagnosticat cu această tulburare. 

                                         CE ESTE HIPERACTIVITATEA?
Hiperactivitatea  este  considerată  o  tulburare  impulsivă.  Se  mai  numeste  hiperkinesis. Se

caracterizează  printr-un  nivel  de  activitate  sau  mi care  fizică  excesivă,  fără  un  scop  anume  i  care  seș ș
desfă oară cu repeziciune. Este vorba de un nivel de activitate mai mare i mai intens decât al altor copii deș ș
aceea i vârstă  i cu aceia i parametrii de dezvoltare.ș ș ș

CARE SUNT CAUZELE HIPERACTIVITĂ II LA COPII?Ț
Cauzele acestei dizabilită i sunt încă dezbatute de speciali ti. Unii spun ca hiperkinesis-ul apare înț ș

urma expunerii la anumite toxine, al ii de la un nivel de trai precar i până la stilul de via ă modern. Însă existăț ș ț
câteva cauze, sau cel pu in factori de risc în privin a cărora s-au pus de acord că ar sta la baza acestei tulburări:ț ț

 anxietate;
 nervozitate excesivă  i constantă;ș
 stres;
 toxine.

Unii medici încă sus in teoria ca hiperactivitatea ar proveni din familie i că ar avea o latură ereditară.ț ș
Astfel că mo tenirea genetică  pare să fie un factor de risc pentru acest tip de comportament. De asemenea,ș
hiperactivitatea este un simptom care afectează băie ii într-o propor ie mai mare ca fetele. Există  un risc de 5ț ț
ori mai mare ca băie ii să sufere de hiperactivitate decât feti ele. Sexul pare să  fie i el în acest caz un factorț ț ș
de risc.

CARE SUNT SIMPTOMELE SAU SEMNELE HIPERACTIVITĂ II?Ț
Copilul hiperactiv trebuie să  întruneasca o serie de simptome pentru a putea fi catalogat astfel. Nu orice 

copil agitat este considerat hiperactiv, dar este adevărat ca linia de demarca ie între cele două este foarte ț
sub ire.ț

 nu se poate concentra pe o anumită  activitate;
 este agresiv frecvent;
 se supune (incon tient) unor  pericole i accidente;ș ș
 este impulsiv (comportament antisocial);
 este insuficient dezvoltat  emo ional  i intelectual;ț ș
 este neîndemânatic;
 nu reu este să re ină lucruri.ș ț

Copiii  hiperactivi sunt considera i adesea ca fiind zvăpăia i.  Parcă li s-a apăsat un buton de "start" înț ț
comportamentul lor i nu se mai pot opri. Sunt mereu în alertă, au dificulatate în a se juca în grup i manifestăș ș
deficien e de învă are i întârzieri în dezvoltare.ț ț ș
Medicii  urmăresc  adesea  i  alte  simptome  sau  semne  ale  deficitului  de  aten ie  în  vederea  stabiliriiș ț
diagnosticului atunci când au de-a face cu micu i care manifestă simptome ale hiperactivită ii.ț ț
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Cum se tratează hiperactivitatea copiilor?
Hiperactivitatea necesită o conduită terapeutică la care să participe mai mul i speciali ti i persoaneț ș ș

apropiate copilului: psihologi, profesori, educatori, membri ai familiei, logopezi, kinetoterapeu i i  se trateazăț ș
pe cale medicamentoasă sau prin terapie psihologică. Uneori este nevoie de combina ia celor două. Terapiaț
comportamentală, alături de suportul părin ilor i ajutorul educatorilor sau profesorilor pot da rezultate foarteț ș
bune în stăpânirea comportamentului copiilor.

Suportul familial i al celor apropia i este de mare ajutor în asigurarea unei vie i de calitate copilului.ș ț ț
În multe cazuri  gradul  de hiperactivitate scade odată  cu vârsta.  Însă există  i  situa ii  în care tratamentulș ț
continuă i la vârsta adultă.ș

În continuare voi prezenta  un plan de ac iune succint, cu cel pu in 3 activită i, pentru crearea unuiț ț ț
mediu de învă are incluziv, în vederea integrării în coala de masă a copiilor cu CES. Am avut în vedereț ș
desfă urarea unor activită i cu părin ii,ș ț ț   elevii, cadrele didactice, comunitatea etc.

PLAN DE ACTIVITĂ I PENTRU REALIZAREA UNUI MEDIU DE ÎNVĂ ARE INCLUSIV LAȚ Ț
NIVELUL COLIIȘ

NR GRUP
INTĂȚ

OBIECTIVE
SMART

IDEI DE
ACTIVITĂ IȚ

( TITLU,
DESCRIERE)

STRATEGII
DE

ÎNVĂ AREȚ

RESURSE EVA-
LUARE

1. ELEVI S  pecifică    este 
observarea atentă a 
elevului cu CES

M  ăsurabilă   este 
frecven a cu care se ț
desfă oară ș
simptomele specifice

A  bordabil   este modul
în care se 
gestionează situa iaț

R  elevant   este 
rezultatul

T  impul   este limitat 
de durata anului 
colar  ș

a)Includerea i ș
implicarea elevului cu 
CES  în cât mai multe 
activită i comune cu ț
colegii de clasă : 
activită i colare i ț ș ș
extra colare – excursii, ș
tabere, vizite, cercuri de 
interes.

b)Jocuri de 
autocunoa tere i de ș ș
recunoa tere a colegilor ș
de clasă.

c)Încurajarea copiilor de
a participa la diverse  
activită i care să le ț
eviden ieze preferin ele ț ț
proprii
 ( hobby, talente).

Jocuri 
didactice

Dialoguri pe 
diverse teme

Activită i ț
artistice i ș
creative

Dramatizări

Timp:
durata 
anului colarș

Materiale:
diferite 
obiecte 
necesare 
desfă urării ș
activită ilorț

Spa iu:ț
sala de clasă,
coala, ș

aer liber

Continuă 
- pe tot 
parcursula
nului 
colarș

2. PĂRIN IȚ S  pecifică   este 
observarea atentă  a 
propriului copil 

M  ăsurabilă   este 

a)Activită i comune cu ț
părin ii: ateliere de ț
pictură, dans.

Jocuri 
didactice

Dialoguri pe 

Timp:
durata 
anului colarș

Continuă 
- pe tot 
parcursula
nului 
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frecven a cu care se ț
desfă oară ș
simptomele specifice

A  bordabil   este modul
în care se 
gestionează situa iaț

R  elevant   este 
rezultatul

T  impul   este limitat 
de durata anului 
colar  ș

b)Participarea părin ilor ț
la serbările colare.ș

c)Încurajarea exprimării 
propriilor preferin e.ț

diverse teme

Activită i ț
artistice i ș
creative

Dramatizări

Materiale:
diferite 
obiecte 
necesare 
desfă urării ș
activită ilorț

Spa iu:ț
sala de clasă,
coala, ș

aer liber

colarș

3. CADRE
DIDACTIC
E

 
S  pecifică    este 
observarea atentă a 
elevului cu CES

M  ăsurabilă   este 
frecven a cu care se ț
desfă oară ș
simptomele specifice

A  bordabil   este modul
în care se 
gestionează situa iaț

R  elevant   este 
rezultatul

T  impul   este limitat 
de durata anului 
colar  ș

a)Observarea atentă a 
comportamentului i a ș
reac iilor elevului cu ț
CES.

b) Identificarea celor 
mai potrivite direc ii de ț
ac iune pentru ț
gestionarea situa iilor deț
criză apărute.

c)Impar ialitatea ț
accentuată.

d)Realizarea unui jurnal 
cu dublă intrare: de 
observare a reac iilor ț
elevului cu CES i de ș
precizare a eficien ei ț
măsurilor de interven ie ț
aplicate.

Jocuri 
didactice

Dialoguri pe 
diverse teme

Activită i ț
artistice i ș
creative

Dramatizări

Timp:
durata 
anului colarș

Materiale:
diferite 
obiecte 
necesare 
desfă urării ș
activită ilorț

Spa iu:ț
sala de clasă,
coala, ș

aer liber

Continuă 
- pe tot 
parcursula
nului 
colarș
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Prof. înv.primar Popescu Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 99, Bucureşti

INFORMAŢII GENERALE

Şcoala, ca instituţie publică trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, atât al celor care au
un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual  peste medie, dar şi al celor care manifestă deficienţe de
învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită un program 
individualizat de învăţare.

În calitate de cadru didactic cu elev cu  autism la clasă, ntotdeauna am  ncercat să găsescȋ ȋ
cele mai potrivite căi prin care să îndrum acest elev către cunoa tere i integrare. Având ca reperș ș
lucrări  de  specialitate  cu  informaţii  despre  elemente  de  pedagogie  i  specificul  dezvoltăriiș
psihoindividuale ale unui copil  cu deficienţe,  am realizat  programe de intervenţie  i  activităţi  deș
nvăţare adecvate nevoilor  de învăţare în colaborare cu profesorul de sprijin. ȋ

Autismul e  o  tulburare  de  dezvoltare,  caracterizată  de  scăderea  capacită ii  de  aț
interac iona pe plan social i de a comunica. O situa ie mai specială este generată de adaptarea iț ș ț ș
integrarea  colară  a  elevilor  cu  tulburări  din  spectrul  autist  (TSA).  Din  punctul  de  vedere  alș
procesului de învă are, elevul cu tulburări din spectrul ț autist nu va reac iona ca ceilal i elevi (nu vaț ț
căuta să intre în contact sau să ia parte la activită i,  a a cum fac majoritatea elevilor),  va deveniț ș
anxios când nu se respectă rutina; chiar dacă este dificil de perceput cât de mult în elege elevul, seț
recomandă activită i de rutină care să reducă anxietatea, sprijin în comunicare, sarcini care să inducăț
o anumită rutină i  o organizare a secven elor,  calm i  consecven ă din partea cadrului  didactic,ș ț ș ț
precum  i  spontaneitate,  imagina ie  i  creativitate  pentru  a  fi  în  măsură  să  valorifice  rapid,  înș ț ș
contexte instructiv educative variate, elemente sau stimuli, uneori bizari, de care este atras copilul
autist.

Numele şi prenumele- P.D.
Data naşterii-  23.01.20XX
Domiciliul- Bucureşti
Echipa de caz:   profesor de sprijin:- I.C.

,,umbră”: V.E.
prof. înv. primar Popescu Mihaela
părinţii: P.C., P.I.

CONCLUZIILE EVALUĂRII COMPLEXE

 din punct de vedere medical
Tulburări din spectrul autist

 din punct de vedere psihopedagogic
- ritm lent;
- orientare spaţio- temporală defectuoasă;
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- atenţie scăzută;
- dificultă i în a forma propozi ii proprii( in loc de persoana I foloseşte persoana a II-a);ț ț
-  tinde să repete mecanic cuvinte / expresii auzite ;
- de multe ori, vorbirea nu serve te ca mijloc de comunicare, evită să privească partenerul de discuţie ș

refuză colaborarea;
-  când comunică, are dificultăţi în obţinerea unui sunet / grup de sunete;
-  vorbe te foarte pu in ;ș ț
-  are o gândire i un comportament inflexibil ;ș
-  este pasiv în relaţiile sociale sau foarte puţin interesat de ele;
-  nu înţelege expresiile emo ionale sau ritualurile sociale şi de aceea seț

adaptează  greu la relaţiile celor cei din jur.

 din punct de vedere al competenţelor şcolare
     Matematică

- nu realizează adunări şi scăderi cu trecere peste ordin în concentrul (0-100);
- nu respectă algoritmul de rezolvare al problemelor;
- nu măsoară folosind unităţile de măsură standard;

   
Domeniul de intervenţie- COGNITIV

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG

 îmbunătăţirea tehnicilor de calcul în rezolvarea operaţiilor de adunare şi scădere, precum şi în cadrul 
problemelor;

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT

 îmbunătăţirea tehnicilor de calcul în rezolvarea adunărilor şi scăderilor cu trecere peste ordin;
 îmbunătăţirea tehnicilor de calcul în rezolvarea problemelor;

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

          Îmbunătăţirea tehnicilor de calcul în rezolvarea operaţiilor de adunare,  scădere :

- reprezentarea numerelor punând în evidenţă sistemul poziţional de scriere a cifrelor;
- numărarea cresccător şi descrescător, cu şi fără sprijin;
- jocuri în care se pune în evidenţă idea de schimburi echivalente;
- rezolvarea de probleme de adunare şi de scădere în care numerele sunt date prin simboluri: puncte,

cerculeţe, figure geometrice.
- observarea legăturilor între adunarea şi scăderea numerelor naturale; efectuarea probei;
- verificarea, cu ajutorul reprezentărilor simbolice, a operaţiilor de adunare şi  scădere;
- sortarea obiectelor după forma lor;

2773



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

- desenarea formelor plane după şablon sau/ şi cu mâna liberă;
- compararea măsurilor după mărimi;

Activităţi ( repartizate pe fiecare membru al echipei de caz) :

a) învăţător:
 elaborarea programei adoptate şi aplicarea ei;
 aplicarea metodelor diferenţiate;
 realizarea periodic a evaluărilor;
 stabilirea unui parteneriat cu membrii echipei de caz;

b) profesorul itinerant
 aplicarea programului de sprijin;
 realizarea evaluărilor;

c) părinţii
 stabilirea unui parteneriat cu membrii echipei de caz (profesor de sprijin, ,,Umbră”, terapeuţi);
  

d) medicul
 urmărirea evoluţiei bolii sau stagnării sau, dacă e cazul, aplicarea tratamentului corespunzător.
 recomandarea continuării terapiei ABBA
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Program de interven ie personalizat/ individualizat (PIP)ț

                                                                                                       Prof. Iordache Petru aț

                                                                   Colegiul Na ional ”Mihai Viteazul”, Slobozia, jud. Ialomi aț ț

Numele i prenumele beneficiarului: ...................ș

Data i locul na terii: ...............................ș ș

Domiciliul:.................

coala/ Institu ia: Colegiul Na ional ”Mihai Viteazul”, SloboziaȘ ț ț

Echipa de lucru: 

Prof. limba franceză: Iordache Petru aț

Problemele cu care se confruntă copilul/ elevul/ tânărul (rezultatele evaluării complexe)

Deficien e/afectări: Tulburare în însu irea achizi iilor colare, Dislexie, Disgrafie, Discalculie, Deficit de ț ș ț ș
aten ie, intelectuală, socioafectivăț

Tulburări/dificultă i de învă are: dificultă i de învă areț ț ț ț

Este orientat pentru : unitate de învă ământ de masă, clasa a IX-a , nivelul licealț

-elevul este capabil sa citeasca un text in limba franceza de dificultate scazuta, cu destul de multe  greseli de 
pronuntie;

-elevul nu cunoaste formele adjectivelor posesive i demonstrative i unele reguli simple de formare a pluraluiș ș
i femininului adjectivului calificativ;ș

-elevul  poate intelege o mica parte din textele citite, fapt demonstrat de modul in care rezolva exercitiile de 
intelegere a textului;

-elevul î i exprimă cu dificultate preferin ele, opinia, exprimă cu dificultate o urare, informa ii despre o ș ț ț
activitate, etc.

-elevul nu reu e te să realize mesaje scrise fără multe gre eliș ș ș

Prioritati pentru perioada : ................. (2 ore/săptămână)

Prioritati:                                                                                                   Interval de timp

Citirea unui text de dificultate scazuta fara greseli de pronuntie                              7 ore                                   
Rezolvarea exercitiilor de intelegere a unui text                                                       7 ore

Realizarea de comunicare intre colegi                                                                             8 ore

Realizarea de exercitii  gramaticale                                                                                 7 ore

Realizarea  de mesaje scrise dupa modelele date de profesor                                   7 ore

2775



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

Obiective Continuturi Metode si 
mijloace de 
realizare

Perioada de 
interven iereț

Criterii 
minimale de
apreciere a 
progresului

Metode i ș
instrumente de 
evaluare

1.1-să 
citească
Texte în 
limba 
franceză de 
dificultate 
scăzută

1.2.-să 
identifice 
personajele 
principale 
din text

 1.3.-să 
extragă ideile
esen iale din ț
text, pe baza 
unor întrebări
de sprijin

1.4-să 
selecteze 
dintext 
informa ii ț
privind 
timpul liber 
preferat 
excursii, 
călătorii

Exerci ii de ț
în elegere a ț
unui text
-prezintă 
personajele 
principale
-enumeră 
activită ile ț
personajelor,
-prezintă 
profesiile 
personajelor
-enumeră 
activită ile ț
preferate de 
timp liber

Exerci ii în ț
plan 
imagistic

-desenează 
un obiect 
reprezentativ
pentru 
fiecare
personaj 
principal

-desenează 
arborele 
genealogic al
familiei tale

Conversa iaț

Explica iaț

Exerci iulț

Munca 
independentă

Material 
didactic

-fi e de lucruș

-plan eș

4 săptămâni

2 săptâmâni

2 săptămâni

Pronun ă ț
corect 
cuvintele din 
text

-se exprimă 
corect, logic

-manifestă 
interes în 
activitatea 
didactică

-efectuează 
corect în mare
parte sarcinile
date

Folose te ș
comportament
adecvat în 

Observarea
sistematică

Evaluarea orală
individuală

Aprecierea 
modului de lucru

Aprecierea 
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2.1.-să 
redacteze un 
mesaj scurt 
folosind 
adjective 
calificative

2.2.-să 
elaboreze 
oral o urare 
unui coleg

-să descrie 
un eveniment
simplu pe 
baza de 
suport vizual 
sau plan de 
idei

3.1.-să 
realizeze 
mini-
dialoguri cu 
unită ile ț

-desenează 
obiectele din 
camera ta

-desenează o 
hartă ce 
reprezintă 
traseul 
personajelor

Exerci ii de ț
producere a 
unui mesaj 
scris (după 
model)

-scrie o urare
simplă unui 
amic
- prezintă 
sărbătoarea 

Conversa ieț

Exerci iulț

Munca 
independentă

Fi e de lucruș

Conversa iaț

Explica iaț

Demonstra iaț

 Munca 
independentă

Material 
didactic

2 săptămâni

2 săptămâni

2 săptămâni

situa ii ț
specifice

Se exprimă 
corect 
gramatical în 
propor ie de ț
50-60%

-manifestă 
interes pt. 
activitatea 
solicitată

-rezolvă mici 
probleme de 
gândire logică
prin 
sus inerea ț
punctului  de 
vedere

În elege 60-ț
70% din 
vocabularul 
nou

comportamentulu
i
i a răspunsurilorș

Aprecieri verbale

Evaluare orală 
individuală

Observare 
sistematică

Evaluare orală 
individuală

Aprecieri
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lexicale noi

3.2- să 
redacteze o 
urare simplă

3.3.-să dea/să
ceară 
informa ii ț
practice 
despre 
persoane, 
obiecte, 
locuri
-să exprime 
preferin e, ț
gusturi

preferată
-prezintă 
muzica 
preferată
-enumeră 
preferin ele ț
tale culinare

Exerci ii în ț
plan 
imagistic

Desenează
un obiectiv 
turistic din 
ora ul tăuș
  
desenează o 
imagine 
sugestivă 
pentru 
sărbătoarea 
preferată
-desenează 
un meniu 
preferat
-trasează 
săge i între ț
cele două 
seturi de 
imagini

Fi e de lucruș

2 săptâmâni

Folose te ș
comportament
 Adecvat în 
situa ii ț
specifice

Aprecierea 
modului de lucru

Evaluare orală 
individuală
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Evaluarea periodică – se completează după evaluarea formativă:

• Obiective realizate ...............................................................................................

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

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

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

• Dificultăţi întâmpinate ..............................................................................................

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

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

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

• Metode cu impact ridicat: - pozitive:.......................................................................

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

                                                       - negative ......................................................................

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

Revizuirea programului de intervenţie educaţional- terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….........................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................

Recomandări particulare
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……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………                       

  Rolul si modul de implicare a parintilor in program:

       Stimularea dezvoltarii atitudinilor pozitive ale parintilor de a fi alaturi de copil, de cerintele special ale
copilului, sa aiba multa rabdare, incredere, sa acorde atentie pozitiva la eforturile copilului, sa constientizeze
ca  este  nevoie  de  timp si  efort  din  partea  lor,  de  a  sesiza,  anticipa  si  a  repeat  situatii  educative  pentru
intelegerea manifestarilor copilului.
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
AN ŞCOLAR 2021 – 2022

                                                                            COALA PROFESIONALĂ MOGO E TI, IA IȘ Ș Ș Ș
                                                                            PROFESOR: FU TEI DIANAȘ

INFORMAŢII CONFIDENŢIALE/ DATE DE IDENTIFICARE
NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI : S . A
DATA NAŞTERII : 12.X. 201X
DOMICILIUL : Comuna Mogo e ti, Jude ul Ia iș ș ț ș
GRĂDINIŢA INTEGRATOARE: coala Profesională Mogo e ti Ș ș ș
 GRUPA: MARE
DATE FAMILIALE:
- copil aflat în plasament; 
- beneficiază de sprijin şi interes deosebit din partea familiei parentale;
- condiţii de locuit – foarte bune
ECHIPA DE CAZ: educatoare , Fu tei Dianaș
                                 Psiholog: P. R
PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL : ( rezultatele evaluării complexe ) :
a ) DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL: EPILEPSIE CU CRIZE PARŢIAL COMPLEXE 1
– 2 CRIZE/ZI;  INTELECT LIMINAR Q.I. = .76;  DISLALIE SINDROM DE 
INSTABILITATE PSIHO – MOTORIE ACCENTUATĂ 
( Deficienţă neuro – motorie ).
b ) DIN PUNCT DE VEDERE PSIHOPEDAGOGIC: 
- incoreenţa limbajului ;
- dificultăţi de concentrare a atenţiei ;
-  tulburări comportamentale ;
- stereotipii : agitarea mâinilor , legănatul , privirea unei imagini anume sau manipularea  unei jucării
, minute în şir . 
c ) DIN PUNCT DE VEDERE AL COMPETENŢELOR PREŞCOLARE:
- dificultăţi de învăţare şi integrare în grădiniţă ;
- nu prezintă interes pentru jocuri şi activităţi împreună cu colegii de grupă;
- nu relaţionează cu copiii din grupă ;
- nu manifestă iniţiativă în jocurile de rol ;
- plânge adesea ;
- îşi exprimă emoţiile şi sentimentele în mod violent, agitat ;
- nu are deprinderi de autoservire .
d) STARE DE SĂNĂTATE: bună, rare  îmbolnăviri uşoare;
PRIORITĂŢI PENTRU ANUL ŞCOLAR  2021 – 2022:
- dezvoltarea abilităţilor sociale ;
- program de logopedie ( o oră / săptămână – joi ) ;
- consiliere psihopedagogică şi terapie emoţională ( o oră / săptămână – marţi);
- cultivarea încrederii în sine .
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SCOPUL: Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul de copii 
şi în activitǎţile specifice grǎdiniţei.
OBIECTIVE CADRU:

- dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei preşcolare;
- dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare cu cei din jur;

                        - socializare,relaţionare cu copiii şi personalul grădiniţei;
 - însuşirea unor deprinderi elementare de comportament şi deprinderi  igienice;
 - creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare psiho- motrică ;

INTERVENŢIA EDUCATOAREI ÎN CADRUL GRĂDINIŢEI:
OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021– 2022 :
Tipuri de activitate:

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, activităţi pe centre de interes;
- activităţi practice,educaţia pentru societate;
- activităţi artistico-plastice,educaţia muzicală;
- activităţi de educaţie fizicǎ şi sport;

Strategii  centrate pe copil:
- procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate; valorificarea maximǎ a   jocurilor;
- stimularea corespunzătoare a senzaţiilor şi percepţiilor;
- valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din grădiniţǎ cu care copilul vine în contact 
(care influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială şi socială a 
copilului).
Resurse, mijloace:

- material didactic adecvat fiecǎrei activităţi;
- jucării,truse de joc,truse de joc sportive; 
- calculator,cd-uri
- cǎrţi cu imagini, cǎrţi de colorat;

 - planşe, jetoane;        
Metode şi instrumente de aplicare:

 - jocul didactic, jocul de mişcare,jocul de rol;
- percepţia şi manipularea de obiecte;
- conversaţia, explicaţia,exerciţiul                                                                                    

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare:

-sǎ perceapǎ şi  sǎ rosteascǎ cuvinte în propoziţii simple;
-sǎ rǎspundǎ adecvat (verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune,la ce i se cere,să 

participe la activităţi;
Terapia cognitivǎ:

-sǎ cunoascǎ,  sǎ recunoascǎ şi să denumească obiecte,jucăriile, lucrurile din jurul său;
-sǎ cunoascǎ,  sǎ recunoascǎ şi să denumească unele reguli simple de comportare civilizată;
-sǎ cunoascǎ bine şi să denumească spaţiul grǎdiniţei ,personalul grădiniţei,cu care vine în 

contact zilnic;
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Dezvoltarea motricitǎţii:
-sǎ utilizeze obiecte, jucǎrii  uşor de manevrat,să nu le strice,să aibă grijă de ele;
-sǎ recunoascǎ anumite obiecte, jucǎrii;
-sǎ ştie sǎ se autoserveascǎ şi  sǎ aşeze la locul lor obiectele utilizate;
-sǎ ofere şi altor copii jucǎriile pe care le foloseşte,să se joace cu ceilalţi copii,să nu arunce cu

jucarii;
ABILITĂŢI:
1 . Abilităţi de participare la activităţi :
- să stea singură pe scaun ( fără persoană de sprijin ) 15 – 25 minute;
- să realizeze contactul vizual atunci când este strigată ;
- să răspundă la comanda „ mâinile cuminţi” .
2 . Abilităţi de imitaţie :
- să imite mişcările grosiere  ( gros – motorii ) ;
- să imite acţiunile cu obiecte ;
- să imite mişcările fine ( motricitatea fină  ) .
3 . Abilităţi de limbaj receptiv :
- să identifice obiectele ;
- să identifice părţile corpului ;
- să identifice persoanele familiale ;
- să îndeplinească comenzile simple ;
- să identifice imagini într – o carte ;
- să identifice sunetele din mediu ( onomatopee ) .
4 . Abilităţi de limbaj expresiv :
- să arate cu degetul către itemii doriţi ca răspuns la întrebarea : „Ce vrei ?” ;
- să arate cu degetul , spontan către itemii doriţi ;
- să imită sunete şi cuvinte ;
- să exprime sau să gesticuleze cu „ da” şi „nu” , pentru itemii preferaţi şi pentru cei respinşi ;
- să denumească persoanele familiale „ mama” ; „ tata” ;
- să facă o alegere ;
- să răspundă când este întrebată .
5 . Abilităţi preşcolare : 
- să identifice culorile ;
- să potrivească imagini identice  ;
- să potrivească imagini identice ;
- să potrivească obiectele la imagini ;
- să potrivească imaginile la obiecte .
6 . Abilităţi de autoservire :
- ştie să folosească toaleta ;
- foloseşte şerveţelul ;
- bea dintr – o cană ;
- foloseşte lingura şi furculiţa când mănâncă ;
- se îmbracă ;
- se încalţă ;
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- se  descalţă .
METODE ŞI MIJLOACE DE REALIZARE  :
- activităţi individuale ;
- jocul de rol ;
- tehnica stingerii comportamentelor nedorite ;
- suport prin consiliere psiho-pedagogică .
CRITERII MINIMALE DE APRECIERE A  PROGRESELOR :
- participarea la toate activităţile ce i-au fost recomandate ;
- identificarea modalităţilor de dezvoltare a imaginii de sine ;
- îmbunătăţirea comunicării cu familia ;
- interrelaţionare pozitivă cu copiii din grupă .
CONSILIEREA FAMILIEI:
- discuţii despre comportamentul copilului;
- exemplificǎri despre activitatea desfăşurată,despre progresele obţinute pas cu pas;
- explicaţii despre metodele aplicate, de răbdarea de care este nevoie,de încurajarea permanentă la 
adresa copilului,de laude şi mângâieri şi  multă atenţie din partea familiei;
Acest ,,Program  de intervenţie personalizat’’ va fi revizuit periodic, în funcţie de progresele obţinute
în dezvoltarea copilului,în funcţie de comportamentele atinse ,a integrării în colectivul de copii. 
 METODE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE :
- observaţia directă şi indirectă ;
- grila de evaluare a conduitei sociale:                                                                                                     
- evaluare orală;
- observaţie directă;
- evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice,portofoliul copilului, etc;        
- se face prin exerciţii susţinute , prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele întreţinute,
convorbiri cu copiii,povestiri,conversaţii,convorbiri cu părinţii,convorbiri cu medicul şi psihologul.
Obiective realizate ( 16.09.2021 – 15.10.2021): 
- pregătirea copilului de a răspunde  pozitiv în grupul de copii ,de a face faţă în mod natural la 
integrarea în grupă, promovarea unei atitudini deschise, de acceptare a copiilor cu nevoi speciale din 
grupă şi restul grupului.
Dificultăţi întămpinate: 
- munca susţinută, posibilităţi de modulare a programului zilnic,adaptare curriculară individualizată;
Metode cu impact ridicat:
pozitiv - învingerea timidităţii,de a nu se izola de grup, încredere în sine, acceptarea celorlalţi copii.
negativ - necesită timp şi implicare uneori în defavoarea celorlalţi, tehnici speciale de predare, de 
lucru prin schimbarea regulilor.
RECOMANDĂRI PARTICULARE :
- logopedie , ergoterapie , consiliere psihologică ;
- socializarea prin jocuri de rol , pentru identificarea sinelui , antrenarea în activităţi practice , în 
jocuri de construcţii , activităţi practice .
- îmbunătăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii copiilor pentru program susţinut pentru 
ameliorare şi progres.
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ROLUL ŞI MODUL DE IMPLICARE AL PĂRINŢILOR ÎN PROGRAM :
- stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale părinţilor de  a fii alături de copil, de cerinţele 
speciale ale copilului,să aibă multă răbdare, încredere,să acorde atenţie pozitivă la eforturile 
copilului,să conştientizeze că este nevoie de timp şi efort din partea lor,de a sesiza ,anticipa şi a 
repeta situaţii educative pentru înţelegerea  manifestărilor copilului.                                                      

Părinţii , în special , mama , sunt foarte interesaţi de progresele şi evoluţia copilului . Mama 
colaborează foarte bine cu grădiniţa , cu psihologul centrului , continuând seria de activităţi zilnice 
acasă ( corectarea comportamentului , respectarea programului de lucru stabilit de psihologul şi 
logopedul complexului de copii cu dizabilităţi ) .
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Plan de acţiune pentru integrarea copiilor cu dizabilităţi
                                                        Prof.Dinu Constantin

 Liceul Teoretic ,,Ioan Petru ”, Otopeni, jude ul Ilfovș ț

De-a lungul  timpului   s-a  constatat  că dincolo de copiii  cu dizabilită i,  care  erau o prioritate  înț
integrare,  mai  sunt  i  alte  categorii  de  copii  cu  cerin e  speciale  în  plan  educa ional  (copii  cuș ț ț
dificultă i  de  învă are,  tulburări  emo ionale,  comportamentale,  copii  proveni i  din  medii  socio-ț ț ț ț
economice, culturale i etnice defavorizate , copii sub protec ia institu iilor, etc.) pentru care suntș ț ț
necesare interven ii i abordări specializate, inclusiv servicii de sprijin în coală pentru o evolu ieț ș ș ț
pozitivă a lor în plan educativ.  Conceptul de "cerin e educa ionale speciale" reprezintă o categorieț ț
macro  care  include  în  sine  toate  dificultă ile  de  învă are  posibile  ale  elevilor,  atât  situa iileț ț ț
considerate  ,,handicap’’  în  mod  tradi ional   (mental,  fizic,  senzorial),  cât  i  cele  referitoare  laț ș
învă area  specifică,  cum  ar  fi  dislexia,  tulburări  de  deficit  de  aten ie  sau  alte  situa ii  deț ț ț
comportament, probleme psihologice,  rela ionale,  context socio-cultural i dezavantaje lingvistice.ț ș
Termenul  tulburare de învă are specifică se referă la o tulburare care investe te func ii  legate  deț ș ț
procesele de învă are ale abilită ilor instrumentale de bază : citire, scriere i calcul. Aceste tulburăriț ț ș
afectează un domeniu specific de îndemânare/deprindere, dar în cadrul unei func ionări intelectualeț
în  cadrul  normei.  Acestea  apar in  tot  tulburărilor  specifice   :  dislexia  (tulburarea  specifică  aț
cititului  ),  disgrafia (tulburare de scriere specifică în aspectele  practice),  disortografia  (tulburarea
specifică  a  scrisului  în eleasă  în  componentele  sale  metafonologice,  fonologice  i  ortografice),ț ș
discalculia (tulburare specifică a abilită ilor de  aritmetică). Succesul colar al unui astfel de elevț ș
presupune  ca  coala,  în  sinergie  cu  familia  i  cu  asisten a  medicală  de  specialitateș ș ț
(psihologi/psihiatri/pediatri), să înso ească procesul de con tientizare al elevului în ceea ce prive teț ș ș
cunoa terea abilită ilor proprii de învă are i utilizarea autonomă a strategiilor compensatorii.ș ț ț ș
Asigurarea climatului psihosocial 
,,Diversitatea" elevilor încadraţi în  ,,cerin e educa ionale speciale" nu implică o judecată asupra lorț ț
sau a abilită ilor lor, nici în sfera colară, nici în alte sectoare; fiecare persoană, de fapt, este diferităț ș
de ceilal i i, în acela i mod, fiecare persoană aflată în această categorie  este diferită de oricare altț ș ș
individ, pentru că  are propriile caracteristici individuale, ca oricare altul. Pentru anumite aspecte ale
vie ii colare, el ,copilul cu CES poate avea nevoie de ajutor din partea profesorilor sau colegilor ,ț ș
pentru alte aspecte poate contribui la realizarea unui proiect comun, datorită aptitudinilor care, în
orice caz, îl deosebesc. De aceea, angajamentul fiecărui profesor trebuie să fie acela de a identifica
abilită ile mai mult sau mai pu in latente ale fiecărui elev pentru a crea spa ii de predare suplimentareț ț ț
care pot exploata pe deplin poten ialul lor i pot spori rezultatele pozitive i progresele, acolo undeț ș ș
este  posibil  .  Pentru  a  putea  asigura  climatul  necesar  desfă urării  de  activită i  cu  copiii  cuș ț
dizabilită i /CES este necesară muncă în 3 direc ii:ț ț
 -climatul clasei în care înva ă copilul ; ț
-adaptarea obiectivelor copilului  la obiectivele clasei;
 -adaptarea obiectivelor clasei cerinţelor  copilului cu dizabilitate /CES .
Climatul clasei :
 Profesorii  trebuie  să  adopte  comportamente  nediscriminatorii,  să  fie  aten i  la  nevoileț
fiecăruia, să accepte diferen ele prezentate de elevii cu dizabilităţi i să le valorifice ca o bogă ie aț ș ț
clasei, să încurajeze structura sensului de apartenen ă, construirea rela iilor socio-afective pozitive.ț ț
 Adaptarea obiectivelor copilului cu dizabilită i/CES la obiectivele claseiț  
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Planificarea  didactică  orientată  spre  incluziune  presupune  adoptarea  de  strategii  i  favorizareaș
metodologiilor , cum ar fi modelul didactic pentru probleme sau modelul didactic pentru concepte ori
modelul de învă are rapidă sau obiective care s-au demonstrat vectori particulari de eficacitate pentruț
integrare, utilizarea mediatorilor didactici, utilizare  de aparate i auxiliare informatice , de softwareș
i granturi specifice. Este de remarcat necesitatea ca profesorii să pregătească tema pentru acasă aș

copilului cu CES într-un format electronic astfel încât ele să fie accesibile pentru elevii care folosesc
ajutoare i  computere pentru a- i desfă ura propriile  activită i  de învă are.  Este utilă  cunoa tereaș ș ș ț ț ș
noilor  tehnologii  pentru  integrarea  colară  inând  cont  de  asemenea  ,de  poten ialul  deschis  deș ț ț
manualul electronic. 
Adaptarea obiectivelor clasei la cerinţele copilului cu dizabilită i/CES :ț
Procesul de integrare se realizează prin solicitarea unei serii de schimbări, atât pentru clasă, cât iș
pentru elevul cu dizabilită i pentru a le oferi oportunită i de colaborare i ajutor reciproc. În fiecareț ț ș
clasă  există  elevi  care necesită  o aten ie  sporită  i  deosebită  din mai  multe  puncte de vedere iț ș ș
motive: 
-dezavantajul cultural i social ș
-tulburările de învă are specifice/ i sau/tulburările de dezvoltare specifice;ț ș
 - este de asemenea necesar să se acorde aten ie deosebită tuturor elevilor care prezintă dificultă iț ț
care necesită interven ii specializate, individualizate care nu sunt neapărat sus inute de un diagnosticț ț
medical i/sau psihologic,dar, în orice caz se referă la situa ii de dificultate , astfel încât să sugereze oș ț
interven ie orientată i personalizată. Panorama nevoilor este foarte largă, nu se referă doar la cauzeț ș
specifice, natura lor nu este stabilă în timp deoarece pot apărea  mai pu in sau să fie depă ite. ț ș
Elevi
Idei de activităţi
reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi ;
poziţionare strategică a locului copilului în sala de clasă i în bancă;ș
excluderea  materialelor  care  disociază  aten ia  ț (izolarea  de  excitanţii  interni/externi;  reducerea
zgomotului de fundal);
îmbunătăţirea acusticii în clasă;
material de manipulare(obiecte tactile) ;
jocuri de integrare în colectiv i de cunoa tere mai bine a acestuiaș ș  ( ,,Patru col uri ’’,Pânza încrederii,ț
,, Brăţara prieteniei ’’, ,,Schimbă locul!,’’ etc.)
reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi ;
activită i de terapie educa ională (ț ț ludoterapia, meloterapia, terapia ocupa ionalăț );
spaţiu adaptat specificului dizabilităţii;
Servicii de asistenţă individuală.
Strategii de învăţare
sarcini individuale diferenţiate ;
mai multe sarcini de: subliniere, încercuire, evidenţiere, bifare, desen;
lecturi  ghidate, însoţite de imagini, tabele, diagrame;
 reformularea/reamintirea materiei de învăţare
parteneriat/cooperare; sarcini/activităţi în perechi/grup;
metode  activ-participative  şi  practice  (jocul  de  rol,  jocul  didactic, Explozia  stelară,  Ciorchinele,
Cubul, Turul galeriei , etc. - adaptate)
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sisteme de comunicare auxiliare şi de suplinire;
sprijin  în  gestionarea  timpului(elaborarea  unui  program  de  autoobservare/autodirijare:
înregistrarea, la un anumit timp, a acţiunilor realizate: lectură, scriere, odihnă, joacă,etc. )
pauze mai frecvente; aplicarea tehnicilor de relaxare;
indicatori gestuali/vizuali;
liste de reguli/cerinţe/restricţii;
sarcini de scurtă durată; marcarea sarcinilor realizate la un panou/agendă;
instrucţiuni simpliste (adaptate), repetate; reformulări;
instrucţiuni pe etape (paşi), algoritm; 
utilizarea  frazelor  de  întroducere  a  informaţiei  importante/de  captare  a  atenţiei(Acum  fiţi  foarte
atenţi!);
transcrieri cuvânt în cuvânt;
caractere mai groase;
liste cu litere/alfabet şi cifre;
copii ale vocabularului important al lecţiei;
cititul în cor;
divizarea sarcinilor mai mari în sarcini mai mici;
utilizarea tehnicilor mnemonice;
oferirea unui rezumat/scheme a lecţiei/textului;
expunerea, la tablă/poster a materialului important;
practicarea modalităţilor de ilustrare vizuală a conţinutului celor prezentate(întrebări – reper, cuvinte
– cheie,liste de verificare, modele, imagini, scheme, schiţe, grafice,etc.) 
oferirea indiciilor/paşilor consecutivi;
•jocuri pentru orientare în spaţiu, cu marcări; joc pe roluri;
algoritmi/paşi/modele de urmat;
format simplificat, format cu indicarea spaţiilor pentru scriere;
repere color; coduri de culori;
Resurse
 materiale didactice stimulative i sugestiveș
riglă/alfabet/hartă  în relief
alfabetul Braille
înregistrări audio/video
diapozitive subtitrate
cifre/litere/figuri/forme geometrice din plastic sau din materiale textile etc.
Evaluare
evaluarea progresului scolar cu evaluari tematice intermediare;
teste individualizate;
susţinerea testului/examenului scris la calculator
timp suplimentar
prezenţa  unui  asistent  individual  (cadrul  didactic  de  sprijin  ),  care:  va  asista  la  susţinerea
testului/examenului, va acorda servicii de asistenţă personal elevului,va transmite oral informaţia din
test, va înscrie răspunsurile dictate de elev la itemii din test ;
răspunsuri orale/scrise;
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înregistrări pe bande sonore;
reamintirea condi iilor sarcinii ț ;
sisteme de comunicare auxiliare şi de suplinire;
caractere mai groase;
semne fondate pe diferite culori;
format simplificat, cu indicarea spaţiilor pentru scriere;
opţiuni informaţionale, etc.
reducerea numărului de sarcini utilizate pentru evaluarea unui concept sau a unei competenţe etc.
Părinţi 
Idei de activităţi
întâlniri regulate în cadrul consulta iilor individuale; ț  
activită i  de  consultare  a  părin ilor  privind  forma  de  incluziune  educa ională  a  copilului,ț ț ț
tipurile/formele de suport individualizat (educa ional i non-educa ional), perioada i termenele deț ș ț ș
prestare a serviciilor de suport;
desfă urarea de activită i comune părin i-elevi-învă ător ( ateliere de lucru cu diverse tematici, vizite,ș ț ț ț
excursii, serbări, etc );
implicarea în proiecte care să elimine/diminueze ac iunile de bullying (ț Stop bullying);
lectorate despre integrarea copilului cu dizabilitate /CES, toleran ă, incluziune socială;ț
filmule e tematice;ț
activită i cu invita i de specialitate  (  ț ț psihologi, profesori de sprijin, consilieri colari )ș
implicarea părin ilor în procesul de elaborare a P.I.P.;ț
stabilirea unor modalită i de monitorizare de către părin i a progresului în dezvoltarea copilului. ț ț

Strategii de învă areț
lectorate
dezbateri
mese rotunde
workshop-uri
tehnici dramatice
 
Resurse
Materiale   :
 - ppt-uri tematice
-pliante/reviste/afi e informativeș
-tehnologii informatizate
Umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri colari, profesori de sprijinș
 
Evaluare
observarea sistematică
chestionare
portofolii cu produsele activită ilorț
Cadre didactice 
Idei de activită iț
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Identificarea  resurselor necesare realizării finalităţilor stabilite;
oferă servicii de consultanţă elevului şi părinţilor/altor reprezentan i legali în parcurgerea demersuluiț
educaţional  la disciplina de studiu;
creează cadrul rela ional adecvat în clasă pentru to i (profesor-elev, elev-elev);ț ț
participare  la simpozioane/conferin e/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES;ț
colaborare  cu toţi specialiştii implicaţi  (profesorul de sprijin, logopedul, consilierul şcolar, medicul
şcolar, etc ) în realizarea unor activită i comune;ț
elaborează Planul de Interven ie Personalizat i planuri remediale;ț ș
colaborează cu ceilal i profesori ai clasei în vederea elaborării unui plan comun de interven ie;ț ț
identifică punctele forte i necesită ile de sprijin ale elevilor ;ș ț
corelează proiectarea didactică (de lungă i de scurtă durată)  prin stabilirea obiectivelor specificeș
pentru elevul cu dizabilitate / CES; 
identificarea celor  mai adecvate strategii/tehnologii didactice la disciplina de studiu, care asigură
progres în dezvoltarea copilului;
determină şi realizează strategii de evaluare adecvate necesită ilor copilului;ț
predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul colar etc.ș
 
Strategii de învă areț
- mese rotunde
- workshop-uri
- dezbateri
- interasisten eț
- lucru în echipă
 
Resurse
- pliante/reviste/afi e informativeș
- tehnologii informatizate
- listă cu lucrări de specialitate
- materiale didactice adecvate
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Plan de ac iune pentru integrarea copiilor cu dizabilită iț ț

Prof. dr. Eugenia Dârmon
Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza”, Ploieşti

Articolul de faţă constituie un model de plan de acţiune pentru crearea unui mediu de învă areț

incluziv, în vederea integrării în coala de masă a copilului cu CES.ș  Exemplul prezentat este adaptat unui
elev cu CES de la clasa a VIII-a cu care am lucrat în anul şcolar precedent. 

Elevul  X,  din  clasa  a  VIII-a,  este  integrat  în  categoria  elevilor  cu  CES  deoarece  prezintă
TULBURARE MIXTĂ A ABILITĂŢILOR ŞCOLARE, DEFICIT ATENŢIONAL, DIXLEXO-DISGRAFIE.

1. Elevi
(Exemplu: Se oferă informa ii succinte despre specificul unei dizabilită i i implica iile asupra învă ării. Careț ț ș ț ț
sunt  modalită ile  prin care  se  poate  răspunde nevoilor  de  sprijin  pentru  învă are? A se  avea  în  vedereț ț
dimensiunea cognitivă, dar i aspecte socio-emo ionaleș ț ).

Dislexo-disgrafia reprezintă tulburarea de citire-scriere cu gre eli, dificultăţi de înţelegere a textuluiș
citit/scris, învă area dificilă a scris/cititului. Ritmul scrierii/citirii este lent, copilul face mai multe gre eli decâtț ș
media sau are probleme de înţelegere a textului.

În cazul acestor tulburări de învăţare dezvoltarea şi funcţionarea sistemului nervos central este diferită
de tipicitate. Disfuncţia poate fi cauzată de interven ia factorilor nocivi în timpul sarcinii, na terea prematură,ț ș
complicatii în timpul naşterii sau diferite traume şi boli care afectează SNC în perioada copilăriei mici.

Aceste  afec iuni  pot  provoca  tulburări  la  nivelul  limbajului,  motricităţii,  echilibrului,  schemeiț
corporale,  orientării  în  timp  şi  spaţiu,  aten iei,  percep iei  vizuale,   memoriei  precum  i  în  prelucrareț ț ș
secven ială a informa iilor.ț ț

Suportul motivaţional şi emoţional este foarte important. Eşecul colar cu care se confruntă afecteazăș
direct  stima  de  sine  şi  induce  complexe  de  inferioritate,  sentimente  de  inutilitate,  anxietate,  tulburări
psihosomatice,  nevrotică sau tulburări  de  comportament.  Astfel  de copii  întâmpină frecvent  dificultăţi  de
integrare în grup şi acceptare.

1.1.  Idei de activită i / ț Modalitati de sprijin:
 Copilul să stea în prima bancă cu un coleg competent şi empatic, care să-l ajute la nevoie; să nu fie

agita ie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia;ț
 Să se ofere mai multe explica ii într-un mod variat astfel încât să înţeleagă cerinţa;ț
 Să se formuleze o singură cerin ă deodată; ț
 Să se formuleze instrucţiunile într-un mod accesibil;
 Să se scrie pe tabla cu litere mari, scrierea să fie lizibilă, folosind culori pentru a sus ine orientareț

percep iei în spaţiul tablei; ț
 Să se organizeze momente frecvente de consolidare i învăţare;ș
 Să  se  foloseasca  metode  activ  -participative  precum  i  mijloace  de  predare-învă are  cu  materialș ț

concret intuitiv;
 Să se citească textul de către cadru didactic o data sau de doua ori; 
 Se cere elevului să facă rezumatul oral, în propozitii scurte (este întrebat: Ce ai înţeles? Ce ai re inut?); ț
 Se realizează harta conceptuală (se desenează imagini sau cuvinte-cheie asociate cu simboluri grafice

pentru transpunerea în plan grafic a con inuturilor citite;ț
  Se cere copilului să citească textul, având harta conceptuală ca instrument de suport.
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1.2. Strategii de învă areț : 
Se folosesc, în general, metodele active-participative (jocul didactic; ştiu, vreau să ştiu, am înţeles).

1.3. Resurse:
Mijloacele utilizate pot fi: culori, imagini cât mai colorate pentru a le capta atenţia, videoproiectorul etc.

1.4. Evaluarea activită ii colareț ș  poate fi făcută la fiecare lec ie/activitate, dar pot fi folosite i evaluareaț ș
periodică, sumativă sau cea semestrială. 

Evaluarea se realizează prin: 
 chestionarea orală;
 probe scrise;
 probe practice;
 evaluarea prin proiecte;
 portofoliul;
 testul didactic;
 examen (Evaluarea Naţională).
Evaluarea copiilor/elevilor cu CES ine cont de tipul/gradul de dizabilitate a elevului. La evaluare seț

asigură un timp de lucru mai mare, 30-60 de minute, precum i alte adaptări specifice în vederea elaborăriiș
lucrărilor.

2. Părin iț
(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/ a teptările mele?ș
Provocarea: Care sunt modalită ile prin care pot colabora eficient cu părintele unui copil cu CES?ț )

2.1. Idei de activită i: ț
 activităţi de  consiliere;

 consultări permanente;

 activităţi comune cu invitaţi de specialitate.

2.2. Strategii de învă areț :
 lectorate;
 mese rotunde;
 jurnalul  reflexiv,  în  care  părin ii  i  cadrele  didactice,  profesorul  de  sprijin  îşi  notează  alternativț ș

observaţiile privind copilul cu dizabilitate pentru o privire mai obiectivă asupra evoluţiei acestuia.

2.3. Resurse:
 PPT-uri;
 personal specializat;
 ONG-uri care oferă informaţii despre dificultăţi sau dizabilităţi special.

2.4. Evaluare:
 Chestionarele

3. Cadre didactice
(Exemplu  de  punct  de  plecare: Am în  clasă  un  copil  cu  CES.  Cum voi  vorbi  colegilor  despre  acesta?
Provocarea: Care sunt modalită ile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască i putem colabora pentru a-lț ș
sprijini să- i atingă poten ialul?ș ț )

2792



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

3.1. Idei de activită iț : Cadrele didactice de la clasă, din punctul meu de vedere, ar trebui să folosească
aceleaşi modalităţi de sprijin si ... foarte multa răbdare. 

Cadrele  didactice  ar  trebui  să  folosească  un plan  de  interventie  comun cu  profesorul  de  sprijin  sau
consilierul şcolar.

3.2. Strategii de învă are (comune cu al i colegi):ț ț
 mese rotunde;
 interasistenţe.

3.3. Resurse:
 material didactice adecvate;
 resursa umană- consultările permanente cu profesorul de sprijin. 

3.4. Evaluare: chestionarele

Bibliografie:

1. Călineci, M. C., ibu, S., Oancea, A., Goia, D. (2019),  Ț MODUL CRED 3. Aspecte transversale în
abordarea şi implementarea curriculumului naţional, Pachet 3.1. Consiliere şi dezvoltare personală.
Rolul  cadrului  didactic  în  construirea i  dezvoltarea unor medii  de  învă are incluzive,  ș ț platforma
CRED.

2. Fartu nic, C., Vrăsma , T (coord.), Horga, I., Apostu, O., Balica, M. (2015). ș ș Educa ie pentru to iț ț
i pentru fiecare. Accesul i participarea la educa ie a copiilor cu dizabilită i i/sau CES dinș ș ț ț ș
colile participante la Campania UNICEF Hai la coalăș ș !. Buzău: Editura Alpha MDN

3.  Horga, I., Jigău, M. (coord.), Apostu, O., Balica, M., Fartu nic, C., Florina, B., SCoda, A.,ș
Voinea, L. (2010). Situa ia copiilor cu cerin e educative speciale inclu i în învă ământul deț ț ș ț
masă. Bucure ti: Editura Vanemonde.ș

4. Ghergu , A. (2016), ț Educa ia incluzivă i pedagogia diversită iiț ș ț , Ia i: Editura Polirom.ș
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Prof. înv. pre c. Răducu Costinelaș
Grădini a nr. 232, Bucure tiț ș

Numele şi prenumele  E. C.
Varsta  5 ani
Grupa  Mare
Educatoare Răducu Costinela
Profesor logoped   D. M.
Diagnostic logopedic: dislalie polimorfă: sigmatism,  rotacism.

În  realizarea  acestui  plan  cadrele  didactice  (educatoarea  şi  logopedul)  trebuie  să  pună  accent  pe
continuitatea activităţilor de la grădiniţă  şi de la cabinetul logopedic ,  în familie şi pe o implicare mai mare a
familiei în realizarea obiectivelor.

OBIECTIV GENERALE:
                      - formarea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă  -   a sunetelor ş, j, ce, ci, ge, gi, r.

OBIECTIVE SPECIFICE:
                     - dezvoltarea motricităţii aparatului fonoarticulator;
                     - educarea şi dezvoltarea auzului fonematic;
                    - emiterea corectă a sunetelor ş, j, ce, ci, ge, gi,  r;
                    - consolidarea sunetelor corectate  ( ş, j, ce, ci, ge, gi, r), automatizarea sunetelor n cuvinte şiȋ
propoziţii.
               
OBIECTIVE OPERATIONALE:
- să efectueze exerciţii pentru dezvoltarea aparatului fonoarticulator, diferenţierea sunetelor;
- să emită corect sunetele ş, j, ce, ci, ge, gi;
- să pronunţe corect în silabe şi cuvinte sunetele;
-   să diferenţierea sunetelor corectate la nivelul silabelor şi a cuvintelor;
- să pronunţe corect sunetele n cuvinte şi propoziţi;ȋ
 -  să  pronunţe  corect  sunetele  nvăţate  n  scurte  texte,  ghicitori,  poezii,  povestiri  cât  şi  n  vorbireaȋ ȋ ȋ
independentă;
 - formarea unei atitudini pozitive faţă de propia vorbire şi faţă de comunicare;
 - implicarea motivată în actul vorbirii.

Obiectiv I – să pronunţe corect sunetele
Activităţi  specifice

 Jocuri exerciţiu: „Sforăitul calului ”, „Oprim calul”, „Bate gongul”, „Căţelul mârâie”, „Fă ca mine”,
„Copilul tremură”, 

„Păsărica zboară”, „Creanga se rupe”, „Cântă ca mine”.
 Exerciţii de pronunţare a sunetelor  ş, j, ce, ci, ge, gi, r.
 Exerciţii – frământări de limbă

Exemplu: „Rică nu ştia să zică rămurică”, „Un pitic”
 Exerciţii pentru corectarea auzului fonematic 

„Chemăm pisica”, „Zi ca mine”, „Să nu  speriem păsările”, „Ce ai auzit?”

2794



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

 Imitarea onomatopeelor.
 Jocuri, exerciţii de emitere: „Şuieră ca mine”, „Cine şuieră mai tare”, etc.
Aceste exerciţii se pot face în orice moment liber al educatoarei (în special dimineaţa) şi la începutul

activităţilor de dezvoltare şi educare a limbajului.

Obiectiv II – să se exprime corect în propoziţii.
Obiectiv III – să povestească în propoziţii scurte.

 Jocuri  didactice  (denumire  de  obiecte,  pronunţarea  cuvintelor):  „Ce  este”,  „Cine  trimite  cadoul”,
„Cine a venit”, „Cine face aşa”, „Ce ne-a adus Moş Crăciun?”, etc.

 Jocuri didactice (formulare de propoziţii): „Spune ce face?”, „Repetă după mine”, „Completează ce
lipseşte”

 Jocuri didactice (despărţire în silabe): „Jocul silabelor”, „Câte silabe are?”, etc.
 Jocuri – exerciţiu – citire de imagini: „Hai să spunem o poveste”, „Ce vezi în imagine?”, „Ce obiect

este acesta?”, „Să citim imaginile din această carte”
 Activităţi  de  lectura  după imagini  cu teme diferite.  Exemplu:  „Familia  mea”,  „La  magazin”,  „O

plimbare cu trenul”, etc.
 Activităţi de convorbire cu teme diferite. Exemplu: „Cine e prietenul tău”, „Cu ţi-ai petrecut vacanţa”,

„Ce ştii despre …”
 Activităţi de memorizare cu teme diferite: „Florile îi sunt surori”, „Prietenii curăţeniei”, etc.
 Corectarea pronunţiei într-un mod obişnuit, în orice moment al zilei, pentru a nu-l stresa în legătură

cu tulburarea sa.

Obiectiv IV – să relaţioneze cu ceilalţi copii; integrându-se mai bine în grupă
Activităţi specifice 

 Participarea la activitatea „Şi noi muncim”
- lucru în echipă (de serviciu pe săptămână)

 Participarea la jocuri de rol („De-a familia”, „De-a grădiniţa”, „De-a doctorul”, „De-a trenul”, etc.) în
care să aibă un rol principal

 Participarea ca ajutor al educatoarei la toate activităţile  grupei, transmiterea de sarcini copiilor;
 Participarea la Jocuri de construcţii;
 Realizarea  de  activităţi  pe  subgrupe,  punându-se  accent  pe  munca  în  echipă  şi  responsabilizarea

membrilor;
 Discuţii ale educatoarei cu ceilalţi copii din grupă pentru a-i face să-l înţeleagă pe E. C. şi să nu-l evite

în cadrul jocurilor;
 Activităţi cu toată grupa pentru a responsabiliza copiii în respectarea regulilor;
 Folosirea salutului şi a formulelor de politeţe cu orice prilej.

Obiectiv V – să comunice cu  toţi cei din jurul său.
Activităţi specifice 

o Discuţii libere cu orice subiect care îl interesează;

o Jocuri exerciţiu: „Jocul întrebărilor”, „Dacă aş fi”, etc. – desfăşurate în cadrul „Întâlniri de dimineaţă”

o Activităţi alese care să-i pună pe copii în situaţia de a-şi exprima în public o părere, de a cânta în

public;
o Discuţii cu E.C. şi cu familia sa, povestind ceea ce a făcut la grădini ă;ț

o Activităţi în care educatoarea să-l încurajeze să povestească,  să comunice cu cei din jur.
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Obiectiv  VI–  să  manifeste  încredere  în  forţele  proprii,  în  cei  din  jur  (familie,  cadre  didactice),
realizând că este iubit şi nu este vina lui pentru această tulburare de vorbire.

 Discuţii ale nvăţatoarei  cu copilul pentru a-l convinge, să se exprime liber, să se manifeste firesc şiȋ
să persevereze în a exersa pronunţia sunetelor şi a cuvintelor;

 Convorbiri cu E.C. pentru a-l convinge să nu-i fie frică să vorbească şi să comunice ce doreşte, să
întrebe dacă vrea să ştie ceva;

 Discuţii cu copiii din clasă pentru a avea un comportament apropiat faţă de E.C., să vorbească cu el,
să-l corecteze fără a-i crea disconfort afectiv;

 Discuţii cu familia pentru a continua activităţile din clasă, repetând cu el orice cuvânt, vorbind clar tot
timpul;

 Activităţi în care E.C. să aibă rolul principal, să conducă un joc, să coordoneze activitatea de la un
centru;

 Continuarea activităţii terapeutice n clasă şi acasă după indicaţiile logopedului conform demersuluiȋ
terapeutic efectuat de acesta;

 Respectarea succesiunii etapelor de corectare, conform cu structurile tot mai complexe fonetice nȋ
care se antrenează sunetul;

 Aplicacrea psihoterapiei pe tot parcursul activităţii.
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Plan de ac iune pentru integrarea copiilor cu dizabilită iț ț
Ilie Claudia

coalaȘ  Gimnazială Constantin Brâncu iș

Conform Ordinelor Nr. 3124/2017 i Nr.1985/2016, ș coala incluzivă trebuie să creeze un mediuș
educativ adaptat tuturor copiilor, indiferent de condi iile lor fizice, intelectuale, emo ionale, sociale, careț ț
să elimine barierele  ce împiedică învă area din coală,  să demonstreze că poate să accepte copii  cuț ș
cerin e educa ionale speciale.ț ț

Participarea  şcolară  înseamnă  învăţarea  alături  de  ceilalţi  copii  şi  colaborarea  cu  ei,  prin
împărtăşirea experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă în învăţare şi dreptul la opinie în
ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către fiecare copil. Mai mult, participarea înseamnă
recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate. 

colile obişnuite, cu orientare incluzivă, sunt cele mai utile mijloace de combatere a atitudinilorȘ
discriminatorii, creând comunităţi primitoare, construind o societate incluzivă şi oferind educaţie pentru
toţi.

ELEVI
a. IDEI DE ACTIVITĂ I pentru un elev cu următorul diagnostic: F41, F81.3, F90, G80, G40, F78Ț
- Aplicarea tehnologiilor care stimulează activitatea intelectuală, punerea întrebărilor ajutătoare;
- Acordarea unui volum mai mare de timp pentru scris;
- Rezumarea/scurtarea textului care urmează a fi scris;
- Permiterea, în func ie de poten ialul copilului, a utilizării  mijloacelor tehnice de învă are (calculator,ț ț ț

softuri etc.);
- Elaborarea de către în i i elevii a fi elor cu cuvinte, cu eviden ierea păr ilor dificile;ș ș ș ț ț
- Propunerea sarcinilor de tipul ”recunoa te i/încercui i varianta corectă”ș ț ț

(din 3-4 variante).

b. STRATEGIILE DE ÎNVĂ ARE:Ț
- Jocul de rol;
- Predarea reciprocă; 
- Cunoa te-te pe tine însu i - Conturarea activită ilor pornind de la hobby-urile elevului;ș ț ț
- Atribuirea unor responsabilită i în cadrul grupului, cu scopul valorizării acestuia;ț
- Învă area prin cooperare, prin descoperire;ț
- Strategii de ascultare activă;
- Programe individualizate de învă are;ț
- Activită i ludice care să stimuleze interesul copiilor.ț

c. RESURSE
- Resurse de învă are diferite, atractive, fiabile: înregistrări audio/video, ghiduri, scheme, grafice, fi e de ț ș

lucru;
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- Dispozitive electronice cu softuri atractive, distractive, adecvate vârstei, poten ialuluiț
de învă are i intereselor copilului.ț ș

d. EVALUAREA

- Autoevaluarea elevului;
- Aprecieri verbale;
- Evaluare orală;
- Test individualizat, cu reducerea numărului de sarcini utilizate pentru evaluarea unui

concept sau a unei competenţe;
- Evaluarea prin metoda proiectului.

PĂRIN IIȚ
a. IDEI DE ACTIVITĂ IȚ
- Comunicare  permanentă  cu  profesorul  pentru  a  oferi  informaţii  importante  care  ajută  la  elaborarea

adaptărilor curriculare pentru copil (de exemplu, despre talentul şi abilităţile pe care le manifestă copilul
acasă şi în comunitate, despre preocupările, preferinţele/non-preferin ele copilului, despre modul propriuț
de învăţare, despre interesele acestuia şi modul de reacţionare în diverse situaţii);

- Activită i  colaborative  prin  care  se  consolidează  i  se  asigură  continuitate  demersului  educaţionalț ș
oferind copilului acasă posibilităţi pentru dezvoltare i aplicare în practică a competenţelor;ș

- Ac iuni de sensibilizare a părin ilor din clasa în care elevul cu CES studiază pentru a stimula empatia iț ț ș
pentru a preveni/ combate bullyingul.

b. STRATEGIILE DE ÎNVĂ ARE:Ț
- Dezbateri;
- edin e cu părin ii;Ș ț ț
- Consiliere individuală;
- Lectorate.

c. RESURSE
- Psihologul;
- Profesorul diriginte/ de la fiecare disciplină;
- Cadrul didactic de sprijin;
- Filme educative.

d. EVALUAREA
- Chestionare pentru părin i;ț
- Fi e de observa ie.ș ț

CADRE DIDACTICE
Cadrul  didactic  are  un rol  fundamental,  deoarece  este  al  doilea  actant  din cadrul  procesului

educativ, accentul căzând pe nevoile i interesele elevului cu CES.ș
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Profesorul furnizează informa ii privind rezultatele evaluării competen elor elevului în materiaț ț
respectivă de studiu, pentru a identifica punctele forte şi necesită ile elevului.ț

a. IDEI DE ACTIVITĂ I:Ț
- proiectează i realizează adaptările  i/sau modificările  curriculare la disciplina de studiu, formuleazăș ș

finalită ile de învă are; ț ț
- identifică cele mai adecvate strategii/tehnologii didactice la disciplina de studiu, care asigură progrese în

dezvoltarea copilului; 
- determină şi realizează strategii de evaluare adecvate necesită ilor copilului; ț
- identifică resursele necesare realizării finalită ilor stabilite; ț
- oferă servicii de consultan ă elevului şi părin ilor/altor reprezentan i legali  în parcurgerea demersuluiț ț ț

educa ional la disciplina de studiu; ț
- creează cadrul rela ional adecvat în clasă pentru to i (profesor-elev, elev-elev).ț ț

b. STRATEGIILE DE ÎNVĂ ARE:Ț
- ordonarea logică a unor pa i, evenimente, acţiuni;ș
- planificarea  a  diverse  sarcini:  de  subliniere,  evidenţiere,  încercuire  cu  diferite  culori  a  cuvintelor,

formulelor, pa ilor;ș
- utilizarea materialelor auxiliare care permit elevului să povestească mai u or (imagini, cuvinte-cheie,ș

întrebări-reper etc.);
- practicarea tehnicilor de memorare vizuală (Tehnica Diamantul);
- utilizarea TIC;
- utilizarea tehnicilor de dezvoltare a memoriei prin mi care, dramatizare, dans, pantomimă, joc de rol;ș

c. RESURSE
- Plan educa ional individualizat pentru copiii cu CES;ț
- Suporturi de curs/ manuale digitale;
- Mijloace audio-vizuale/ softuri educa ionale;ț
- Resurse de timp suplimentare.

d. EVALUARE
- Chestionare pentru părin i i elevi;ț ș
- Aprecieri verbale/ evaluare orală;
- Observarea sistematică a elevului;
- Fi e de evaluare continuă/ ameliorative. ș
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PROGRAM  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT

- tulburări de limbaj, nivel pre colar -ș

                            Prof. Isop Mariana-Carmen

 coala Gimnazială ″Mihail Sadoveanu″ BacăuȘ

1. INFORMAŢII  DE  BAZĂ:

 Numele copilului: P.M.Y             Data naşterii: ZZ.LL.AAAA        Grupa: mare (nivel II)

 Domiciliul: Bacău

 Psihodiagnostic: Deficienţă de limbaj  

 Informaţii despre starea de sănătate a pre colarului: ș Stare bună de sănătate. 

 Informaţii  despre mediul social:  Locuieşte  împreună cu familia  lui,  având în componenţa sa

mama, tata şi o soră de 8 ani. Familia prezintă condiţii bune de locuit. Mama se implică în activitatea

copilului, atât acasă cât i în colaborarea cu grădini a, dar nu are pregătirea necesară pentru a- i educaș ț ș

copilul, cât să nu fie nevoie de interven ia speciali tilor.ț ș

2. PERIOADA DE DESFĂ URARE P.I.P.: Ș 1 octombrie 2018 – 15 iunie 2019

3. ECHIPA DE INTERVENŢIE: profesor  psihopedagog B.I., prof. înv. pre colar I.M.C.  ș

4. INSTRUMENTE  UTILIZATE  ÎN  EVALUARE:  chestionare  orale;  observaţii  curente;

aplicaţii practice; fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; probe de evaluare; convorbire individuală şi

în grup; observaţia spontană şi dirijată.

5. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

a) Pe termen lung:

 Descoperirea  şi  folosirea  potenţialului  psihic  de  învăţare  ale  subiectului,  a  ritmului  propriu  de

achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei;

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale;

 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;

 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului.

b) Pe termen scurt:

 Formarea abilităţilor de comunicare;

 Formarea abilităţilor de participare la activită i;ț

 Dezvoltarea capacităţii de scriere;
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 Participarea la activităţi de grup;

 Participarea  la  activităţi  specifice  domeniilor  experien iale:  limbă  i  comunicare,  tiin e,  om iț ș ș ț ș

societate.

6. SCOPURILE PROGRAMULUI:

 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele pre colarului;ș

 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;

 Formarea capacităţii de a comunica folosind propozi iile;ț

 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice; 

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;

 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic.

7. DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE:

 Stimularea  pre colarului în vederea reducerii dificultă ilor de învă are prin exersarea i dezvoltareaș ț ț ș

proceselor psihice (memorie, aten ie, motiva ie), a unor trăsături pozitive de personalitate din domeniulț ț

afectiv i motiva ional, a deprinderilor de muncă individuală;ș ț

 Implicarea mamei în activită ile de recuperare,  pentru a o ajuta să lucreze i acasă cu copilul înț ș

asimilarea  unor cuno tin e  esen iale:  cunoa terea  mediului,  coordonare  spa io-temporală,  dezvoltareaș ț ț ș ț

limbajului i a vocabularului, abilită i de rela ionare socială.ș ț ț

*Frecven a activită ilor programului terapeutic este de o edin ă pe săptămână (45-50 de min)ț ț ș ț

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI
MATERIALE
UTILIZATE

- efectuarea unor exerci ii ț
de relaxare, pentru 
concentrarea aten iei i ț ș
dezvoltarea memoriei;

- convorbirea
- povestirea
- problematizarea
- exerci iul de relaxareț

- plan e, fi e de lucruș ș
- jocuri de construc ieț
- plastilină
- căr i, puzzleț

- educarea auzului 
fonematic, a aten iei ț
vizuale, a analizei auditive 
i îmbogă irea ș ț

vocabularului;

- exerci ii de gimnastică respiratorie, ț
linguală;
- exerci ii pentru formarea priceperilor si ț
deprinderilor de pronun ie corecta a silabelorț
si cuvintelor;
- exerci ii de formulare a unor propozi ii ț ț
simple cu sunetul corectat in diferite pozi ii;ț
- povestiri după imagini, plan e;ș
- demonstra ia;ț

- plan eș
- fi e de lucruș
- jocuri
- căr iț

- stăpânirea i motivarea ș
personală prin gestionarea 

- exerci ii de autocunoa tere;ț ș
- exerci ii pentru cre terea stimei de sine si a ț ș

- fi e de lucruș
- desene
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adecvată a trăirilor afective 
negative;

încrederii in for ele proprii;ț
- exerci ii pentru managementul emo iilor ț ț
negative;
- convorbirea;
- problematizarea;
- lauda, încurajarea;

- minge anti-stres
- joc de rol

- explicarea i formarea ș
unor deprinderi eficiente de
lucru;

- explica ia;ț
- exerci iulț

- căr i, caiete;ț
- fi e de lucru, ș
cartona eș

- organizarea locului de 
învă are prin eliminarea ț
elementelor distractoare;

- convorbirea;
- exerci iul;ț
- încurajarea

- sprijinirea copilului în 
parcurgerea materiei în 
ritm propriu;

- tratarea diferen iată;ț
- rela ie empatică educatoare-pre colar, ț ș
psiholog-pre colar;ș
- activită i complementare;ț

- plan eș
- jocuri
- casete
- căr iț

- construirea unui orar si 
respectarea lui , oferirea de 
recompense de către 
familie;

- convorbirea;
- exerci iulț

- cartona e cu sarcini ș
expuse în cameră

- măsuri unitare de 
sus inere a copilului de ț
către familie;
- motivarea familiei în 
continuarea tratamentului 
medicamentos.

- consultarea;
- informarea
- empatia

- monitorizarea 
succesului prin 
acordarea de fe e ț
vesele

EDUCATOAREA:
 Antrenează pre colarul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cuș

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 

 În cadrul lecţiilor lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări);

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi auxiliare 

colare specifice, obiecte de uz generalș

              DOMENIUL DE INTERVENŢIE: Educarea limbajului

    Constatări: Pre colarul nu pronunţă corect cuvintele i are un vocabular foarte sărac. Răspunsurileș ș

sale sunt monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească textele auzite în cadrul

activită ilor sau întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Are capacitate scăzută deț

organizare  şi  coordonare  a  acţiunilor  în  conformitate  cu  comanda  verbală.  Scrie  semne  grafice  cu

trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris.

Obiective
pe

Obiective
operaţionale

Activităţi de învăţare Criterii minimale
pentru evaluarea

Metode şi
instrumente
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termen scurt progresului de evaluare
1. Dezvoltare
a capacităţii 
de receptare a 
mesajului oral

2. Dezvoltare
a capacităţii 
de exprimare 
orală

3. Dezvoltare
a capacităţii 
de receptare a 
mesajului 
scris (citirea / 
lectura)

- să înţeleagă 
semnificaţia 
globală a 
mesajului oral;
- să sesizeze 
intuitiv 
corectitudinea 
unei propoziţii 
ascultate;
- să distingă 
cuvintele dintr-o 
propoziţie dată, 
silabele dintr-un 
cuvânt ;
- să formuleze clar
şi corect enunţuri 
verbale potrivite 
unor situaţii date;
- să integreze 
cuvintele noi în 
enunţuri;
- să identifice 
semne grafice i ș
desene care 
transmit mesaje;
- să sesizeze 
legătura dintre 
enunţuri şi 
imaginile care le 
însoţesc;
- să desprindă 
semnificaţia 
globală a unui 
text;
- să ,,citească″ 
după imagini

- exerci ii de delimitare ț
a cuvintelor în enun uri;ț
- exerci ii de stabilire a ț
pozi iei unui cuvânt ț
într-o propozi ie;ț
- jocuri de identificare a
pozi iei silabelor în ț
cuvânt;
- exerci ii de distingere ț
a sunetului ini ial, final ț
ori din interiorul unei 
silabe sau al unui 
cuvânt;
- identificarea 
cuvintelor ce con in ț
sunetul învăţat i ș
despăr irea lor în silabe;ț
- jocuri de punere în 
coresponden ă a unui ț
cuvânt auzit cu 
imaginea 
corespunzătoare;
- exerci ii de despăr ire ț ț
a cuvintelor în silabe;
- exerciţii de trasare a 
elementelor grafice;
- exerciţii de adoptare a 
poziţiei corecte i ș
comode pentru scris;
- exerciţii de scriere a 
unor elemente grafice 
pregătitoare, care să 
faciliteze scrierea 
literelor i scriere în ș
duct continuu.

- înţelege semnificaţia 
globală a unui text 
scurt, după ascultarea 
repetată a acestuia (sau 
după lămuriri 
suplimentare);

- formulează răspunsuri 
la întrebările puse, 
uneori cu imprecizii, 
corectate la solicitarea 
educatoarei;

- distinge şi delimitează
cuvintele în propoziţii 
de două cuvinte, rostite 
clar de educatoare;

- distinge, după auz, 
silabele şi sunetele, 
dintr-un cuvânt dat, de 
1-2 silabe;
- pronunţă corect, 
cuvântul integral şi pe 
silabe, cu imprecizii 
corectate cu sprijinul 
educatoarei;
- citeşte imagini fluent 
şi corect, folosind 
enunţuri  clare;
- construieşte  propoziţii
formate din 2-3 cuvinte,
cu mici abateri 
corectate la intervenţia 
educatoarei.

Evaluarea 
orală şi 
scrisă 
Aprecieri 
stimulative 
Evaluare cu 
mai multe 
reveniri

Evaluări 
curente 
formative

Probe scrise,
fişe de lucru

Prin acest program am urmărit:
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 recuperarea laturilor disfuncţionale;

 consilierea comportamentală;

 antrenarea pre colarului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;ș

 antrenarea pre colarului în activităţi extracurriculare;ș

 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;

 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;

 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;

 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup.                      

Referin e bibliografice:ț
 Verza, E., & Paun, E. (1998). Educatia integrată a copiilor cu handicap. Unicef.
 Popescu, G., & Ple a, O. (coord). (1998).ș  Handicap, readaptare, integrare, Bucure ti: Pro Humanitate.ș
 Vrăjma ,  T.  (2001).ș  Învăţământul  integrat  şi/sau  incluziv  pentru  copiii  cu  cerinţe  educative

speciale, Bucure ti: Aramis.ș
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 INTEGRAREA SOCIALĂ A COPIILOR AFLA I  ÎN  DIFICULTATEȚ

prof. Pop Măriuca 

Liceul  Tehnologic  Feldru, jud. Bistri a-Năsăudț

  Integrarea copiilor afla i în dificultateț  presupune egalitatea de participare socială i egalitatea de şanse în ș
realizarea accesului la educaţie. Printre valorile actuale şi de perspectivă ale integrării societăţii democratice din 
lume le considerăm dominante pe următoarele:

 acceptarea tuturor diferen elor;ț
 respectul diversită ii;ț
 solidaritatea umană cu persoane diferite ;
 lupta împotriva excluderii i marginalizării;ș
 lupta împotriva inegalită ii sociale.ț

   Integrarea este un proces complex care presupune :

 a educa acei copii cu cerin e speciale în şcoli obişnuite alături de ceilalti copii normali;ț
  a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educatională, consiliere colară, asisten a medicalăș ț

i socială) în coala respectivă;ș ș
  a  acorda  sprijin  personalului  didactic  a1  managerilor  colii  în  procesul  de  proiectare  i  aplicare  aș ș

programelor de integrare ;
  a permite accesul efectiv al copiilor cu cerin e speciale la programul i resursele colii obi nuite (săli deț ș ș ș

clasă, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.);
  a încuraja relaţii  de prietenie i comunicare între to i copii din clasă/ coală;ș ț ș
 a educa si ajuta toti copiii pentru întelegerea i acceptarea diferenţelor dintre ei;ș
  a ine cont de problemele ț  i opiniile părintilor, încurajandu-i să se implice în via a colii;ș ț ș
  a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES;
  a accepta schimbări radicale în organizarea i dezvoltarea activită ilor instructiv-educative din coală.ș ț ș

     Integrarea se bazează pe convingerea că adul ii lucrează în comunită i incluzive, alcătuite din persoane deț ț
diferite rase, religii, aspira ii, cu sau fără dizabilită i. Tot a a, indiferent de vârsta, copiii au nevoie să crească i săț ț ș ș
înve e în medii asemănătoare celor în care vor lucra ca adu i, iar coala este principala institu ie care trebuie săț ț ș ț
răspundă acestei nevoi.

  Procesul de integrare a copiilor în dificultate presupune din partea  profesioniştilor antrena i nu doar interes,ț
cuno tin e i competen e – ci i o capacitate reală de a lucra în echipă. O echipă constituită atât în cadrul colii,ș ț ș ț ș ș
dar i o echipă la nivel interinstitu ional, care să-i includă pe to i profesioni tii care răspund de copil: educator sauș ț ț ș
asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de coala i al ii.ș ș ț

   Pentru fiecare copil aflat în sistemul de prote ie este necesară elaborarea i aplicarea unui proiect personalizat deț ș
îngrijire, educare, recuperare, (re)integrare familială i socială.ș

     O  parte  importantă  a  proiectului  personalizat  este  cea  referitoare  la  proiectul  de  integrare  în  coală  iș ș
comunitate.Pentru orice copil în dificultate care urmează o formă de învă ământ pre colar sau colar acest proiectț ș ș
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se  realizeză în  parteneriat  cu grădini a/  coala  din comunitate.ț ș  Managerul  de  caz va antrena în  elaborarea iș
aplicarea acestui document scris pe directorul colii i pe educatoarea, învă ătorul sauș ș ț   profesorul diriginte care
răspunde de educa ia copilului respectiv.ț  Proiectul personalizat de integrare în coală i comunitateș ș  este un dosar
care include date despre copil, evaluarea ini ială a situa iei acestuia, planul de interven ie i rapoarte care reflectăț ț ț ș
evolu ia situatiei pe parcursul implementării planului.ț

   Acest  document  facilitează  legătura  dintre  serviciile  de  protec ie  a  copilului  i  coală,  munca  în  echipăț ș ș
interdisciplinară i asigură antrenarea responsabilă i complementarăș ș   a profesioni tilor din sistem, a directoruluiș
de coală i a cadrelor didactice, a familiei, a copiilor i adul ilor din comunitate pentru ca fiecare copil aflat inș ș ș ț
situatie de risc, cu CES sau cu probleme sociale sa fie sprijinit în integrarea sa colară, profesională i socială.ș ș

   Integrarea socială nu poate fi separată de integrarea colară, ea nu este doar post- colară, ci se construie teș ș ș
treptat, pe măsură devenirii copilului prin educa ie, ca adult „fiin a socială” şcoala fiind însăşi o parte a vieţiiț ț
sociale, ca atare progresul în direcţia dobândirii autonomiei, „competenţei” sociale trebuie să constituie la fel ca şi

dezvoltarea intelectuală, o finalitate educaţională. Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de
masă obişnuite, la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe
educative speciale.  Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind
considerată prima instanţă de socializare), integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de
integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea
integrării  ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini,  a unor aptitudini şi
capacităţi favorabile acestui proces.Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de
educaţie  care  sunt  suplimentare,  dar  şi  complementare  obiectivelor  generale  ale  educaţiei.  Fără
abordarea  adecvată  acestor  cerinţe  speciale  nu  se  poate  vorbi  de  egalizarea  şanselor  de  acces,
participarea şi integrarea şcolară şi socială.
          În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni diferiţi.  Aceste diferenţe nu se referă doar la
înălţime, forma fizică, conturul feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la felul de manifestare al fiecăruia, la
calitatea muncii sale. De asemenea, aceste diferenţe sunt constatate şi la nivel intelectual, nivel de care
depinde în cea mai mare măsură reuşita sau nereuşita unei activităţi.Fiecare elev este unic şi are valoarea
sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă
particularităţi  individuale  şi  de  relaţie  cu  mediul,  trăsături  care  necesită  o  evaluare  şi  o  abordare
personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în
acelaşi  timp şi anumite  necesităţi  particulare,  individualizate.  Ei sunt diferiţi  din punct de vedere al
temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip de deficienţe. Integrarea copiilor
cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către
ceilalţi elevi a problematicii şi potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite.
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Educa ia ecologică în coală i voluntariatulț ș ș

Prof. Laura Mo teanuș
Colegiul Na ional Ion Minulescu, Slatinaț

În zilele noastre, prin puterile date de tehnica contemporană, omul a ajuns să domine natura. Făcând schimbări zi de zi pentru o via ă mai bună, maiț
comodă, s-a ajuns la distrugerea mediului natural, la înlocuirea lui cu unul artificial i la declan area unei crize ecologice. Problemele de mediu sunt din ce înș ș
ce mai grave,  iar de rezolvarea lor depinde viitorul omenirii i al planetei.ș

No iunea fundamentală care stă la baza ecologiei ca tiin ă este cea de mediu înconjurător, în eles de către ecologi ca fiind ansamblul format dinț ș ț ț
comunită ile biologice i factorii abiotici, un ansamblu de elemente care constituie cadrul, mijlocul i condi iile de via ă ale omului. Ecologia studiază rela iileț ș ș ț ț ț
dintre organisme i mediul în care trăiesc, structura, func ia i productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (popula ii, biocenoze) i a sistemelorș ț ș ț ș
mixte (ecosisteme).

Educa ia ecologică studiază efectul activită ilor umane asupra mediului înconjurător, mediul natural i artificial, rela iile dintre organisme i mediul înț ț ș ț ș
care trăiesc, circuitul energiei i al materiei, schimbările intervenite în natură, în mersul firesc al lucrurilor. Probleme ecologice grave, cum sunt  încălzireaș
globală, criza energetică, poluarea, efectul de seră, distrugerea stratului de ozon, trebuie să ne sensibilizeze i să ne facă să căutăm urgent solu ii până nu esteș ț
prea tarziu.

Educa ia ecologică în coli poate fi corelată direct cu gradul de civiliza ie al societă ii, de aceea, a ocroti natura înseamnă a face bine societă ii iț ș ț ț ț ș
indivizilor ei. Educa ia ecologică nu se bazează doar pe informa ii despre ecosisteme i func ionalitatea acestora, ci implică i o latură afectivă, astfel încâtț ț ș ț ș
elevii să- i formeze un comportament ocrotitor, prudent, să în eleagă i să iubească natura, să se implice activ în ocrotirea ei.ș ț ș

În numeroase ări din Uniunea Europeană, disciplina ț Ecologie face parte din planul de învă ământ. La noi se observă o preocupare crescută pentruț
problemele de mediu i recent, pe 10 ianuarie 2022, pre edintele României a promulgat legea care pune bazele unei strategii privind educa ia ecologică iș ș ț ș
încurajează formarea de competen e de mediu în rândul elevilor, prin includerea acestora în domeniile de competen e ale curriculumului na ional pentruț ț ț
învă ământul primar i gimnazial.ț ș

Atât în activită ile de la clasă, cât i în cele extracurriculare, elevii trebuie implica i într-un număr cât mai mare de ac iuni, de preferat în mediulț ș ț ț
natural, astfel încât elevii să devină participan i activi la cunoa terea naturii i a modalită ilor de interven ie pentru limitarea activită ilor antropice asupraț ș ș ț ț ț
mediului.
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Dintre activită ile care se pot efectua cu elevii se pot men iona :ț ț

- Formarea unei atitudini pozitive fa ă de mediu ;ț
- Dezvoltarea unor abilită i necesare identificării i investigării problemelor de mediu i rezolvării acestora ;ț ș ș
- Responsabilizarea elevilor prin desfă urarea unor activită i de ecologizare ;ș ț
- Formarea unei atitudini de dezaprobare fa ă de cei care încalcă normele ecologice i implicit a unei atitudini pozitive fa ă de cei care respectă normeleț ș ț

de protec ie a mediului ;ț
- Valorizarea aptitudinilor elevilor prin participarea activă la activită ile de grup ;ț
- Implicarea ini iativelor individuale i de grup în derularea unor ac iuni ecologice – de tipul colectării i valorificării de eurilor ;ț ș ț ș ș
- Con tientizarea necesită ii de a economisi resursele naturale (apa, energia, lemnul).ș ț

De  mare  importan ă  în  promovarea  educa iei  ecologice  în  coli  este  i  formarea  unui  comportament  ecologic  la  elevi,  prin  activită i  deț ț ș ș ț
voluntariat.Voluntariatul în domeniul ecologiei i al mediului devine tot mai popular în randul tinerilor, care se alătură O.N.G.-urilor de mediu în lupta lorș
pentru o natură curată i un mediu înconjurător sănătos. ș

 Voluntariatul  este important  pentru copii  i  tineri  pentru că spore te implicarea lor  în societate,  cre te abilită ile lor  sociale,  prin oferirea unuiș ș ș ț
sentiment de comunitate i îmbunătă irea stimei de sine i poate stimula dezvoltarea carierei, prin construirea unor rela ii în cadrul comunită ii care să ofereș ț ș ț ț
oportunită i de incluziune socială.Voluntarii de mediu sunt preocupa i de protejarea florei i faunei din ară, de combaterea poluării apelor, solului, pădurilor,ț ț ș ț
descoperă noi informa ii despre mediul natural i întreprind ac iuni de protejare a naturii : ecologizarea unor parcuri i zone verzi, desfă urarea unor activită iț ș ț ș ș ț
de colectare a de eurilor, activită i de reîmpădurire i de îngrijire a parcurilor, protejarea unor specii de plante i animale etc. Aceste ac iuni se desfă oară atâtș ț ș ș ț ș
în orele de consiliere, cât i în proiectele de mediu pe care profesorii le ini iază în parteneriat cu institu iile abilitate i cu organiza iile neguvernamentaleș ț ț ș ț
implicate în problemele ecologice. Responsabilizarea tinerilor prin ac iuni întreprinse pentru ocrotirea i protejarea mediului înconjurător îi transformă înț ș
cetă eni activi, implica i în rezolvarea problemelor, pentru că participarea la aceste activită i constituie nu numai un mod relaxant i sănătos de petrecere aț ț ț ș
timpului liber, ci i o modalitate de a asigura un mediu prielnic de via ă tuturor.ș ț

Tinerii trebuie să se conecteze cu natura, să rezoneze cu problemele ei, să- i aducă aportul la identificarea i rezolvarea problemelor de mediu cu careș ș
se confruntă omenirea din ce în ce mai mult, în mare parte datorită progresului tiin ific i tehnic. coala e chemată să formeze con tiin a tinerilor în legăturăș ț ș Ș ș ț
cu mediul înconjurător, pentru că planeta noastră le rămâne lor, copiilor de azi i copiilor lor i trebuie să avem ce să le transmitem, un mediu de via ă curat iș ș ț ș
sigur.
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

PREDOI MARINELA-CRISTIANA
Profesor consilier- C.J.R.A.E. Mehedin iț

NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI (EI): Ș S. F. .Ș  
DATA NA TERII: Ș x.02.200x
CLASA: a VIII-a 
ANUL COLAR: 2021-2022Ș
DIAGNOSTICUL: OS:Glob Preatrofic, posttraumatic, miopie forte/ dificultă i de învă are: accentuatț ț
ECHIPA DE INTERVENŢIE:  -profesor consilier colarș

            -profesor diriginte
 SCOPUL (COMPORTAMENTUL INTĂ/REZULTATUL A TEPTAT)Ț Ș

Dezvoltare socio-emo ională pentru integrarea în mediul colar i în societate.ț ș ș
 OBIECTIVE:

o PE TERMEN SCURT: 

O identifică i recunoa te propriile emo iiș ș ț  pozitive şi negative, neplăcute;

o identifică atitudinile negative faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

O adoptarea unui mod adecvat i  ș eficient în interacţiunile cu ceilalţi;

 PE TERMEN MEDIU: 
o recunoa terea relatiei dintre propriile sentimente i actionarea în propriul interes;ș ș

o identifică modalităţi asertive de comunicare într-o situaţie critică;

 DURATA PROGRAMULUI: 6 luni
 DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: Socio-emo ionalț
 DATA ELABORARII PIP: 08.10.2021
 DATA REVIZUIRII  PIP:  Martie 2022
 CON INUTUL ACTIVITĂ ILOR:Ț Ț

-nevoia de apreciere i întărire pozitivă;de încredere în sine; de responsabilitate;ș
-nevoia de interac iune i ac iune în rela ii;ț ș ț ț
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Nr.
crt.

Obiectiv operaţional
Strategii de terapie şi

recuperare
Intervalul

de timp

Evaluare şi aprecierea evoluţiei

Indicatori
Instrumente

1

Să descopere 
gândurile i stările ș
emoţionale care 
caracterizează 
adolescenţa

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, exerciţii de 
exprimare emoţională, de 
polemizare;

Decembrie
2021-

Ianuarie
2022

Analizarea i schimbarea gândurilor ce ș
produc stări emo ionale negativeț
Fi a cu consecin eș ț  
Observarea comportamentului 
Fi a de consiliere individualăș

2
Să analizeze factori 
care influen ează ț
negativ rela iile ț

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, comentarea şi 
evaluarea unor situaţii 
problematice;

Ianuarie –
Martie
2022

Recunoa terea factorilor i înlăturarea ș ș
lor
Fi a de consiliere individualăș

3
Să descopere  atitudini
negative fa ă de sine i ț ș
ceilal iț

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de ascultare activă; 
comentarea unor texte, filme;

Martie
2022

Identificarea i schimbarea atitudinilor ș
negative
Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

4

Diferen ierea ț între 
strategii sănătoase şi 
nesănătoase de 
management al emoţiilor

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
comentarea şi evaluarea unor 
situaţii problematice;

Martie –
Aprilie
2022

Alegerea unor strategii sănătoase
Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

5 Să descopere 
modalită i deț
rezolvare a 
problemelor care sunt 

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de luare de decizii; 

Martie –
Aprilie
2022

Precizarea unor modalită i deț
rezolvare a problemelor
Chestionare,
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în interesul propriu, 
direct

comentarea unor texte, filme; Fi a de automonitorizareș
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

6

Să identifice 
deprinderile de 
comportament asertiv 
în situa ii criticeț

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de luare de decizii; 
comentarea unor texte, filme; 
exerciţii de comunicare 
asertivă;

Mai 2022

Cre terea frecven ei comunicării asertiveș ț
Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individuală ș
Portofoliu
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Fraicor Cristina-Ana-Maria
Profesor consilier- CJRAE Mehedin iț

NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI (EI): U. A.Ș
DATA NA TERII: x.12.200xȘ
CLASA: a VIII-a 
ANUL COLAR: 2021-2022Ș
DIAGNOSTICUL: retard mental u or, episod psihotic în remisie cu predominan a simptomelor negativeș ț
ECHIPA DE INTERVENŢIE:  -profesor consilier colarș

-profesor diriginte
 SCOPUL (COMPORTAMENTUL INTĂ/REZULTATUL A TEPTAT)Ț Ș

Dezvoltare socio-emo ională pentru integrarea în mediul colar i în societate.ț ș ș
 OBIECTIVE:

o PE TERMEN SCURT: 

o identifică factorii care duc la formarea emoţiilor pozitive şi acelor negative, neplăcute

o identifică atitudinile negative faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

o identifică factorii care influenţează negativ o relaţie interpersonală;

 PE TERMEN MEDIU: 
o recunoa terea relatiei dintre propriile sentimente i actionarea înpropriul interes;ș ș

o identifică modalităţi asertive de comunicare într-o situaţie critică;

 DURATA PROGRAMULUI: 6 luni
 DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: Socio-emo ionalț
 DATA ELABORARII PIP: 08.10. 2021
 DATA REVIZUIRII  PIP:  Martie 2022
 CON INUTUL ACTIVITĂ ILOR:Ț Ț

-nevoia de afec iune i securitate;de apreciere i întărire pozitivă;de încredere în sine;de responsabilitate;ț ș ș
-nevoia de interac iune i ac iune în rela ii;ț ș ț ț
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Nr.
crt.

Obiectivoperaţional
Strategii de

terapieşirecuperare
Intervalul

de timp

Evaluareşiapreciereaevoluţiei

Indicatori
Instrumente

1

Analizarea beneficiilor
emo iilor plăcute ț
versus emo iilor ț
neplăcute, negative

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT,exerciţii de 
exprimare emoţională, de 
polemizare;

Decembrie
2021-

Ianuarie
2022

Recunoa terea consecin elor asociate cu ș ț
emo iiț
Fi a cu consecin eș ț
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

2

Să enumere factori 
care influen ează ț
negativ rela iile cu cei ț
din clasă i coalăș ș

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, comentarea şi 
evaluarea unor situaţii 
problematice;

Ianuarie –
Martie
2022

Recunoa terea factorilor i înlăturarea ș ș
lor
Fi a de consiliere individualăș

3
Să descopere atitudini 
negative fa ă de sine i ț ș
ceilal iț

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de ascultare activă; 
comentarea unor texte, filme;

Martie
2022

Identificarea i schimbarea atitudinilor ș
negative
Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

4

Diferen ierea intre ț
abordările ra ionale ț i ș
emo ionale de ț
rezolvare 
aproblemelor

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
comentarea şi evaluarea unor 
situaţii problematice;

Martie –
Aprilie
2022

Alegerea unor abordări ra ionaleț
Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

5

Să descopere 
modalită i deț
rezolvare a 
problemelor care sunt 
în interesul propriu, 
direct

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de luare de decizii; 
comentarea unor texte, filme;

Martie –
Aprilie
2022

Precizareaunor modalită i deț
rezolvare a problemelor
Chestionare,
Fi a de automonitorizareș
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

6 Să descopere Completarea unor fi e de ș Mai 2022 Cre terea frecven ei comunicării asertiveș ț
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deprinderile de 
comportament asertiv 
în situa ii criticeț

lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de luare de decizii; 
comentarea unor texte, filme; 
exerciţii de comunicare 
asertivă;

Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș
Portofoliu
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CURRICULUM ADAPTAT

Nume şi prenume elev: xxxxxx
Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic ”EDMOND NICOLAU” Foc aniș
Diriginte: xxxxx
Clasa: a X-a A
Profesor de sprijin:  xxxxxxx
Disciplina: Chimie
Conform planului cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 3081/27.01.2010
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009
Aria curriculară: Matematică i tiin ele naturiiș ș ț
Cadru didactic: Prof. Giurcă Corina Lăcrămioara
Obiective cadru/ competenţe generale
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului
Conţinuturile învăţării:
INTRODUCERE IN CHIMIA ORGANICĂ 
ALCANI :reprezentantul principal al clasei- metanul
ALCHENE: reprezentantul principal al clasei- etena
ALCHINE :reprezentantul principal al clasei– acetilena
ARENE :reprezentantul principal al clasei– benzenul
ALCOOLI: metanol, etanol, glicerină
ACIZI CARBOXILICI: acid acetic
COMPUŞI ORGANICI CU ACŢIUNE BIOLOGICĂ
VITAMINE. MEDICAMENTE. DROGURI
COMPUŞI NATURALI ŞI DE SINTEZĂ CU IMPORTANŢĂ PRACTICĂ
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Obiective cadru/ 
competen e generaleț

Obiective de referin ă/ competen e specificeț ț Activitatea de învă are ț
pentru elevii cu CESMajoritatea elevilor Elevii cu CES/ 

curriculum adaptat
1.Explicarea unor 
fenomene, procese, 
procedee întâlnite în 
viaţa de zi cu zi

1.1 Descrierea 
comportării compuşilor 
organici studiaţi în 
funcţie de clasa de 
apartenenţă
1.2. Diferenţierea 
compuşilor organici în 
funcţie de structura 
acestora 

Recunoaşterea 
compu ilor organiciș
Elemente organogene
Clasificarea compu ilor ș
organici

-poate diferen ia tipurile ț
de compu i organiciș
-completează fi e de ș
lucru

2.Investigarea 
comportării unor 
substanţe sau sisteme 
chimice

2.1.Formularea de 
concluzii care să 
demonstreze relaţii de 
tip cauză-efect

Cunoa terea ș
proprietăţilor fizice şi 
chimice ale metanului, 
etenei i acetilenei;ș

activităţi de citire

3.Rezolvarea de 
probleme în scopul 
stabilirii unor corelaţii 
relevante, demonstrând 
raţionamente deductive 
şi inductive

3.1. Conceperea sau 
adaptarea unei strategii 
de rezolvare pentru a 
analiza o situaţie
3.2. Formularea unor 
reguli, definiţii, 
generalizări care să fie 
utilizate în studiul 
claselor de compuşi
3.3 Furnizarea soluţiilor 
la probleme care 
necesită luarea în 
considerare a mai multor
factori diferiţi/ concept 
relaţionate

-Clasificarea compuşilor
organici;
-Alcooli: metanol, 
etanol, glicerol
 -Formule de structură, 
denumire, proprietăţi 
fizice (stare de agregare, 
solubilitate în apă, punct 
de fierbere);
- Formule brute, 
moleculare şi de 
structură plane;

-activită i de scriere a ț
schemelor
-fi e de lucru alcooliș
-scrie formule brute si 
moleculare a diferitelor 
substan e organiceț

4.Comunicarea 4.1. Procesarea -Arome, esenţe, -Activită i de citire i ț ș
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înţelegerii conceptelor în
rezolvarea de probleme, 
în formularea 
explicaţiilor, în 
conducerea 
investigaţiilor şi în 
raportarea rezultatelor

informaţiei scrise, a 
datelor,conceptelor, 
pentru utilizarea lor în 
activităţile de tip proiect
4.2. Utilizarea în mod 
sistematic, a 
terminologiei specifice, 
într-o varietate de 
contexte de comunicare

parfumuri;
- Compuşi organici cu 
acţiune biologică: 
grăsimi, proteine, 
zaharide;
- Medicamente;
- Droguri.
-Tipuri de catene de 
atomi de carbon;

scriere
-Scrie i modelează ș
diferite tipuri de catene
-Fi e de lucru  ș

5. Evaluarea 
consecinţelor proceselor 
şi acţiunii produselor 
chimice asupra propriei 
persoane şi asupra 
mediului

5.1. Analizarea 
consecinţelor
dezechilibrelor generate 
de procesele chimice 
poluante şi folosirea 
necorespunzătoare a 
produselor chimice
5.2. Justificarea 
importanţei compuşilor 
organici

Importanţa practică a 
metanului, etenei, 
acetilenei;
Importanţa practică şi 
biologică etanolului şi a 
acidului acetic;

Realizează un referat pe 
tema aleasă 
Fi e de lucruș

Modalităţi de evaluare:
Fişe de lucru
Portofoliu
Grile de evaluare
Evaluarea va cuprinde itemi de tipul: 
• selectarea răspunsului corect; 
• găsirea corespondenţei între două coloane care conţin noţiuni ştiinţifice; 
• completarea unor texte lacunare; 
• răspunsuri libere la întrebări formulate pe o temă dată; 
• recunoaştere de tipul adevărat sau fals; 
• descrierea etapelor parcurse în derularea unor investigaţii; 
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• completarea explicaţiilor pe schiţe sau desene; 
• marcarea unor fenomene pe hărţi mute; 
• elaborarea unor sinteze geografice pe o temă dată.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES
Nr.
crt

Unitatea de învă areț Nr. de ore
SEM I SEM II TOTAL

1 INTRODUCERE IN CHIMIA ORGANICĂ 5 5
2 ALCANI (metan) 4 4
3 ALCHENE (etena) 3 3
4 ALCHINE (acetilena) 3 3
5 ARENE (benzen) 3 3
6 ALCOOLI: metanol, etanol, glicerină 3 3
7 ACIZI CARBOXILICI: acid acetic 4 4
8 COMPUŞI ORGANICI CU ACŢIUNE BIOLOGICĂ 3 3
9 VITAMINE. MEDICAMENTE. DROGURI 3 3

10 COMPUŞI NATURALI ŞI DE SINTEZĂ CU IMPORTANŢĂ 
PRACTICĂ

3 3
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EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE SOCIETĂŢII CONTEMPORANE

Ştefănescu Luminiţa

 Şcoala Gimnazială Nr.133, Bucureşti

    Învățarea timpurie este fundamentul pentru învățarea de-a lungul întregii vieți  și baza bunăstării individuale, sociale, economice, baza dezvoltării

durabile. De aceea, învățarea timpurie trebuie să fie  motorul bucuriei de a învăța care, la rândul ei, conduce la construirea comunităților orientate spre a

învăța, comunități care dobândesc capacitatea internă de a-și identifica și  rezolva problemele și de a progresa, având ca scop calitatea vieții fiecărui individ,
în toată complexitatea sa.

  Evaluarea permanenta a mediului de invatare de educatori, lideri, familii şi comunitate este parte integrantă a procesului de construire a şcolilor
dimanice. Întrebările de mai jos servesc pentru a iniţia evaluări  ale comunităţii de învăţare:

*Este comunitatea de învăţare eficientă? *Poate comunitatea de învăţare să lucreze independent pentru a avansa procesul de învăţare şi pentru care suntem
responsabili  în  mod colectiv  şi  reciproc? *Sunt  elevii  implicaţi  în  sarcini  de  învăţare  şi  evaluări  de  performanţă  care  indică  însuşirea  competenţelor?
*Comunitatea promovează o cultură şi  un climat pozitiv pentru fiecare dintre părţile interesate care promovează respectul,  responsabilitatea, ambiţia şi
mândria ?

*Este  clasa angajată într-un mediu de învăţare dinamic, centrat pe elev ? *Elevii sunt ascultaţi şi au posibilitatea de a alege? *Este timp pentru reflecţie?
*Există oportunităţi pentru inovare? *Sunt elevii  încurajaţi şi sprijiniţi în gândirea critică? *Sunt antrenaţi în rezolvarea problemelor şi elevii? *Elevii se
autoevaluează? *Eşti conectat cu elevii în învăţare? *Are şcoala dumneavoastră atributele unei şcoli de succes? *Eşti un educator eficient? *Este elevul  în
centrul a tot ceea ce se întamplă în sala de clasă? *Este învăţarea o practică socială în clasă? *Îi faci pe elevi să înţeleagă experienţele de învăţare din clasă?
*Îţi faci timp pentru emoţiile elevilor? *Oferi o provocare potrivită pentru elevi astfel încât aceasta să nu fie supraîncărcată? *Evaluarea este semnificativă,
substanţială şi folosită pentru a modela mediul înconjurător? *Este o învăţare interdisciplinară?

    Visible Learning ne spune povestea factorilor care au cel mai mare impact asupra învă țării. Practic, asistăm la un proces în care școlile evaluează

impactul a ceea ce fac ele pentru învățarea la elevi şi, din acest proces vizibil, elevii învaţă să devină propriii lor profesori. Cel mai important este sa cunoşti
impactul asupra copiilor şi să îti  adaptezi metodele. În acest context, John  Hattie sugerează că este mult mai important să apreciezi mărimea/valoarea
efectului și să o folosești ca punct de pornire pentru discuție decât ca un punct final pe baza căruia să formulezi o decizie. Când predarea și învățarea sunt

vizibile, când este clar ce are de predat profesorul și ce are de învățat elevul, realizările acestora din urmă sporesc. Hattie declară că știe că sunt practici care

funcționează și practici care nu funcționează.
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   Când predarea este vizibilă elevii știu ce să facă și cum să facă. Când învățarea este vizibilă profesorul știe dacă învățarea intervine sau nu. Predarea

și învățarea sunt vizibile când scopul învățării nu este provocator dar este explicit. Mai mult, ambii, profesorul și elevii lucrează împreună pentru a atinge

scopul stabilit, pentru a oferi feed-back și pentru a se convinge că elevul și-a atins scopul. Evidențele ne arată că efectele cele mai mari asupra elevilor se văd

atunci când nu numai elevii devin propriii lor profesori (prin auto-monitorizare și autoevaluare), ci și atunci când profesorii devin elevi ai propriului proces de

învățare. 

   Este foarte important pentru un profesor să își înțeleagă foarte bine rolul primordial, acela de a se vedea, el însuși, ca pe un evaluator al efectelor pe

care el le produce asupra elevilor. În plus, căutarea intervențiilor şi acțiunilor care au efecte pozitive asupra învățării la elevi ar trebui să fie un ţel constant de
urmărit pentru profesor. 

    Hattie identifică cinci dimensiuni majore ale profesorului experimentat (de excelență). Profesorul experimentat identifică cele mai importante căi de

a reprezenta subiectele pe care el urmează să le predea. Cercetarea privind Visible learning arată că o bună cunoa ștere a temei de predat nu îmbunătățește

realizările elevilor. Cu toate acestea, profesorii experimentați diferă în funcție de cum organizează şi cum folosesc acest conținut. Ei știu cum să introducă un

nou conţinut, în așa fel încât acesta să se lege cu ceea ce ei cunosc deja, ei pot să coreleze tema activitatii cu alte domenii de studiu, ei pot să adapteze

predarea la nevoile elevilor, sa prevadă erorile pe care aceştia le pot face. Profesorii experimentaţi creează un climat optim pentru învă țare în clasă. Cel mai

bun climat pentru învățare este acela în care există încredere. Elevilor, adesea, nu le plac greșelile pentru că se tem de reacția negativă a celor de-o seamă cu

ei. Profesorii experimentați creează clase în care erorile sunt binevenite și învățarea este ceva nemaipomenit . 

    Profesorii experimentaţi monitorizează învățarea și dau feed-back elevilor. Ei știu că o lecție tipică nu se poate desfășura niciodată așa cum a fost

planificată și, de aceea, ei sunt pregătiți să monitorizeze permanent stadiul înțelegerii cunoștințelor predate elevilor. Profesorii experimentați sunt excelenți

căutători  și utilizatori ai feed-back-ului primit din partea elevilor cu privire la efectul pe care îl au în procesul de învă țare al acestora. Pentru a face acest

lucru, ei trebuie să culeagă, cu regularitate, informații despre cine nu înțelege ceea ce se predă. 

    Profesorii experimentați cred că toți elevii pot atinge succesul în învățare. Ei cred că inteligența este mai degrabă schimbătoare decât stabilă. Asta

înseamnă nu numai că au un respect deosebit pentru elevii lor, ci și că ei dovedesc o pasiune deosebită pentru faptul că toți elevii pot reuși. Într-un studiu
privind elevii a peste 3000 de profesori (The Measures of Effective Teaching Project sponsorizat de Gates Foundation) elevii au declarat faptul că profesorii
claselor cu cele mai mari realizări sunt profesorii cu cea mai mare pasiune (definită prin șapte atribute: grijă, control, claritate, captivant, provocator, conferă

și consolidează). 

    Profesorii experimentați influențează o mulțime de rezultate ale elevilor lor, care nu se limitează la notele primite la teste. Ei influențează elevii în

mai multe domenii/zone : îi încurajează să stea în  școală, îi ajută să își dezvolte înțelegerea profundă a conceptelor aduse în discuție, îi învață să să își

dezvolte strategii multiple de învățare, îi încurajează să își asume riscuri în învățare, îi ajută să dezvolte respect pentru ei și pentru ceilalți și îi ajută să devină

cetățeni activi. 
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    Hattie declară că există patru părți importante în planificarea învățării: achiziţiile anterioare (nivelul elevilor la începutul procesului de învățare);
învăţarea ţintită (nivelurile dorite la final); progresul (rata de progres de la început la final); colaborarea profesorilor. 

A. Despre achizițiile anterioare (nivelul elevilor la începutul procesului de învățare) 

    Achizițiile anterioare ale elevului au un impact puternic asupra realizărilor ulterioare. Asta înseamnă că achizițiile lui anterioare aduse în clasă sunt

un puternic predictor cu privire la cât de bine vor învăța și cât de mari vor fi realizările acestuia. Cu alte cuvinte, cu cât este mai strălucit un elev la început de

an școlar, cu atât mai mari vor fi realizările lui ulterior, cu atât mai multe lucruri va învă ța. De aceea, rolul profesorului trebuie să fie acela de a-i aduce pe cei

care nu sunt la acelaşi nivel cu cei sclipitori, la același nivel cu aceia. Pentru aceasta, orice lecție planificată trebuie să înceapă cu înțelegerea profundă, din

partea profesorului, a ceea ce elevii știu deja și pot să facă. Suplimentar, profesorii trebuie să înveţe cum învață elevii lor. Din moment ce ei doresc ca toţi

elevii lor să atingă acelaşi nivel de gândire, vor trebui să fie atenți la discuțiile dintre elevi și să învețe să îi asculte. Acest lucru contrastează, însă, cu ceea ce
se întâmplă, de regulă, în clasele noastre. Spre exemplu, într-un studiu (Lingard, 2007), în care au fost observate 1000 de clase, s-a remarcat un nivel scăzut
de solicitare intelectuală și o prezență mult prea puternică a profesorului în clasă (care vorbea mult prea mult) și elevi care stăteau pasivi și așteptau. Trebuie
să schimbăm o astfel de imagine în clasele noastre ! 

    În plus față de achiziţiile lor anterioare, elevii aduc cu ei,  de asemenea, atribute  și dispoziții care influenţează abilitatea lor de a învăța. Spre

exemplu, acestea pot include: motivația pentru a învăța, strategii de a învăța și încredere în a învăța. Profesorii au nevoie să știe care sunt atributele pe care

elevii le aduc cu ei în clasă pentru a urmări creșterea potențialul acestora și, astfel, să le poată spori elevilor puterea de a învăța. De exemplu, un atribut este și

autoeficacitatea – încrederea că putem face învățarea să se producă. Cei care au o autoeficiență crescută văd sarcinile provocatoare ca pe niște oportunități de

a învăța ceva nou și cei care au o autoeficiență scăzută pot să evite sarcinile dificile  și să le refuze. Profesorii trebuie să cunoască acest tip de informații
despre elevii lor pentru a putea găsi metodele potrivite pentru a spori încrederea elevilor, pentru a-i ajuta mai degrabă să accepte decât să respingă feed-back-
ul  și pentru a-i ajuta să compare munca/efortul lor cu obiectivul urmărit  și nu cu munca/efortul altui coleg. Profesorii pot să sprijine într-un mod activ

formarea acestor dispoziții. Acest lucru este îndeplinit îndeosebi dacă profesorii înțeleg și cunosc care sunt atributele și dispozițiile pe care elevii lor le aduc,
fiecare în parte, în clasă cu ei. 

B. Despre învățarea țintită sau despre nivelurile dorite la final 

    În planificarea lecțiilor sunt două lucruri de luat în seamă atunci când ne gândim la învățarea țintită (ținta învățării) sau la nivelul la care profesorul

dorește să își conducă elevul. Primul este acela de a cunoaște foarte bine (a avea clar în minte) ce anume trebuie învățat – obiectivul. Al doilea este de a avea

o cale de a știi că învățarea s-a produs – criteriul de succes. Aceste două lucruri trebuie să fie vizibile și pentru profesor i pentru elev. Profesorul trebuie săș

cunoască foarte bine scopul/ținta pentru a-i  ține pe elevi orientați către obiectiv. Mai mult, profesorul trebuie să  știe nu numai când elevii  și-au terminat

activitățile/studiul, ci și când ei au învățat conceptele și și le-au înțeles.  
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    O planificare eficientă implică decizia cu privire la cele mai provocatoare şi potrivite ținte/scopuri și, în funcție de asta, structurarea situațiilor de

învățare în așa fel încât elevii să poată atinge țintele stabilite. A avea ținte clare de învățare este un lucru vital dacă ne dorim să dezvoltăm o evaluare bună și

să furnizăm un feed-back clar elevilor despre modul în care poți ajunge să ai succes. Dacă profesorii vor ca elevii să atingă ținte de învățare ei trebuie să

înceapă prin a stabili și comunica ținte clare elevilor, să îi ajute să înțeleagă în profunzime ceea ce au de învățat, să îi ajute să înțeleagă cum va arăta succesul,

cum se leagă sarcinile lecției cu această intenție și, la sfârșitul lecției, să îi ajute să vadă cât de aproape au ajuns de atingerea succesului. 

C. Progresul (rata de progres de la început la final).  Echipa de cercetare a lui Hattie a analizat realizările/progresul elevilor din Noua Zeelandă și a descoperit

că singurul aspect important este nevoia profesorilor de a avea același nivel de înțelegere cu privire la progres. Spre exemplu, aproape oricare profesor

consideră a fi o valoare faptul de a desconsidera/anula ce a făcut un alt profesor înaintea sa, pentru un anumit elev atunci când un elev nou vine în clasa lui și,

pentru asta, decide să îl reevalueze la începutul anului școlar. Timpul pierdut cu reevaluarea noilor elevi poate avea același efect ca și așa-numitul efect al

vacanței de vară, care reduce progresul elevului pe timpul verii. Dacă ar exista niște planuri educaționale de transfer sau dacă profesorii ar avea același nivel

de înțelegere cu privire la progres, aceste lucruri nu s-ar mai întâmpla. 

D. Colaborarea profesorilor. Unul dintre aspectele majore ale conceptului Visible learning este acela că există o mare for ță în profesorii care învață unul de la

celălalt și care vorbesc despre planificare – discutând orice, de la obiective, criterii pentru succes, progresul în învă țare etc., până la ce înseamnă să fii bun

într-un domeniu (a stăpâni o disciplină). Având o discuție serioasă despre ce înseamnă să fii bun la engleză, matematică etc. poate conduce la dezbateri

importante despre evidenţele privind învăţarea elevilor, calitatea predării, rezultatele elevilor – majoritatea temelor importante de discu ție care se leagă de

predare și învățare. Atunci când profesorii încep să colaboreze și să își dezvolte același nivel de înțelegere cu privire la cât mai multe aspecte importante ale

predării  și învățarii, îndeosebi cu privire la progresul elevilor în  școală, atunci totul începe să se deplaseze în direcția bună/dorită, având la bază critica

colaborativă, distribuţia rezolvării problemelor şi interacțiuni multiple, cu efecte vizibile, pozitive. 

    Una dintre metodele de succes pe care John Hattie le-a întâlnit este aceea a modelului de culegere a datelor în echipă, un model în care, profesorii se
întâlnesc în echipe mici, la fiecare două-trei săptămâni,  și urmăresc o structură specifică pentru a examina datele despre un anume elev, pentru a stabili

țeluri/obiective, pentru a-și îmbunătăți predarea și pentru a crea un plan pentru a monitoriza învăţarea şi predarea şi pentru a repeta acest ciclu din nou. Nu are
importanţă forma pe care o iau aceste echipe, ci, mai degrabă, faptul că aceşti profesori sunt deschişi spre a cauta evidenţe ale impactului lor asupra elevilor şi
pentru a se asigura de eficienţa privind plierea pe nevoile acestora.
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PLAN EDUCAŢIONAL PERSONALIZAT (PEP)
Rusan Oana-Raluca

Rusan Gabriel-Tiberiu
Scoala Gimnazială Nr.195,Bucureşti

elaborat conform Ordinului Nr.3124/10.02.2017
privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare

Planul educaţional personalizat (PEP) este ataşat Planului de servicii individualizat (PSI) (tipul de servicii/intervenţie: SERVICII 
EDUCAŢIONALE), elaborat în cazul copiilor cu certificat de orientare şcolară şi profesională, măsură reglementată prin Ordinul nr. 
1985/1305/5805/2016

Datele personale ale elevului
Nume, prenume: M.M
Data naşterii: x.07.200x
Domiciliu: Bucure tiș
Părinte/reprezentant legal: M.R.A.
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială Nr.195,București
Clasa:a VIII-a

Tipologia tulburării (conform diagnosticului):
DISLEXIE (dificultă i de citire, de sintaxa, de ortografie, de punctuatie, în elegerea lentă a textului, despăr irea în silabe este incorectă, ț ț ț
dificultă i de memorare )ț

Recomandări cu privire la intervenţia individualizată şi personalizată;
Pe parcursul procesului de predare-învăţare se vor aplica strategii didactice adecvate pentru elevii cu tulburări de învăţare (TSI), ţinând cont de
următoarele:

Se utilizează metode multisenzoriale, noţiunile se prezintă sub forme variate (scheme, cuvinte cheie, ilustraţii, aparate de redare a vocii, 
înregistrări video, etc)
Se utilizează scheme şi mape conceptuale pentru facilitarea înţelegerii
Se preferă învăţarea prin experienţă
Obiectivele unei teme de studiat se împart în “sub-obiective”
Se oferă din timp scheme grafice legate de tema de studiat, pentru a orienta elevul cu TSI în evidenţierea informaţiilor esenţiale
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Se promovează interferenţe, integrări şi legături între cunoştinte şi discipline
Se promovează învăţarea colaborativă, în grupuri mici
Se verifică gradul de înţelegere (a sarcinilor, enunţurilor, noţiunilor nou introduse)
Se promovează simplificarea textului care urmează a fi studiat, reducându-se din complexitatea lexicală şi sintactică dacă este nevoie
Se creează situaţii şi activităţi care să conducă la dezvoltarea expresiei orale.
Se adaptează în mod flexibil la stilul de învăţare al copilului cu TSISe reduce din efortul de lectură a documentelor prin adaptarea fonturilor, 
dimensiunea spaţiilor între rânduri, asigurarea de fotocopii, fraze scurte.
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Se limitează efortul de scriere prin reducerea din lungimea dictărilor, din obligaţia de a lua notiţe, de a 
redacta lucrări în scris
Se ajută copilul cu TSI să-şi gestioneze o agendă pentru a-şi nota corect temele şi lecţiile
Se aleg teme care au şi un caracter practic-aplicativ
Se aplică un sistem de evaluare care să permită elevului cu TSI să-şi poată vizualiza progresele
Se ajută copilul cu TSI să-şi descopere competenţele/talentele
Se alege o limbă străină, dacă este posibil, care să aibă o mai mare transparenţă lingvistică
În cazul limbilor străine se acordă o mai mare importanţă dezvoltării abilităţilor orale în detrimentul 
celor scrise. În caz de tulburare gravă elevul este scutit de notarea la probele scrise.
Se promovează flexibilitatea didactică pe parcursul activităţilor de predare şi de evaluare, punând accent
şi pe motivarea copilului, valorizarea lui, găsirea punctelor forte, a talentelor şi dezvoltarea lor

Următoarele tabele se compelează în funcţie de tipologia tulburării, gradul de severitate şi nivelul de 
şcolarizare. Se bifează cu X pentru fiecare dintre disciplinele care sunt implicate în tulburarea specifică 
(vezi Art. 26)

Măsuri compensatorii, măsuri de dispensare şi evaluare adaptată pe parcursul semestrelor în 
cazul DISLEXIEI

d). Măsurile
compensatorii:

Disci
plina:
Limba
româna

Disci
plina:
Limba
engleză

Disci
plina:

Matematică 

Disci
plina:

Biologi
e 

Disci
plina:
Istorie 

Disci
plina:

Geografie 

Disci
plina:

Cultură
civică

Disci
plina:
fizică

Disci
plina:

Chimie

- computer/tableta cu 
sofware - sintetizator 
vocal, care transformă 
tema de citire într-o temă 
de ascultare

X X X X X X X X         X

- aparat de înregistrare 
care permite elevului să 
îşi completeze notiţele în 
timpul lecţiei (tabletă, 
reportofon etc.), cu 
respectarea prevederilor 
legale în vigoare

X X X X X X X  X X

- hărţi mentale, scheme 
conceptuale ale unităţii de
studiu

 X  X
          

X  X        X      X

- manuale şi cărţi în 
format digital (audio-
book);

X X X X X X X X X

- dicţionare, vocabulare 
digitale

      X X

- tabele cu: lunile anului, 
anotimpurile, zilele
săptămânii, alfabetul, 
formule, definiţii etc.

X X X X X X X X X
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- texte cu imagini, sinteze,
scheme

X X X X X X X X X

- prezenţa cadrului 
didactic care să citească 
itemii textului din manual,
sarcinile de rezolvat, 
chestionarele cu 
răspunsuri multiple

X X X X X X X X X

-prezentări scurte video 
cu lec ia concentratăț
- altele, la decizia cadrului
didactic:
e). Măsurile de 
dispensare:
- dispensarea cititului cu 
voce tare în faţa clasei

x x x x x x x x

- dispensarea citirii 
autonome a unor texte a 
căror lungime şi 
complexitate nu sunt 
compatibile cu nivelul de 
abilitate al copilului
- cantitatea excesivă de 
teme pentru acasă
- memorarea poeziilor, 
formulelor, tabelelor, 
definiţiilor
- dispensarea studierii 
limbilor străine în forma 
scrisă sau citită
- efectuarea mai multor 
teste/ evaluări la puţină 
vreme unele dupa altele
-notarea după dictare
 -altele, la decizia cadrului
didactic:
f). Evaluare adaptată pe 
parcursul semestrelor:
- testele si verificarile vor 
fi anunţate din timp, cu 
cel puţin 24 de ore înainte
- se asigură timp 
suplimentar (30-60 de 
minute) pentru execuţia 
probelor sau se asigură 
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verificări cu mai puţine 
cerinţe
- se introduc probe 
informatizate
- se asigură citirea cu voce
tare de către profesor a 
sarcinilor de efectuat în 
timpul verificărilor. 
Subiectele se citesc pe 
rând, în ordinea în care se 
elaborează lucrarea.
- se asigură folosirea 
instrumentelor 
compensative atât la 
probele scrise, cât şi la 
cele orale
- se vor prevedea 
verificări orale ca 
alternativă la cele scrise 
(mai cu seamă la limbile 
străine)
- în notarea la probele 
orale se va ţine cont de
capacităţile lexicale şi 
expresive ale elevului
Semnătura cadrelor 
didactice

g) Forme de evaluare/verificare personalizate la EVALUĂRILE NAŢIONALE, ABSOLVENŢII
CLASEI A VIII-a, conform Art. 27 şi Procedurii cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a
şanselor pentru elevii cu tulburări specifice de învăţare – sesiunea.............

Disciplinele:Limba română, Matematică
Asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat iniţial pentru elaborarea lucrării

Disciplinele: Limba română, Matematică
Citirea subiectelor este asigurată de către un profesor asistent; subiectele se citesc pe rând, în ordinea în
care se elaborează lucrarea. 

Elevul are dreptul la evaluare orală sau va dicta conţtinutul lucrării către un profesor asistent.
În  comun  acord  cu  părintele/reprezentantul  legal  se  optează  pentru:  evaluarea  orală  ori  dictarea
conţinutului lucrării către un profesor asistent

Disciplinele: Matematica, Fizică, Chimie 
Se  asigură  folosirea  calculatorului  de  buzunar/birou,  a  tablei  pitagoreice,  a  tabelelor  cu  formule
matematice.
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Disciplinele: Limba română, Limba engleză, Istorie, Geografie, Biologie, Educatie civică
Se asigură folosirea instrumentelor compensatorii (hărţi mentale, scheme conceptuale)

Elaborarea  PEP-lui  este  în  conformitate  cu  Ordinul  Nr.3124/10.02.2017  privind  aprobarea
Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare, articolele 17,
20, 21, 22, 23, 27, anexa nr2 şi articolele:
Art. 5. - In intelesul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
masuri compensatorii - strategii de adaptare curriculara instructionala care ii vor permite elevului sa
compenseze, din punct de vedere functional, carentele determinate de prezenta tulburarii specifice de
invatare.  Cuprind  masuri,  materiale  adaptate,  tehnologii  asistive.  Aceste  masuri  si  instrumente  de
adaptare  instructionala  respecta  principiul  egalitatii  de sanse,  astfel  incat  elevul  cu TSI sa participe
autonom la activitatea instructiv-educativa;
instrumente  compensatorii  -  instrumente  didactice  si  tehnologice  care  substituie  sau  faciliteaza
performanta in conditiile existentei unei abilitati deficitare. Instrumentele compensatorii absolva elevul
cu TSI de o prestatie care devine dificila din cauza tulburarii, fara sa ii faciliteze, din punct de vedere
cognitiv, sarcina de lucru. Utilizarea unor asemenea instrumente nu se realizeaza la nivelul intregii clase.
Cadrele  didactice,  pe  baza  indicatiilor  psihologului  clinician/profesorului  de  sprijin/profesorului
psihopedagog/logopedului/profesorului  consilier  scolar,  permit  utilizarea  acestor  instrumente  doar
elevilor cu TSI;
masurile de dispensare sunt interventii care permit elevului sa nu realizeze anumite activitati care, din
cauza tulburarii specifice de invatare, devin extrem de dificile  si  care nu imbunatatesc  procesul  de
invatare.
Art. 18. - Obligatia de a adapta procesul educativ-formativ la nevoile elevului cu TSI revine unitatii de
invatamant, doar pentru elevii pentru care a fost depus certificatul de orientare scolara si profesionala.
Art.  19.  -  Cu  acordul  prealabil  al  consiliului  de  administratie  al  unitatii  de  invatamant  si  la
recomandarea specialistului,  pentru fiecare caz in parte,  elevii  cu tulburari  specifice de invatare pot
folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologii asistive si de acces, si vor beneficia
de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor.
Art. 25. -  Activitatile de recuperare individualizata, modalitatile didactice personalizate si, in aceeasi
masura, si instrumentele compensatorii si de dispensare sunt comunicate de catre cadrul didactic familiei
elevului, cu scopul de a asigura un instrument util continuitatii didactice si stabilirii de comun acord cu
familia a masurilor intreprinse.
Art. 26. -  (1) PEP se elaboreaza, de regula, in primul semestru al anului scolar si contine informatiile
prevazute la art. 17 alin. (2), pentru fiecare dintre disciplinele care sunt implicate in tulburarea specifica.
Art.  31.  -  (1)  Directorul  unitatii  de  invatamant  in  care  sunt  scolarizati  elevi  cu  TSI  este  garantul
oportunitatilor  formative  oferite  de  unitatea  de  invatamant  si  al  serviciilor  conexe  si  este  cel  care
activeaza orice initiativa posibila astfel incat sa se realizeze dreptul la educatie al fiecarui elev. (…)
Art. 33  (2) Profesorul psiholog/Profesorul consilier scolar, angajat al CJRAE/CMBRAE, care are un
parcurs de formare adecvat domeniului TSI, detinand competente profesionale dobandite fie in contextul
formal, prin cursuri de formare continua in domeniul TSI, fie prin exercitiul practicii  didactice, este
persoana-resursa, cu atributii si competente in domeniul TSI, si, impreuna cu profesorul de la clasa din
unitatea de invatamant, isi asuma urmatoarele atributii, in relatia cu consiliul profesoral:
ofera suport colegilor in privinta unor materiale specifice didactice si de evaluare, inclusiv in elaborarea
planului didactic personalizat;
Art. 34. (2) Fiecare cadru didactic pentru el si pentru colegi actioneaza in felul urmator:
procedeaza, in colaborare cu colegii de la clasa, la documentarea parcursurilor didactice individualizate
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si personalizate prevazute;
aplica strategii educative - didactice de potentare si suport compensativ;
adopta masuri de dispensare;
aplica modalitati de verificare si notare adecvate si coerente;
realizeaza intalniri de continuitate cu colegii din  nivelul  sau anul scolar precedent cu scopul de a
impartasi cu acestia parcursul didactic si educativ efectuat de elevi, in special cei cu TSI, pentru a nu
exista o discontinuitate a parcursului urmat.
Art. 35. - (1) Familia are urmatoarele drepturi si responsabilitati:
pune la dispozitia unitatii de invatamant diagnosticul;
este de acord cu elaborarea documentarii parcursurilor didactice individualizate si personalizate si este
chemata  sa  intocmeasca  impreuna cu  scoala  contractul  educational care prevede autorizarea tuturor
cadrelor didactice din consiliul clasei - cu respectarea intimitatii si rezervei asupra cazului - sa aplice
orice instrument  compensatoriu  si  strategiile  de  dispensare  considerate  potrivite,  prevazute  de
metodologia in vigoare, tinand cont de resursele disponibile;
(2) In unitatile de invatamant se organizeaza intalniri lunare sau bisemestriale, in functie de posibilitati si
de  fiecare  situatie,  cu  familiile  elevilor  cu  TSI,  astfel  incat  actiunea  cadrelor  didactice  sa  devina
cunoscuta, impartasita, si, unde este necesar, coordonata cu actiunea educativa realizata de familie.

Director unitate de învăţământ
Am luat la cunoştinţă
Părinte/reprezentant legal Nume şi prenume:
Semnătură:

Responsabil caz servicii psihoeducaţionale Nume şi prenume:
Semnătură:

Elaborat de către RUSAN OANA-RALUCA, profesor  la coala GimnazialȘ ă Nr. 195, Bucure tiș
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  PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT( PIP)

Prof, înv. Primar: Baranyai  Julianna Zsuzsa
coala Gimnazială Rakoczi Ferenc, Ș Satu Mare

PROBLEMELE COPILULUI- tulburări de limbaj; deficit de aten ieț
SCOPUL:diminuarea  tulburărilor  de  limbaj  prin  intermediul  activită ilor  concepute  i  desfă urate  deț ș ș
responsabilii implicati în ac iunile de solu ionare a problemelor copilului ;ț ț

Data Problema Scop Activită iț Responsabili Termen de
solu ionareț

-grave tulburări de
limbaj ; deficit de 
aten ie ț

-  diminuarea
tulburărilor  de
limbaj;
antrenarea
aten ieiț

- exerci ii pentru ț
ameliorarea tulburării 
de vorbire:
a. Ex. de respira ieț :,, 
Ce frumos miroase 
floarea!”
,,Suflăm în lumânare”
,,Suflăm ca să ne 
încălzim mâinile”
b.ex.imitative
onomatopeice:
,, Cine face a a?”ș
,,Ce se aude?”
,, Spune după mine!”
- frămăntări de limbă;

- învă ătoare;ț

- logoped;

-profesor
consilier;

-participă, dar nu  
verbalizează  
ac iunile ț
desfă urate în ț
timpul jocurilor de
grup;

-diminuarea
tulburărilor  de
limbaj;
antrenarea
aten ieiț

- exerci ii de respira ie ț ț
nonverbală; exerci ii ț
de respira ie verbală;ț
- exerci ii ritmice-ț
expresive;
- jocuri i exerci ii de ș ț
comunicare:
ex. ,, Cine face a a?”ș
,, Cum face...?”
,Repetă după mine”
,,Spune ce este/ce 
vezi?”
,, Spune ce vrei tu”

- învă ătoare;ț

- logoped;

-profesor
consilier;;

-

-participă,dar
verbalizează

foarte rar ac iunileț
desfă urate înș

timpul jocurilor de
grup;

- întelegerea i ș
utilizarea 
corectă a 
semnifica iilor ț
structurilor 
verbale orale;

- exerci ii de ț
gimnastică 
articulatorie:-  exerci iiț
de respira ie ț
nonverbală; exerci ii ț
de respira ie verbală;ț
exerci ii de gimnastică ț
facială (aplecarea 

-  învă ătoare;ț
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capului în fa ă; în ț
spate, lateral; 
închiderea i ș
deschiderea gurii)
-exerci ii  pentruț
dezvoltarea  auzului
fonematic;
-exerci ii  pentruț
stimularea  exprimării
verbale;

- logoped;

-profesor
consilier;

- părin i;ț

- pronun ă gre it ț ș
majoritatea 
sunetelor, spune 
cuvinte uzuale i ș
scurte, dar nu 
reu e te să se ș ș
exprime în 
propozi ii;ț

-în elegerea i ț ș
utilizarea 
corectă a 
semnifica iilor ț
structurilor 
verbale orale;

- jocuri si exerci ii ț
desfă urate în cadrul ș
activită ilor de grup i ț ș
individuale:
,, Piticii rad” ( ha,ha)
,, Muzican ii” ( ri,ri)ț
,, Mandolina” (ra,ra,ra)
,, Clopo elul sună” ț
(tr)
- frămăntări de limbă;
- ,, Repetă după mine” 
( exerci ii de ț
pronun are a unor serii ț
de silabe; jocuri de 
cuvinte: tac-dac-pac-
bac-lac;

- învă ătoare;ț

- logoped;

-profesor
consilier;

-părin i;ț

-logoped;
-participă,dar
verbalizează  greu
ac iunileț
desfă urate  înș
timpul jocurilor de
grup;
-  pronun ă  gre itț ș
multe   sunete,
spune  cuvinte
uzuale  i  scurte,ș
dar nu reu e te săș ș
se  exprime  in
propozi ii;ț

-în elegerea i ț ș
utilizarea 
corectă a 
semnifica iilor ț
structurilor 
verbale orale

,,  Găse te  cuvântulș
potrivit”
,,  Spune  ce  face/Cum
face?
- exerci ii  colective deț
exersare  a  limbii-
exprimarea  spontană,
dialoguri spontane;
 ,, Ce ai făcut astăzi?”
,,  Cu  cine  te-ai  jucat
astăzi?”
,, Enumeră obiectele
,,  Spune  ce  vezi  în
imagine”

 - învă ătoare;ț

- logoped;

-profesor
consilier;;

-părin i;ț

- profesor 
consilier;

-întâmpină - utilizarea -  exerci ii:  ,,  Acumț
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greută i în ț
exprimarea 
verbala orală 
(sunet, cuvânt, 
propozi ie)ț
-spun câteva 
cuvinte
-nu în elege ț
întrebările

corectă a 
semnifica iilor ț
structurilor 
verbale orale;

spune tu”
,, Ce-mi spui?”
,,Mai spune ceva”
,,Completează  ce
lipse te” ș
-exerci ii pentru ț
dezvoltarea auzului 
fonematic;
,, Recită versurile:”
ma-ma
Este mama mea.
mac-mac
Ra a e pe lac.ț
piu-piu
Pui oru-i viu.ș

- învă ătoare;ț

- logoped;

-profesor 
consilier;
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
 

CEPE I MARIUS DANIELȘ
Liceul de Arte „ I. t. Paulian”Ș

NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI (EI): C. A. D.Ș
DATA NA TERII: 0X.01.200XȘ
CLASA: a XI- a 
ANUL COLAR: 2018-2019Ș
DIAGNOSTICUL: ADHD- PREDOMINANT HIPERKINEZIE TULBURARE SPECIFICĂ DE SCRIS-CITIT
ECHIPA DE INTERVENŢIE:  -profesor consilier colarș

             -profesor diriginte

 SCOPUL (COMPORTAMENTUL INTĂ/REZULTATUL A TEPTAT)Ț Ș
Dezvoltare socio-emo ională pentru integrarea în mediul colar i în societate.ț ș ș

 OBIECTIVE:
o PE TERMEN SCURT: 

o dezvoltarea capacită ii de modificare a emo iilor negative intense;ț ț
o dezvoltarea unor tehnici de tolerare a frustrărilor;

o identifică factorii care influenţează negativ o relaţie interpersonală;

 PE TERMEN MEDIU: 
o recunoa terea relatiei dintre propriile sentimente i actionarea înpropriul interes;ș ș

o identifică modalităţi asertive de comunicare într-o situaţie critică;

 DURATA PROGRAMULUI: 6 luni
 DOMENIUL / DOMENII DE INTERVENŢIE: Socio-emo ionalț
 DATA ELABORARII PIP: 18.11.2019
 DATA REVIZUIRII  PIP:  Martie 2020
 CON INUTUL ACTIVITĂ ILOR:Ț Ț

-nevoia de afec iune i securitate;de apreciere i întărire pozitivă;de încredere în sine;de ț ș ș
responsabilitate;
-nevoia de interac iune i ac iune în rela ii;ț ș ț ț

Nr.
crt.

Obiectiv operaţional
Strategii de

terapieşirecuperare

Interval
ul de
timp

Evaluareşiapreciereaevoluţiei

Indicatori
Instrumente

1
Să aplice strategia de
dezintensificare a 
emo iilor negativeț

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT,exerciţii de 
exprimare emoţională, de 
polemizare;

Decemb
rie

2020-
Ianuarie

2021

Reducerea intensită ii emo iilor negativeț ț  
prin metoda A-B-C-D-E 
Fi a cu modelul ABCDE,ș
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș
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2

Să enumere factori care 
au influen at negativ ț
rela iile cu cei din clasă iț ș
coalăș

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, comentarea şi 
evaluarea unor situaţii 
problematice;

Ianuarie
–

Martie
2021

Recunoa terea factorilor i înlăturarea lorș ș
Fi a de consiliere individualăș

3

Să găsească exemple de 
lucruri sau fenomene
frustrante din via a ț
personală

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de ascultare 
activă; comentarea unor 
texte, filme;

Martie
2021

Aplicarea tehnicii de a face fa ă ț
frustrărilor(discu ia cu sine)ț
Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

4

Diferen ierea intre ț
abordările ra ionale ț i ș
emo ionale de rezolvare ț
aproblemelor

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
comentarea şi evaluarea 
unor situaţii problematice;

Martie
–

Aprilie
2021

Alegerea unor abordări ra ionaleț
Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

5

Să descopere 
modalită ilor deț
rezolvare a problemelor 
care sunt în interesul 
propriu, direct

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de luare de 
decizii; comentarea unor 
texte, filme;

Martie
–

Aprilie
2021

Precizareaunor modalită i deț
rezolvare a problemelor
Chestionare,
Fi a de automonitorizareș
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș

6

Să descopere 
deprinderile de 
comportament asertiv în 
situa ii criticeț

Completarea unor fi e de ș
lucru, PPT, chestionare, 
exerciţii de luare de 
decizii; comentarea unor 
texte, filme; exerciţii de 
comunicare asertivă;

Mai
2021

Cre terea frecven ei comunicării asertiveș ț
Chestionare,
Observarea comportamentului
Fi a de consiliere individualăș
Portofoliu

Întocmit,
Profesor

(Numele i prenumele)ș  Cepe i Marius Danielș
  Semnătură: ........................................
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PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

                                   POPESCU DANA-GIANINA
                                                              COALA GIMNAZIALĂ PIETRARI, DÂMBOVI AȘ Ț

I. DATE GENERALE 

   Numele şi prenumele elevului: N.D.

   Data şi locul naşterii: x.0x. 2013/Târgovi te, jud. Dâmbovi aș ț

   Domiciliul: comuna Pietrari, sat Pietrari, jud Dâmbovi aț

   Şcoala integratoare: Şcoala Gimnazială Pietrari

   Clasa:a II a

   Prof. înv. primar: POPESCU DANA-GIANINA

   Diagnostic: deficien ă mentală u oarăț ș

  II. DATE PRIVIND DEZVOLTAREA PROCESELOR I A CAPACITĂ ILOR  PSIHICEȘ Ț
     Percep ie: ț lacunară.

     Aten ieț : instabilă, se concentrează mai greu în activitate.

     Memorie:  predominant  mecanică i  de scurtă durată;  viteza de memorare lentă;  întipărirea slabă,durataș

păstrării scurtă.

     Gândirea: concret - intuitivă, nu face abstractizări.

     Limbaj i comunicare:ș  

     Volum vocabular: sărac, concret-situativ.

     Tip de comunicare: verbală, mimico - gesticulară.

      Semantica: în elege informa ia verbală în ritm lent după multe repetări.ț ț

      Structura gramaticală: construie te propozi ii scurte, acordul gramatical nu este bine format.ș ț

      Imagina ie: ț săracă.

      Afectivitate: emotivitate - instabil.

      Psihomotricitate: coordonare motrică generală bună.

      Mobilitate: lentă.

      Rezisten ă la dificultă iț ț : obose te u or, se plictise te repede.ș ș ș

      Trăsături de caracter: nehotărâre, nesiguran ă.ț

      Aptitudini: aptitudini pentru activită ile practice.ț
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III.INFORMAŢII EDUCAŢIONALE ŞI PSIHOPEDAGOGICE

Puncte slabe Puncte tari
Comportamentul cognitiv
Limbaj şi comunicare
Slabe cunoştinţe acumulate la grădiniţă;
Vocabular  foarte  sărac,  posibilităţi  de
exprimare reduse, în propoziţii foarte scurte;
Auzul fonematic nu este format;
Nu scrie după dictare-nu reţine semnul grafic;
Întâmpină  dificultăţi  în  înţelegerea  mesajului
scris(sarcini de lucru, text audiat);
Probleme de memorie.

Are  voinţă  şi  conştientizează  problemele  cu
care se confruntă;
Prezintă posibilităţi relativ bune de comunicare
orală, gestuală şi expresivă;

                                                             Matematică
Nu cunoaşte poziţii spaţiale ale obiectelor;
Nu cunoaşte toate figurile geometrice;
Întâmpină dificultăţi  în citirea numerelor  10-
31 şi face confuzii între zeci şi unităţi;
Reţine  cu  mare  dificultate  terminologia
matematică( sumă , descăzut, scăzător şi rest),
uită repede şi face confuzii;
Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică;
Nu înţelege cerinţele unei probleme simple.

Reţine  doar  utilizând  material  concret,  prin
reluări permanente;
Efectuează operaţii cu 2 termeni de adunare şi
scădere numai cu sprijin.

                     Comportamentul psihomotric şi autonomie personală
Memorie foarte slabă;
Nivel scăzut de concentrare;
Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent.

Este un copil docil în general;
Coordonarea  mâinii  cu  care  scrie  este  bine
dezvoltată;
Colorează încadrându-se în contur, uniform.
Poate folosi foarfeca.
Are deprinderi de autoservire.

Relaţiile sociale
Imaturitate  afectivă(simte nevoia  de afecţiune
şi sprijin permanent din partea celorlalţi);
Atunci  când  este  provocat  are  un
comportament agresiv;
Stări  contradictorii(  râde fără  motiv,  vorbeşte
fără a fi întrebat);

Doreşte  să  fie  cu  ceilalţi  colegi,  deci  există
dorinţa de relaţionare;
Familia, în special mama se preocupă de copil,
colaborează  cu  învăţătoarea  la  solicitarea
acesteia.

     

       Elevul N.D. are un vocabular limitat, bazându-se pe experienţa proprie şi manifestă o slabă flexibilitate în

alegerea cuvintelor  asociate  sau opuse ca înţeles.  Recunoaşte  o parte  din litere,  dar nu are auz fonematic  şi

deprinderi  de  natură  analitico-fonetică  -  sintetică  în  scrierea  independentă.  Întâmpină  dificultăţi  chiar  şi  în

stabilirea sunetului iniţial al cuvintelor. Nu ştie să-şi scrie numele. Formulează propoziţii cu dificultate, doar după
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modele sugerate. Nu povesteşte, nu comunică sentimente, păreri, iar când o face nu poate justifica. Capacitatea de

reproducere orală este foarte redusă, reuşeşte cu dificultate prin multe întrebări ajutătoare.

     Cunoaşte numeraţia 0-10, dar nu reţine cum se citesc numerele 0-31. Numără crescător 0-31, cu sprijin, dar nu

şi descrescător. Nu recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă operaţii 0-10 doar

cu  material  concret  -  de  mânuit,  cu  degetele.  Recunoaşte  cercul  şi  pătratul  fără  celelalte  figuri  geometrice.

Identifică cu erori poziţia obiectelor în spaţiu.

     Este ancorat în prezent. Nu stabileşte relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau derularea pe două

sau trei zile.

     Nu este interesat de schimbările din jurul său şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică, ci doar se bazează pe

propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare.

      Relaţii sociale

       La şcoală, datorită multiplelor activităţi de grup acceptă să intre în relaţie cu alţi copii, dacă aceste activităţi

se desfăşoară sub formă de joc didactic. Însă comunică la nivel minim când se află în grup şi, de obicei, îi ascultă

pe ceilalţi. Uneori intră în conflict cu câte un coleg, mai ales când este respins la joc în timpul pauzelor. Igiena

corporală se face consecvent, mama având grijă de el.

      

IV.NEVOI  SPECIFICE     

      În cadrul colii:ș

      Nevoia de în elegere a dificultă ilor pe care le întâmpină elevul în plan colar;ț ț ș

      Adaptarea programei colare i a strategiilor educa ionale la particularită ile psihoindividuale ale elevului;ș ș ț ț

      Dezvoltarea în continuare a aptitudinilor pentru activită ile practice;ț

      Antrenarea în activită i generatoare de reu ită, de satisfac ie, încurajarea permanentă, sprijin educa ional.ț ș ț ț

       În cadrul familiei:

       Implicarea familiei în sprijinul colar acordat elevului- ajutor în rezolvarea temelor, sus inere afectivă iș ț ș

motiva ională.ț

       În colectivul colar:ș

       Realizarea unor sarcini în echipă;

       Acceptarea din partea grupului;

       Nevoie de aten ie, afec iune, integrare în grup, de modele comportamentale i sprijin permanent.ț ț ș

    

      V. PRIORITĂ I PENTRU ANUL COLAR 2016-2017Ț Ș

    1 - sprijinirea elevului în compensarea deficien elor prin antrenarea capacită ilor i deprinderilor formate;ț ț ș

    2 - adaptarea curriculară pentru acest elev, astfel încât să-i ofere posibilitatea ob ineriiț

unor performan e superioare;ț
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    3- asigurarea unui mediu stimulator care să-i permită dezvoltarea intelectuală i aptitudinală.ș

     Programul de servicii educa ionale oferă elevului posibilitatea:ț

     a) De a efectua o gamă diversă de exerciţii, prin intermediul unor activităţi simple, accesibile şi în ritm propriu;

     b) De a cunoaşte lumea prin intermediul tuturor canalelor de recepţie: tactil, kinestezic, văz, auz etc.

     c) Descoperirea şi folosirea potenţiabilităţilor psihice de învăţare ale elevului, a ritmului propriu, de achiziţie

prin observarea  zilnică a comportamentului acestuia;

      d) Diminuarea dizabilităţilor sale prin antrenament continuu şi gradual pentru aducerea subiectului la un nivel

mai  bun  de  funcţionalitate  psihică  generală  pentru  a  putea  dobândi  o  experienţă  cognitivă  superioară  celei

dobândite anterior şi spontan.

EVALUAREA PERIODICĂ
        
CONCLUZII

     În urma implementării programului de interven ie, derulat pe parcursul  anului colar 2016-2017,  elevul cuț ș
CES a înregistrat rezultate mai bune. 
     Raportâdu-mă la observa iile efectuate asupra acestuia,ț  am constatat un progres evident, ceea ce dovede teș  că,
dacă intervenţia se realizează de timpuriu, nivelul achiziţiilor este mai mare.
     Astfel, în ceea ce prive te ș dezvoltarea proceselor i a capacită ilor psihiceș ț  pot afima că în cazul elevului cu
CES:
      - percepția are un caracter mai  organizat și sistematizat;
     - condițiile muncii școlare au determinat o creștere treptată a volumului atenției;
      - memoria, deși, în general, păstrează particularități pe care elevul le deținea înainte
de venirea la școală-se sprijină pe concret, pe perceptibil, fixarea făcându-se mai ușor prin
apelul la concretul senzorial, se dezvoltă în ceea ce privește: trăinicia păstrării, volumul;
     - în ceea ce privește  gândirea, operațiile mentale rămân dependente și limitate de
conținutul pe care îl poate  prelucra:materialul concret;
     -  limbajul  s-a dezvoltat,  vocabularul  fiind mai  bogat,  exprimarea mai  ușoară,  se
constată  încă  dificultăți  în  însușirea  limbajului  scris  cauzate  de  slaba  diferențiere  a
fonemelor; 
    - dovedește o imaginație reproductivă, putând opera în termeni și împrejurări din ce în
ce mai variate, ceea ce dovedește înțelegerea;
    - se observă o îmbunătățire și din punct de vedere afectiv, activitatea  școlară, relațiile
generate de statutul de elev constituind izvorul fecund al unor noi stări de conștiință, al
unor noi atitudini emotive;
    - elevul i-a format deprinderea de a scrie într-un ritm rapid, recunoa te literele, transcrie i copiază literă cuș ș ș
literă, însă auzul fonematic încă slab dezvoltat îi creează dificultă i în scrierea independentă. Cite te cuvinte iț ș ș
propozi ii scurte. Formulează propoziţii scurte după imagini. Poveste te, dar numai cu sprijinul învă ătorului sauț ș ț
al colegilor.
     Cunoaşte i cite te numerele în concentrul  0-100. Numără crescător 0-100, cu sprijin, dar nu şi descrescător.ș ș
Nu recunoaşte încă locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă operaţii 0-31 doar cu material
concret- de mânuit, cu degetele i cu sprijinul cadrului didactic. Recunoaşte figurile geometrice. Identifică poziţiaș
obiectelor în spaţiu.
     Cu  ajutorul  unei  abordări  psihopedagogice  flexibile  din  punct  de  vedere  al
conţinutului,  individualizată şi  care  îmbină armonios  elementele instructiv-educative cu
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cele distractive, copilul deficient mintal a început să cunoască şi să aprecieze munca lui şi
a colegilor săi, să-şi exerseze efortul voluntar, să câştige încredere în sine şi să-şi rezolve
conflictele între ceea ce-şi doreşte şi ceea ce poate.
      Îmbunătăţirea imaginii de sine a dus la reglarea comportamentului şcolar şi întreaga
activitate de învăţare şcolară, antrenând într-un mod personal sfera motivaţională.

 
 DIFICULTĂ I  ÎNTÂMPINATE:Ț
   -neîncadrarea în timpul acordat rezolvării sarcinilor colare din cauza dificultă ilor de învă are;ș ț ț
   -auzul fonematic încă slab dezvoltat îi creează dificultă i în citirea unor cuvinte/ propozi ii i scrierea dupăț ț ș
dictare/autodictare;
  - nu recunoa te locul numerelor într-un ir, nu compară numere i nu efectuează opera ii, decât cu sprijin concretș ș ș ț
de obiecte i suport din partea cadrului didactic.ș
 - capacitatea redusă a elevului de a lucra eficient fără supraveghere i indica ii.ș ț

 METODE CU IMPACT RIDICAT:
    -pozitiv  - lauda;
           -acordarea de ajutor/învă area diferen iată;ț ț
            -încurajarea autoaprecierii i a aprecierii reciproce;ș
            -raportarea aprecierii la posibilită ile elevului cu CES;ț
    - negativ- munca independentă(evaluarea scrisă);
                  - efortul intelectual sus inut.ț

REVIZUIREA PROGRAMULUI DE INTERVEN IE EDUCA IONAL –Ț Ț
TERAPEUTICĂ:
    Priorită ile pentru anul colar 2017-2018 vor fi: ț ș
    - dezvoltarea abilită ilor de citit- scris;ț
    - dezvoltarea abilită ilor de calcul matematic în concentrul 0-100;ț
    - dezvoltarea unor competen e ale intelectului ( gândire logică, stabilirea de rela ii cauză –efect).ț ț

RECOMANDĂRI:
- se  constată  că  reluarea unor  sarcini  de  învă are  este  de un real  folos  în  dezvoltarea  deprinderilor  de muncăț

independentă;
- se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motiva iei i a încrederii în propriile for e, precum i reluarea unorț ș ț ș

activită i în vederea consolidării achizi iilor dobândite.ț ț

ROLUL I MODUL DE IMPLICARE A PĂRIN ILOR ÎN PROGRAM:Ș Ț
- colaborează cu cadrele didactice;
-  participa la sedinte de consiliere; 
- sus in  copilul în realizarea sarcinilor , asigură o atmosferă de echilibru emo ional;ț ț
- contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l în activită i corespunzătoare vârstei .ț

Director,                                                                              Pof. înv. primar,
prof.  MARICA ELENA                                                             POPESCU DANA
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PROGRAM DE INTERVEN IE PERSONALIZAT- (pentru elevi cu CES)Ț
FI E DE LUCRU – CLASA IȘ

(COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ; MATEMATICĂ I EXPLORAREA MEDIULUI)Ș

Profesor învă ământ primar, CIOACĂ DUMITRAț
coala Gimnazială ,,Alexandru Vechiu” Zăvoaia, jude ul BrăilaȘ ț

Informa ii generale:ț
Numele i prenumele elevului: C Dș
Clasa: I

coala: coala Gimnazială ,,Alexandru Vechiu” ZăvoaiaȘ Ș
Diagnostic:

 medical: Tulburare opozi ie-sfidare; Tulburare mixtă a abilită ilor colare; Intelect de limită; ț ț ș
 pedagogic: Tulburări ale ritmului de lucru, dificultă iț  în adaptarea la regimul colar; Dislalieș

Durata de desfă urare a programului: 13.09.2021- 10.06.2022ș
Domeniul de interven ie: ț Comunicare în limba română, Matematică iș  explorarea mediului, Dezvoltare personală,
Muzică iș  mi care, Arteș  vizuale iș  abilită i practiceț
SCOPURILE PROGRAMULUI:
 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului;
 Dezvoltarea deprinderilor de a lucra independent;
 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme din via a de zi cu zi;ț
 Reducerea stărilor de blocaj ;
 Cre tereaș  încrederii în for eleț  proprii;
 Formarea capacităţilor de gestionare emo ională;ț
 Exprimarea unor emo iiț  iș  atitudini despre situa iiț  de via ăț  desprinse din activită i diverse realizate laț
clasă;
OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Pe termen lung:
 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare al subiectului, al ritmului propriu de achiziţie, prin 

observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor ob inute;ț

 Sus inereț  emo ionalăț  din partea dascălilor de la clasă iș  a familiei;

 Cre tereaș  încrederii în for eleț  proprii;

 Integrare colarăș  iș  socială;

 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;

 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului;
Pe termen scurt:

Formarea abilităţilor de participare activă  la lecţii;

   Dezvoltarea capacităţilor de a opera cu termeni specifici disciplinelor predate;

Participarea la activităţi de grup;

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, scriere;

 Dezvoltarea capacităţilor de identificare a emo iilor;ț

 Participarea la activităţi specifice de cre tereș  a stimei de sine;

DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:
Învă ătorul:ț

 Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare cu respectarea particularităţilor de vârstă     şi 
individuale;
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 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării;
 Planificarea con inuturilor diferen iate va fi realizată în cadrul planificării pe unită i de învă are la nivelul clasei. ț ț ț ț
 Implică  mama i  o  ajută  să lucreze cu copilul  în  asimilarea unor  cuno tin e esen iale:  cunoa terea mediului,ș ș ț ț ș

coordonare spa io-temporală, dezvoltarea limbajului i abilită i de rela ionare socială;ț ș ț ț
- OBIECTIVE METODE I TEHNICIȘ MATERIALE UTILIZATE

-dezvoltarea abilită ilor de ț
comunicare, scriere; calcul 
matematic

-convorbirea
-povestirea
-jocul didactic 
-exerci ii de relaxareț
-exerci ii de gimnastică respiratorieț

- fi e de lucruș
- puzzle
-fime
-căr iț

-dezvoltarea abilită ilor de ț
participare la lec iiț

-stimulări verbale, încurajări
-recompense
-diminuarea sarcinilor pe unitatea de 
timp
-alocarea de timp în plus
-activită i de sprijin în ț
povestire( imagini, cuvinte de sprijin)

- fi e de lucruș
-desene 
-joc de rol

-dezvoltarea capacită ii de ț
identificare a emo iilorț

-exerci ii de autocunoa tereț ș
-exerci ii  pentru  cre terea  stimei  deț ș
sine i a încrederii în for ele propriiș ț
-exerci ii  pentru  managementulț
emo iilor negativeț
-convorbirea
-lauda/încurajarea

- fi e de lucruș
- minge antistres
-desene 
-joc de rol

-participarea la activită ile ț
colectivului de elevi din care face
parte

- consultarea
-atribuirea unor roluri plăcute
-implicarea în sarcini accesibile care 
să ofere satisfac ieț

-premii 
-diverse recompense

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Competen e specifice:ț
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enun uri rostite cu claritate;ț
3.1 Citirea unor cuvinte i propozi ii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;ș ț
4.1 Scrierea literelor de mână;
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Sunetul  i litere d, Dș
Fi ă de lucru - Comunicare în limba românăș

   1. Încercuie te cu ro u litera ș ș d, iar cu albastru litera D

d f s C
L m D r
d e b D
a d D h

   
2. Une te cuvintele cu imaginile corespunzătoare:ș

                       Dorina

                                           doi

                                         doctor

                                   omidă

3. Completează cu d sau D , apoi scrie cuvintele pe liniatură.

     ar__ei                                     __orel                                      la__ă                                        __ ora
 

4. Colorează doar imaginile care con in în denumirea lor sunetul ț d.
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Sunetul i literele , ș ș Ș
Fi ă de lucru - Comunicare în limba românăș

1. Încercuie te cu ro u litera ș ș ș i cu albastru litera ș Ș.

   mu tar       ș andru            oricel                o onel               ifonat             erbanȘ ș Ș ș ș Ș

            2. Colorează casetele corespunzătoare imaginilor:

                                                                                               

     
        
         3. Colorează caseta cu numărul de silabelor  din fiecare cuvânt:
                  u ă                          ro u                      căma ă                            icș ș ș Ș

 1 2 3    1 2 3 1  2 3  1 2 3

          
4.Scrie pe liniatură doar cuvintele care con in ț /ș Ș.

vi in            ro ie             suc              onea          castravete                   mă ti             ș ș Ș ș

                         
5.Ordonează cuvintele, cite te i scrie  propozi ia.ș ș ț

 are              onea             coco               un               .  Ș ș

MATEMATICĂ I EXPLORAREA MEDIULUIȘ
1.1 Scrierea, citirea i formarea numerelor până la 100;ș
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3 Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind pozi ionarea pe axa numerelor;ț
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Numere naturale de la 0-31- Plante
Fi ă de lucru -Matematică i explorarea mediuluiș ș

1. Completează sau elimină elemente conform numerelor scrise în casete:

2. Completează irurile cu numerele care lipsesc:ș
12    __    __      15   __    __    18     __     20
28    __    __     25    __     __    22   __   20
2    __      6      __    10    __    14

4. Realizează coresponden a dintre mul imi i compară. Colorează mul imile cu fructeț ț ș ț
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Numere naturale de la 0-31- plante
Fi ă de lucru -Matematică i explorarea mediuluiș ș

1. Scrie numerele reprezentate cu ajutorul desenelor:

     

2 2 3 1 7

2. Colorează florile astfel:
- cu ro u ș floarea cu numărul 23
- cu galben floarea cu numărul 12
-cu albastru floarea cu numărul 31
  
    

3. Valentin a cules din grădină   

  i ș

.
Câte flori a cules Valentin din grădină?
__________________________________________________________________________
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
                                                                   An colar 2021-2022ș

                                                                                        AUTOR: BADEA ELENA
                                                                                        COALA GIMNAZIALĂ RÂU-ALBȘ

Numele şi prenumele beneficiarului: N.M.
Data şi locul naşterii: 0x.11.201x
Domiciliul: localitatea Râu Alb de Sus
Şcoala / instituţia: coala Gimnazială Râu Alb de JosȘ
Clasa: a IV a
Echipa de lucru: prof.  Badea Elena
a) Tipul de deficien ă/handicap –deficien ă mentalăț ț
b) Gradul/nivelul de deficien ă : 1. Sever, 2.moderatț

tulburare specifica de învă areț
Priorităţi pentru perioada ( se specifică intervalul de timp i anul colar) : ș ș
În anul colar 2021-2022 am urmărit următoarele:ș

- atenuarea marginalizării si a discriminării;
- men inerea aten iei elevului pe parcursul orelor de curs prin lucru diferen iat;ț ț ț
- atingerea obiectivelor stabilite în func ie de particularită ile sale;ț ț
- exersarea/consolidarea competen elor cheie-scris, citit,orientarea pe hartă.ț   

  Structura programului de interventie personalizat

Obiective 
operaţional
e

Continuturi Metode şi
procedee
didactice

Perioada 
de timp

Mijloace
didactice

Evaluare
(progresul 
înregistrat)

-Sa transcrie 
corect, lizibil 
şi îngrijit

-Sa citească 
corect în ritm
propriu , 
propoziţii, 
texte scurte

Regatul lui 
Burebista

 Regatul lui 
Deceba

Formarea 

 Exerciţii 
variate de 
transcriere a 
unor texte 
cunoscute

Exerciţii 
diverse de 
citire sub 
îndrumarea 
profesorului.

Sept.2021-  
februarie  
2022(seme
strul I ) 

Manual, 
texte ,doc
umente 
istorice

manual
Revista 
Terra 
Magazin
Softul 
educationa
l Edu 
istorie

Probe 
scrise(Elevul 
poate 
transcrie 
corect un text
chiar şi după 
dictare, dar 
într-un ritm 
mai lent

Evaluare 
orală( elevul 
şi-a 
îmbunătăţit 
capacitatea 
de citire a 
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-    Să 
citească în 
ritm propriu, 
corect, un 
text nou

-  Să  
desprindă 
informatiile 
esenţiale din 
textul citit;

- Să 
înteleagă şi 
să transpună
în cuvinte 
proprii ceea 
ce a citit;

-Să identifice
elemente 
simple de 
ordin 
cartografic

-Să identifice
şi să explice 
termeni 
simpli din 
domeniul  
istoriei care-l
ajută la 
înţelegerea 
unor texte 

poporului 
român şi a 
limii române

Întemeierea 
statelor 
medievale 
Valahia, Ţara 
Moldovei şi 
Dobrogea

 Voievozii 
români în 
lupta 
antiotomană 

Anul 1821 în 
istoria 
românilor
 

Exerciţii 
variate de 
citire sub 
îndrumarea si 
sprijinul 
profesorului.

Exerciţii 
variate de 
identificare pe
harta a 
statelor 
medievale.
Exerciţii 
variate de 
recunoastere 
a unor 
personalitati 
istorice .

Exerciţii 
variate de 
identificare pe
harta a 
statelor 
medievale.
Exerciţii 
variate de 
recunoastere 
a unor 
personalitati 
istorice .

Descrierea cu 
cuvinte proprii

Sept.2021-  
februarie  
2022 
semestrul 
I )

Sept.2021-  
februarie  
2022 
semestrul 
I ) 

Sept.2021-  
februarie  
2022 
semestrul 
I )

Manual. 

Atlasul de 
istoria 
romanilor

Softul 
educationa
l Edu 
istorie

Manual. 

Atlasul de 
istoria 
romanilor

Softul 
educationa
l Edu 
istorie

Manual. 

Atlasul de 
istoria 
romanilor

Softul 

unui text, dar 
intr-un ritm 
mai lent

Probe orale;

Observarea 
sistematică( c
apacitatea de
orientare şi 
identificare a 
elementelor 
de ordin 
cartografic a 
ajuns aproape
la nivelul 
colegilor săi)

Fişe de 
evaluare.
Evaluare 
orală.

Se va realiza 
evaluarea 
continuă 
prin:
  -utilizarea 
aprecierilor 
verbale şi 
sublinierea 
progresului 
realizat în 
rezolvarea 
fiecărei 
sarcini;
-Aprecierea şi
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istorice

Să identifice 
şi să explice 
termeni 
simpli din 
domeniul  
istoriei care-l
ajută la 
înţelegerea 
unor texte 
istorice.
Să identifice 
elemente 
simple de 
ordin 
cartografic.

Să  
desprindă 
informatiile 
esenţiale din 
textul citit;

Revoluţia 
română de la 
1848-1849 .
   Al. I. Cuza 
Unirea 
Principatelor 
Române.

Cucerirea 
independenţei
de stat .
Carol I

Formarea 
statului 
naţional 

a elementelor 
înţelese dintr-
un text la 
prima vedere;
conversaţie 
euristică; 
explicaţia.

Descrierea cu 
cuvinte proprii
a elementelor 
înţelese dintr-
un text la 
prima vedere;
conversaţie 
euristică; 
explicaţia.

Descrierea 
unor 
elemente ale 
unei hărţi 
geografice

Descrierea cu 
cuvinte proprii
a elementelor 
înţelese dintr-

Februarie-
iunie 
2022(seme
strul a II a ) 

Februarie-
iunie 2022 
(semestrul 
a II a )

Februarie-
iunie 2022 
(semestrul 

educationa
l Edu 
istorie

Manual. 

Atlasul de 
istoria 
romanilor

 Lucrul cu 
harta.
Explicaţia.

Manual. 

Atlasul de 
istoria 
romanilor
Softul 
educationa
l Edu 
istorie

încurajarea 
colaborării cu 
membrii 
grupului;  

Evaluarea 
semestriala 
va viza 
atingerea 
criteriilor 
minime de 
progres.

Se va realiza 
evaluarea 
continuă 
prin:
  -utilizarea 
aprecierilor 
verbale şi 
sublinierea 
progresului 
realizat în 
rezolvarea 
fiecărei 
sarcini;
-Aprecierea şi
încurajarea 
colaborării cu 
membrii 
grupului;  
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- Să 
înteleagă şi 
să transpună
în cuvinte 
proprii ceea 
ce a citit;

 Să înteleagă
şi să 
transpună în 
cuvinte 
proprii ceea 
ce a citit;
Să identifice 
elemente 
simple de 
ordin 
cartografic.

Să înteleagă 
şi să 
transpună în 
cuvinte 
proprii ceea 
ce a citit;

Să  
desprindă 

unitar- Marea 
Unire

România în Al 
Doilea Război 
Mondial 

Evoluţii 
specifice ale 
regimului 
comunist .

 Decembrie 
1989. Context 
şi consecinţe.

un text la 
prima vedere;
conversaţie 
euristică; 
explicaţia.
Exerciţii 
variate de 
recunoastere 
a unor 
personalitati 
istorice .

Descrierea cu 
cuvinte proprii
a elementelor 
înţelese dintr-
un text la 
prima vedere;
conversaţie 
euristică; 
explicaţia.
Exerciţii 
variate de 
recunoastere 
a unor 
personalitati 
istorice .

Descrierea cu 
cuvinte proprii
a elementelor 
înţelese dintr-
un text la 
prima vedere;
conversaţie 
euristică; 
explicaţia.
Exerciţii 
variate de 

a II a )

Februarie-
iunie 2022 
(semestrul 
a II a )

Februarie-
iunie 2022 
(semestrul 
a II a )

Februarie-
iunie 
2022(seme
strul a II a )

Manual. 

Atlasul de 
istoria 
romanilor

 Lucrul cu 
harta.
Explicaţia.

Manual. 

Atlasul de 
istoria 
romanilor.

Se va realiza 
evaluarea 
continuă 
prin:

  -utilizarea 
aprecierilor 
verbale şi 
sublinierea 
progresului 
realizat în 
rezolvarea 
fiecărei 
sarcini    
( realizarea 
uniu poster 
cu tema 
Marea Unire)

Se va realiza 
evaluarea 
continuă 
prin:
  -utilizarea 
aprecierilor 
verbale şi 
sublinierea 
progresului 
realizat în 
rezolvarea 
fiecărei 
sarcini    
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informatiile 
esenţiale din 
textul citit;

Să înteleagă 
şi să 
transpună în 
cuvinte 
proprii ceea 
ce a citit;

Să  
desprindă 
informatiile 
esenţiale din 
textul citit;

recunoastere 
a unor 
personalitati 
istorice .

Descrierea cu 
cuvinte proprii
a elementelor 
înţelese dintr-
un text la 
prima vedere;
conversaţie 
euristică; 
explicaţia.
Exerciţii 
variate de 
recunoastere 
a unor 
personalitati 
istorice

Iunie 2022

Se va realiza 
evaluarea 
continuă 
prin:

  -utilizarea 
aprecierilor 
verbale şi 
sublinierea 
progresului 
realizat în 
rezolvarea 
fiecărei 
sarcini    
( realizarea 
uniu colaj  cu 
tema 
Rezolutiei din 
1989)

-Evaluarea 
finală va viza
atingerea 
criteriilor 
minime de 
progres.

Evaluarea periodică:

Obiective realizate :
- participarea impreuna cu ceilalti elevi la activitatile de grup;
- asimilarea unor notiuni de baza legate de elementele de clima si vegetatie pe glob din cele studiate la clasa;
- consolidarea abilitatilor de scriere si citire a texletor geografice ;
- exersarea deprinrilor de lucru cu un suport cartografic.
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Dificultăţi  întâmpinate: - necesitatea de a varia activitatile din cauza atentiei de scurta durata

Metode cu impact ridicat : - pozitiv: jocul, puzzle  geografic, exercitii de copiere
                                                     negativ: metodele care implica latura cognitiva si durata mai mare de
concentrare

Revizuirea  programului  de  intervenţie  educaţional-terapeutică (în  funcţie  de  rezultatele  evaluărilor
periodice ) 
- se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi reluarea unor
activităţi, folosindu-se metode noi de abordare, în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.

Recomandări particulare:
Elevul  isi pierde din ce in ce mai repede capacitatea de a se concentra, refuza sarcinile mai dificile fapt pentru
care necesita si mai mult sprijin individual. 
Fiind pasionat de tehnologie, elevului ii face o deosebita placere sa afle cat mai multe lucruri din acest domeniu si
sa povesteasca ceea ce stie.
Rolul şi modul de implicare a părţilor în program :

- se recomandă o colaborare strânsă între toţi profesorii, între diriginte – familia elevului;

Semnătura directorului,                
Prof. Ghimpu Rodica Daniela                                           Prof. Badea Elena

PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZAT ,,ÎMPREUNĂ PENTRU TINE!”Ț
Program de ac iuni de integrare i recuperareț ș

                                                                                                                  Cadru didactic: Prof. Moldoveanu Alina
                                                                                                                   Cadru didactic: Prof. erban IonelaȘ

Grădini a/Instituţiaț : GRĂDINI A CU P. P. NR. 4 REGHINȚ
            

Numele şi prenumele beneficiarului: R.D.
Data şi locul naşterii: x.08.201x, Reghin

 REZULTATELE EVALUĂRII COMPLEXE

DATE MEDICALE - Diagnostic: 
 RETARD  PSIHIC  I  DE  LIMBAJ  CU  ELEMENTE  ATIPICE  (cf.  scrisorii  medicale  din  25.04.2020Ș

înregistrat la ANSPDCP cu nr. 26287 dr. B. J.)
 RETARD ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI EXPRESIV (cf. raportului psihologic  în cadrul Asocia ieț

Autism Europa Bistri a din 25.11.2020)ț
 RETARD ÎN DEZVOLATREA PSIHICĂ I DE LIMBAJ CU ELEMENTE ATIPICE (14.10.2020 PsihologȘ

G. A.)
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 REEVALUARE TULBURARE PERVASIVĂ DE DEZVOLTARE; RETARD ÎN DEZVOLTARE PSIHICĂ
I DE LIMBAJ (17.08.2020, 13.11.2020, 11.12.2020,30.01.2021, 25.06.2021 psiholog G. A.)Ș

 REEVALUARE  28.10.2020  TULBURARE  PERVASIVĂ  DE  DEZVOLTARE;  RETARD  ÎN
DEZVOLTARE PSIHICĂ I DE LIMBAJ (psiholog G. A.) - 18.03.2021- apari ie manifestări echolaliceȘ ț

 REEVALUARE 13.04.2021 SINDROM HIPERCHINETIC.  DISLALIE POLIMORFĂ. TULBURĂRI DE
COMPORTAMENT ATIPICE. RETARD U OR PSIHIC (psiholog G. A.).Ș

Informaţii despre starea de sănătate a copilului: Stare bună de sănătate 
- grad de deficienţă: COEFICIENT DE DEZVOLTARE 68-RETARD U ORȘ

Informaţii  despre  mediul  social: Locuie te  împreună  cu  familia  în  condi ii  foarte  bune,  ambii  părin i  fiindș ț ț
interesa i de progresul copilului oferindu-i afec iunea i întreg suportul de care are nevoie.ț ț ș
Echipa de interven ie:ț  Director P. M., Gr.P.P.NR.4 Reghin, Psiholog F. E.,  CJRAE Mure , prof.  logoped M. C,ș
CJRAE Mure , prof. înv pre c. Moldoveanu Alina, Gr.P.P.Nr.4 Reghin, prof. înv. pre c. erban Ionela, Gr.P.P.Nr.4ș ș ș Ș
Reghin, părin ii copilului: R.A i R.S.ț ș

Date psihopedagogice:
Feti a R.D.  ț este înscrisă în unitatea noastră începând cu 1 septembrie 2020 moment în care, noi,  cadrele

didactice am luat la cuno tin ă problemele cu care familia i feti a se confruntă din datele medicale primite ulterior dinș ț ș ț
partea familiei. Astfel, conform fisei psihomotorie Portage, rezultatele au arătat o vârstă mentală destul de îndepărtată
fa ă de cea cronologică i anume 1 an diferen ă. Feti a s-a adaptat foarte greu colectivului de copii i programuluiț ș ț ț ș
grădini ei. Comunicarea cu feti a la început greoaie, emite doar sunete,  ț ț  se orientează destul de greu în spaţii largi,
întâmpină dificultăţi în a se orienta în pagina foii de desen, manifestă nesiguranţă. Tempoul activităţii intelectuale
foarte scăzut, nu stabileşte relaţii logice şi cauzale între fenomene, nu identifică soluţii ingenioase de rezolvare a unor
probleme. Nu comunică atunci când are nevoie la toaleta sau când ar avea nevoie de ceva. Imită comportamentele
copiilor, nu răspunde în primă fază la întrebările educatoarei, cerin e ca i când nu ar în elege ceea ce i se transmite.ț ș ț

În  ceea  ce  prive te  memoria,  R.D.  memorează  mecanic,  ș  memorează  cu  dificultate  informaţii.  Limbajul
con ineț  un vocabular sărac, vorbirea ei declan ându-se în urma cântecelor învă ate la grădini ă apoi trepat construieşteș ț ț
enunţuri  simple,  lipsă  de  claritate  şi  coerenţă  în  exprimare,   omite  cu  precădere  litere  şi  silabe  de  la  sfârşitul
cuvintelor. Este un copil vesele răspunzând cu zâmbet la zâmbet, doreşte atenţia şi simpatia celor din jur, motivaţia
dominant extrinsecă, are nevoie de întăriri şi aprecieri frecvent,  abandonează cu uşurinţă o sarcină dată, fără a se
strădui să o finalizeze, nu are capacitatea de concentare. Îî place tare mult muzica, să cânte începând să imite mi căriș
după versuri i melodie.ș   

Relaţiile în grupul de copii:
R.D. preferă compania unei colege pe care o cunoa te înainte de a veni la grădini ă.ș ț

Colaborează timid cu membrii subgrupului în cadrul jocurilor sau activităţilor recreative, manifestă deschidere
faţă de sarcinile de învăţare în grup.

Nevoi specifice ale copilului în cadrul grădini ei:ț
 integrarea copilului într-o serie de programe cu scop ameliorativ sau de recuperare;
 creşterea  interesului  copilului  faţă  de  grădini ă  şi  învăţătură,  prin  tratarea  sa  diferenţiată,  apreciereaț

progreselor făcute şi nu neapărat a rezultatelor obţinute,
 adoptarea unor strategii de evaluare care să-i permită să-şi valorifice cunoştinţele şi deprinderile;
 creşterea respectului faţă de sine, dar şi faţă de cei din jur;
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ARGUMENT

Abordarea  problematicii  educaţiei  copiilor  în  general,  şi  a  copiilor  aflaţi  în  dificultate  în  special,
demonstrează şi  reprezintă o recunoaştere şi  o dorinţă în acelaşi timp a faptului  că societatea românească se
implică în rezolvarea acesteia având în vedere următoarele direcţii:
1. Fiecare copil are DREPTUL FUNDAMENTAL LA EDUCAŢIE şi fiecărui copil trebuie să i se ofere şansa de
a ajunge şi de a se putea păstra la un nivel acceptabil de învăţare;
2. Fiecare copil posedă caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii, fiind astfel declarat o
personalitate „individualizată”;
3.  Sistemul  educa ional  trebuie  structurat,  organizat  şi  concretizat  în  aşa  fel  încât  să  ţină  seama/  să  ia  înț
considerare marea diversitate a acestor caracteristici şi necesităţi;
4. Proiectele şi programele de învăţare/ de intervenţie implementate trebuie să se constituie în complementarităţi
ale educaţiei de bază realizate prin planuri de învăţământ, programe şcolare şi didactici de predare-învăţare;
5.  Grădini ele  trebuie  să  devină  cele  mai  utile  mijloace  de  combatere  a  atitudinii  discriminatorie,  creândț
comunităţi  educaţionale  primitoare  pentru  TOŢI  copiii;  mai  mult,  trebuie  să  furnizeze  educaţie  utilă  pentru
creşterea eficienţei calităţii şi a gradului de utilitate a întregului sisteme ducaţional.

PERIOADA DE APLICARE: 2020- 2022
OBIECTIVELE GENERALE ALE PLANULUI:

 Recuperare prin activităţi suplimentare aplicate personalizat şi prin terapie psihopedagogică;
 Prevenirea apariţiei prejudecăţilor la copiii din grupă şi înlăturarea celor formate;
 Cultivarea  atitudinii  pozitive  faţă  de  membrii  colectivului  prin  educarea  capacităţii  de  relaţionare  a

copilului cu dificultă i în învă are cu accent pe metoda partenerului de sprijin;ț ț
 Promovarea unei  atitudini  tolerante,  deschise,  de  acceptare  şi  înţelegere  firească a  raporturilor  dintre

copilul cu nevoi speciale şi restul grupei. 
MĂSURI INTEPRINSE:

 propunere de acţiuni concrete de integrare;
 antrenarea părinţilor copilului din grupă în programul ,,Educaţi aşa!,,
 activită i de consiliere;ț
 discuţii individuale de câte ori apar probleme;
 colaborarea cu alţi factori educaţionali- (psihopedagog, logoped, părinţi);

STRATEGIA DE INTERVEN IEȚ :
 Stabilirea unui  plan de educaţie personalizat  sub îndrumarea şi  în colaborare cu educatoarele grupei,

psihologul grădini ei, logopedul şi familie;ț
TEHNICI DE INTERVEN IE:Ț

 Crearea unui ambient plăcut în cadrul colectivului grupei de copii în vederea eliminării atitudinilor de
blocaj şi a dificultăţilor de comunicarea ale feti ei;ț

 Aplicarea  unor  tehnici  proiective  pentru  a  facilita  comunicarea  şi  exprimarea  propriilor  percepţii  şi
emoţii;

 Stabilirea unui program zilnic al feti ei care să asigure un echilibru sănătos;ț
 Utilizarea unei game largi de întăriri pozitive (simbolice, verbale, nonverbale etc.) pentru a recompensa

reuşitele;
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 Antrenarea feti ei la rezolvarea unor sarcini de lucru, pronun area silabelor, a cuvintelor monosilabice,ț ț
bisilabice,  plurisilabice,  a propoziţiilor  simple  în  vederea reducerii  în  intensitate  a emoţiilor  negative
provenite din frustrare sau inhibare;

 Terapia prin joc pentru dezvoltarea limbajului;
 Stimularea şi  dezvoltarea învăţării  prin cooperare ce  asigură copilului  condiţii  optime de a se afirma

individual şi în echipă; 
 Facilitarea comunicării, relaţionării şi sprijinirii subiectului în vederea depăşirii momentelor dificile;
 Corelarea activităţilor de învăţare individualizată utilizate la grupă de educatoare, cu cele ale psihologilor

i a logopedului;ș
 Şedinţe de consiliere de familie în care să se identifice dificultăţile de natură emoţională care contribuie la

dificultăţile de învăţare ale copilului;
 Jurnalul – desenarea unei feţe care să exprime starea sufletească din ziua respectivă şi trecerea treptată la

notarea în paginile acestuia, zilnic, a unui lucru pozitiv cu privire la grădini ă;ț
 Terapia prin desen;
 Cunoaşterea  şi  identificarea  capacităţilor/abilităţilor  copilului  care  îi  permit  acesteia  să  depăşească

dificultăţile de învăţare;
 Completarea de către educatoare a fi ei de observaţie în timpul activită ilor;ș ț
 Stimularea copilului pentru a-şi exprima interesele;
 Menţinerea schimbărilor sau ameliorărilor atinse de la o activitate la alta;
 Dirijarea copilului spre acte şi comportamente constructive.
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 Metode şi tehnici educaţionale inspirate din teoriile narative
Plan de interven ieț

Prof. Alzner Sabina Elena
Prof. Cotoi Alexandra

Grădini a cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin, jud. Mureț ș

1. Date despre subiect: 
- Ini ialele numelelui i prenumelui: ț ș L.A.V.
- Vârsta cronologică: 3 ani
- Sexul (f/ m): m
- Ciclul de învă ământ: pre colarț ș
- Date familiale de bază: familie normală, formată din 3 membrii/ familie 

L.A.V. este pre colar în grupa mică, are vârsta de 3 ani i  3 luni i  provine dintr-o familie normală,ș ș ș
constituită din 3 membri. Rela iile intrafamiliale sunt func ionale. L.A.V. a fost adoptat la vârsta de 2 ani, înainteț ț
a fost într-o familie maternală maghiară în care se vorbea doar limba maghiară. 

2. Date despre problema identificată( opera ionalizat):ț  
L.A.V. prezintă simptomele de adaptare foarte dificilă regimului/programului din grădini ă, vorbe te cuț ș

mare dificultate, strigă mult, refuză să doarmă i love te obiecte din jur i chiar copii. A fost adoptat la vârsta de 2ș ș ș
ani, înainte a fost într-o familie maternală maghiară în care se vorbea doar limba maghiară. La vârsta de 2 ani
prezenta lacune mari în achizi iile specifice vârstei.   ț

3. Date despre cauze:
- Individuale (de la medic) Da/ Nu: Nu
- Rela ionale (între subiectul index i alte persoane: un coleg; cadrul didactic; grupă/ clasă; membrii familiei); ț ș
- Dependente de context (probleme familiale, colegiale, personale). 

Nu  prezintă  un  diagnostic  dat  de  clinician,  interac ionează  cu  dificultate  cu  cadrele  didactice  i  cuț ș
personalul grădini ei, refuză constant interac iunea cu colegii, iar atunci când o face este violentă. ț ț

Părin ii au vârste peste 50 de ani, au pregătire medie. ț

4. Stabilirea obiectivelor: 
- pe termen lung: Reducerea simptomelor legate de adaptarea la via a de pre colar.ț ș
- pe termen scurt: Identificarea i formularea problemei de către copil; Externalizarea problemei; Restructurareaș
cognitivă a situa iei.ț

5. Alegerea unei tehnici inspirate din teoriile narative: Traseul educaţional prin intermediul unei pove ti.ș
Mesajele  de  validare  emoţională oferă  copilului  posibilitatea  să  înţeleagă  că  toate  emoţiile  noastre,

pozitive sau negative, sunt fireşti, ele regăsindu-se în repertoriul comportamental al fiecărei persoane. (Suport de
curs ARCI Cluj „Comunicarea i tehnici psihologice de influen are a comportamentului”, 2021).ș ț

Am ales o poveste pe care am creat-o pentru acest copil, i nu numai, poveste care explică modul în careș
educatoarele de la grupă (suntem două educatoare, fiind grădini ă cu program prelungit) colaborează cu copiii i îiț ș
sus in pe parcursul frecventării grădini ei, ei fiind în siguran ă.  ț ț ț
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6. Adaptarea tehnicii la specificul cazului
L.A.V. refuză să participe la activitatea din grădini a, dore te să facă doar ce vrea el i este violent. Furiaț ș ș

este cauza comportamentelor agresive fa ă de colegi. ț
Externalizarea  problemei:  dorul  de  părin i,  schimbările  din  via a  lui  îl  împiedică  să- i  doreascăț ț ș

frecventarea grădini ei. ț
Mesajele transmise prin intermediul pove tii subliniază faptul că noi, educatoarele, înţelegem şi acceptămș

ceea ce simte copilul. 
Restructurarea cognitivă:  Traseul educaţional i  ș Mesajul  de validare emoţională  prin intermediul  unei

pove ti: „Grădini a cu flori frumoase”. Am folosit această tehnică pentru a oferi copiilor o imagine de ansambluș ț
asupra procesului din grădini ă, în special lui ț L.A.V.. 

Materialul utilizat – plan e cu imagini - sugerează ideea unei călătorii  a copiilor din grupa noastră aș
florilor alături de cele două educatoare de la grupă ca două grădinărese. În acest drum al cunoaşterii, educatoarele
sunt prezentate drept ghizi cunoscători de locuri necunoscute. Fiecare cunoaşte un traseu şi va purta to i copiii, înț
siguranţă, armonie i iubire, până la grupa mare. Cu to ii avem atâtș ț  emoţii pozitive, cât i negative, dar ș suntem
buni unii cu al ii. Grădini a se încheie la momentul potrivit, dar conceptul de încheiere este privit ca perspectivăț ț
pentru un nou început - coala. Mesajul final al materialului este de acceptare a acestei călătorii  împreună şiș
înţelegerea rolului şi responsabilităţilor unui ghid, dar i a membrilor expedi iei.ș ț

7. Modalită i de evaluare a reu itei interven iei (raportare la obiective)ț ș ț  
L.A.V. resimte o anxietate mai scăzută în activită ile desfă urate vis-a-vis de frecventarea grădini ei?ț ș ț

Reu e te să asocieze exerci iul desfă urat cu situa ia personală? i-a format mecanisme de gestionare a emo iilorș ș ț ș ț Ș ț
fa ă de etapa de pre colaritate?ț ș

Vom urmări permanent reu ita acestei interven ii, vom desfă ura i altele i vom comunica permanent cuș ț ș ș ș
copilul, astfel încât, L.A.V. să resimtă o anxietate mai scăzută în legătură cu frecventarea grădini ei, să reu eascăț ș
să asocieze exerci iul desfă urat cu situa ia personală, să î i formeze mecanisme de gestionare a emo iilor în etapaț ș ț ș ț
de pre colaritate.ș
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Plan de interven ie personalizatț

Prof.dr. Gheorghina Liliana Bîrlădeanu

coala Gimnazaială ”Avram Iancu” Oradea                                                                           Ș

NUMELE I PRENUMELE CADRELOR DIDACTICE PROPUNĂTOARE: prof.dr. Bîrlădeanu Ș
Gheorghina  i  prof. de sprijin ____________________________ș
NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI:  ___________________________________________Ș
CERTIFICAT DE ORIENTARE COLARĂ I PROFESIONALĂ NR. _____  DATA ______Ș Ș
DIAGNOSTIC: _________________________________________
CLASA: a VIII-a
                DISCIPLINA: Educa ie tehnologică i aplica ii practiceț ș ț
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: AN COLAR 2021-2022Ș
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Adaptare curriculară 

1. Competen a generală:ț  1.Realizarea  practica de produse utile si/  sau de lucrari  creative pentru activitati  curente si  valorificarea
acestora

Competen a specifică ț Activită i de învă are(adaptate)ț ț
1.1  Realizarea  de  proiecte  ca  răspunsuri/solu iiț
adecvate  la  o  serie  de  probleme/provocări  din
familie/ coală/comunitateș

Realizarea  unor  desene/produse/proiect  individual  sau  în  echipă privind utilizarea  surselor  alternative de
energie (de exemplu: surse alternative de energie pentru construc ia unei case, moară de vânt, iluminarea unorț
spa ii, etc.) ț
- Alegerea temei 
- Documentarea 
- Determinarea activită ilor de realizat ț
- Alegerea modului de lucru: individual/în echipă 
- Realizarea unui grafic de lucru: activitate, perioadă de desfăşurare, responsabilităţi 
- Executarea practică a produsului şi elaborarea propriu–zisă a produsului intelectual 
- Evaluarea modului de derulare a activităţilor 
- Comunicarea concluziilor finale privind realizarea proiectului

1.2  Evaluarea  utilită ii  i  eficien ei  produselorț ș ț
realizate  pe  baza  aplica iilor  din  domeniulț
matematicii i tiin elorș ș ț

- Calcularea nivelului de reducere a facturii de energie electrică în condi iile folosirii aparatelor electrocasniceț
de consum redus/surse alternative de energie electrică
- Identificarea unor posibilită i de economisire a energiei electrice în locuin ă ț ț
- Interpretarea unor semne şi simboluri de pe produse, etichete, panouri de avertizare, indicatoare.

1.3  Evaluarea  proiectelor  i  a  proceselor  deș
realizare a acestora pornind de la criterii agreate

- Stabilirea de comun acord a unor criterii de evaluare a proiectelor i a proceselor de realizare: respectareaș
termenelor/datelor calendaristice, eficien a lucrului în echipă, desfă urarea lucrului în condi ii de siguran ă,ț ș ț ț
calitatea produsului, modul de organizare 
- Evaluarea practică a proiectului 
- Aprecierea produselor specifice domeniului electric 

2. Competen a generală:ț  2.Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltarii durabile
Competen e specificeț Activită i de învă are adaptateț ț
2.1 Selectarea măsurilor specifice de securitate în
muncă, de prevenire i stingere a incendiilor ș

-Elaborarea în activităţi de grup a unor afişe cu măsuri specifice de igienă, sănătate i securitate a muncii, deș
prevenire i stingere a incendiilor, cu afişarea lor în locuri vizibile, în urma identificării locurilor cu risc dinș
şcoală 
- Organizarea locului de muncă în func ie de criterii  ergonomice, în func ie de rolul asumat în echipă înț ț
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executarea unor produse simple/activită iț
2.2  Participarea în  şcoală/comunitate  la
iniţiativele pentru susţinerea unui mediu sănătos

-Participarea la colectarea selectivă a de eurilor în vederea reciclării acestora prin implicarea directă în via aș ț
familiei, a clasei, a colii, a comunită ii ș ț
- Reciclarea, reutilizarea, recuperarea selectivă a aparatelor electrocasnice 

3. Competen a genarală: ț 3.Explorarea intereselor si aptitudinilor pentru ocupatii/ profesii, domenii profesionale si antreprenoriat in 
vederea alegerii parcursului scolar si profesional

Competen a specifică ț Activită i de învă are adaptateț ț
3.1  Analiza  critică  a  caracteristicilor  unor
meserii/profesii/ocupa ii  în  contexte  reale,  înț
func ie de criterii aleseț

-Efectuarea unei vizite la un operator economic 
-Realizarea unui proiect de tipul: ”Cea mai bună profesie”, ”Cel mai implicat angajat”, ”Motiva ia de a măț
perfec iona”, pe baza documentării prin vizionarea unor materiale video despre întreprinderi mici şi mijlociiț

3.2 Promovarea unor idei inovative care să aducă
beneficii la nivelul comunită iiț

-Formularea de idei de planuri de afaceri pornind de la nevoile comunităţii
-Identificarea unor deşeuri şi a modalităţilor de reutilizare a acestora

Con inuturiț Metode de evaluare

- Tehnologii de producere, transport i  distribu ie a energie electrice. Domenii de utilizare a energieiș ț
electrice 
- Vizita de explorare la un operator economic: pregătire, efectuare propriuzisă, concluzii
- Consumatori electrocasnici
- Calitatea muncii i rela iile de muncăș ț
- Metode de economisire a energiei electrice în locuin e ț
- Energie conven ională i neconven ionalăț ș ț
-Securitatea i sănătatea în muncă specifică domeniului electric ș
- Impactul tehnologiilor de producere i utilizare a energiei asupra individului, a societă ii i a mediuluiș ț ș
- Protecţia mediului 
- Domenii profesionale specifice (plan local) 
- Trasee de educaţie şi formare profesională. Competenţe profesionale

 observare sistematică
 evaluare orală
 temă de lucru în clasă 
 evaluare scrisă 
 autoevaluare
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Exemple de produse care pot fi executate prin activită i de tip proiect: ț

- desene/produse/proiect individual sau în echipă privind utilizarea surselor alternative de energie (de exemplu: surse alternative de energie
pentru construc ia unei case, moară de vânt, iluminarea unor spa ii, etc.) ț ț

- depistarea i remedierea defectelor unor elemente de circuit care nu se află sub tensiune: priză, întrerupător, fi ă, lanternă, ceas electronic ș ș
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)
Serghie Lavinia

Şcoala Gimnazială Specială, Târgovişte

 NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI): T.V.
 DATA NAŞTERII: 10 septembrie 
 DOMICILIUL: MORENI
 CLASA / GRUPA: I Pregătitoare
 ANUL COLARȘ  2021-2022
 DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării  complexe -  deficien ele /  afectările din certificatul  deț

orientare colară i profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul i data eliberării acestui document): ș ș ș
Deficienţă neuromotorie, Deficienţă mentală, Tulburare de limbaj
Grad de handicap grav

 ECHIPA DE INTERVEN IE (se vor preciza cadrele didactice implicate, al i speciali ti, membrii  familiei):Ț ț ș  
Profesor Logoped Serghie Lavinia

 DISCIPLINA/DOMENIUL/DOMENIILE DE INTERVENŢIE: Logopedie
 SCOPUL (comportamentul intă/rezultatul a teptat)ț ș

Stimularea limbajului, a atenţiei şi a gândirii, înlăturarea negativismului faţă de comunicare

 OBIECTIVE/COMPETEN E SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂȚ
- Dezvoltarea unui comportament adecvat în cadrul orelor de terapie

- Adaptarea la normele şi cerinţele etapelor terapeutice

- Dezvoltarea autocontrolului impulsurilor

- Recunoaşterea proprietăţilor obiectelor şi fenomenelor din mediul familiar

- Însuşirea elementelor structurilor perceptiv-motrice de bază

- Recunoaşterea elementelor de bază ale schemei corporale şi a utilităţii acestora

- Dezvoltarea unei bune coordonări senzorio-motorii

- Antrenarea aparatului fono-articulator
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 DURATA programului de intervenţie personalizat:  semestrul I
 Data elaborarii PIP: decembrie 2021                                         
 Data revizuirii  PIP:  ______________________________________

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT:

Nr.
crt.

OBIECTIVE
OPERAŢIONAL
E

STRATEGII  DE  TERAPIE
ŞI RECUPERARE

PERIOADA 
DE 
INTERVENŢI
E

EVALUARE  ŞI  APRECIEREA
EVOLUŢIEI

CON INUTULȚ
ACTIVITĂ ILORȚ INDICATORI

METODE  ŞI
INSTRUMENTE DE
EVALUARE

1

1.1.Să  dezvolte  un
comportament
adecvat  în  cadrul
orelor de terapie

1.2. Să răspundă în
manieră adecvată la
norme şi  cerinţe  în
cadrul  etapelor
terapeutice

1.3.  Să  dezvolte
autocontrolul
impulsurilor 

Reguli  şi  norme  de
comportament adaptativ

S1

-Conversaţia,  Explicaţia,
Demonstraţia, Jocul de rol

Permanent

-Răspunde  la
comenzi uzuale
-  Scade  frecvenţa
reacţiilor agresive în
cadrul intervenţiei
-  Răspunde  adecvat
la  stimuli  şi  cerinţe
în  cadrul  orelor  de
terapie

-Observarea
sistematică

S3
-Prin  intermediul  aplicaţiei
MEET:  Conversaţie,
Explicaţie, Demonstraţie
Seturi  de  imagini,  Filme
educaţionale

-Se  comportă
adecvat  şi
cooperează în timpul
desfăşurării
activităţilor  sincron
şi asincron

2 2.1.  Să  recunoască
proprietăţi  ale
obiectelor  şi
fenomenelor  din
mediul familiar

S1 -Conversaţia,   Explicaţia,
Demonstratia,  Învăţarea  prin
descoperire
-Exerciţii  de  identificare  a
stimulilor vizuali:
-exerciţii  de  identificare

01-12.
2021-
15.06.2022

- Recunoaşte obiecte
după  caracteristicile
principale  indicate
de către terapeut
-  Are capacitatea de
a  sorta  elemente  în
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2.2.  Să  îşi
însuşească
elementele
structurilor
perceptiv-motrice
de bază

2.3.  Să  cunoască
elementele  de  bază
ale  schemei
corporale  şi
utilitatea acestora

Obiecte i fenomene dinș
mediul înconjurător

obiectuală şi imagistică;
-exerciţii  joc  de  clasificare,
seriere,  grupare,  sortare  după
un  criteriu  (culoare,  formă,
mărime).
-Exerciţii  de  recunoaştere  a
stimulilor  olfactivi  şi
gustativi:
-exerciţii  de  identificare  a
diferitelor  fructe  şi  alimente
după gust şi miros.

-Exerciţii  de  discriminare
tactilă:
-joc  didactic  recunoaşterea
obiectelor  prin  pipăit  în
absenţa văzului.
Exerciţii de antrenare asociată
a analizatorilor.

- Exerciţii-joc de 
identificare a elementelor 
principale ale schemei 
corporale proprii şi ale 
partenerului: în oglindă, pe 
un coleg/ pe o păpuşă, în 
imagini; 
- Exerciţii de observare a 

pictograme  şi
realitate  după  un
criteriu  stabilit
anterior
-  Are capacitatea de
a  deosebi  alimente
dupa  proprietăţile
indicate  de  către
terapeut

-Are capacitatea de a
discrimina  obiecte
familiare  după
proprietăţi  de  bază
precum  formă,
mărime, culoare

-Recunoaşte
elementele  de  bază
ale  schemei
corporale şi utilitatea
acestora

-Observarea
sistematică

-Observare
sistematică
-Fişe de lucru
-Puzzle-uri
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2.4.  Să  dezvolte  o
bună  coordonare
senzorio-motorie

alcătuirii corpului: 
-Exerciţii de motricitate 
generală, cu antrenarea 
diferitelor părţi ale corpului; 
- Exerciţii de folosire, la 
comandă, a principalelor 
păr i ale corpului; ț
- Exerciţii-joc de 
reconstituire a obiectului 
din părţi (păpuşa 
demontabilă); 
- Exerciţiu ludic de asociere:
 imagine - parte corporală 
corespunzatoare; 
- Redarea schemei corporale 
în plan obiectual-acţional; 
- Exerci ii de modelare/ț
colorare a figurii umane, 
după model; 
- Exerciţii-joc de asociere: 
parte corporală (organ de 
simţ) - simţ corespunzător; 
- Jocuri de mimă i ș
pantomimă.

- Exerciţii de stimulare a 
membrului dominant, cu 
oferire de repere verbale 
pentru recunoaşterea sa; 
- Exerciţii de manevrare de 

PERMANEN
T

-Manifestă  răspuns
adecvat  cerinţelor
terapeutului

-Are capacitatea de a
manevra  obiecte  în

-Observare 
Sistematică
-Fişe de lucru
-Puzzle-uri
-Activităţi  de  abilitare
manuală
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diferite obiecte cu 
executarea unor mişcări 
precum răsucire, decupare, 
desenare; 
- Exerciţii de coordonare 
oculo-motorie; 
- Exerci ii de divertisment ț
grafic în spaţii determinate; 
- Exerci ii de utilizare a păr ii ț ț
dominante în activitate 
curentă; 
- Exerciţii de localizare a
 unui obiect, prin raportare la 
schema corporală; 
- Jocuri de mişcare pe ritmuri 
simple. 

vederea  executării
unor  mişcări  de
răsucire,  decupare,
lipire

-Dezvoltă  o  bună
coordonare  oculo-
motorie  în  cadrul
exerciţiilor grafice

-Demonstrează
abilitatea  de imitaţie
în  cadrul  jocurilor
tematice  de  dans  şi
mişcare

-Jocuri  cu  dans  şi
cântec

S3 -Prin  intermediul  aplicaţiei
MEET:  Conversaţie,
Explicaţie,  Demonstraţie,
Seturi  de  imagini,  Fişe  de
lucru
-Prin intermediul platformelor
WordWall,  JigsawPlanet
(Creare de jocuri şi puzzle-uri
adecvate temei abordate)
-Prin  intermediul  filmelor
educative, platforma Youtube

3 3.1.Să dispună de o
bună  mobilitate  a
aparatului  fono-

S1 -Imitaţia,  Demonstraţia,
Utilizarea oglinzii logopedice
-Exerciţii  de  coordonare

Permanent -Dispune  de  o  bună
coordonare generală
-Dispune  de  o  bună

-Observarea
sistematică
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articulator

Comunicare orală generală; 
-Antrenamente  ludice  de
exersare  a  aparatului  fono-
articulator  (gimnastică
maxilară,  linguală,  pentru
buze, obraji, văl palatin etc.); 
-Exersarea inspir-expirului: 
-Exerciţii-joc  de  respiraţie
nonverbală i verbală; ș
-Exersarea  vocii  (întindere,
intensitate, rezistenţă); 
-Exerci ii  pentru  întărireaț
sunetelor  existente  deja  în
repertoriu; 

mobilitate  a
aparatului  fono-
articulator  în
exersarea  sunetelor
existente  în
repertoriu
-Utilizează respiraţia
diafragmatică

-Jocuri de imitaţie

S3 -Prin  intermediul  platformei
Meet,  desfăşurare  de  ore  în
format sincron

Notă:
* Pentru fiecare obiectiv opera ional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 (ț S1 - fa ă în fa ăț ț ) i scenariul 3 (ș S3 - online). Scenariul
hibrid reiese din îmbinarea scenariilor enumerate anterior
*Precizarea  STRATEGIILOR  DE  TERAPIE  ŞI  RECUPERARE  pentru  copiii/  elevii  din  învă ământul  de  masă  presupune  enumerareaț
metodelor şi mijloacelor utilizate în vederea realizării obiectivelor opera ionaleț
** Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea i enumerarea ș criteriilor minimale de apreciere a progreselor copiilor/ elevilor
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                                             PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Prof. înv. primar: Siminescu Petronela
 coala Primară Horga, com Epureni, jud. VasluiȘ

3. INFORMAŢII GENERALE:
Numele: M. A.D.
Data naşterii: x. 09.201x
Domiciliul: 
Şcoala: 
Clasa:  I
 Certificat de orientare colară eliberat de SEOSP – VS: Nr.719/18.11.2021ș
Echipa de lucru:

 profesor pentru învă ământul primar-S. P.ț
 mama: M C-M

Data de elaborare a programului:noiembrie 2021
Durata de desfăşurarea a programului: noiembrie 2021- iunie 2022

Domeniul de interven ie: Limba şi literatura română şi Matematicăț
4. EVALUARE INIŢIALĂ

Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea 
individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea i comprehensiunea citirii (pretest).ș

Diagnostic:
 Medical: cunoscut cu patologie neurologică i deficit cognitivș
 psihologic:  retard  mental  moderat  QI=  48%,  întârziere  în  achizi ia  limbajului  de  tip  expresiv,  tulburare  deț

conduită comorbidă.
 psihopedagogic: dificultăţi de învăţare-dislalie-disgrafie, discalculie;
 pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru clasa I şi

a curriculumului de citire–scriere-calcul
3.OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Pe termen lung:
 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de achiziţie, prin
observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei;
 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului;
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale;
 Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic;
 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;

Pe termen scurt:
 Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
 Formarea abilităţilor de comunicare;
 Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
 Partciparea la activităţi de grup;
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 Participarea la activităţi specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris;

 SCOPURILE PROGRAMULUI:
 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;
 Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 Formarea  deprinderilor  de  scriere  corectă  a  elementelor  grafice  şi  a  literelor,  precum  şi  scrierea  lizibilă  a

cuvintelor;
 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului;

 DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:
ÎNVĂŢĂTORUL:

 Antrenează  elevul  în  activităţile  specifice  pe  arii  de  stimulare  sau  recuperatorii  şi  recreative,  cu  respectarea
particularităţilor de vârstă şi individuale;

 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări);
 Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea proceselor psihice

(memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din domeniul afectiv si motivational, a
deprinderilor de munca individuala;

 Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: cunoasterea mediului,
coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, abilitati de relationare sociala;

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI
MATERIALE

UTILIZATE
- efectuarea unor exercitii

de relaxare, pentru concentrarea
atentiei si dezvoltarea memoriei;

- convorbirea
- povestirea

- exercitiul de relaxare
- problematizarea

- planse
- plastilina

- puzzle
- fise de lucru

- jocuri de
constructie

- căr iț
- educarea auzului

fonematic, a atentiei vizuale, a
analizei auditive si imbogatirea

vocabularului;

- exercitii de gimnastica respiratorie,
linguala;

- exercitii pentru formarea
priceperilor si deprinderilor de pronuntie

corecta a silabelor si cuvintelor;
- exercitii de formulare a unor

propozitii simple cu sunetul corectat in
diferite pozitii;

- povestiri dupa imagini, planse;
- demonstratia;

- plan eș
- jocuri

- fise de lucru
- carti
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- stapanirea si motivarea
personala prin gestionarea adecvata

a trairilor afective negative;

- exercitii de autocunoastere;
- exercitii pentru cresterea stimei de

sine si a increderii in fortele proprii;
- exercitii pentru managementul

emotiilor negative;
- convorbirea;

- problematizarea;
- lauda, incurajerea;

-fise de lucru
-desene

-minge antistres
-joc de rol

- explicarea si formarea
unor deprinderi eficiente de studiu;

- efectuarea temelor la
cabinet cand este posibil;

- efectuarea temelor si invatarea
pentru oferirea unui model de lucru;

- explicatia;
- exercitiul

-carti, caiete;
-fise de lucru si

cartonase

- organizarea locului de
invatare cu eliminarea elementelor

distractoare;

- convorbirea;
- exercitul;

- incurajarea
- sprijinirea copilului in

parcurgerea materiei in ritm
propriu si ajutor la cererea doamnei

invatatoare;

- tratarea diferentiata;
- relatie empatica invatator-elev,

consilier-elev;
- activitati ajutatoare

-planse
-jocuri
-casete
-carti

- construirea unui orar si
respecterea lui astfel incat elevul sa

isi faca temele, oferirea de
recompense de catre familie;

- convorbirea;
- exercitiul

-cartonase cu
sarcini expuse in camera

- masuri unitare de
sustinere a copilului de catre

familie;
- motivarea familiei in

continuarea tratamentului
medicamentos;

- consultarea;
- informarea

- empatia

-monitorizarea
succesului prin acordarea

de fete vesele

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi manualele
şcolare, obiecte de uz general;

Domeniul de intervenţie: Limba şi literatura română
 Elevul nu pronunţă corect cuvintele i are un vocabular foarte sărac. ș
 Răspunsurile sale sunt monosilabice sau în propoziţii incomplete. 

 Nu poate să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora.
Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. 

 Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.

Obiective
pe termen scurt

Obiective
operaţionale

Activităţi de
învăţare

Criterii
minimale pentru

evaluarea
progresului

Metode şi
instrumente de

evaluare

1. Dezvoltarea  capacităţii  de - să înţeleagă
semnificaţia globală

-exercitii de
delimitare a

- înţelege
semnificaţia globală a Evaluarea

2872



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

receptare a mesajului oral

4. Dezvoltare
a capacităţii de exprimare

orală

5. Dezvoltare
a capacităţii de receptare a

mesajului scris (citirea /
lectura)

Să identifice literele
alfabetului
(a, m, n, i, o, l, b, p,

d, t, ş, ţ, z, v, h, j, x, y, g, f,
ă, â, î,)

Să citescă cuvinte
din 2-3 silabe

a mesajului oral
- să sesizeze

intuitiv
corectitudinea unei
propoziţii ascultate

- să distingă
cuvintele dintr-o
propoziţie dată,
silabele dintr-un

cuvânt şi sunetele
dintr-o silabă

- să sesizeze
sensul cuvintelor
într-un enunţ dat

- să
formuleze clar şi
corect enunţuri

verbale potrivite
unor situaţii date

- să integreze
cuvintele noi în

enunţuri

- să
identifice litere,
grupuri de litere,
silabe, cuvinte şi
enunţuri în textul

tipărit şi în textul de
mână
- să sesizeze

legătura dintre
enunţuri şi imaginile

care le însoţesc
- să

desprindă
semnificaţia globală

a unui text citit
- să citească

în ritm propriu,
corect un text

cunoscut

cuvintelor in
enunturi;

-exercitii de
stabilire a pozitiei
unui cuvant intr-o

propozitie;
-jocuri de

identificare a pozitiei
silabelor in cuvant;

-exercitii de
distingere a sunetului
initial, final sau din

interiorul unei silabe
sau al unui cuvant;

-identificarea
cuvintelor ce contin

sunetul învăţat si
despartirea lor in

silabe;
-jocuri de

punere in
corespondenta a unui

cuvant auzit cu
imaginea

corespunzatoare;
-exercitii de

despartire a
cuvintelor in silabe;

- exerciţii de
trasare a elementelor

grafice;
- exerciţii de

adoptare a poziţiei
corecte si comode

pentru scris;
- exerciţii de

scriere a unor
elemente grafice

pregătitoare, care sa
faciliteze scrierea

literelor si scriere în
duct continuu;

- exerciţii de
scriere a literelor,

unui text scurt, după
ascultarea repetată a
acestuia, sau după

lămuriri suplimentare;
- formulează

răspunsuri la
întrebările puse, uneori

cu imprecizii,
corectate la solicitarea

învăţătorului;
- distinge şi

delimitează cuvintele
în propoziţii de două

cuvinte, rostite clar de
învăţător;

- distinge,
după auz, silabele şi

sunetele, dintr-un
cuvânt dat, de 1-2

silabe;
- pronunţă,

corect, cuvântul
integral şi pe silabe, cu
imprecizii corectate cu
sprijinul învăţătorului;

- asociază
sunetul cu litera de
tipar, sau de mână;

citeşte în ritm propriu
silabe, cuvinte şi

propoziţii alcătuite
diin 2-3 cuvinte,

uneori cu inversiuni
sau repetări, corectate

la intervenţia
învăţătorului;

- citeşte
cuvinte scrise, formate
din silabe cunoscute;

- citeşte fluent
şi corect enunţuri

cunoscute, cu ezitări
sau pauze mai lungi,
atunci când întâlneşte

orală şi scrisă
Aprecieri

stimulative
Evaluare cu

mai multe reveniri

Evaluări
curente formative

Probe
scrise, fişe de lucru
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6. Dezvoltare
a capacităţii de exprimare

scrisă

Să formuleze
propoziţii simple

- să scrie
corect litere, silabe,

cuvinte
- să scrie

corect, lizibil şi
îngrijit propoziţii

scurte

silabelor, cuvintelor si
propoziţiilor;

- exerciţii de
scriere a literelor si a
cuvintelor, respectând
forma, mărimea lor;

- exerciţii de
încadrare corecta în

pagina a textului
(data, alineat);

- exerciţii de
apreciere corecta a

spaţiului dintre
cuvinte;

- dictări de
cuvinte si propoziţii;

cuvinte care conţin
aglomerări de

consoane, grupuri de
litere etc.;

- copiază,
transcrie şi scrie după
dictare litere, silabe şi
cuvinte cu abateri de
la regulile grafice;

- construieşte
în scris propoziţii
formate din 2-3
cuvinte, cu mici

abateri de la regulile
grafice, ortografice şi

de punctuaţie,
corectate la intervenţia

învăţătorului;
-copiază/

transcrie/ scrie după
dictare, cu unele

omosiuni, inversiuni
de litere, uneori cu

abateri de la normele
de aşezare în pagină,

sau de la folosirea
corectă a semnelor de

punctuaţie;

Domeniul de intervenţie: Matematică
 Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 20,nu poate  număra până la 31 sau

număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor.
 Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală.

 Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.

Obiective
pe termen 

lung

Obiective
de 

referinţă

Activităţi de 
învăţare

Criterii 
minimale pentru 
evaluarea 
progresului

Metode
şi instrumente

de evaluare

1. 
Cunoaşterea şi 
utilizarea conceptelor 
specifice matematicii

- să scrie, 
să citească 
numerele naturale 
de la 0 la 31;

- exerciţii de 
numărare cu obiecte de la 
0 la 31;

- exerciţii de citire
şi de scriere a numerelor 

- asociază 
mulţimi (alcătuite din
obiecte identice, uşor 
de numărat), cu 
numărul lor 

Evaluarea
orală şi scrisă

Aprecieri
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2. 
Dezvoltarea 
capacităţilor de 
explorare/investigare 
şi rezolvare de 
probleme

3. Formarea şi
dezvoltarea capacităţii
de a comunica 
utilizând limbajul 
matematic

- să 
compare două 
numere cu 
diferenţă de o 
unitate;

- să 
completeze un şir 
de numere;

- să scrie 
vecinii numerelor;

- să 
exploreze 
modalităţi variate 
de compunere şi 
descompunere a 
numerelor, în 
concentrul 0 – 10 
cu obiecte de 
sprijin;

- să 
efectueze operaţii 
de adunare şi de 
scădere cu numere 
naturale de la 0 la 
10 fără trecere 
peste ordin cu 
obiecte de sprijin;

naturale de la 0 la 31;
- compararea şi 

ordonarea numerelor de la 
0 la 31;

- exerciţii 
compunere şi 
descompunere cu numere 
naturale de la 0 la 31

- exerciţii de 
alegere a unei 
descompuneri potrivite 
pentru efectuarea unui 
calcul;

- rezolvarea de 
probleme cu obiecte sau 
cu desene simple: puncte, 
cerculeţe, linii etc.;

- rezolvarea de 
probleme cu obiecte sau 
cu desene simple: puncte, 
cerculeţe, linii etc..

-ex. de 
descompunere a numerelor
în sume şi diferenţe ;

-ex. de adunare şi 
scădere cu numere de la 0 
la 20 ;

-ex. de aflare a 
numărului necunoscut ;

-ex. de verificare a
rezultatului prin probă ;

-ex. – joc pentru 
verbalizarea etapelor de 
calcul

-ex. de analiză a 
părţilor componente ale 
unei probleme ;                  
-ex de transformare a unei 
probleme păstrând 
numerele date

-ex. de numărare 
cu pas dat „înainte” şi 
„înapoi” cu şi fără sprijin 
de obiecte sau desene ;

(cardinalul mulţimii);
- identifică 

cifra zecilor şi cifra 
unităţilor în scrierea 
unui număr de două 
cifre;

-numără 
corect, crescător şi 
descrescător, din 1 în 
1, în concentrul 0-31

- copiază, 
transcrie şi scrie după
dictare cifrele, cu 
greşeli privind 
corectitudinea 
elementelor grafice, 
încadrarea în spaţiul 
de scriere, înclinarea;

-efectuează 
adunări şi scăderi în 
concentrul 0-30, fără 
trecere peste ordin, 
utilizănd simbolurile 
+, -, = în scrierea 
unui exerciţiu;

- efectuează 
corect 50-60% 
dinexerciţiile cu o 
singură operaţie 
cuprinsă într-o listă 
dată;

- 
descompune numere 
naturale mai mici 
decât 10 în sume sau 
diferenţe, utilizând 
obiecte;

-rezolvă 
probleme cu date 
numerice şi enunţ 
sintetic, care 
presupun o singură 
operaţie, cu numere 
mai mici decât 10, 

stimulative

Evaluare
cu mai multe

reveniri

Evaluări
curente formative

Probe
scrise, fişe de

lucru
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4. 
Dezvoltarea 
interesului şi a 
motivaţiei pentru 
studiul şi aplicarea 
matematicii în 
contexte variate

- să 
rezolve probleme 
care presupun o 
singură operaţie 
dintre cele învăţate.

-ex. de comparare 
a numerelor folosind 
diferite reprezentări ale 
acestora ;

-compunerea şi 
descompunerea numerelor 
în z şi u .

recurgând la 
modelarea figurală a 
datelor problemei;

- execută, 
parţial corect, în ritm 
propriu, comanda 
dată, după lămuriri 
suplimentare;

Prin acest program se urmăre te:ș
 structurarea  unor  comportamente  dezirabile  (elaborarea  unor  modele  de  comportament  cu  un  grad  mare  de

adaptare şcolară şi socială);
 consilierea comportamentală;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 recuperarea laturilor disfuncţionale;
 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;

Rolul si modul de implicare a părinţilor in program:
 Tin legatura cu cadrele didactice;
 Nu participa la sedinte de consiliere;
 Comunică periodic cu cadrul didactic de sprijin, d-na invă ătoare;ț
 Nu pot ajuta copilul în realizarea sarcinilor;

Bibliografie: 1. Fartuşnic, Ciprian - coord., Strategii didactice imaginative pentru elevii cu 
ADHD, Bucureşti, Ed. Didactica Publishing House, 2008;

 2. Gherguţ, Alois - Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi 
incluzive în educaţie, Iaşi, Ed. Polirom, 2008;
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
                                                                                                       

                                                        prof. înv. primar ANDRU FLORENTINAȘ
                                                         coala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi Bra ovȘ ș

CLASA: a II a 
ANUL  COLAR: Ș 2020-2021
DIAGNOSTICUL: TSI (Certificat OSP)
ECHIPA DE INTERVEN IE: Ț profesor itinerant i de sprijin B. O.ș
                                                  profesor înv. primar ANDRU FLORENTINAȘ
                                                  consilier colar R. S.ș

❖ SCOPUL (COMPORTAMENTUL INTĂ/REZULTATUL A TEPTAT)Ț Ș
     Valorificarea poten ialului de învă are prin reducerea dificultă ilor de adaptare i dezvoltareț ț ț ș

❖ OBIECTIVE:
� PE TERMEN SCURT: să în eleagă sistemul zecimal de formare a numerelorț
� PE TERMEN MEDIU: să con tientizeze sistemul zecimal de formare a numerelorș
 DURATA PROGRAMULUI: 11 ianuarie 2021 – 18 iunie 2021
❖ DOMENIUL/DOMENII DE INTERVEN IE: Matematică i explorarea mediuluiȚ ș
❖ DATA ELABORĂRII PIP: 9 ianuarie 2021
❖ DATA REVIZUIRII PIP: 10 aprilie 2021
❖ CON INUTUL  ACTIVITĂ ILOR: Numerele naturale de la 0 la 100Ț Ț

Nr.
crt.

Obiectiv opera ionalț Strategii de terapie iș
recuperare

Intervalul
de timp

Evaluarea  iș
aprecierea evolu ieiț
Indica-
tori

Instru-
mente

1      Să  scrie,  să
citească,  să  formeze
numere  naturale  în
concentrul    0-100

Exerci iulț
Explica iaț
Conversa iaț
Demonstra ia ț
Jocul didactic
Munca independentă

ianuarie
aprilie
2021

                    Evaluare
                    scrisă
                    Evaluare
                    orală

2     Să compare  i  săș
ordoneze  (folosind
pozi ionarea  pe  axaț
numerelor) numere  în
concentrul 0 -  100 

Exerci iulț
Explica iaț
Conversa iaț
Demonstra ia ț
Jocul didactic
Munca independentă

ianuarie
aprilie
2021

                     Evaluare
                     scrisă
                     Evaluare
                    orală

3     Să efectueze Exerci iulț ianuarie                      Evaluare
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adunări i scăderi, oralș
i  în  scris,  înș

concentrul 
0  –  100,  fără  trecere
peste ordin (recurgând
la  numărare  i/sauș
grupare ori de câte ori
este necesar) 

Explica iaț
Conversa iaț
Demonstra ia ț
Jocul didactic
Munca independentă 

aprilie
       2021

                     scrisă
                     Evaluare
                      orală
          

4     Să  efectueze
înmul iri,  oral  i  înț ș
scris, în concentrul 0 –
50   (recurgând  la
numărare  i/sauș
grupare ori de câte ori
este necesar)

Exerci iulț
Explica iaț
Conversa iaț
Demonstra ia ț
Jocul didactic
Munca independentă 

ianuarie
iunie
2021

                     Evaluare
                     scrisă
                     Evaluare
                     orală
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UN COMPORTAMENT MAI ALTFEL

                                                                                        Prof.  Maria Suciu
                                                               Liceul Teoretic „Eugen Pora”, Cluj-Napoca            

1.Scurtă descriere a comportamentului

Suntem la începutul  orei.  Una dintre eleve,  refuză  încă de la momentul organizatoric, implicarea în
activitate, spunând că nu vrea să facă nicio activitate, deoarece nu are chef. A a se manifestă aproape la fiecareș
început de oră, sus inînd cu tărie anumite scuze, că e obosită, că vrea să citească, sau să se joace. Trece printr-oț
perioadă dificilă, fiindcă părin ii sunt în proces de divor . Fiind mezina familiei, având i probleme de sănătate,ț ț ș
este destul de răsfă ată i i se permit foarte multe lucruri, are o libertate de alegere aproape nelimitată.ț ș
 Această manifestare durează între cinci  i zece  minute la începutul orelor, foarte rar se întâmplă să aibăș
deschidere i să fie voluntară în organizarea  începutului de oră.  Pe parcursul unei ore mai apare această atitudineș
de două, trei ori. Uneori acest refuz este manifestat destul de vehement, ceea ce o determină să contrazică cele
spuse de profesor cu un ton nepotrivit, ar ăgos, dar fără să ridice tonul. ț

2. Antecedentele comportamentului 

 Acasă,  eleva refuză   să   îndeplinească cerin ele  părin ilor,  mai  ales  acum,  când ace tia  sunt  foarteț ț ș
permisivi datorită situa iei prin care trec. Acest comportament se manifestă i la majoritatea disciplinelor  dinț ș
orar, dar mai ales la ultimele ore.

3. Func iile comportamentuluiț

Prin acest  comportament,  eleva î i  dore te mai multă aten ie,  ob inerea unei  recompense palpabile iș ș ț ț ș
evitarea sarcinilor ( să fie rugată să participe la activitate în schimbul unor beneficii).

4. Consecin eț

 Comportamentul este men inut de lipsa unei autorită i din partea familiei, dar i de faptul că poate spuneț ț ș
nu, atâta timp cât are colegi care au ales să  nu participle la anumite ore (op ionale).ț

5. Recomandări

În vederea corectării comportamentului se recomandă următoarele:
 Să i se explice faptul că este sanc ionat comportamentul ei i nu persoana;ț ș
 Să  fie  provocată  prin  discuţii  interesante,  să  adreseze  întrebări  pertinente  pentru  care  va  fi

recompensată;
 Să fie apreciată, ascultată i să aibă posibilitatea de a avea întâietate la tipul de activită i care îiș ț

fac plăcere, de exemplu să citească lec ia, un mesaj, etc.ț
 Elaborarea unei fi e de observa ie a elevilorș ț

                
           .
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 FIŞĂ DE OBSERVAŢIE A COMPORTAMENTULUI ELEVILOR 
INI IALELE  ELEVULUI:Ț
CLASA:
ŞCOALA:
DATA: 

Nr. 
crt.

Situaţia   
Ce a făcut elevul?

(COMPORTAMENT)
Reacţia 
profesorului

Cum a fost 
rezolvată situaţia?

Observaţii

1. Refuză  să
înceapă ora

Vociferează spunând ca
nu vrea  să  facă  nimic,
vrea  oră  liberă  să  se
joace.

Răbdare,
calm.

Explică cu calm 
faptul că este foarte 
interesantă ora i îi ș
reaminte te că de ș
multe ori a spus asa,
iar mai apoi a 
participat cu plăcere
i a fost foarte ș

activă

Ascultă  cu  mai
mult  interes
argumentele
aduse  de
profesor

2. Devine
absentă

A întrerupt 
activitatea, s-a apucat 
de desenat.

Se  adresează
cu  un  ton
serios,  dar
asertiv.

Îi  explică  faptul
că  nu  i-a  terminatș
sarcina  de  lucru,că
va  putea  desena
doar  dacă  î iș
termină  ceea  ce
avea  de  făcut.
Acceptă desenul  ca
o recompensă.

Apreciez  că
poate  să
asculte.  Îi  face
plăcere  să  fie
lăudată.

3. Întrerupe
lec ia ț

Dore te  neapărat  săș
povestească  ceva  din
ceea  ce  trăie te  eaș
acasă(  va  trebui  să  se
mute cu chirie….)

O ascultă 
pu in ,    dupăț
care 
redirec ioneaț
ză discu ia.ț

A  primit  un
feedback,  faptul  că
ceilal i  o  în elegț ț
prin ceea ce trece.

Când
poveste te  vreaș
să pară că nu e
afectată, …o să
am  o  casă  mai
mare…

4. Lipsa  de
implicare

Poveste te cu colegaș
de bancă.

Pe  un  ton
care  na teș
curiozitatea,
o  atrage  în
discu ie,ț
arătându-i  în
acela i  timpș
că are nevoie
de ajutorul ei

Prin  provocare,
subliniind că e ceva
foarte important.

Se  simte
mul umită.ț
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Comportament: Întrerupe profesorul care organizează ora

Disciplina la care s-a făcut observaţia: ……….Data: ………. Ora: ….

Interval Frecvenţă Durată Intensitate / 
gravitate(1-5)

primele 10 minute /// 4 minute 3
10-20 / 2 minute 2
20-30 /// 3 minute 3
30-40 //// 4 minute 4
Ultimele 10 minute din oră // 1 minut 1

Scopul analizei funcţionale a comportamentului,  este de a oferi o abordare corectă i  pătrunzătoare aș
exceselor şi deficitelor comportamentale, cu scopul dezvoltării unor intervenţii potrivite.
Educaţia incluzivă este adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi sau care au „nevoi educaţionale speciale”. În
realitate, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor/ tinerilor, conform conceptului „şcolii pentru
toţi”. Incluziunea este un proces care poate sus ine cre terea treptată a nivelului învă ării i a participării pentruț ș ț ș
to i elevii. Fiecare cadru didactic trebuie să creeze acele situa ii de învă are în care copiii să se regăsească, să seț ț ț
adapteze, indiferent de condi iile lor fizice, intelectuale, sociale, emo ionale, etc.                         ț ț
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PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

VASILE MARIANA
 GRĂDINI A NR. 178, SECTOR 5, BUCURE TIȚ Ș

Băiat născut la 1x.06.201X în Bucure ti. Este de doi ani la grădini ă, dar a absentat mult din motive deș ț
sănătate. Face fa ă cerin elor grupei mari cu un PIP. Transferat de la o grădini ă particulară pe motiv de inadaptareț ț ț
colară. ș

Face parte dintr-o familie nucleară, bine organizată. Părin ii sunt maturi, cu nivel sociocultural ridicat,ț
bine pregăti i din punct de vedere profesional. Atmosfera i climatul familial sunt afectuoase, civilizate, destinse,ț ș
a a cum reiese la prima vedere. După unele cercetări se pare că sunt ceva probleme de comunicare între părin i,ș ț
fapt care afectează via a copilului.. ț

Părin ii sunt dificil de abordat, refuzând orice sfat din partea cadrului didactic i al Prof. Consilier.ț ș

FI A DE OBSERVAREȘ

NUME I PRENUMELE COPILULUI: Ș D. .Ș
DATE GENERALE DESPRE COPIL:

1. Date biografice despre copil:
 Data i locul na terii: 1x.06.201x, Bucure tiș ș ș
 Adresa: str. C.R.,  bl. 

2. Date medicale:
 Sarcina: fără probleme deosebite
 Na terea: normalăș
 Dezvoltarea fizică: normală (inăl imea i greutatea corespunzătoare vârstei);ț ș
 Starea  sănătă ii:  ț comportament  de  retragere,  deficit  de  aten ie,  tulburare  hiperkinetică,  HSCț

(highly sensitive child)
3. Date despre familia copilului:

Structura familiei: tată, mamă
4. Profesiunea părin ilor:ț

Tata: programator/Mama: psiholog
5. Condi ii de locuit: foarte buneț
6. Climatul educativ în familie:

Rela iile interfamiliare: ț
Rela iile dintre părinti sunt bune, organizate, Există o atmosferă încordată între părin i.ț ț

            Cine se ocupă în mod deosebit de copil: mama, tata, bona
Comportamentul educa ional al părin ilor fa ă de copil: uneori gre it/corect  ț ț ț ș

      Alte aspect semnificative: condi iile materiale si igienico-sanitarea sunt bune.ț
7. Comportamentul copilului în familie: satisfăcător   

ACTIVITATEA COPILULUI ÎN GRĂDINI ĂȚ
Jocuri preferate de copil: jocuri de rol
Conduita copilului în grădini ă: conduita  nu este constantă.ț
Concordan ă între comportamentul copilului în familie i în grădini ă: nu exista concordan ă.ț ș ț ț
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ÎN URMA OBSERVA IILOR CURENTE S-AU CONSTATAT URMĂTOARELE:Ț

Motricitatea:
Are o motricitate fină cu probleme, ceea ce duce la evitarea manipulării obiectelor mici.
Execută orice mi cări cu condi ia să nu implice un spa iu limitat i precizie. ș ț ț ș
Întâmpină greută i în realizarea rutinelor zilnice: îmbrăcat/dezbrăcat, încăl at.ț ț
 Obose te repede, ceea ce duce la incapacitatea de a participa la unele activită i fizice.ș ț  
Sensibil la durere.
Voin a:ț
Î i propune scopuri, dar nereu itele îl stresează.ș ș
Nu se manifestă constant în raport cu norme sau comportamente morale.
Percep ia:ț
Are o fină observa ie a schimbărilor subtile din mediul înconjurător. ț
Se orientează bine în timp. Este intuitiv.  Un sim  al mirosului bine dezvoltat.ț
Reprezentările:
Ceea ce desenează este dispersat pe întreaga foaie. 
Nu sunt respectate propor iile. Nu poate reproduce un desen. ț
Aten ia:ț
Nu acordă aten ie nici unei activită i. ț ț
Se concentrează pe lucru o perioadă foarte scurtă de timp, maxim 5 minute.
Limbajul i comunicarea:ș
Comunică prin cuvinte pu ine, acelea i în fiecare zi (cu adul ii), dar cu copiii, în jocul liber este foarte vorbăre .ț ș ț ț
Gândirea
Poate ajunge la concluzii despre un anumit lucru sau eveniment, foarte subtile.
Memoria
Memoria vizuală este foarte bună. 

tie dacă un obiect a fost mutat de la locul lui, chiar i câ iva centimetri.Ș ș ț
Imagina iaț
Se manifestă în toate momentele de joc i activitate. Are un sim  al umorului bine dezvoltat.ș ț
Afectivitatea 
Este sensibil la schimbările din comportamentul oamenilor. 
Este prietenos cu câ iva băie i, dar se comportă cu repulsie fa ă de fete.ț ț ț
CONDUITA COPILULUI ÎN GRUPĂ
Conduita la activită i:ț
Participă doar la activită ile care îl interesează.ț
Purtarea în general:
Cu grave abateri comportamentale. 
INTEGRAREA SOCIALĂ A COPILULUI
Participarea la via a de grup:ț
Stabile te cu greutate rela ii cu copiii i adul ii.ș ț ș ț
Imaginea sau opinia colegilor despre copil:
Îl acceptă. Îi este căutată prietenia datorită glumelor spuse i otiilor făcute.ș ș  
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TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE
Temperament: Melencolic
Rezisten a la dificultă i: ț ț Nu rezistă la solicitări.
Trăsături de caracter: Impulsiv
Concluzii si sugestii: 

1. Copilul prezintă un comportament neadecvat în majoritatea sirtua iilor.ț
2. Nu face fa ă stresului.ț
3. Se recomandă  terapie comportamentală/consiliere.
4. Activitatea cu copilul să se facă după un program de interven ie personalizat. ț
5. Crearea unui climat psihoeduca ional adecvat.   ț

PLAN DE AC IUNEȚ

Din primele  zile,  după observarea comportamentului  copilului,  este  anun ată  familia  Se stabilesc,  deț
comun acord, întâlniri cu părin ii i găsirea unor măsuri la nivel de grupă.  Copilul are acela i comportament i înț ș ș ș
prezen a părin ilor, care consideră că băiatul nu trebuie să ia parte la sedin e de consiliere. După câteva întâlniriț ț ț
familia se învoie te pentru a participa i copilul la consiliere.  Se întocme te un plan individualizat de activită i. ș ș ș ț
MOTIVUL  INTERVEN IEI:  Ț deficit  de  aten ie,  comportament  de  retragere,   ț tulburare  hiperkinetică,  hsc
(highly sensitive child).
OBIECTIVELE INTERVEN IEI: Ț

Identificarea motivelor ce declan ează comportamentele neadecvateș
Descoperirea nevoilor copilului la care nu se răspunde în familie si grădini ăț
Găsirea solu iilor de rela ionare între copil i cei din jur.ț ț ș

METODE SI PROCEDEE: conversa ia, observa ia, tehnici emo ionale: imageria ra ional emotivă, jocul de rol,ț ț ț ț
exerci ii pentru depă irea sentimentelor de inadecvare, tehnici comportamentale: relaxarea, modelarea, antrenareaț ș
unor deprinderi de rezolvare de probleme i comportament asertivș

ACTIVITĂ I DERULATE ÎN COLABORARE CU  DOAMNA CONSILIERȚ

Pictura  sentimentelor  în  acest  moment;  Desenul  liber;  Desenul  unei  povestiri;  Exerci ii  de  fantazare:ț
luptă, modelaj, colaj; Crearea de pove ti, lucrul cu basmul; Joc cu marionete; Cine esti tu?; Senza ii amuzante,ș ț
cuvinte amuzante; Diferen e; Bun sau rău, mesaje pereche; Contrariile se atrag; Ro u de furie; Comunicăm doarț ș
cu emoticoane; Felul de mâncare preferat; O amintire plăcută; De ce se întâmplă?; Cine sunt?; Cum vreau să fiu?
REZULTATE   OB INUTE:  Ț con tientizarea  i  gestionarea  propriilor  emo ii  de  către  copilș ș ț ;  dezvoltarea
comunicării  adult-copil,  copil-copil;  dezvoltarea  empatiei;  comunicarea  mai  eficientă  la  nivel  de  grup  iș
individual; consolidarea încrederii între adult i copil; dezvoltarea curajului.ș
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Program personalizat de intervenţie
i recuperare a copilului cu dificultă i de învă are i comportamentș ț ț ș

Numele şi prenumele copilului: D. . Ș
Grupa: MARE 
Data realizării PPI: AN COLAR 2021-2022Ș
Întocmit: PROF. VASILE MARIANA

Obiective Activităţi de învăţare Metode şi
mijloace de

realizare

Perioada de
desfăşurare
calificativ

      Dezvoltarea fizică, a
sănătă ii i igienei ț ș
personale – sănătate i ș
igienă personală

- promovarea îngrijirii 
i igienei ș

personale 
- copilul ar trebui să fie 
capabil să demonstreze 
deprinderi de păstrare a 
sănătă ii i igienei ț ș
personale

   
 „Mâini murdare, mâini curate”
   Copiii sunt a eza i la masa de lucru, unde au o ș ț
tava  în care se află culoare.
„Copii, o să ne jucăm cu mâinile. Punem palma 
în tava, apoi o a ezăm pe coala de hârtie curată ș
i apăsăm. Ridicăm palma. Ce a rămas? Acum, ș

fuga la spălat!”
     Copiii î i spală mâinile cu săpun i le usucă, ș ș
fiind supraveghea i de adult i ajuta i dacă este ț ș ț
nevoie. Se repetă experimentul folosindu-se o 
coală de hârtie curată. Mâna curată nu lasă urme.
Adultul precizează că mâinile trebuie să fie 
curate în permanen ă.ț

Explica iaț
Demonstra iaț

Modelare
Tava de plastic

Apa
Culoare

Coli de hârtie

SEPTEMBRIE
2021
NS

    Dezvoltarea fizică, a 
sănătă ii i igienei ț ș
personale – dezvoltarea 
fizică
- motricitate grosieră - 
copilul ar trebui să fie 
capabil să participe la 
activită i fizice variateț

    „Ursule ii în pădure”ț
   Jocul constă în imitarea unor ac iuni/mi cări, ț ș
fără a fi ajuta i. ț
  „Copii, fi i aten i la mine cum ne jucăm. Voi ț ț
sunteti ursule i. Pentru că eu sunt mai mare sunt ț
ursoaica, mama voastră. Mergem cu to ii la ț
plimbare prin pădure i voi faceti ce fac i eu. ș ș
Mergem cu mâinile pe genunchi mor, mor, 
mergem cu mâinile în old i ne legănăm ș ș
mor,mor, ne rostogolim mor,mor, prindem 
fluturi mor,mor, mergem cu mâinile la spate 
mor, mor.” Ne-am plimbat, am obosit, ne 
a ezăm pe iarbă i cântăm ș ș Ursul doarme i ș
visează.

Explica iaț
Demonstra iaț

Imita ieț
Joc de rol

Cântec

OCTOMBRIE
2021
NS
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     Dezvoltarea fizică, a 
sănătă ii i igienei ț ș
personale – dezvoltarea 
fizică
- motricitate fină - 
copilul ar trebui să fie 
capabil să utilizeze 
mâinile i degetele ș
pentru scopuri diferite

    

    
  „Căutăm ursule ul”ț
  Jocul constă în răsfoirea unei căr i pentru a ț
căuta imagini cu ursule i.ț
    „Copii, astăzi v-am adus căr i. Fiecare avem oț
carte cu poze frumoase. Haide i să căutam ț
ursule ii.”ț
     Copiii sunt urmăriti i îndruma i să dea ș ț
paginile una câte una, iar la găsirea imaginii cu 
ursule  să-l arate cu degetul, să verbalizeze i să ț ș
strige „bravo!”.
       La sfâr itul jocului to i copiii imită mersul ș ț
ursule ului si mormăitul acestuia.ț

Explica iaț

Modelare
Carte cu imagini 

NOIEMBRIE
2021

D

           Dezvoltarea 
capacită ii de vorbire i ț ș
comunicare 
(comunicare receptivă):
- copilul ar trebui să fie 
capabil să asculte în 
scopul în elegerii ț
limbajului
- copilul ar trebui să 
ac ioneze adecvat la ț
comenzi
- copilul ar trebui să 
rămână în activitate 
până la finalul acesteia

    
   „Caiet cu materiale de pipăit”
     Fiecare pătrat de material trebuie lipit pe o 
coală. Se perforează col ul din stânga sus al ț
fiecărei coli. Pe coală se scrie un titlu pentru 
cartea cu materiale de pipăit. Ultima coală poate 
fi ilustrată sau lăsată albă. Colile se pun în 
ordine, începând cu coala de titlu i încheind cu ș
cea albă. Se prind împreună cu ajutorul inelului 
petrecut prin orificiul perforat. Cartea poate fi 
citită de câte un copil în timpul jocului liber. 
Cartea se a ează la biblioteca grupei. Când un ș
copil alege cartea aceasta, se urmăre te ce ș
anume pipăie i este pus să descrie experien a ș ț
senzorială a diferitelor texturi. „Mihnea, uite ce 
moale e!“ sau „Asta e foarte aspră, vezi?“ pot fi 
puse întrebări de genul „Cum li se pare degetelor
tale?“, „Cu ce mai seamănă la pipăit“?

Conversa iaț
Explica iaț

Pătrate din
diferite

materiale
Carton sau coli
pentru fiecare
tip de textură

Lipici
Perforator

IANUARIE
2022

D
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    Dezvoltarea 
capacită ii de vorbire i ț ș
comunicare 
(comunicare receptivă):
- copilul ar trebui să fie 
capabil să asculte în 
scopul în elegerii ț
limbajului
- copilul ar trebui să 
ac ioneze adecvat la ț
comenzi
- copilul ar trebui să 
rămână în activitate 
până la finalul acesteia

      „Bâzâi ca un bondar”
    Se vor interpreta cântece simple pentru copii. 

Bondărelul Zup Zup Zup
A ie it acum din stupș

i s-a a ezat direct la tine pe obrazȘ ș
Bzzzzzzzzzzzzzzz Bzzzz Bzzzz! 

(se gâdilă u or obrajul copilului)ș
     Se repetă cântecul cu al i copii. ț

Cântec
Demonstra iaț

Bondar
Stup

FEBRUARIE
2022

D

N= comportamentul necesită sprijin
D= comportament în dezvoltare
A= comportament atins
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Prof. Dimitriu Lăcrămioara

coala Profesională Specială "Samus" Cluj-NapocaȘ

A. DATE DE IDENTIFICARE
Nume şi prenume: M.P.
Data naşterii: 04.x.200x
Domiciliul: loc. Cluj-Napoca
Şcoala: coala Profesională  Specială „SAMUS”Ș
Clasa: a VIII-a
Data elaborării PIP: 23.09.2020
Data revizuirii: ianuarie 2021

B. NIVELUL DE DEBUT CONSTATAT/POSIBILITĂ IȚ
Diagnostic:  tulburare hiperkineticǎ cu deficit de atenţie, tulburǎri mixte aleabilitǎţilor şcolare, intelect liminar
(conform Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională)

C. Descrierea problemei existente:
A frecventat clasele I-VI la coala „ Liviu Rebreanu” din Cluj-Napoca, având rezultate slabe în special laș

limba română i la matematică. A repetat clasa a II-a şi a VI-a .ș
În anul colar 2017-2018 a fost orientat către clasa a VI-a în coala noastră. ș ș

Elevul locuieşte cu tata , bunica paternǎ, unchiul şi o mǎtuşǎ. Mama locuieşte la Gârbǎu având grave
probleme de sǎnǎtate.  P. o viziteazǎ periodic pe mamǎ.

D. Informaţii obţinute în urma evaluării iniţiale a elevului: 

a. Domeniul educa ionalț

Puncte forte Limite
1. Citeşte corect propozi ii.ț
2. Scrie destul de caligrafic.
3. Scrie  corect  după  dictare,  dar  nu  respectă

punctua ia.ț
4. Ordonează cuvinte pentru a ob ine propozi ii.ț ț
5. Scrie o compunere de câteva rânduri. 

1. Citeşte un text fără intonaţie şi fără a respecta
punctuaţia.

2. Se exprimă verbal destul de greoi, cu gre eliș
de exprimare. 

3. Vocabular sărac.
4. Nu respectă regulile ortografice. 
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b. Domeniul cognitiv

Puncte forte Limite
1. Se implică în sarcină un interval de până la

10 minute.
2. Aptitudine spa ială relativ bine dezvoltată. ț
3. Bune abilită i de percep ie a formei.ț ț
4. Auz fonematic  bine dezvoltat. 

1. Memorie de lucru deficitară. 
2. Control inhibitor scăzut. 
3. Dificultă i la nivelul aten iei distributive.ț ț

c. Conduita în timpul activităţilor din clasă şi în internat

Puncte forte Limite
1. Respectă cadrul didactic.
2. Respectă rândul într-o conversaţie atunci când

i se spune.
3. Stă aşezat în aceeaşi bancă.
4. În cea mai mare parte a timpului, îndepline teș

sarcinile trasate de profesor. 

1. Este închis în sine, nu îi place să î i discuteș
probleme.
 Adeseori  pare  nepăsător  în  timpul
activităţilor.

2. Lipsa de ini iativă, motiva ie colară scăzută.ț ț ș

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT:
1. Exersarea fluen ei i vitezei în citire.ț ș
2. Stimularea interesului pentru lectură.
3. Exersarea abilită ilor instrumentale grafice (în special viteza scrisului). ț
4. Exersarea abilită ii de men inere a aten iei în sarcină. ț ț ț
5. Învă area unor strategii de planificare a activită ii. ț ț

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:
1. Exersarea deprinderilor de receptare a mesajului verbal scris i oral.ș
2. Exersarea deprinderilor de exprimare corectă atât oral cât i în scris. ș
3. Formarea  unei  rela ii  de  încredere  (cu  poten ial  terapeutic),  cunoa terea  aptitudinilor  i  a  intereselorț ț ș ș

elevului. 
4. Dezvoltarea unei stime de sine pozitive. 
5. Învă area unor strategii de autocontrol i automonitorizare a comportamentului.ț ș
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E.  DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE 
a. Domeniul educa ional (disciplina ”Terapia tulburărilor de limbaj”)ț

Perioada Obiective
urmărite

Activităţi desfăşurate
Evaluare

ObservaţiiNivel de
realizare

Metode şi
mijloace

Septembrie-
octombrie

O1 – să scrie corect
silabe formate din 
2-3 litere 

O2 – să scrie corect
cuvinte formate din
2-3 silabe

O3 – să despartă 
corect cuvintele în 
silabe

ETAPA ÎNVĂ ĂRII SILABELORȚ
-exerciţii de scriere şi citire a silabelor 

formate din 2-3 litere
-exerciţii de reînvăţare a scrierii 

cuvintelor cu prefixe
-exerciţii de reînvăţare a regulilor 

ortografiei
-exerciţii de scriere a diftongilor (ia, eu, 

ei, ai)
-exerciţii de scriere de cuvinte formate 

din 2 silabe
-exerciţii de caligrafie
-exerciţii de despărţire a cuvintelor în 
silabe

O1 – reu e te în ș ș
80% din situa iiț

O2 – reu e te în ș ș
70% din situa iiț

O3 - reu e te în ș ș
70% din situa iiț

Conversaţia 

Explicaţia
Demonstraţia
Exerciţiul
Jocul didactic
Fişe de lucru
Caietul

Pe toată durata 
intervenţiei va fi 
utilizată evaluarea 
formativă 
(continuă). 
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Noiembrie-
decembrie O1 – să compună 

cuvinte din silabe 
date

O2 – să completeze
cuvinte lacunare

O3 – să scrie corect
substantive proprii

O4 – să scrie corect
cuvinte ce con in ț
grupurile ce, ci, 
che, chi

ETAPA CUVÂNTULUI
-exerciţii de compunere a silabelor în 
cuvinte uzuale; 
-exerciţii de scriere a cuvintelor formate

din două silabe i trei silabe;ș
-exerciţii de copiere a cuvintelor 
despărţite în silabe, citirea lor;
-exerciţii de formare de cuvinte din 

litere decupate, sau cu ajutorul tablei 
magnetice;
-exerciţii de completare  a cuvintelor 
lacunare; 
-exerciţii de dictare însoţite de 
numărătoarea fiecărei silabe/litere;
-exerciţii de reînvăţare a grupurilor de 

litere : ce, ci, ge gi, che, chi, ghe, ghi;
-exerciţii de scriere de cuvinte cu 

majusculă;

O1 – reu e te în ș ș
70% din situa iiț

O2 – reu e te în ș ș
60% din situa iiț

O3 - reu e te în ș ș
50% din situa iiț

O4 - reu e te în ș ș
50% din situa iiț

Explicaţia
Demonstraţia
Exerciţiul
Jocul didactic
Fişe de lucru
Caietul

Pe toată durata 
intervenţiei va fi 
utilizată evaluarea 
formativă 
(continuă). 

ianuarie O1 – să utilizeze 
corect ortogramele 
sa i s-a, sau i s-auș ș

O2 – să  scrie 
cuvintele într-un 
mod lizibil

ETAPA REÎNVĂ ĂRII Ț
ORTOGRAMELOR
Exerci ii de scriere corectă a ț
ortogramelor sa i s-a, sau i s-au ș ș

Exerci ii de caligrafie ț

O1 – utilizează 
corect 
ortogramele în 
50% din situa iiț

O2 – scrie lizibil 
cel pu in jumătateț
din cuvintele 
dictate

Pe toată durata 
intervenţiei va fi 
utilizată evaluarea 
formativă 
(continuă). 

b. Domeniul cognitiv
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Perioada Obiective 
urmărite Activităţi desfăşurate

Nivel de realizare Metode şi
mijloace

Observa iiț

Semestrul I

(1-2 activită iț
la cabinet/săptă

mână)

O1-să redea în 
ordine inversă un 
ir de cuvinte ș

O2- 

O3- să identifice 
anotimpurile pe 
baza 
caracteristicilor 
acestora

O4- să enumere 
corect lunile anului

-exerci ii antrenare a memoriei de lucru ț

-exerci ii de identificare în ț
imagine/spa iul cabinetului a unor ț
obiecte în func ie de pozi ia lor în spa iuț ț ț

-exerci ii de identificare a anotimpurilorț

- exercitii de denumire, grupare pe 
anotimpuri, ordonare, a lunilor anului 

O1- ordonează 
corect în 60% din 
cazuri

O2- în 70% din 
cazuri identifică 
corect obiectele 

O3-în 3 din 4 
situa ii identifică ț
corect anotimpul

O4 – enumeră în 
ordine cele 12 luni
ale anului

Explicaţia
Demonstraţia
Exerciţiul
Jocul didactic
Imagini 

Pe toată durata 
intervenţiei va fi 
utilizată evaluarea 
formativă 
(continuă). 

c. Domeniul socio-emo ional/comportamentț

Perioada Competenţe
urmărite

Activităţi desfăşurate
Evaluare

ObservaţiiNivel de
realizare

Metode şi
mijloace

Semestrul I

(1-2 
activităţi la 

O1 – să 
identifice 
emo ia trăită în ț
diferite situa iiț

O2 – să 

Basme terapeutice, povestiri 
sociale, jocuri didactice

Discu ii, jocuri didactice (”Cine aț
dat dovadă că e un prieten 

O1 -în 50% 
din cazuri 
identifică 
emoţiile trăite

O2 – identifică

Explicaţia
Conversa iaț
Jocul didactic
Imagini

Pe toată durata 
intervenţiei va fi 
utilizată 
evaluarea 
formativă 
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cabinet pe 
săptămână)

identifice 
caracteristicile 
unei prietenii 
adevărate

O3 – să ofere un
răspuns asertiv 
în situa ii ț
ipotetice date

adevărat?” etc)

Jocuri de rol 

trăsăturile unei
prietenii 
adevărate în 
jocuri i în ș
situa ii reale înț
70% din cazuri
O3 – reu e te ș ș
să formuleze 
un răspuns 
asertiv în 50% 
din cazuri

(continuă). 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Prof.înv.preşcolar:Ştefănescu Alina

Grădiniţa P.P.Nr.13, Târgovişte

 NUMELE ŞI PRENUMELE PREŞCOLARULUI: B.V.
 DATA NAŞTERII: 27.0x.201x
 DOMICILIUL: Târgovi te, jud. Dâmbovi aș ț
 CLASA / GRUPA: mijlocie
 ANUL COLARȘ : 2021-2022

 Nr. de înregistrare în unitatea colară a planului de servicii individualizat ș ______________________________

 DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe -  deficien ele / afectările din certificatul de orientareț
colară i profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul i data eliberării acestui document): ș ș ș Deficien ă neuromotorie, tulburare de limbaj, gradulț

de handicap: grav
 ECHIPA DE INTERVEN IEȚ  (se vor preciza cadrele didactice implicate, al i speciali ti, membrii  familiei):ț ș  

- Prof. înv. pre colar Ştefănescu Alinaș

- Prof. înv. pre colar Hau Adrianaș

- Prof. consilier Căpraru Adina

 DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE
 DEZVOLTAREA SOCIO-EMO IONALĂȚ
 CAPACITĂ I I ATITUDINI ÎN ÎNVĂ AREȚ Ș Ț
 DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII I A PREMISELOR CITIRII I SCRIERIIȘ Ș
 DEZVOLTAREA COGNITIVĂ I CUNOA TEREA LUMIIȘ Ș

 SCOPUL (comportamentul intă/rezultatul a teptat)ț ș
- îmbunătă irea capacită ii de concentrare;ț ț

- dezvoltarea limbajului, îmbogă irea vocabularului;ț
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- cre terea dexterită ii prin activită i de fine e cu mâinile( motricitate fină)ș ț ț ț

 OBIECTIVE/ COMPETEN E SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ:Ț
Interac iuni cu adul ii i cu copiii de vârste apropiate :ț ț ș
Conceptul de sine 
 Finalizarea sarcinilor i a ac iunilor (persisten ă în activită i)ș ț ț ț
Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

 DURATA planului de intervenţie personalizat: anul colar 2021-2022ș
 Data elaborarii PIP: 10.01.2022

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Nr.
crt.

OBIECTIVE
OPERAŢIONALE

CON INUTULȚ
ACTIVITĂ ILORȚ

STRATEGII DE TERAPIE
ŞI RECUPERARE

PERIOADA 
DE 

INTERVENŢIE

EVALUARE ŞI APRECIEREA
EVOLUŢIEI

INDICATORI
METODE ŞI

INSTRUMENTE DE
EVALUARE

1

-să interac ioneze, ț
prin joc, cu ceilal i ț
pre colari, ș
respectând regulile
impuse de joc 
(Fa ă în fa ă)ț ț

Jocuri de socializare:
Strigă-mă pe nume!
Ghici pe cine chem!
Cine a ascuns jucăria?
Joacă-te cu mine!

S1 Jocuri de rol,
 jocuri în perechi

jocuri libere

2
săptămâni

,
semestrul

II

Fisa de
monitorizare

Aprecieri verbale,
lauda, încurajări,

recompense
S3

2
-să finalizeze 
proiectele începute 
(fa ă în fa ă)ț ț

Puzzle-uri (15 piese)
Lucrări practice,
Sortare de jetoane,
Colorare în contur

S1
-asamblări de imagini, 
colaje, construc ii, ț

semestrul
II

Portofoliul personal
Fi a deș

monitorizare

Aprecieri verbale,
lauda, încurajări,

recompense
S3

3
-să utilizeze 
cuvinte noi în 
experien ele zilniceț

Jocuri pentru exersarea
pronun iei: ț
Imită –mă! (reproduceri

S1
Jocuri su suport vizual,

imagini,
permanen

t

Fi a deș
monitorizare

Aprecieri verbale,
lauda, încurajări,

recompense
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(Fa ă în fa ă)ț ț
de silabe, expresii S3

Notă:
* Pentru fiecare obiectiv opera ional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 (ț S1 - fa ă în fa ăț ț ) i scenariul 3 (ș S3 - online). Scenariul hibrid reiese din
îmbinarea scenariilor enumerate anterior
*Precizarea  STRATEGIILOR  DE  TERAPIE  ŞI  RECUPERARE  pentru  copiii/  elevii  din  învă ământul  de  masă  presupune  enumerarea  ț metodelor  şi
mijloacelor utilizate în vederea realizării obiectivelor opera ionaleț
** Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea i enumerarea ș criteriilor minimale de apreciere a progreselor copiilor/ elevilor

         Director,
 Prof. 

 Semnătură: ______________________
Data:__________________

Întocmit,
- Numele i prenumele înv./ prof. ș Ştefănescu Alina / Hau
Adriana

Specialitatea: Profesor învă ământ pre colarț ș
Semnătură: ______________________

___________________________________
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Raport individualizat de activitate colarăș

pentru elev cu cerin e educative specialeț

PROF. IACOB ANCUŢA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA

Numele şi prenumele beneficiarului:  N.L.G

Clasa: a V-a  

Disciplina : Educaţie Plastică

Problemele cu care se confruntă copilul 

- dificultăţi de învăţare

- memorie mecanică, lacunară, mai mult reproductivă

- atenţie de scurtă durată

- lipsă de concentrare, vocabular sărac

- prezintă anxietate în situaţii noi, intră uşor în panică  

La începutul anului şcolar am desfă urat evaluarea ini ială a cunoştinţelor specifice disciplinei Educaţie plastică,ș ț

precum şi a priceperilor şi a deprinderilor formate în ciclul primar, în urma căreia am constatat:

- elevul prezintă dificultăţi de învăţare, înţelegând mai greu sarcinile de lucru

- are capacitate redusă de automobilizare în activitate

- dificultăţi în înţelegerea conceptelor

- este afectată capacitatea de a se autoorganiza şi de a lucra eficient fără supraveghere şi indicaţii

- lipsă de concentrare în timpul activităţii

- nerespectarea temei plastice în compoziţie; tendinţă de repetare a aceloraşi elemente şi scheme de limbaj plastic

- nevoie de ajutor, îndrumare în realizarea/finalizarea compoziţiei plastice

La evaluarea iniţială a obţinut nota 8.

Prin programul de intervenţie personalizat mi-am propus i realizat un progres al elevului N.L.G.ș

La evaluarea finală a obţinut un progres, urcând la nota 10, reuşind să dobândească multe informaţii din domeniul

limbajului plastic, utilizând tehnici de lucru variate în realizarea compoziţiilor plastice date.

A obţinut Premiul al II-lea la Simpozionul Civic “Altfel de poveşti”, CAER 202,  poziţia 1239, precum şi Premiul

I la Concursul Regional “Iarna în ochi de copil”, CAER 2020, poziţia 1107.
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Adaptare curriculară : N.L.G. , clasa a V-a 

F78, F83, F84

CANTITATEA

Datorită  particularităţilor  proceselor

psihice,  elevul  va avea un număr mai

mic de itemi de rezolvat în scris faţă de

itemii  verbali.  Numărul  de itemi va fi

sensibil  mai  mic  şi  prin  raportare  la

nivelul clasei.

TIMPUL

Timpul de lucru necesar rezolvării 

sarcinilor va fi mai mare faţă de al 

colegilor, fiind corelat şi cu nivelul de 

dificultate al itemului.

NIVELUL DE ASISTENŢĂ

Elevul nu beneficiază în acest moment

de  asistent  personal,  sprijinul  necesar

parcursului şcolar fiind oferit de corpul

profesoral şi de colegi.

RECEPTAREA INFORMAŢIILOR

Receptarea  informaţiilor  are  loc  în

special  vizual,  lucru  facilitat  de

specificul  disciplinei.  Are  nevoie  de

repetări  multiple  în  cazul  transmiterii

itemilor verbali. 

DIFICULTATEA

Elevul  va  avea  de  rezolvat  itemi  cu

grad  mediu  de  dificultate,  aceasta

reprezentând  principala  modalitate  de

adaptare a curriculumului. 

TRANSMITEREA

INFORMAŢIILOR

Modalitatea  principală  de  rezolvare  a

sarcinilor  este  cea  acţional-practică

( desen, pictură) sau verbală. 

PARTICIPAREA

Nu prezintă activism în timpul orelor;

necesită  îndrumare,  ajutor  şi  control

pentru a finaliza sarcinile. 

OBIECTIVE ALTERNATIVE

Pentru  parcurgerea  competenţelor

generale  şi  specifice  din  programa

şcolară  naţională,  elevul  necesită

metode  şi  tehnici  variate  de  suport

concret-intuitiv  pentru  transmiterea

conţinuturilor. 

Progresele realizate trebuie raportate la

parcursul  individual,  nu  la  nivelul

clasei. 

CURRICULUM FUNCŢIONAL

Elevul  va  fi  îndrumat  în  îndeplinirea

obiectivelor  funcţionale  raportate  la

statutul  de  elev  (  respectarea

specificului orei/pauzei, a normelor de

comportare în timpul acestora.
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 FIŞĂ INDIVCIDUALĂ DE OBSERVARE A ELEVULUI  L.I, AN COLAR 2021-2022                                          Ș

      RUSU MARIA CONSTAN A Ț
LICEUL TEHNOLOGIC ”HENRI COANDĂ”, TG-JIU 

      

Elevul L.I mai are o soră,părin ii au o situa ie materială bună , tata operator chimist, mama operator chimist.ț ț

                                                                                     

Puncte tari:

 Utilizează frecvent calculatorul

 Reu e te să- i ia noti e în clasă pe laptopș ș ș ț

 Are  vocabular  de  cultură  generală  bogat  dar  sărac  în  termeni

tehnici

 I i exprimă coerent ideileș

 Întelege absolut toate frazele

 Este capabil să aibă idei originale

 Este receptiv la lucruri noi, doreste să se implice în cât mai multe

activită iț

Puncte slabe

 Nu cunoa te termeni tehniciș

 Nu are putere de concentrare

 Se plictise te repedeș

 Nu poate să scrie

 Nu poate să deseneze

 Proastă organizare a paginii

 Un tic u or materializat printr-o u oară clătinare din capș ș

 În scris greseli u oare de gramatică;ș

2900



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

Plan de interven ie personalizat 2021-2022ț

OBS:  Pentru  că   elevul  are  o  înclina ie  spre  calculator,  se  va  folosi  calculatorul  pentru evaluareaț
procesului de recuperare

ENUNTAREA
PROBLEMELOR

INTERVENTII

Obiective Activitate Responsabili Perioada
Evaluarea
progresului

●Pronun ieț
incorectă

Sǎ  corecteze
pronuntia
sunetelor

●Exercitii de 
pronun ie corectǎț

Psihologul
colii ș

Profesorul
de  limba
română

Tot anul, de 2
ori pe sǎpt.

Mic orareaș
nr. de 
greseli, 
dupǎ o 
perioadǎ 
determinatǎ
de timp

●Scrierea
incorectǎ 

Să scrie corect : 
transcriere/dictare
, cuvintele cu 
grupuri de litere 
datorită pozi iei ț
mâinii

Medita ie:ț
dictǎri de propozitii. 
cu grupuri de 
litere/text scriere pe 
calculator si de 
mână

Profesorul
de
informatica
Prof  de
limba
română

Tot anul, cel 
pu in o datǎ ț
pe sǎptǎmânǎ

Fise de 
lucru pe 
calculator iș
scrise 

●Greseli de calcul Sǎ calculeze 
corect, respectând 
algoritmul de 
calcul în scris

Medita ie:ț
calcul scris; 
terminologie 
matematicǎ;
aflarea termenului 
necunoscut,probleme

Profesorul
de
matematică

Tot anul, cel 
pu in o datǎ ț
pe sǎptǎmǎnǎ

Fise  de
lucru
electronice
i  scrise  deș

mână

●Memorare
dificilǎ

Să  dezvolte
memoria logicǎ

Învă area logică a ț
lec iilor.ț
Pentru că elevul  are
o înclina ie spre ț
calculator 

Profesorii de
la  clasa
respectivă
cu  ajutorul
planului  de
recuperare

Fiecare 
profesor o 
dată pe 
săptămână,pe
rand

Fise  lucru
cuprinzind
completarea
punctelor,
materiale
electronice

Capacităţi-competenţe- abilităţi- lacune- nevoi

- competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice 

- capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie;

- posibilităţi bune de comunicare orală,gestuală, expresivă;

- nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat;

- toleranţă scăzută la frustrări,sociabilitate relativ bună;

- feed- back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare;

Intervenţii antecedente: elevul nu a mai beneficiat de un program de intervenţie personalizat anterior, în nici un 
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domeniu al dezvoltării sale.

DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE

Domeniul de intervenţie: citire- scriere- memorare- acumulare de termeni tehnici

Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea capacităţilor instrumentale 

citit – scris

Scopul programului de intervenţie: La sfârşitul programului,elevul va fi capabil să de ină no iuni tehnice, ț ț

matematice i literareș

Plan remedial individualizat

Unitatea de invatare Rezultate a teptateș Metode de predare Metode  si

instrumente  de

evaluare

Data 

Prezentarea  resurselor

necesare penru realizarea

bărbieritului capilar

Cuno terea ș resurselor

necesare  penru

realizarea

bărbieritului capilar

- exercitii de completare 

a unui text  lacunar 

simplu folosind cuvintele

de sprijin date

-exercitii  de  completare

de  propozitii  lacunare

simple

-  identificarea  resuselor

pentru bărbieritul căpilar

Observa ia ț

sistematică

Încurajarea 

permanentă

Fi e de lucruș

Septembri

e

octombrie

Prezentarea opera iilor deț

pregătire  a  locului  de

muncă

Recunoasterea:

-opera iilor  deț

pregătire  a

locului de muncă

 

Identificarea  opera iilorț

de pregătire a locului  de

muncă  cu  ajutorul

persoanelor  angajate  la

saloanele de specialitate 

Studierea de pe internet a

tutorialelor  privind

pregătirea  locului  de

Recunoa tereaș

opera iilor  deț

pregătire  a

locului  de

muncă

Noiembrie

decembrie
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muncă  într-un  salon  de

frizerie . 

Elementele  necesare  într-

un salon de frizerie 

Cuno tereaș

acestor elemente 

Studierea de pe internet a

tutorialelor  privind

tipurile  de  ustensile  care

se  folosesc într-un salon

de frizerie 

Recunoa tereaș

acestor ustensile

Ianuarie

februarie

Descrierea  tehnicii  de

lucru  pentru  tunsorile

bărbătesti  realizate  cu

ma ina de tuns ( tunsoareaș

completă)

Cunoa tereaș

tunsorii complete

Identificarea  opera iilorț

care  intervin  în  această

tunsoare     cu  ajutorul

persoanelor  angajate  la

saloanele  de  specialitate

respectiv a frizerului.

Recunoa tereaș

tunsorii complete

Martie 

aprilie

Prezentarea  normelor  de

igienă într-un salon 

 Cunoa tereaș

normelor  de

igienă  într-un

salon de frizerie 

Urmărirea  persoanelor

care  lucrează  într-un

salon  de  frizerie  iș

respectă  anumite  reguli

de igienă .

Recunoasterea

regulilor de igienă 

Mai 

iunie
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PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZAT (P.I.P.)Ț

Andrei Elena Nicoleta
coala Gimnazială Finta,jude  Dâmbovi aȘ ț ț

UNITATEA COLARĂ: Ș coala Gimnazială Finta,Jud.Dâmbovi aȘ ț
Nr. de înregistrare în unitatea colară:ș  _____________________

                                                                                                               
RESPONSABIL DE CAZ SERVICII EDUCA IONALE: Ț

Numele i prenumele ...................................................................................... ș
Date de contact: tel. ……………………….........………………….............................……
e-mail……………………………………………………….....................................
……………..

 AVIZAT, 
Director CJRAE DÂMBOVI A,Ț

Prof. psih. Eugenia ETREANU …….......Ș
……………………………………………

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

 NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI):M.A.
 DATA NAŞTERII: 
 DOMICILIUL:
 CLASA / GRUPA:Mare
 ANUL COLAR:Ș 2021-2022 
 Nr. de înregistrare în unitatea colară a planului de servicii individualizatș ______________________________
  DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării  complexe -  deficien ele / afectările din certificatul deț

orientare colară i profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul i data eliberării acestui document): ș ș ș
a)deficien e/afectări TSA ;ț
b) grad de handicap GRAV; 
c)tulburări/dificultă i de învă areț ț
 Conform certificatului de orientare colară i profesională emis de CJRAE/CMBRAE  NR.89/28.02.2020 valabil până la 31.08.2022ș ș

 ECHIPA DE INTERVEN IE(se vor preciza cadrele didactice implicate, al i speciali ti, membrii  familiei) :Ț ț ș
                                               -Prof.înv.pre colar- A.N.ș
                                               -Mama- M.S.
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 DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE:cognitivt,socio-emotional,psihomotric,comportamental
 SCOPUL (comportamentul intă/rezultatul a teptat): dezvoltarea poten ialului cognitiv al copilului în vederea integrării lui în activită ile din grădini ă câtț ș ț ț ț

i în grupul de copii,îmbogă irea limbajului cu noi cuvinte.ș ț
 OBIECTIVE/ COMPETEN E SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ :Ț

A.1.3.Utilizează mâinile i degetele pentru realizarea de activită i variate;ș ț
B.1.3.Participă la interac iuni positive cu copiii de vârstă apropiată;ț
C.1.1.Manifestă curiozitate i interes pentru experimentarea i învă area în situa ii noi;ș ș ț ț
D.1.1.În elege mesaje simple;ț
B.1.1. Abilită i de interac iune cu adul iiț ț ț
E.2.5.Identifică categorii de obiecte,fiin e;ț
E.3.3.Descrie câteva păr i ale corpului omenesc i câteva organe de sim ;ț ș ț
E.2.2.Demonstrează familiarizarea cu informa ii despre formă,culoare,număr.ț

 DURATA planului de intervenţie personalizat: 11.02-30.05.2022
 Data elaborarii PIP:11.02.2022                                        
 Data revizuirii  PIP: 31.05.2022

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT:

Nr.
crt.

OBIECTIVE
OPERAŢIONAL

E/
COMPETEN EȚ

SPECIFICE

CON INUTULȚ
ACTIVITĂ ILORȚ

STRATEGII DE TERAPIE ŞI
RECUPERARE

PERIOAD
A 

DE 
INTERVE

NŢIE

EVALUARE ŞI APRECIEREA
EVOLUŢIEI

INDICATORI
METODE ŞI

INSTRUMENTE DE
EVALUARE

1
B.1.1. Abilită i deț

interac iune cuț
adul iiț

Jocul 
,,Toţi avem un nume”,

"Deschide urechea
bine"

Se va ine cont de poten ialul psiho-ț ț
educa ional al pre colarului.ț ș

Se vor utiliza itemi cu grad minim de
dificultate, cu cerin e clare, simpluț

formulate.
- conversaţia,

- explicaţia

Perm
anent

Identifică to iț
copiii iș

nume te 2-3ș
copiii.

Aprecieri verbale
 Observa iaț
sistematică

Încurajarea iș
stimulent

2 C.1.1.Manifestă
curiozitate iș

interes pentru

Jocuri de construc ie;ț
Jocuri de  mi care;ș

Se va ine cont de poten ialul psiho-ț ț
educa ional al pre colarului.ț ș

Se vor utiliza itemi cu grad minim de

Perm
anent

Identifică iș
nume teș

Aprecieri verbale
 Observa iaț
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experimentarea iș
învă area înț
situa ii noi;ț

Dialogul dificultate, cu cerin e clare, simpluț
formulate.

- conversaţia,
- explicaţia

locurile cerute.
Construie teș
construc iiț

simple.

sistematică
Încurajarea iș

stimulent

3

A.1.3.Utilizează 
mâinile i degetele ș
pentru realizarea 
de activită i ț
variate;

Bat din palme;
Jocuri de rol, jocuri de

mi careș

Se va ine cont de poten ialul psiho-ț ț
educa ional al pre colarului.ț ș

Se vor utiliza itemi cu grad minim de
dificultate, cu cerin e clare, simpluț

formulate.
- conversaţia,

- explicaţia

Perm
anent 

Participă la
activitate fără

a fi violent,
îndeplinind

sarcini simple

Aprecieri verbale
 Observa iaț
sistematică

Încurajarea iș
stimulent

4

E.2.5.Identifică
categorii de

obiecte,fiin e;ț

Ne jucăm cu animale;
Observare;

Lecturi după imagini;
Jocuri didactice.

Se va ine cont de poten ialul psiho-ț ț
educa ional al pre colarului.ț ș

Se vor utiliza itemi cu grad minim de
dificultate, cu cerin e clare, simpluț

formulate.
- conversaţia,

- explicaţia

Febru
arie 

Exprimă
singur sau cu

ajutor;
Arată singur iș

cu ajutor.

Aprecieri verbale
 Observa iaț
sistematică

Încurajarea iș
stimulent

5

B.1.3.Participă la
interac iuniț

positive cu copiii
de vârstă

apropiată;

Joc de rol 
,,De-a familia”,
,,De-a prietenii”

Jocuri de socializare

Se va ine cont de poten ialul psiho-ț ț
educa ional al pre colarului.ț ș

Se vor utiliza itemi cu grad minim de
dificultate, cu cerin e clare, simpluț

formulate.
- conversaţia,

- explicaţia

Marti
e

Identifică
membrii

familiei, îi
nume te singurș
din fotografii.

Aprecieri verbale
 Observa iaț
sistematică

Încurajarea iș
stimulent
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6

E.2.2.Demonstreaz
ă familiarizarea cu
informa ii despreț
formă,culoare,nu

măr.

 
Culorile preferate;

Exerci iu cu materialț
individual

Jocuri exerci iuț

Se va ine cont de poten ialul psiho-ț ț
educa ional al pre colarului.ț ș
Se vor utiliza itemi cu grad minim de

dificultate, cu cerin e clare, simpluț
formulate.

- conversaţia,
- explicaţia

Aprili
e

Identifică
formele

geometrice
cerc,pătrat,triu
nghi, identifică

culorile
ro u,galben iș ș

albastru ,identi
fică cifrele 1-5

Aprecieri verbale
 Observa iaț
sistematică

Încurajarea iș
stimulent

7
D.1.1.În elegeț
mesaje simple;

A a da.a a nu;ș ș
Joc de rol

Jocuri de socializare

Se va ine cont de poten ialul psiho-ț ț
educa ional al pre colarului.ț ș

Se vor utiliza itemi cu grad minim de
dificultate, cu cerin e clare, simpluț

formulate.
- conversaţia,

- explicaţia

MAI

Salută colegii iș
educatoarele
pronun ândț

cuvântul
"Bună"

Aprecieri verbale
 Observa iaț
sistematică

Încurajarea iș
stimulent

8

E.3.3.Descrie
câteva păr i aleț

corpului omenesc
i câteva organeș

de sim ;ț

Corpul meu ;
Observare;

Jocuri senzoriale;
Jocuri exerci iuț

Se va ine cont de poten ialul psiho-ț ț
educa ional al pre colarului.ț ș

Se vor utiliza itemi cu grad minim de
dificultate, cu cerin e clare, simpluț

formulate.
- conversaţia,

- explicaţia

Mai

Identifică
păr ileț

corpului:cap,m
embre iș

organe de simț

Aprecieri verbale
 Observa iaț
sistematică

Încurajarea iș
stimulent

Notă:
*Precizarea  STRATEGIILOR  DE  TERAPIE  ŞI  RECUPERARE  pentru  copiii/  elevii  din  învă ământul  de  masă  presupune  enumerarea  ț metodelor  şi
mijloacelor utilizate în vederea realizării obiectivelor opera ionaleț
** Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea i enumerarea ș criteriilor minimale de apreciere a progreselor copiilor/ elevilor

         Director,
 Prof.T.B.

 Semnătură: 

Întocmit,
Numele i prenumele înv./ prof. A.N.ș
Specialitatea:profesor învă ământ pre colarț ș
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                        Data:                                                          Semnătură: 
___________________________________
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UNITATEA COLARĂ: Ș ____________________________
Nr. de înregistrare în unitatea colară:ș  
_________________________________________________

 Aprobat.
Directorul unităţii de învăţământ:

__________________________________________
Avizat responsabil CIEC

__________________________________________

RAPORT DE MONITORIZARE 
SECŢIUNEA I
  Date de identificare
  a) Numele şi prenumele copilului/ elevului (ei) __________________________________________
  b) CNP __________________________________________
SECŢIUNEA II
  Date relevante privind activitatea asistentului personal (se completează numai pentru copiii încadraţi în
gradul grav 
        de handicap care au asistent personal)
     a) Activitatea asistentului personal se desfăşoară în interesul superior al copilului, în acord cu fişa postului
DA     NU
  b) Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii asistentului personal       DA       NU       
  c)  Soluţii  de  remediere        DA        NU
_______________________________________________________________
SECŢIUNEA III
  Date relevante privind serviciile cuprinse în planul de servicii individualizat/ respectiv PIP:
  a) Serviciile pentru copil/familie sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul responsabil  DA       NU.
  b) Se observă progres/stagnare în normele admise în situaţia copilului     DA       NU
  c) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea serviciilor    DA       NU
  d) Se observă stagnare îndelungată/regres în situaţia copilului    DA       NU
  e)  Soluţii  de  remediere   DA
NU____________________________________________________________________
SECŢIUNEA IV
  Date relevante privind intervenţiile cuprinse în planul de servicii individualizat/ respectiv PIP
  a)  Intervenţiile  pentru copil/familie  sunt  furnizate  în  termenii  stabiliţi  de  profesionistul  responsabil. DA
NU
  b) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea intervenţiilor DA       NU 
  c)  Soluţii  de  remediere  DA
NU____________________________________________________________________
SECŢIUNEA V
  Gradul  de  satisfacţie  a  beneficiarului  şi  familiei  sale  privind  progresele  copilului  şi  modul  de
implementare a 
        Planului  de  servicii  individualizat/  respectiv  PIP
………………………………………………………………………..................
SECŢIUNEA VI
  CONCLUZII  PRIVIND  PLANUL  DE  SERVICII  INDIVIDUALIZAT  (P.S.I):  (se  completează  la
sfâr itul anului în echipa multidiciplinară);  ș  ((încercui i litera/literele corespunzătoare enun urilor adecvate dinț ț
punctul dvs de vedere))
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  a)  Procesul  de  acordare  a  serviciilor  psihoeduca ionale  decurge  conform planului,   ț cu/  fără soluţii  de
remediere.
  b) Procesul de acordare a serviciilor psihoeduca ionale întâmpină dificultăţi care necesită revizuirea planului ț
  c) Este necesară o nouă orientare şcolară şi profesională înainte de expirarea termenului  legal, DA NU
  d) Obiectivele planului  au fost atinse în totalitate/ parţial/ nu au fost atinse în termenul propus.
  e) Obiectivele planului   au fost atinse  în termenul propus/ înainte de termenul propus.
  f)  Alte
concluzii ....................................................................................................................................................................
       CONCLUZII PRIVIND PLANUL DE INTERVEN IE PERSONALIZAT (se completează la sfâr itulȚ ș
perioadei de implementare)
         a)  Obiectivele planului  au fost atinse în totalitate/ parţial/ nu au fost atinse în termenul propus.
   b) Obiectivele planului   au fost atinse  în termenul propus/ înainte de termenul propus.
   c)  Alte
concluzii ..................................................................................................................................................................
SECŢIUNEA VII
  RECOMANDĂRI  PRIVIND  PLANUL  DE  SERVICII  INDIVIDUALIZAT  (P.S.I): (încercui iț
litera/literele corespunzătoare enun urilor adecvate din punctul dvs de vedere)ț
  a) Menţinerea planului  şi reevaluare pentru perioada următorului semestru DA       NU
  b) Propunere/Decizie de revizuire a planului DA       NU
  c) Propunere/Decizie de revizuire a contractului cu familia DA       NU
  d) Propunere de reevaluare complexă DA       NU
  e) Reluarea demersurilor de reevaluare complexă, conform termenului legal DA       NU
  f) Decizie de începere a monitorizării postservicii pentru următorul semestru/an colar ș DA       NU 
  g)  Alte  recomandări
_______________________________________________________________________________
       

RECOMANDĂRI  PRIVIND PLANUL DE INTERVEN IE PERSONALIZAT (PIP)Ț
        a) Menţinerea planului  şi reevaluare pentru perioada următorului semestru DA       NU
         b) Propunere/Decizie de revizuire a planului DA       NU
   c) Alte concluzii ...................................................................................
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP) 

Prof.înv.preşc Ene Raluca Alexandra

  Grăd.”Rază de Soare”,Târgovişte

 NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: A M
 DATA NAŞTERII: 3.x.201x
 DOMICILIUL: TARGOVISTE, , JUDETUL DAMBOVITA
 CLASA / GRUPA: GRUPA MARE “MUGURASII”
 ANUL COLAR: Ș 2020-2021, SEMESTRUL  al II-lea
 Nr. de înregistrare în unitatea colară a planului de servicii individualizat: ș
 DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe -  deficien ele / afectările din certificatul de orientareț

colară i profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul i data eliberării acestui document): ș ș ș TULBURARE DIN SPECTRUL AUTIST COD-349,
grad de handicap GRAV;  NR. 200/05.08.2020

 ECHIPA DE INTERVEN IE :Ț
 C L - PROF. ÎNV. PREŞCOLAR
 ENE RALUCA-ALEXANDRA - PROF. ÎNV. PREŞCOLAR
 S C - PROF. CONSILIER ŞCOLAR
 A M - PROF. LOGOPED
 L E – MAMA

 DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE:

Dezvoltare socio-emotională
 Domeniul Om şi societate- Educaţie pentru societate

Dezvoltarea limbajului, a comunicarii şi a premiselor citirii şi scrierii
 Domeniul Limbă şi comunicare- Educarea limbajului

Dezvoltare cognitivă şi cunoaşterea lumii
 Domeniul Ştiinte - Cunoaşterea mediului şi Activitate matematică
 Domeniul Estetic şi creativ - Educaţie plastică şi Educaţie muzicală
 Capacităţi şi atitudini de învăţare

Dezvoltare fizică, a sanatăţii şi igienei personale
 Domeniul Psihomotric – Educatie fizica
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 Domeniul Om si societate: Activitate practica si gospodareasca

 SCOPUL:
- dezvoltarea sociala si emotionala pentru o buna integrare in activitatea scolara, pentru o buna relationare cu colegii si adultii/ personalul didactic si
nedidactic;
- dezvoltarea limbajului şi a comunicării; formarea priceperilor si deprinderilor de baza in vederea citirii si scrierii;
- dezvoltarea unor abilităţi necesare pentru funcţionarea independentă a copilului 

 OBIECTIVE/ COMPETEN E SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ Ț
 Dezvoltarea motricitatii grosiere i motricitate fină în contexte de viaţă familiareș
 Dezvoltarea conduitei senzorio-motorie, pentru orientarea mi căriiș
 Formarea unor comportamente referitoare la sănătate (nutri ie, îngrijire, igienă personală) i practici privind securitatea personalăț ș
 Sa interac ioneze cu adul ii i cu copiii de vârste apropiateț ț ș
 Formarea unor comportamente prosociale, de acceptare i de respectare a diversită iiș ț
 Dezvoltarea imaginii de sine
 Formarea autocontrolului i a expresivitatii emo ionaleș ț
 Dezvoltarea curiozitatii, a interesului pentru învă areț
 Finalizarea sarcinilor i a ac iunilor (persisten ă în activită i)ș ț ț ț
 Sa inteleaga si sa transmita mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
 Formarea premiselor citirii i scrierii, în contexte de comunicare cunoscuteș
 Formarea unor reprezentări matematice elementare, pentru rezolvarea de probleme i cunoa terea mediului apropiatș ș

 DURATA planului de intervenţie personalizat: Semestrul al II-lea, an scolar 2020-2021
Data elaborarii PIP: 15.02.2021
Data revizuirii PIP:  26.05.2021

STRUCTURA PLANULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT:

Nr.
crt.

OBIECTIVE
OPERAŢIONAL

E

CON INUTULȚ
ACTIVITĂ ILORȚ

STRATEGII DE TERAPIE
ŞI RECUPERARE

PERIOADA 
DE 

INTERVENŢIE

EVALUARE ŞI APRECIEREA
EVOLUŢIEI

INDICATORI
METODE ŞI

INSTRUMENTE DE
EVALUARE

1 -sa enumere 
animalele salbatice 
din Romania, cu si 
fara suport intuitiv
-sa descrie, in 
cuvinte simple, 

-Animalele in timpul 
iernii!

S1 -conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
jocul 
-imagini  cu  animale
salbatice din Romania, PPT,
povesti  poezii,  ghicitori

08.02.2021 - 
12.02.2021

-Răspunde  corect  la
întrebări  simple  pe
temele propuse

-Utilizează  corect
cuvintele  în  contexte

-Chestionarea directă 
(întrebări simple şi la 
obiect);

-Fişe de munca 
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cum se pregatesc 
animalele salbatice 
pentru a supravietui
in anotimpul iarna, 
cu si fara suport 
ilustrativ
-sa descrie 
fenomene specifice 
iernii, pregatirea 
oamenilor pentru 
iarna, imbracaminte
si incaltaminte 
specifica iernii
-sa identifice oral, 
pe baza unor 
imagini, sporturile 
specifice iernii

-sa identifice, pe 
baza unor imagini, 
aspecte specifice 
primaverii: 
sarbatori, 
fenomene, 
activitatile 
oamenilor, flori, 
legume timpurii etc
-sa o descrie pe 
mama
-sa enumere activitatile
mamei in familie si 
instrumentele/obiec-
tele pe care le foloseste
-sa denumeasca 
satul bunicilor

- Iarna pe pamant!

- Sporturi de iarna!

- In asteptarea 
primaverii-Martisor alb-
rosu…

- La multi ani, mamico!

despre animale salbatice
-fise de lucru diferentiat

-conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
jocul, Turul galeriei
-imagini  specifice
anotimpului  iarna,  PPT,
povesti,  poezii  si  ghicitori
despre iarna
-fise de lucru diferentiat

-conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  jocul,
povestirea, 
-imagini cu sporturi de iarna,
PPT, materiale video
-fise de lucru diferentiat
-conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  jocul,
povestirea, auditia muzicala, 
-imagini  specifice  primaverii
PPT, materiale video, povesti,
poezii,  ghicitori  despre
primavara
-fise de lucru diferentiat

-Conversatia,  demonstratia,
povestirea,  auditia  muzicala,
jocul, metoda “Ciorchinele”
-imagini  cu  activitatile
mamei/  instrumente  folosite,

15.02.2021 - 
19.02.2021

22.02.2021 - 
26.02.2021

01.03.2021 - 
05.03.2021

08.03.2021 - 
12.03.2021

cunoscute
-Înţelege  şi  respectă
cerinţele unui adult

-Intelege si  transmite
mesaje logice

-Comunică  spontan,
participând  la
cântece,  poezii,
poveşti,  jocuri
didactice,  jocuri  de
rol, jocuri de miscare,
distractive

-Participă la jocuri şi
permite prezenţa altor
copii;

-Interacţionează
adecvat  sau  minimal
cu  copiii  de  aceeaşi
vârstă;

-Isi asteapta randul

-Accepta sa realizeze
sarcina primita si s-o
finalizeze  (macar
partial)

-raspunde  formuland
propozitii simple

-denumeste,
enumera,  descrie  in

independenta (sarcini 
diferentiate)

-Observarea 
sistematica a 
comportamentului;

-Produsele activităţii;

-Intărirea pozitivă si 
imediata a rezultatelor

-Conversa ia de ț
verificare

-Chestionarea orală

-Aprecierea orală

-Evaluare prin probe 
scrise si practice

-Concursuri pe diverse
teme

-interevaluarea
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-sa descrie aspecte 
specifice satului: 
case, gradini, strazi,
institutii, activitatile
oamenilor

-sa recunoasca 
genuri diferite de 
muzica pe baza 
unor instrumente, 
alte aspecte 
specifice

-sa enumere 
cumparaturile 
facute din diverse 
tipuri de magazine: 
librarie, cofetarie, 
brutarie, farmacie, 
supermarket etc
-Sa participle la 
jocuri de rol
-sa descrie obiceiuri
si ritualuri specifice
sarbatorii Pastelui

-sa descrie aspecte 
ale vremii de afara, 
pe baza unor 
imagini

-sa identifice oral, 

- Satul!

- Muzica

- La cumparaturi…

- Traditii si ritualuri de 
Paste!

PPT, materiale video, povesti,
poezii, ghicitori
-fise de lucru diferentiat
-Conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
auditia muzicala, jocul
-imagini  cu  aspecte  din  sat,
portul  popular,  instrumente
populare,  activitatile
oamenilor  de  la  sat,  PPT,
materiale  video,  povesti,
poezii, ghicitori
-Fise de lucru diferentiat
-Conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
auditia muzicala, jocul
-fragmente  muzicale  din
diverse  genuri,  instrumente
musicale,  materiale  video,
PPT

15.03.2021 - 
19.03.2021

22.03.2021 - 
26.03.2021

29.03.2021 - 
01.04.2021

05.05.2021-
07.05.2021

cuvinte  simple
diverse  obiecte,
fenomene,
anotimpuri, persoane,
activitati

-completeaza  un  sir
logic  simplu,  cu
sprijin

-descrie  piese
geometrice, cu sprijin

-recunoaste  marimi:
mare-mic, lung-scurt,
gros-subtire,  culorile,
pozitiile  spatiale,  cu
si fara sprijin

-autoevaluarea

-Turul galeriei

-evaluarea in perechi

S1 -Conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
jocul
-imagini cu diverse magazine
si  marfurile  lor;  jucarii,
bancnote de jucarie, mobilier,
PPT, materiale video, povesti,
ghicitori

-Conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
jocul
-imagini cu obiceiuri de Paste,
materiale pentru incondeierea
oulor,  PPT,  materiale  video,
povesti, poezii, ghicitori

-raspunde la intrebari
referitoare  la
continutul  povestilor
vizionate,  facand
dovada  ca  a  inteles
mesajul acestora

-  formuleaza
propozitii simple pe 
baza unor imagini 
date

-desparte in silabe
cuvinte date

-identifica sunetul 

-Chestionarea directă 
(întrebări simple şi la 
obiect);

-Fişe de munca 
independenta (sarcini 
diferentiate)

-Observarea 
sistematica a 
comportamentului;
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pe baza unor 
imagini, steagurile 
specifice tarilor din 
U.E., obiceiurile, 
mancaruri 
specifice, institutii 
celebre etc.

-sa enumere 
mijloace de 
transport terestre, 
aeriene, maritime si
alte aspecte legate 
de aceste mijloace
-sa descrie aspecte 
specifice orasului: 
denumire, strazi, 
blocuri, parcuri, 
institutii

-sa descrie 
fenomene specifice 
verii, activitatile 
oamenilor, flori, 
fructe, legume de 
vara

-sa rezolve cu 
sprijin sau fara 
sarcinile din fisele/ 
probele de evaluare
orala, scrisa, 

- Cum e vremea astazi?

- Uniunea Europeana!

-Cu ce calatorim?

-In oras!

-Vara!

-Conversatia, exercitiul, jocul
-jetoane  cu  fenomene  meteo
diverse,  PPT,  povesti,
ghicitori, PPT

-Conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
jocul
-imagini cu steaguri, institutii,
costume specifice, mancaruri,
evenimente specifice unor tari
din  U.E.,  PPT,  materiale
video
-fise de lucru diferentiat
-Conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
jocul
-imagini  cu  mijloace  de
transport,  PPT,  materiale
video, povesti, ghicitori
-fise de lucru diferentiat
-Conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
jocul
-imagini cu aspecte specifice
unui  oras:  strazi,  blocuri,
parcuri,  institutii  etc.,  PPT,
materiale  video,  ghicitori,
povesti
-fise de lucru diferentiat
-Conversatia,  exercitiul,
demonstratia,  povestirea,
jocul
-imagini  cu  aspect  de  vara:
fenomene,  flori,  legume,
fructe,  activitatile  oamenilor,

10.05.2021-
14.05.2021

17.05.2021 - 
21.05.2021

24.05.2021-
28.01.2021

31.05.2021-
04.062021

07.06.2021-
11.06.2021

initial, final, sunetele 
dintr-un cuvant dat

-memoreaza si recita 
poezii scurte

-numera in limitele 1-
10

-recunoaste cifrele 1-
10
-Calculeaza cu 
ajutorul obiectelor 
adunari si scaderi cu
1-2 unitati, in 
limitele 1-10
-traseaza semne 
grafice, dupa model 
dat

-traseaza litere mari 
de tipar, cifrele 1-10

-picteaza utilizand 
anumite culori, 
tehnici de lucru 
invatate, cu sprijin si 
fara

-realizeaza lucrari 
practice, respectand 
operatiile de lucru, 
etapele de lucru, cu 
sprijin si fara

-executa exercitii din 

-Produsele activităţii;

-Intărirea pozitivă si 
imediata a rezultatelor

-Conversa ia de ț
verificare

-Chestionarea orală

-Aprecierea orală

-Evaluare prin probe 
scrise si practice

-Concursuri pe diverse
teme

-interevaluarea

-autoevaluarea

-Turul galeriei

-evaluarea in perechi
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practica

-La sfâr it de grupă mare ș
(evaluare finala)

-Planuri de vacan ă!ț
(evaluare finala)

PPT, materiale video, povesti,
poezii, PPT
-conversatia,  exercitiul,  jocul,
munca independenta
-Fise de evaluare, probe orale
si practice

14.06.2021-
18.06.2021

21.06.2021-
25.06.2021

complexul de 
dezvoltare 
armonioasa, unele 
deprinderi motrice 
simple (sarituri, 
alergare, mers, 
tractiune si 
impingere, aruncarea 
mingii la tinta etc)

-executa miscarile 
sugerate de textul si 
ritmul unei melodii, 
ale unor jocuri de 
miscare si distractive
-reproduce, in 
cuvinte simple 
fragmente din 
povesti, poezii
-canta in grup sau cu 
educatoareacantece 
scurte, respectand 
linia melodica (macar
partial)

         Director,
 Prof. C A
                      
Semnătură: 

Data: 26.05.2021

Întocmit,
Numele i prenumele: ș

 prof. ENE RALUCA-ALEXANDRA
Specialitatea: profesor invatamant prescolar

Semnătură:
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Raport individualizat de activitate colarăș

pentru elev cu cerin e educative specialeț

prof. Cozma Iuliana
coala Gimnazială Nr. 3, MangaliaȘ

Numele şi prenumele beneficiarului:  B. A. R., clasa a VIII-a 
coala Gimnazială Nr.3, MangaliaȘ

Clasa: a VIII-a  / An colar: 2020/ 2021ș
Prof.: Cozma Iuliana

  Problemele cu care se confruntă elevul (rezultatele evaluării complexe):
  În perioada 20 septembrie 2020 – 10 octombrie 2020 am desfăşurat evaluarea iniţială, în urma căreia am 
constatat:
- prezintă intelect liminar;
-prezintă probleme logopedice, exprimare greoaie;
-este rezervat;
-vocabular redus, posibilităţi de exprimare reduse; vorbire ezitantă, comunică mai mult prin scris;
-memorie mecanică, sunt necesare multe exerciţii de memorare pentru fixarea unui material;
-operaţiile gândirii sunt slab dezvoltate;
-imaginaţia este medie;
-citeşte lent şi foarte încet;
- operează cu câteva concepte chimice;
-este rezervată, puţin comunicativă;

 La evaluarea iniţială a obţinut nota 5 deoarece  deţine foarte pu ină informaţie de specialitateț
 Prin programul de intervenţie personalizat îmi propun un progres al elevei B. A. R.
 La evaluarea finală a obţinut un progres, urcând la nota 6, reuşind să dobândească mai multe informaţii din 
domeniul chimiei.

          DIRECTOR,                                PROFESOR,         
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Programul de interven ie personalizat pentru elevul B. A. R., clasa a VIII-a ț

Problemele cu care se confruntă elevul B. A. R.:
- tulburare mixtă de abilităţi şcolare;
- tulburare anxioasă, anxietate socială.

Domeniul de interven ie: ț Chimie

Competen e specificeț Con inuturiț
Metode şi mijloace

de realizare
Perioada de
interven ieț

Criterii minimale de apreciere a
progreselor

Metode iș
instrumente de

evaluare

Explicarea unor fenomene, 
procese, procedee întâlnite în viaţa
de zi cu zi .

Investigarea unor reac ii chimice ț
în contexte cunoscute.

Utilizarea simbolurilor i ș
aterminologiei specifice chimiei 
pentru reprezentarea elementelor, 
substan elor i a ecua iilor ț ș ț
reac iilor chimice.ț

Rezolvarea de probleme ce 
prezintă caracter practic, teoretic iș

Formule chimice.
Calcule pe baza 
formulelor  
chimice.

-conversaţia
-explicaţia
-jocul didactic

Septembrie-
Octombrie 
2020

-să stabilească formulele chimice 
ale substanţelor chimice;
- să calculeze masele molare ale 
substanţelor compuse;
- să aplice corect formula de calcul 
a numărului de moli.

-Evaluare ini ială ț
prin probe: orale şi 
scrise

-Observarea 
sistematică 
( probe orale, fişe de
lucru)

-Aprecieri 
stimulative

-Valorificări 
pozitive

Transformări 
chimice ale 
substan elorț

-conversaţia
-explicaţia
- jocul didactic

Noiembrie - 
Decembrie 
2020
Ianuarie - 
Martie 2021

- să utilizeze corect limbajul 
specific chimiei în mesaje orale sau 
scrise;
-să identifice reprezentanţi ai 
diferitelor clase de substanţe;
- să clasifice reac iile chimiceț
- să scrie corect ecua iile diverselor ț
reac ii chimice;ț
- să identifice reactan ii i produ ii ț ș ș
ecua iilor reac iilor chimice;ț ț
- să dea exemple de utilizări ale 
tipurilor de reac ii chimice studiateț

Calcule 
stoechiometrice pe

-conversaţia
-explicaţia Aprilie 2021

- să rezolve cerin e care includ ț
randamentul sau concentra ia ț
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aplicativ.

Identificarea avantajelor utilizării 
unor substan e/procese chimice ț
studiate sau/ i a factorilor de risc ș
asocia i utilizării unora dintre ț

baza ecua iilor ț
reac iilor chimiceț

- algoritmizarea
- jocul didactic

procentuală.

-Probă de evaluare 
scrisă

Importan a ț
chimiei în via a ț
noastră - conversa iaț

- explica iaț
- dezbaterea

Mai – Iunie 
2021

- să cunoască rolul combustibililor 
precum i efectele utilizării acestoraș
asupra mediului înconjurător;
- să enumere reac ii de neutralizare ț
cu importan ă practică;ț
- să cunoască ionii metalici cu 
ac iune toxică asupra organismelor ț
vii;
- să enumere surse de poluare a 
mediului înconjurător precum i ș
metode de prevenire a poluării 
mediului înconjurător
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Raport individualizat de activitate colarăș
pentru elev cu cerin e educative specialeț

Sasu Mihaiela
coala Gimnazială Nr.3 MangaliaȘ

Numele i prenumele beneficiarului:  U. Y., clasa a VIII-aș

  Problemele cu care se confruntă elevul (rezultatele evaluării complexe):
  În perioada 20 septembrie  – 15 octombrie  am desfă urat ș evaluarea ini ialăț , în urma căreia am constatat:
-este rezervat;
-nu cunoa te toate datele despre universul său de cunoa tere;ș ș
- î i adaptează răspunsurile cu ajutorul profesorului;ș
-vocabular redus, posibilită i de exprimare reduse; vorbire ezitantă, încetinită;ț
-în scris apar omisiuni i înlocuiri de litere;ș
-deficit de men inere a aten iei concentrate;ț ț
-memorie mecanică, sunt necesare multe exerci ii de memorare pentru fixarea unui material;ț
-rezolvă cu ajutorul profesorului cerin ele;ț
-opera iile gândirii sunt slab dezvoltate;ț
-imagina ia este medie;ț
-uneori este pasivă, a teaptă să fie solicitată la lec ie;ș ț
-nu scrie corect cuvintele care cuprind grupuri de litere;
-cite te lent, fără a respecta semnele de punctua ie, cu intona ie necorespunzătoare, cu ritm rar,; ș ț ț
- operează cu câteva concepte fizice;
-este rezervată, pu in comunicativă;ț
-deficit de auz.

 La evaluarea ini ială a ob inut nota 6 deoarece  de ine pu ină informa ie de specialitate.ț ț ț ț ț
 Prin programul de interven ie personalizat îmi propun un progres al elevei U.Y.ț
 La evaluarea finală a ob inut un progres, urcând la nota 7, reu ind să dobândească mai   multe informa ii din ț ș ț
domeniul fizicii.
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Programul de interven ie personalizatț
Problemele cu care se confruntă elevul UY:
- deficien ă mentală u oară,ț ș
- tulburare hiperkinetică,

Domeniul de interven ie: ț Fizică
Semestrul I

Competen e specificeț Con inuturiț
Metode i mijloaceș

de realizare
Perioada de
interven ieț

Criterii minimale de apreciere a
progreselor

Metode iș
instrumente de

evaluare
Protec ia propriei persoane, a ț
celorlal i i a mediului înconjurătorț ș

Cunoa terea ș iș  în elegerea ț
fenomenelor fizice, a 
terminologiei, a metodelor 
specifice domeniului; explicarea 
func ionării i utilizării unor ț ș
produse ale tehnicii întâlnite în 
via a de zi cu ziț

Investigarea tiin ifică ș ț
experimentală i teoreticăș

Rezolvarea de probleme practice iș
teoretice prin metode specifice

Comunicarea  folosind  limbajul
tiin ificș ț

Unită i de măsură ț
pentru temperatură
Instrumente de 
măsură pentru 
temperatură
Termometrul 
medical

-conversa iaț
-explica iaț
-jocul didactic
-plan e cu imaginiș
-ppt

Septembrie-
Octombrie 

-să recunoască termometrul
-să recunoască fenomenele termice 
din natură
- să recunoască stările de agregare
-să recunoască în activitatea practică
fenomenele studiate 

-Evaluare ini ială ț
prin probe: orale i ș
scrise
-Observarea 
sistematică 
( probe orale, fi e ș
de lucru)
-Aprecieri 
stimulative
-Valorificări 
pozitive
-Probă de evaluare 
scrisă

Evaporarea
Fierberea
Condensarea

-conversa iaț
-explica iaț
-ppt

Noiembrie -să recunoască tipurile de fenomene 
termice
- să clasifice tipurile de mi căriș

Topirea
Solidificarea

-conversa ia ț
euristică
-plan e cu imaginiș

Decembrie - utilizarea corectă a termenilor 
limbajului specific fizicii în mesaje 
orale sau scrise

Compararea 
temperaturilor

-conversa iaț
-expunerea
-povestirea
-ppt
-imagini cu diverse 
instrumente de 

Ianuarie - să realizeze  experimente simple, 
individual sau în grup, pentru 
determinarea unor  temperaturi 
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măsură

  Semestrul al II-lea

tiin ificș ț Reflexia luminii
Refrac ia luminiiț
Ochelari 

-expunerea
-povestirea
-ppt
-imagini cu 
diverse iluzii 
optice

eclipsele

-să formuleze observa ii proprii ț
asupra fenomenelor studiate
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PROGRAM  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT

                           Bedő Hilda Ágnes

coala Gimnazială Ș “Molnár Józsiás” Targu Secuiesc

1. DATE FAMILIALE
Numele părin ilor / tutorilor                                             ț
Ocupa ia părin ilor / tutorilorț ț
Tata: K. E. P.                                  Tata: întreprinzător                             
Mama: K. L.                                   Mama: func ionară           ț
Domiciliul: Turia
Constela ia familialăț
Fra i: 1 frate geamăn                    Surori: --ț
Al câtelea copil născut este: primul
Situa ia structurală a familieiț
Tipul de familie (organizată, dezorganizată): organizată – părin i căsători iț ț
Condiţii materiale (spa iu de locuit, venitul lunar): condi ii buneț ț
Orientarea religioasă: catolică
Climatul familial
Rela iile dintre părin i: rela ii normaleț ț ț
Rela iile dintre părin i şi copii: rela ii normaleț ț ț
Rela iile dintre fra i: normalăț ț
Atitudinea părin ilor fa ă de copilul în cauză (integrat): aten ie maximă, dorin a de a progresaț ț ț ț
Influen e ale unor factori extrafamiliali (rude, prieteni): influen e beneficeț ț
2. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE FIZICĂ
Starea la na tere: normalăș
Boli cronice (handicapuri): nu este cazul
Dezvoltarea fizică actuală: normală
3. SITUAŢIA ŞCOLARĂ
Debutul şcolar în institu ie: 2003ț
Traseul educaţional: grădini ă, şcoală generală     ț
Situa ii de e ec şcolar (repeten ii):--.ț ș ț
Comportamentul în colectiv: prietenos, executant
Atitudinea fa ă de activităţile colare: interes fluctuantț ș
Aptitudini deosebite (talente, îndemânări): capacitate motrică dezvoltată
Deprinderi  deficitare:  incapacitatea  de  a  realiza  opera ii  logice  complete,  de  a  trage concluzii,  de  a  prevedeț
consecin ele unor fenomene, gândire concretă, disgrafie, dislexieț
Tulburări de comportament manifestate frecvent: nu este cazul
Abateri disciplinare grave: --
Forma de integrare            
Monitorizare:      DA              
Interven ie directă profesor: ț DA
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DISCIPLINELE / DOMENIILE  de interven ieț
Disciplina/
domeniul Nivelul de debut constatat Obiective propuse

Engleză

 nu  citeşte  corect,  coherent  şi
expresiv texte cunoscute

 în scris  apar omisiuni,  inversiuni  şi
înlocuiri de grafisme

 greşeli  de  realizare  a  acordului
gramatical

 nu respectă ortografia şi punctuaţia 
într-un text dat.

 să-şi formeze şi să-şi 
dezvolte deprinderi de citire 
corectă, în ritm propriu a 
unor cuvinte, propozi ii, ț
texte de mică întindere;

 exersarea şi îmbogăţirea 
vocabularului prin utilizarea 
corectă a unor cuvinte / 
expresii;

 să-şi dezvolte abilităţile de 
exprimare orală corectă şi 
coerentă;

Integrarea în
grupul şcolar

• toleran ă scăzută la frustrăriț
• sociabilitate redusă
• feed-back pozitiv în situa iile de ț
individualizare a sarcinilor de învă areț

• cre terea nivelului de ș
integrare în comunitatea coliiș

Sarcini ale membrilor echipei de caz, al profesorului:
Identificarea modalită ilor de comunicare eficientă pentru o mai bună în elegere a mesajelor ascultate i scrise.ț ț ș

Adaptări
Interven iaț

Personalizată Asupra contextului

Engleză Familie 
Cadru didactic

Colectiv

Curriculum

La clasa a V. la Engleză se va 
pune accentul pe 

 Îmbunătă irea ț
comprehensiunii textelor 

 Îmbogăţirea vocabularului
 Dezvoltarea capacită ii de ț

exprimare orală 
 Gramatică (verbul, 

pronumele, cuvinte de 
legatură etc.)

Să fie con tien i de ș ț
problemele pe care 
le întâmpină 
copilul, să ajute la 
integrarea în coalăș
i societateș

Să fie sensibiliza i de ț
problemele elevului, 
să aibă o atitudine 
pozitivă în integrarea 
lui în grup.

Sarcini • promovarea interferen ei ț Să monitorizeze 
permanent 
învă area, să ț
ajute la nevoie cu
explica ii, să ină ț ț
legătura cu 
coala.ș

Să manifeste aten ie ț
sporită la problemele 
pe care le întâmpină 
elevul, să ajute cu 
explica ii, exerci ii  ț ț
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Strategii/
Metode

 recompensarea socială, 
lucru pe grupe, întărirea 
pozitivă, modelarea 
comportamentală, 
explicatia, demonstra ia    ț

Comunicare permanentă coală-familieș

Planificări pentru perioada octombrie – decembrie 

Adaptări
Interven iaț

Personalizată Asupra contextului

Engleză Familie 
Cadru didactic

Colectiv

Curriculum

Communicative Areas:
 Asking and giving personal 

information;
 Describing people;

Asking and talking about school 
timetable;

 Talking about different types of 
holidays;

Grammar:
 To be – Simple Present;
 Have got/ some/any/no;
 Must – expressing obligation

Vocabulary Areas:
 Names and addresses;
 Greetings.
 Family relationships;
 Words referring to Christmas;
 School subjects

În elegerea ț
problemelor, 
facilitarea integrării
în grup.

Atitudine pozitivă fa ă ț
de elev i problemele peș
care le întâmpină el.

Sarcini
 Să-şi adapteze vorbirea la 

diferite situaţii de comunicare în
funcţie de partenerul de dialog ;

Să monitorizeze i ș
să ajute învă area.ț
Să ină legătura ț
cu coala.ș

Să fie atentă la 
problemele ce apar din 
cauza neîn elegerii, să ț
explice la nevoie, să 
exerseze în plus cu 
elevul

Strategii/
Activităţi de

învăţare
adaptate

 exerci ii de transcriere/ copiere ț
în lan  sau selectivă a diferitelor ț
forme de verbe

 exerci ii de selectare dintr-o listăț
dată anumite cuvinte după un 
criteriu dat/ cu/ fără model

 exerci ii de alcătuire a unor ț
enun uri, după model pentru a ț
utiliza cuvinte în diverse 

Comunicare permanentă coală-familieș
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contexte;
 exerci ii de transcriere a ț

cuvintelor indicate din 
vocabular

 exerci ii de alegere aț
răspunsurilor corecte, din itemi 
cu dublă intrare, cu ajutorul 
unui model dat

Planificări pentru perioada februarie – aprilie 

Adaptări
Interven iaț

Personalizată Asupra contextului

Engleză Familie 
Cadru didactic

Colectiv

Curriculum

Communicative Areas:
 Inviting people to do things;
 Giving information;
 Expressing possibility;
 Saying what you want.
 Expressing likes and dislikes
 Describing people;
 Expressing likes.

Vocabulary Areas:
 Terms referring to sports;
 Words describing weather
 Emotions & feelings

Grammar:
 To be – simple Past;

Să fie con tien i de ș ț
problemele pe care le
întâmpină copilul, să 
ajute la integrarea în 
coală i societateș ș

Să fie sensibiliza i deț
problemele elevului, să

aibă o atitudine
pozitivă în integrarea

lui în grup.

Sarcini • promovarea interferen ei ț

Să monitorizeze i să ș
ajute învă area.ț
Să ină legătura cu ț
coala.ș

Să fie atentă la 
problemele ce apar din
cauza neîn elegerii, să ț
explice la nevoie, să 
exerseze în plus cu 
elevul

Strategii/
Activităţi de

învăţare
adaptate

• folosirea tablei interactive
• folosirea manualului interactiv
 exerci ii de alegere a sensurilor ț

unor cuvinte, după model/sau din
răspunsurilor cu alegere dublă

 exerci ii de alcătuire a unor   ț
enun uri, după model pentru a ț
utiliza cuvinte, în diverse 
contexte.

 exerci ii de sinonimie/ antonimie,ț
cu o listă de cuv. dată/ după 

Comunicare permanentă coală-familieș
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model, sau prin cunoa tere, ș
gruparea, clasificarea cuv.

 exerci ii de recunoa tere,ț ș
clasificarea, gruparea, după model
a verbelor

 exerci ii de completare a ț
propozi iilor lacunare cu o listă deț
verbe dată

Planificări pentru perioada martie – iunie 

Adaptări
Interven iaț

Personalizată Asupra contextului

Engleză Familie 
Cadru didactic

Colectiv

Curriculum

Communicative Areas:
 Describing people;
 Expressing likes.
 Asking and talking about general 

truths;
 Asking and talking about units of 

food and prices.
 Asking and talking about sports 

Vocabulary Areas:
 Emotions & feelings
 Extinct animals;
 Names of planets.
 Sports and Games
 Entertainment.

Grammar:
 Which do you prefer? Who, Where,

Why, Who, What?
 How much are these?
 Verbs

În elegerea ț
problemelor, 
facilitarea integrării
în grup.

Atitudine pozitivă fa ăț
de elev i problemele peș

care le întâmpină el.

Sarcini • promovarea interferen ei ț

Să monitorizeze i ș
să ajute învă area.ț
Să ină legătura cuț
coala.ș

Să fie atentă la 
problemele ce apar din 
cauza neîn elegerii, să ț
explice la nevoie, să 
exerseze în plus cu 
elevul

Strategii/
Activităţi de

învăţare
adaptate

 exerci ii de citire în ritm propriu a ț
unor litere, silabe, cuvinte, 
propozitii, texte scurte

 exerci ii de completare propozi ii/ ț ț
răspunsuri lacunare

Comunicare permanentă coală-familieș
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 exerci ii de coresponden ăț ț
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Programă şcolară adaptată pentru disciplina

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Clasa a II - a

                                                                                                                   Prof. înv. primar Hreniuc Daniela

                                                                          coala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” BârladȘ

Competenţe generale 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

1.1.Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate 

- selectarea unor enunţuri/imagini corespunzătoare subiectului unui text audiat; 

-  alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de variante

date;

- audierea unor scurte emisiuni informative accesibile copiilor. 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat 

- identificarea personajelor dintr-un text audiat; 

- identificarea enunţurilor adevărate/false referitoare la textul audiat; 

- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale acţiunii textului audiat; 

- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor acestora; 

- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat; 

- intuirea structurilor corecte sau incorecte dintr-un enunţ oral.  

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate 

- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor; 

- identificarea vocalelor şi consoanelor în silabe şi cuvinte; 

- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date; 

- formarea unor cuvinte din silabe date; 

- despărţirea cuvintelor în silabe; 

- stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt; 

- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unei silabe/unui sunet.
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 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

-  participarea  la  activităţi  de  tipul  „ce  e  nou  în  lumea  poveştilor”,  în  care  copiii  ascultă  întâmplări/

evenimente/secvenţe din poveşti/basme povestite/citite de copii sau adulţi;

- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a unor filme româneşti/dublate în limba română pentru copii şi

discutarea lor;

- vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea organizării spaţiului/standurilor de carte.  

2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare 

- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un îndemn,

un salut etc.;

- transformarea/completarea unor enunţuri după modele date;

- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind cuvinte date. 

2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic 

- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/sau a unui şir de imagini; 

- identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc.; 

-  jocuri de rol: „La secretariatul şcolii”; „La casa de bilete”, „La bibliotecă” etc., cu respectarea normelor de

adresare civilizată. 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare 

- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin în condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral; 

- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire, corespunzătoare unui anumit context; 

- identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri,

în cadrul unor jocuri de grup. 

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine 

- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi susţine afirmaţiile; 

- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii date; 

- participarea la serbări şcolare. 

3.Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut 

- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri, enunţuri, texte scurte etc.; 

- autocorectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/propoziţia citit(ă) nu are sens; 

- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau simboluri. 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut 
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- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit; 

- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit. 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri, în contexte cunoscute 

- asocierea unor fapte/evenimente/lucruri din universul apropiat cu fragmente de text/simboluri/desene/ gesturi; 

-  parcurgerea  unor  trasee  semnalizate  cu  ajutorul  unor  simboluri  convenţionale  sau  inventate   („În  căutarea

comorii”, „Drumurile viitorului” etc.). 

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei 

-  realizarea  unui  jurnal  personal  de  lectură  în  care  să  fie  înregistrate  titlul  şi  personajele  din  basmele/

poveştile/povestirile citite sau transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.; 

- vizite la muzee şi case memoriale. 

4.Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare

- copieri şi transcrieri de litere, silabe, cuvinte, propoziţii; 

- autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, prin compararea cu un model; 

- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a spaţiului

între cuvinte. 

 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază 

- scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe; 

-  folosirea  convenţiilor  limbajului  scris  (scrierea  cu  majusculă/cu  alineat,  utilizarea  corectă  a  semnelor  de

punctuaţie); 

- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text; 

- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme familiare/care prezintă interes. 

4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale 

- completarea unui jurnal personal sau al clasei, folosind desene, decupaje şi enunţuri scurte; 

- crearea unor liste de cuvinte/idei legate de o temă propusă. 

 

B. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

Comunicare orală (ascultare, vorbire, interacţiune) 

Acte de vorbire: a se prezenta şi a prezenta pe cineva, a identifica un obiect/o persoană/un loc, a cere şi a da

informaţii, a formula o idee/o părere/o opinie/o solicitare 

Cuvântul. Propoziţia/Enunţul 

Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu 

Dialogul 
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Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre: şcoală, familie şi locuinţă, colegi, igiena clasei şi a locuinţei

Reguli de vorbire eficientă: elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate (salutul, prezentarea,

formularea unei cereri, ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt) 

Forme ale discursului oral 

Descrierea unui obiect, fenomen sau a unei persoane 

Reguli ale discursului oral 

Acord de număr şi gen, fără terminologie 

Citire/lectură

Cartea 

Cuprinsul unei cărţi 

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

Alfabetul limbii române 

Citirea cuvintelor, enunţurilor

Propoziţia/enunţul (fără teoretizări) 

Scriere/redactare 

Alfabetul limbii române 

Literele mici şi mari de mână 

Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

Ortografia 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana m înainte de b şi p 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua, uă (fără terminologie), 

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele â sau î, x 

Punctuaţia 

Semnul exclamării 

Virgula (în vocativ şi enumerare) 

Organizarea textului scris 

Scrierea pe liniatură tip II şi dictando 

Scrierea funcţională 

Copieri  

Transcrieri  

Dictări (litere, silabe, cuvinte, propoziţii).
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Elemente de construcţie a comunicării 

Vocabular 

Cuvântul 

Cuvinte cu sens asemănător 

Cuvinte cu sens opus 

Sunetele limbii române. Vocale şi consoane 

Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând 

Propoziţia/enunţul (fără teoretizări)

MODALITĂŢI DE EVALUARE

▪evaluare permanentă pe tot parcursul anului;

▪fişe de lucru, fişe de evaluare, chestionare orală, dictări, probe de evaluare sumativă pe baza cărora se obţin

calificative: I,S,B,FB;

▪portofoliul elevului.
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

CHIMI LIU SIMONA IONELAȘ
CENTRUL JUDE EAN DE RESURSE I ASISTEN Ă EDUCA IONALĂ SĂLAJȚ Ș Ț Ț

Numele şi prenumele copilului: 
Data naşterii: 
Clasa:

coala:Ș
Date despre familie: 
Data realizării PIP:

I. NECESITĂŢI SPECIFICE ALE COPILULUI

– Asigurarea  resurselor materiale necesare pentru a avea acces, a se integra şi a frecventa unitatea de învăţământ la 
este înscrisă :
- rechizite şcolare (ghiozdan, caiete, penar, liniar, creioane, stilou, trusă matematică, materiale pentru lucru 
manual, etc)

– - acces la cărţi, dicţionare, culegeri, materiale informative
– Respectarea normelor de igienă corporală şi vestimentară

- asigurarea de cosmetice şi accesorii necesare igienei proprii(periuţă şi pastă de dinţi, unghieră, prosop, papuci de
interior, deodorant, săpun, etc.)

– Sprijinul în efectuarea responsabilităţilor şcolare
– Climat pozitiv pentru o dezvoltare optimă

II. RESPONSABILITĂŢIILE FAMILIEI / REPREZENTANTULUI LEGAL

– Îndeplinirea responsabilităţilor legate de îngrijirea, securitatea şi educaţia copilului
– Asigurarea unui climat familial favorabil dezvoltării armonioase a copilului
– Menţinerea legăturii cu şcoala
– Colaborarea cu personalul colii (cadre didactice, consilier colar)ș ș
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniul protecţiei copilului

III. ARIA DE INTERVENŢIE

– Psihologic
– Educaţional

Obiective Activităţi Metode şi mijloace de Perioada de Evaluare
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realizare intervenţie
1. Dezvoltar

e
personală

2. Dezvoltar
ea  unor
comporta
mente
adecvate
şi
adaptativ
e

3. Însuşirea
unor
metode  şi

● Identificarea 
punctelor tari
şi punctelor 
slabe ale 
propriei 
persoane în 
raport cu o 
situaţie 
problematică

● Identificarea 
cauzelor 
emoţiilor

● Identificarea 
consecinţelor
pozitive şi 
negative ale 
unui 
comportame
nt

● Controlează-
ţi 
impulsurile! 
- dezvoltarea
unor strategii
de control al 
comportame
ntului 
implulsiv

● Comportame
nte şi 
consecinţele 
lor! - 
identificarea 
consecinţelor
unor 
comportame

– fişa de lucru”Puncte 
tari- puncte slabe”

– discuţie în grup

 fişa de lucru „Cum apar
emoţiile?”

 studiu de caz
 discuţie de grup

– fişa de lucru „Dacă – 
atunci – dar...”

– dezbatere
– analiza exemplelor

– discuţie colectivă
– exerciţiu individual
– puneri în scenă ale 

diferitelor situaţii

– fişa de lucru 
„Comportamente şi 
consecinţelor lor”

– studiu de caz
– discuţie de grup

– dezbatere
– discuţie colectivă
– exerciţiu individual
– joc de rol

– fişa de lucru 
„Chestionarul 
abilităţilor de căutare şi
utilizare a informaţiei”

– simulare
exerciţiu individual

Întocmirea  unui
plan sau fişă de
lucru privind  o
situaţie/
problemă  ce
trebuie
rezolvată.

Analiza  relaţiei
dintre gânduri şi
emoţiile  trăite
într-o  anumită
situaţie,  cu
alcătuirea  unei
liste cu privire la
identificarea
unei  emoţii:
gânduri,  trăiri
afective,  reacţii
biologice,
comportamente.

Exemplificarea
unor  consecinţe
pozitive  şi
negative  ale
unui
comportament;
propunerea unor
modalităţi  de
recompensare  a
propriilor
comportamente.

Exemplificarea
unor
comportamente
impulsive  şi
argumentarea
/contraargument
area lor.
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tehnici  de
învăţare
eficientă

4. Dezvoltar
ea
abilităţii
de
explorare
a
ofertelor
educaţion
ale

5. Pregătirea
psihologi
că  pentru

nte

● Mnemotehni
ci – 
adaptarea 
mnemotehni
cilor în 
funcţie de 
disciplină / 
arie 
curriculară

● Ştiu să adun 
informaţii? - 
evaluarea 
abilităţilor de
căutare şi 
utilizare a 
informaţiilor

● „Vreau să 
ştiu mai 
multe 
despre...” - 
culegerea 
informaţiilor 
pentru 
realizarea 
unei lucrări / 
referate pe o 
temă de 
interes

● „Cum 
învăţ?”- 
identificarea 
metodelor de
învăţare 
specifice 
diferitelor 
tipuri de 
materii

– fişa de lucru „Vreau să 
ştiu mai multe despre”

– analiza exemplelor
– dezbatere

– fişa de lucru „Cum 
învăţ?”

– analiza exemplelor
– exerciţiu individual

– exerciţiu individual
– brainstormind
– discuţii colective

– joc de rol
– simulare
– exerciţiu în grup şi 

exerciţiu în grup

Propunerea unor
modalităţi
diferite  de
răspuns  la
diverse situaţii.

Practicarea
conştientă  şi
eficientă  a  unui
tip  de
mnemotehnică
(metodă  de
memorare   a
unui  material)la
o  disciplină  /
arie cirriculară.

Realizarea  unui
plan  de
dezvoltare  a
abilităţilor  de
căutare  şi
utilizarea  a
informaţiei.

Elaborarea unui 
plan de culegere
a informaţiilor 
unei lucrări / 
referat pe o 
anumită temă.
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examene
● „Cum aflu ce

îmi oferă un 
liceu?”- 
identificarea 
modalităţilor
de explorare 
a ofertei 
educaţionale 
la liceelor

● Elemente de 
pregătire 
pentru (un) 
examen

● Randamentul
(tracul) în 
situaţii de 
examene

● Învăţarea 
individuală, 
cu partener, 
în grup

Elaborarea unei 
liste cu sarcini la
două tipuri de 
materii: limba 
română, 
matematică cu 
strategia de 
învăţare pentru 
materiile 
menţionate., 
pentru a 
evidenţia 
asemănările şi 
deosebirile 
dintre metodele 
utilizate pentru 
diferite materii.

Participarea  la
întocmirea  unei
liste  cu
modalităţi  de
explorare
utilizate  şi
discutarea
utilităţii
acestora.

Atitudinea 
generală în 
condiţiile unui 
examen.
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Plan de acţiune pentru integrarea copiilor cu dizabilită iț

Dragomirescu Rodica, Prof. de Religie
Colegiul Naţional "George Coşbuc", Motru, Gorj 

1. INFORMAŢII DE BAZĂ:
 
Numele elevului: S.S.
Clasa: a VII-a
Diagnostic: Autism infantil,deficienţă de învă are, memorie vizualăț  i auditivă bună.ș
Starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.
Mediul  social: Familie  cu  situa ie  materială  obi nuită/medie,  tatăl  este  angajat  iar  mama  este  înso itoareaț ș ț
copilului, au condi ii medii de trai, sunt foarte interesa i de dezvoltarea copilului i de a frecventa mereu coala.ț ț ș ș
Mai are trei fra i.ț
               
2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:
- orale;
- observaţii curente;
- aplicaţii practice;
- fişe de lucru utilizate la diferite activităţi; 
- probă de evaluare; 
- convorbire individuală şi în grup; 
- observaţia spontană şi dirijată.
 
3. OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Pe termen lung:
-  Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de achiziţie, prin
observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei i colar;ș ș
-  Dezvoltarea  exprimării  orale,  înţelegerea  şi  utilizarea  corectă  a  semnificaţiilor  structurilor  gramaticale  iș
muzicale;
Pe termen scurt:
- Formarea abilităţilor de comunicare;
- Formarea abilităţilor de participare la activită i;ț
- Dezvoltarea capacităţii de scriere i învă are;ș ț
- Participarea la activităţi specifice în plan tehnic–abilită i practice în domeniul muzical;ț
 
4. SCOPURILE PROGRAMULUI:
a. Eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului;
- Educarea exprimării verbale i muzicale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;ș
- Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice;
- Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice domeniului muzical.
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5. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:
 

OBIECTIVE METODE I TEHNICIȘ
MATERIALE
UTILIZATE

- educarea auzului muzical, a 
aten iei vizuale, a analizei auditive iț ș
îmbogă irea vocabularului;ț

- exerci ii pentru formarea priceperilor i ț ș
deprinderilor de pronun ie corectă a ț
cuvintelor/termenilor tehnici;
- exerci ii de formulare a unor propozi ii ț ț
simple cu termenii specifici;
- povestiri după imagini, plan e/desene;ș

- plan eș
- fi e de lucruș
- jocuri de 
construc ii cu cuburiț
din diferite materiale
 

- explicarea i formarea unor ș
deprinderi eficiente de lucru;

- explica ia;ț
- exerci iul/interpretareaț

-carti, reviste, caiete;
-fise de lucru

- sprijinirea copilului în parcurgerea 
materiei în ritm propriu;

- tratarea diferen iată;ț
- activită i complementareț
- activită i practiceț

-plan e ș
-jocuri

- măsuri unitare de sus inere a ț
copilului de către familie;
 

- informarea
- empatia
 
 

-monitorizarea 
succesului prin 
acordarea de 
diplome i alte ș
obiecte

 
 
MIJLOACE: probe de evaluare,  fişe de lucru,  planşe,  jetoane,  jocuri  didactice,  rechizite şi  auxiliare colareș
realizate de profesor, obiecte de uz casnic şi general, produse practice;
 

Obiective
pe termen scurt

Obiective
operaţionale

Activităţi de învăţare
Criterii minimale
pentru evaluarea

progresului

Metode şi
instrume

nte de
evaluare

1. Dezvoltarea 
capacităţii de 
receptare a mesajului 
oral
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- să înţeleagă 
semnificaţia 
globală a 
mesajului oral;
 
- să sesizeze 
intuitiv 
corectitudinea unei
propoziţii 
ascultate;
 
- să distingă 
cuvintele tehnice 
într-o propoziţie 

-exerci ii de scriere a ț
cuvintelor/termeni tehnici
în enun uri;ț
-exerci ii de stabilire a ț
legături între cuvinte i ș
obiecte fizice;
-jocuri de identificare a 
pozi iei silabelor în ț
cuvânt;
-exerci ii de distingere a ț
cuvintelor 
cheie/specifice, dintr-o 
lista de termeni;
-identificarea cuvintelor 

- înţelege semnificaţia
globală a unui text 
scurt, după ascultarea 
acestuia, sau după 
lămuriri 
suplimentare;
 
- formulează 
răspunsuri la 
întrebările puse, 
uneori cu imprecizii, 
corectate la 
solicitarea 
educatoarei;

 
Evaluarea 
orală şi 
scrisă
Aprecieri 
stimulativ
e
Evaluare 
cu mai 
multe 
reveniri
 
 
Evaluări 
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2. Dezvoltarea 
capacităţii de 
exprimare orală
 
 
 
 
 
3. Dezvoltarea 
capacităţii de 
receptare a mesajului 
scris (citirea/lectura)

dată;
- să formuleze clar 
şi corect enunţuri 
verbale potrivite 
unor situaţii date;
 
- să integreze 
cuvintele noi în 
enunţuri;
 
- să identifice 
semne grafice i ș
desene care 
transmit mesaje;
 
- să citească după 
imagini

ce exprima materiale de 
construc ii/nume de ț
încăperi, nume de 
legume, fructe, alimente 
învăţate;
-jocuri de punere în 
coresponden ă a unui ț
cuvânt auzit cu imaginea 
corespunzătoare;
-exerci ii de despăr ire a ț ț
cuvintelor în silabe;
- exerciţii de trasare a 
elementelor grafice;
- exerciţii de scriere a 
unor elemente grafice, 
care sa faciliteze scrierea 
literelor intr-un text 
continuu scurt;

- distinge şi 
delimitează cuvintele 
în propoziţii de două 
cuvinte, rostite clar de
educatoare;
- distinge, după auz, 
silabelele unui termen
specific, dintr-un 
cuvânt dat;
- pronunţă corect, 
cuvântul integral şi pe
silabe,
-  în elege imagini ce ț
exprima obiecte din 
mediul înconjurător şi
se exprima corect, 
formând enunţuri 
clare

curente 
formative
 
 Probe 
scrise 
fişe de 
lucru
probe 
practice

 
Domeniul de intervenţie: Muzică bisericească
 

Elevul  comunică lejer,  fără  dificultă i,  dar  are  mari  probleme în ceea  ce  priveşte  execu ia  corectă  aț ț
semiografiei bizantine, chiar şi cu ajutor uneori. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în
conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, uneori ilizibil, fără a respecta spaţiul
de scris, pierde rândul. Execu ia muzicală slabă provine i din auzul muzical slab.ț ș
 

Obiective
pe termen lung

Obiective
de referinţă

Activităţi de învăţare
Criterii minimale
pentru evaluarea

progresului

Metode şi
instrumente
de evaluare

1.Cunoaşterea şi 
utilizarea 
termenilor 
specifici 
domeniului 
teologic i ș
muzical
 
 
 
 
 
 
 
 

- să intr-un text 
cuvintele ce 
reprezinta termeni 
muzicali;
 
- să compare două 
semne vocalice;
 
- să completeze 
spa iile lacunare ț
aflate într-o fi ă;ș
 
- să scrie numele 
semnelor;
- să enumere după 

- exerciţii de exprimare 
folosind termenii specifici;
- exerciţii de citire a 
cuvintelor ce exprima 
termeni muzicali;
- compararea semnelor de 
grafie vocalică cu cele de 
grafie ornamentală;
- exerci ii de a ezare a ț ș
semnelor în ordine;
- rezolvarea de probleme cu
semne vocalice, temporale 
sau ornamentale;
-ex. de descoperire a unor 
semne ce nu apar in grupei ț

- asociază 
corpurile/obiectele cu 
cuvintele u or de cititș  
- scrie u or cuvintele ce ș
denumesc semne 
vocalice;
-enumeră corect 
semnele vocalice;
- copiază, transcrie şi 
scrie după dictare 
termeni specifici;
-efectuează taieri si 
lipiri de imagini 
sugestive  la fiecare 
grupa de semne;

 
Evaluarea 
orală şi scrisă
 
Aprecieri 
verbale
 
 
 
 
Evaluări 
curente
 
 
Probe scrise, 
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2.Dezvoltarea 
capacităţilor de 
explorare/investig
are
 
 
 
3.Formarea şi 
dezvoltarea 
capacităţii de a 
comunica 
utilizând limbajul 
tehnic

dictare semiografia
generală
-sa asocieze 
semnele în func ie ț
de grupă
 
 
 
- să exploreze 
modalităţi variate 
de combinare a 
semnelor;
 
- să efectueze 
operaţii simple de 
combinare a 
semnelor

respective;
-ex. de asociere a semnelor 
cu diferite grupe;
-ex. – joc pentru 
verbalizarea etapelor de 
interpretare muzicală;
-ex. de lucru la inventarea 
unui sistem muzical

 
- descrie sistemele la 
care sunt folosite 
diferite semne;
 
 
 
-execută probe practice 
de interpretare
 

fişe de lucru:
Colaje
Plan e ș
 
 
 
 
Probe 
practice
 
 

 
Prin acest program am urmărit:
1. dezvoltarea abilităţilor de folosire a semnelor;
2. identificarea corectă a semiografiei;
3. formarea deprinderilor de scriere corectă a cuvintelor ce reprezintă grupe diferite de semne;
4. îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;

BIBLIOGRAFIE:
1. Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale: strategii de educaţie integrată –Iaşi: 

Polirom, 2001.
2. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-  

aprobarea-metodologiei-pentru 
3. https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Dezbatere-Publica/2016/proiect%20modificare  

%20metodologie%20CES.pdf 

Curriculum adaptat
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Profesor : Gîdei Carmen
coala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”- Gala iȘ ț

Numele elevului:  

Şcoala Gimnazială :

Profesor : 

Disciplina : Educa ie muzicalăț

Clasa a VII-a

An şcolar: 2021-2022

Informații despre următoarele domenii de activitate ale elevului :

 Cognitiv

- din punct de vedere al competenţelor şcolare: dificultăţi de învăţare ( întâmpină greutăţi la disciplinele 

umaniste);

- interes în cre tereș  faţă de anul trecut privind activităţile şcolare;

  Emoţional/comportamental

- din punct de vedere psihopedagogic- dificultăţi de concentrare a atenţiei; 

- tulburări u oare de ș comportament ( refuzul de a relaţiona în anumite momente); 

- nu  comunică prea mult cu profesorii;

Fizic/senzorial

 - îşi coordonează gesturile şi mişcările  corespunzătoar unei activităţi de învăţare ;

Informa ii generaleț

       Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic informaţii despre evoluţia

copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală.  Se ocupă în mod deosebit de copil.

Eleva/ul rezolvă parţial sarcinile de lucru.

Dignostic: 

- dificultăţi de învăţare - face faţă  mai greu cerințelor educaţionale; 

-  manifestă interes pentru diferite sarcini de lucru  îndeplinind parțial cerinţele programei şcolare pentru clasa a

VII-a.

-  eleva  a  beneficiat  de  un  program  de  intervenţie  personalizat  în  anii  anteriori.  

 Informa ii educa ionaleț ț  

Evaluare iniţială :  observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, test scris;

Perioada de timp: noiembrie 2021 - iunie 2022

Educa ie muzicalăț

2943



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

Formarea capacită ii de comunicare orală i scrisăț ș

 solfegierea unor fragmente scurte;

 formulare de răspunsuri care să certifice în elegerea textului citit (unde, când,cum,ț

cine?);

 formularea ideilor principale dintr-un subiect al unei opere, operete sau balet;

 rezumare orală i scrisăș ;

 dezvoltarea de propozi ii simpleț ;

 cu ajutorul profesorului, formularea de răspunsuri la întrebări simple;

 scrierea fragmentelor ritmico-melodice simple;

 folosirea semnelor de punctuatie: punctul, semnul intrebarii, semnul exclamării;

 alcatuirea de propozitii; 

 a ezarea corectă a textului în paginăș ;

Puncte tari:

 cântă cursiv aproximativ trei sferturi din fragment ( un progres fa ă de anul trecut când cânta jumătate) ț

deoarece urmărește mai greu;

 cunoaşte mare parte din note în octava centrală; 

 recunoaşte unele lucrări celebre;

 realizează cu ajutor, o parte din sarcinile din manual;

Dificultă i cu care se confruntă elevulț :

- nu reuşeşte încă să-şi construiască un comportament empatic; 

- nu poate rezolva sarcinile şcolare într-un timp optim datorită nivelului de înțelegere și a deficitului de atenţie;
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COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE  clasa a VII-a

1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări muzicale

1.1. Interpretarea vocală individuală sau în grup a  unor cântece la unison.

2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical

2.1 Audierea unor lucrări muzicale identificând anumite elemente de limbaj muzical.

2.2 Compararea fragmentelor audiate, sesizând anumite diferenţe.

3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic

3.1.Identificarea în lucrările interpretate sau audiate a unor elemente de limbaj muzical.
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- omite anumite semne ;

- nu are răbdare să audieze tot fragmentul;

- nu cunoaşte bine semnele grafice și elementele  de analiză muzicală întalnite în cântece;

Domeniul de interven ie ț  : cognitiv –Educaţie muzicală

Obiective pe termen lung :

- interrelaţionare pozitivă cu cel puţin patru colegi de clasă; 

- crearea unui cadru favorabil comunicării în relaţiile cu cadrele didactice; 

- identificarea modalităţilor de dezvoltare a imaginii de sine; 

- participarea la toate activităţile ce i-au fost recomandate; 

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;

- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;

- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura subiectelor anumitor opere);

- dezvoltarea capacităţii de interpretare;

Obiective pe termen scurt :

- să sesizeze corectitudinea  unui enunţ oral;

- să construiască texte orale scurte pe baza unui suport vizual  dat;

- să pronunţe clar şi corect un mesaj;

- să transmită oral mesaje scurte;

- să manifeste cooperare atunci când trebuie să audieze;

- să răspundă la întrebări după ce citeşte un text;

- să scrie după dictare noţiunile predate;

- să cânte expresiv si cursiv;

Metode, procedee, strategii

- exerciţiul, conversaţia, explicaţia,  prezentarea sarcinilor  într-un ritm  mai lent,  cu pronunţie clară, articulată, 

cântarea în grup și individual;

Evaluare :

- fişe de lucru individuale;

- probe orale;

- probe scrise;

                                                                                                 

    

Plan de ac iune pentru integrarea copiilor cu dizabilită iț ț
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Popescu Alina, Prof. de Religie
 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru

 
Numele şi prenumele: B. A.
Domiciliul:
Vârsta: 11 ani
Clasa: a IV-a

1. TIPUL
Studiu de caz care afectează grupul clasei de elevi.

1. DESCRIEREA PROBLEMEI
a.   Tipologia  problemei
·   elevul manifestă un  comportament foarte agresiv în mod special  la coală, dar şi în familie: loveşte fără motiv,ș
muşcă, împinge;
·   este agitat, ddistruge  lucrurile celorlalţi colegi (ex: penare);
·   manifestă un limbaj vulgar,  presărat cu injurii la adresa colegilor;
·   provoacă dezordine în jurul lui: se joacă cu caietele i căr ile proprii, împreună cu alte lucrări ale colegilor leș ț
aruncă prin clasă.
b.   Actori implicaţi
·   această situaţie aduce prejudicii clasei de elevi, mulţi dintre ei refuzând să mai vină la coală din cauza elevuluiș
B.A.;
·   părinţii colegilor de clasă solicită mutarea disciplinară la altă clasă.
 c.   Contextul apariţiei

În depistarea  comportamentului agresiv al elevului am căutat să răspund la următoarele întrebări:
-Când au apărut aceste manifestări agresive ale elevului? - nu atât localizarea în timp a apariţiei lor, ci în
special a momentelor, situaţiilor sau evenimentelor din jurul lui: ceartă, schimbări, separări, naşterea unui frate
sau soră, plecarea unei persoane, situaţii confuze, violenţă.
- Când se manifestă elevul agresiv? - unde apare agresivitatea (acasă, în parc, pe stradă, la grădiniţă, în alte
locuri) pentru a putea înţelege care este partea conflictuală, de ce copilul alege să se comporte în felul acesta şi ce
anume din mediul respectiv îi creează dificultăţi în a se adapta sau exprima.
- Faţă de cine se manifestă agresiv? - împotriva cui se direcţionează agresivitatea, este o manifestare difuză şi
generalizată sau apare în relaţie cu persoane determinate.
- Cum sunt manifestările sale? - Agresivitatea elevului  poate fi directă: zgârie, zgâl âie sau î i mu că prietenii,ț ț ș
colegii de clasă, distruge obiectele proprii i pe ale colegilor i ridică mâna asupra mamei. Agresivitatea poate, deș ș
asemenea, să ia forma unor exigen e permanente care sfâr esc prin a-l sufoca pe adult.ț ș
-Cum este copilul în familie? - Cum este relaţia cu mama? Cum este relaţia cu tata? Există fraţi, surori? Care
este rolul bunicilor? Există şi alte persoane importante pentru copil care formează o familie lărgită?
-Cum este familia? -  Relaţiile şi interacţiunile intrafamiliale, precum şi cele cu persoanele din exterior sunt toate
filtrate de către copil şi se constituie într-o varietate de stimuli, pentru care nu are întotdeauna un răspuns sau o
reacţie adecvat.

d.   Descrierea situaţiei
Modelul agresivită ii cazului analizat:ț

2946



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

·  Nesigur în mediile necunoscute, noi;
·  Nesiguranţă cu privire la simpatiile interumane;
·  Comportament agresiv ca modalitate  de obţinere a respectului;
·  Agresivitatea crescută are drept consecinţe pedepsele, sancţiunile şi mai ales respingerea socială.
e.   Care sunt motivelele pentru care o considerăm o nevoie emergentă?

Motivele pentru care această problemă semnalată este tratată ca fiind o nevoie emergentă rezultă din
ansamblul de provocări, evenimente, probleme şi ameninţări care sunt relevante în dezvoltarea elevului i careș
manifestă o creştere dramatică în incidenţa lor.
f.    Posibile riscuri
- conflictul să crească în intensitate;
- elevul S.P. să nu reu ească să î i gestioneze emo iile negative;ș ș ț
- să se mute elevi din clasă sau/ i părin ii să solicite mutarea disciplinară a elevului S.P.ș ț
 

2. PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
A.  Ce s-a făcut pentru soluţionarea problemei?
a.   Obiectiv de lungă durată:

Stabilirea unei rela ii de încredere i acceptare reciprocă cu colegii de clasă i familia.ț ș ș
b.   Obiective specifice:
-  dezvoltarea capacită ii de a analiza conflictele;ț
-  identificarea  şi exersarea de soluţii pozitive la conflicte;
-  utilizarea instrucţiunilor de autocontrol;
-  dezvoltarea autocontrolului;
-  stabilizarea comportamentelor adecvate.

În  urma analizării  tuturor  rezultatelor  obţinute  în  urma investigării,  am ajuns  la  conluzia  că  situa iaț
comportamentală a elevului poate fi privită din mai multe unghiuri. Acest avantaj este oferit de disponibilitatea
persoanelor din anturajul copilului.

Pentru elevul S.P. am realizat o intervenţie pe două planuri:
•    consiliere educaţională cu elevul;
•    consiliere educaţională cu părinţii.
 
B.  Care sunt acţiunile recomandate pentru soluţionarea problemei apărute?
1. Consiliere educaţională cu elevul

Modalităţi de a stăpâni furia copilului:
Elevul B.A. va trebui învăţat tehnici de stăpânire a mâniei. Metodele pe care le-am  folosit în relaţia cu

elevul  agresiv:
•  Discuţia-am rugat cu calm elevul să explice care este motivul pentru care a devenit atât de nervosă.   Răspunsul
lui  a fost că nu de ine controlul i nu se poate stăpâni de unul singur. De aceea, am sugerat căț ș   în 5 minute ar
putea să se calmeze şi să se gândească la acţiunile sale pe scăunelul gânditorilor. Apoi, i-am propus  modalită iț
civilizate de a ob ine ceea ce dore te: să discute şi să ceară mai degrabă, decât să ia ceva fără a spune nimic, să îşiț ș
aştepte rândul sau să schimbe jucăriile cu alţi elevi din clasă.
•   Exerciţii fizice aplicate -  pentru a se elibera de o parte de mânie l-am antrenat într-o serie de acţiuni şi exerciţii
fizice  cum ar  fi:  tropăitul  din  picioare.  L-am  încurajat  să  facă  lucrurile  care  îi  plac  -  să  coloreze  sau  să
îndeplinească anumite sarcini pentru mine.
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•  Confort psihic şi afecţiune -  Am făcut apel la puterea unei îmbrăţişări şi capacitatea lei de a face elevul să se
simtă înţeles, iubit şi acceptat.
• Aprecierea bunei purtări –L-am asigurat că observ atunci când îşi rezolvă problemele legate de mânie într-un
mod pozitiv.
2.Consiliere educaţională cu părinţii:
          Probleme identificate în cadrul familiei:
          Părinţii au o afacere, lucrează amândoi şi sâmbăta, de aceea elevul este mai mult cu fratele său mai mare,  
care îl aducela coală.ș
          D-nul B., tatăl elevului nu are deloc legături cu coala, iar doamna B. mama, vizitează ocazional coala,ș ș
atunci  când nu î i  ajută so ul  iș ț ș   fiind foarte îngrijorat  de agresivitatea manifestată de elevul  B.  A. deoarece
primeşte foarte multe reclamaţii de la ceilal i părin i. Cu toate acesteaț ț   refuză sfaturile părin ilor de a consulta unț
psiholog, considerând că acesta nu o va putea ajuta şi că problemele vor fi rezolvate în timp, odată cu maturizarea
elevului. Soluţia optimă ar fi în opinia tatălui, mutarea elevului la o altă coală.ș  

Mama, căreia i-ar reveni sarcina deplină a supravegherii permanente a fiului ei, refuză asumarea acestei
responsabilităţi sub pretextul că nu poate face fa ă i nu îl poateț ș   stăpâni.

Aceaste  reacţii  l-au  determinat  pe  elev să  creadă că  nu mai  este  iubit.  Mereu întreabă la coală  şiș
acasă Mă iubeşti? sau Pe mine nu mă iubeşti?.

Obiective vizate în terapia părinţilor:
• Consilierea părinţilor pentru a înţelege nevoile reale ale elevului B.A.;
• Formarea unui stil parental adaptat nevoilor reale ale elevului;
• Implicarea copilului în sarcini pe măsura capacităţii de înţelegere şi acţiune a acestuia;
• Formarea unui program comun de petrecerea timpului liber cu copilul;
• Redescoperirea relaţiilor afective dintre părinţi şi copil.
            Aceste  obiective  ar  putea  fi  realizate  în  special  prin  participarea  părinţilor  la  cursuri  parentale  de
tipul Educaţi aşa!
 

3. REZULTATE
Creşterea încrederii în forţele proprii;
Rezolvarea crizelor de identitate;
Creşterea stimei de sine;
Integrare în colectiv şi relaţionare pozitivă cu colegii;
Colaborare în realizarea sarcinilor de echipă;
Detensionarea şi îmbunătăţirea situaţiei familiare;
Găsirea unor soluţii concrete pentru situaţiile de criză.
                       

4. CONCLUZII
Violenţa în şcoală este o expresie a violenţei din societate; când violenţa se produce în şcoală, ea conduce şi la
alte consecinţe: alături de prejudicii, victimizare, uneori moarte, violenţa din şcoală reduce şansele elevilor de a-şi
dezvolta personalitatea pe deplin şi de a dobândi o educaţie de calitate.

BIBLIOGRAFIE:

1. Adrian Roşan, “Psihopedagogie specilă: Modele de evaluare şi intervenţie”, Polirom, 2015.
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aprobarea-metodologiei-pentru 

3. https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Dezbatere-Publica/2016/proiect%20modificare  
%20metodologie%20CES.pdf 
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PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ *

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale
Prof. Hu uleac Liliana-Auraț

C.J.R.A.E. Olt 

A. INFORMA II GENERALE:Ț
Numele şi prenumele copilului/elevului: V. R. .Ș
Reprezentantul legal al copilului: - 
Data naşterii: 0x.02.201x
Domiciliul:loc.Slatina, jud.Olt
Unitatea de învăţământ la care este înscris: coala Gimnazială Nr.3-SlatinaȘ
Clasa: a II - a
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. 512/26.06.2019    emis de CJRAE Olt
Valabilitatea certificatului de orientare colară i profesională: ș ș 26.06.2019 – 20.06.2024
Data realizării PIP: 30.09.2021
Perioada de implementare  PIP  (an colar): ș 2021 - 2022
Disciplina: Comunicare în limba română
                        Matematică
Cadrul didactic care implementează PIP-ul: Hu uleac Lilianaț
Diagnostic: TSA , comportament opozant

EVALUARE INIŢIALĂ:
Instrumente folosite în evaluare: 
fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea individuală şi de grup, fi e de lucru ș
individuale, produsele activită ii directe;ț
   PLANIFICAREA INTERVEN IEIȚ :
    COMPETEN E  GENERALE:Ț

1. Receptarea de mesaje orale în diverse situa ii de comunicareț
2. Dezvoltarea capacită ii de exprimare oralăț
3. Dezvoltarea capacită ii de exprimare scrisăț
4. Utilizarea numerelor în calcule matematice

Nr.
crt. Competen e specificeț Con inuturiț

Perioada de
intervenţie Obs. 

1.1 Identificarea  legăturii 
logice dintre secven ele ț
unui mesaj oral

Ascultăm pove tiș
Povestire  cu  întrebări  de  sprijin
: ,,cine ?”, ,,unde?”, ,,cum?”, ,,din ce
cauză?”etc

30.09.2021-
22.12.2021
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1.2
Identificarea unor 
informa ii variate ț
dintr - un text audiat

Ordonare  de  imagini  :  ,,Cum  s-a
întâmplat ?”(3-4 secven e)ț

Recunoa tem personajeș
Recunoa tem animale , fructe,floriș
Joc didactic: ,,Adevărat /Fals”
Evaluare : produsele activită ii directeț

30.09.2021-
22.12.2021

2.1

2.1

2.2

Formularea  unor
enun uri proprii în situa iiț ț
concrete de comunicare
Formularea  unor
enun uri proprii în situa iiț ț
concrete de comunicare

Transmiterea  unor
informa ii  corecte  dinț
punct  de  vedere  logic  iș
gramatical

       -    Invă ăm să întrebăm , să cerem ,ț
să mul umim , să                    salutăm ,ț
să rugăm
       -     Anotimpurile în imagini
      -     Zilele săptămânii
      -    Dialoguri despre sine , despre
familie  ,  colegi  :,,  Cum sunt eu , cum
sunt al ii ?ț ”
     

Propozi ii  cu  cuvinte  date  /  dupăț
imagini
,,Descrie animalul preferat”
,,Eu spun una, tu spui multe”
Dacă nu e alb , atunci e ......”
 Copiii ,,sunt “sau,, este” ?
,,Cu ce sunet începe ?
Despăr irea cuvintelor în silabeț
Cuvinte alintate
Dialoguri tematice:,, La magazin”, ,,In
parc “etc
Evaluare : produsele activită ii directeț

30.09.2021-
22.12.2021
30.09.2021-
22.12.2021

30.09.2021-
22.12.2021

3.1

3.1

Scrierea unor mesaje ,  în
diverse  situa ii  deț
comunicare

Scrierea unor mesaje ,  în
diverse  situa ii  deț

Copieri,  transcrieri  ,  dictări  de
cuvinte ,propozi ii, texte scurteț
Rebus cu imagini
Sinonime
Antonime
Propozi ia crescătoareț
Semne de punctua ie ț
Descriem  anotimpurile  cu  sprijin  în
imagini

30.09.2021-
22.12.2021

30.09.2021-
22.12.2021
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comunicare Ortograma ,, într-o / într-un”
Ortograma ,,dintr – o/dintr - un” 
Cuvinte lipite
Literele i silabele unor cuvinte date ș
,, Dragă Mo  Crăciun ș “
Evaluare : fi e de lucru individualeș

4.1

4.2

4.4

Recunoa terea  i  scriereaș ș
numerelor în concentrul 0
– 100

Compararea i ordonareaș
numerelor  în  concentrul
0- 100

Efectuarea  de  adunări  iș
scăderi  în  concentrul  0  –
100  prin  adăugarea
/extragerea  a  1  –  5
elemente  dintr  –  o
mul ime datăț

Numărăm din 10 în 10 cu sprijin în 
obiecte sau cu reprezentare prin 
simboluri
Câte unită i intră într-o zece ?ț
Câte zeci intră intr- o sută ?
Numărătoarea de pozi ionareț
Citim nr.0 - 100
Scriem nr. 0 – 100 unele sub altele , cu 
respectarea unui cod de culori pentru 
SZU
Dictări de numere

Axa numerelor 
Serii numerice
Numărăm din 1 în 1/din 2 în 2/din 10 în
10 ,în ordine crescătoare/descrescătoare
Tabele cu numere 
Jocuri didactice ,,Domino”, ,, Linia de 
sosire”
 Grupuri de obiecte
Mul imi echivalente ț
Semnele <,=,>
Numere cu cifra identică la Z/U
, ,Vecinii” numerelor

Adăugarea i extragerea de elemente ș
dintr – o mul ime de obiecte , cu ț
verbalizarea opera iei ț
realizate(,,punem/adunăm”, 
,,luăm/scădem”)
Adunări i scăderi fără trecere peste ș

30.09.2021-
22.12.2021

30.09.2021-
22.12.2021

30.09.2021-
22.12.2021

30.09.2021-
22.12.2021
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ordin
Scăderea ca opera ie inversă a adunăriiț
Adunări de termeni egali
Probleme cu suport intuitiv
Evaluare: fi e de lucru individuale , ș
produsele activită ii directeț
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PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

NEAC U MARIANA CAMELIAȘ
Liceul Tehnologic „Petre s. Aurelian”, Slatina

Liceul Tehnologic „Petre s. Aurelian”, Slatina                               
 Nr................/.....................................                                                                                                                               

VIZAT 
Nr.............../......................................

Director  CJRAE OLT
Prof.  ………………………

PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ *

pentru  copiii cu cerinţe educaţionale speciale

B. INFORMA II GENERALE:Ț
Numele şi prenumele copilului/elevului: 
Reprezentantul legal al copilului: 
Data naşterii: 3X.03.200X
Domiciliul: 
Unitatea de învăţământ la care este înscris: Liceul Tehnologic „Petre s. Aurelian”, Slatina
Clasa: a X-a, coală profesionalăș
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. …………… emis de CJRAE Olt
Valabilitatea certificatului de orientare colară i profesională: până la terminarea ciclului licealș ș
Data realizării PIP: 20.09.2021
Perioada de implementare  PIP  (an colar): septembrie – iunie 2021ș
Disciplina: LIMBA I LITERATURA ROMÂNĂȘ
Cadrul didactic care implementează PIP-ul: NEAC U MARIANA CAMELIAȘ
Diagnostic: ELEV CARE PREZINTĂ DEFICIT DE ÎNVĂ ARE, DIFICULTĂ I DE ATEN IEȚ Ț Ț
EVALUARE INIŢIALĂ: 25 SEPTEMBRIE 2021
Instrumente folosite în evaluare: 

 Evaluarea orală şi scrisă;
 Aprecieri stimulative;
 Observarea sistematică;
 Fişe de lucru individual;
 Evaluare cu mai multe reveniri

C.    PLANIFICAREA INTERVEN IEIȚ :
OBIECTIVE  GENERALE:

1. Dezvoltarea capacităţii de producere i receptare a mesajului oralș
2. Dezvoltarea capacităţii de producere i receptare a mesajului scris ș
3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale
4. Dezvoltarea  unor competenţe ale intelectului (memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii cauză-efect)
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Nr.
ctr. Obiective specifice Con inuturiț

Perioada de
intervenţie Obs. 

1. 1.1.  Identificarea  particularităţilor  şi  a  funcţiilor
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri
de texte
1.2.  Receptarea  adecvată  a  sensului  /  sensurilor
unui  mesaj  transmis  prin diferite  tipuri  de  texte
orale sau scrise
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor
ortografice,  ortoepice,  de  punctuaţie,
morfosintactice  şi  folosirea  adecvată  a  unităţilor
lexico-semantice,  compatibile  cu  situaţia  de
comunicare 
2.1.  Analiza  principalelor  componente  de
structură,  de  compoziţie  şi  de  limbaj  specifice
textului narativ

Ion Creangă: Povestea lui Harap-Alb
– definiţia basmului, caracteristici, clasificare, structură, 
exemplificări, deosebiri faţă de poveste;
 - tema;
- semnificaţia titlului;
 - definirea fantasticului  şi a fabulosului
- observarea structurii narative a basmului  şi caracterul de 
bildungsroman;
 - caracterizarea personajului principal, un erou al unui roman  de 
formare spirituală, cu subiect fabulos;
 - arta naraţiunii la Creangă: identificarea particularităţilor de 
limbaj: umor şi oralitate.

septembrie-
octombrie2021

2. 1.1.  Identificarea  particularităţilor  şi  a  funcţiilor
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri
de texte
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor 
de exprimare orală în monolog şi în dialog

Limbă  şi comunicare 
 Influen a  elementelor  nonverbale  i  paraverbale  asupraț ș

în elegerii mesajului oralț
 Structura dialogului: Reguli i tehniciș
 Nivelul  stilistico-textual  de  constituire  a  mesajului  în

comunicare
 Argoul. Jargonul

octombrie2021
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3. 1.1.  Identificarea  particularităţilor  şi  a  funcţiilor
stilistice ale limbii în receptarea 
1.4.  Redactarea  unor  compoziţii  despre  textele
studiate şi alcătuirea unor texte funcţionale sau a
unor proiecte
2.1.  Analiza  principalelor  componente  de
structură,  de  compoziţie  şi  de  limbaj  specifice
textului narativ
2.4.  Folosirea  unor  modalităţi  diverse  de
înţelegere  şi  de  interpretare  a  textelor  literare
studiate

Ioan Slavici: Moara cu noroc
Puncte de reper
Explorarea textului
 - nuvela – definiţie, caracteristici, clasificare, reprezentanţi;
- semnificaţia titlului;
- stabilirea temei;
 - semnifica ia incipitului;ț
- conflict interior/conflict exterior;
- instanţele comunicării  narative;
 - structură, compoziţie, subiect;
- relaţii temporale şi spaţiale;
 - construcţia subiectului şi a discursului narativ
 - caracterizarea personajelor;
- particularităţi ale artei narative;

noiembrie-
decembrie 2021

4. 1.1.  Identificarea  particularităţilor  şi  a  funcţiilor
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri
de texte
2.4.  Folosirea  unor  modalităţi  diverse  de
înţelegere  şi  de  interpretare  a  textelor  literare
studiate

Limbă  şi comunicare
 Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber
 Caracterizarea personajului
 Eseul structurat. Actualizarea cunoştinţelor:
 Monologul. Actualizarea cunoştinţelor.
 Evaluarea discursului oral

ianuarie 2022

5. 1.1.  Identificarea  particularităţilor  şi  a  funcţiilor
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri
de texte
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor
de exprimare orală în monolog şi în dialog
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor
ortografice,  ortoepice,  de  punctuaţie,
morfosintactice  şi  folosirea  adecvată  a  unităţilor
lexico-semantice,  compatibile  cu  situaţia  de
comunicare 

Liviu Rebreanu: Ion 
- geneza romanului, mărturisirile lui L.  Rebreanu; caracteristicile
romanului obiectiv, realist;
 - tema romanului; - conflictele romanului; instanţele comunicării,
perspectivă narativă;
- relaţii temporale şi spaţiale;
- structură, compoziţie (incipit, final, circularitate)
 - subiectul romanului - lupta între „glasul pământului ” şi „glasul
iubirii”;
 - caracterizarea personajelor;
- particularităţile artei narative.

ianuarie-februarie
2022
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6. 2.4.  Folosirea  unor  modalităţi  diverse  de
înţelegere  şi  de  interpretare  a  textelor  literare
studiate
3.1.  Identificarea  structurilor  argumentative  în
vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului
3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise
pe baza textelor studiate

Limbă i comunicareș
Calită i generale i particulare ale stiluluiț ș
Scrierea i pronun area numelor propriiș ț
Dialogul-actualizare
Dezbaterea
Stilurile funcţionale ale limbii române;

februarie 2022

8. 1.1.  Identificarea  particularităţilor  şi  a  funcţiilor
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri
de texte
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor
de exprimare orală în monolog şi în dialog
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor
ortografice,  ortoepice,  de  punctuaţie,
morfosintactice  şi  folosirea  adecvată  a  unităţilor
lexico-semantice,  compatibile  cu  situaţia  de
comunicare 
3.1.  Identificarea  structurilor  argumentative  în
vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului

Mihail Sadoveanu: Baltagul 
- tema romanului; - conflictele romanului; instanţele comunicării, 
perspectivă narativă;
- relaţii temporale şi spaţiale;
- structură, compoziţie (incipit, final, circularitate)
 - subiectul romanului - - caracterizarea personajelor;
- particularităţile artei narative.

martie-aprilie
2022

9. 2.4.  Folosirea  unor  modalităţi  diverse  de
înţelegere  şi  de  interpretare  a  textelor  literare
studiate

Limbă i comunicareș
Texte func ionale: Procesul-verbal. ț Cererea

aprilie 2022

10. 1.1.  Identificarea  particularităţilor  şi  a  funcţiilor
stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri
de texte
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor
de exprimare orală în monolog şi în dialog
1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor
ortografice,  ortoepice,  de  punctuaţie,
morfosintactice  şi  folosirea  adecvată  a  unităţilor
lexico-semantice,  compatibile  cu  situaţia  de

Marin Preda: Moromeţii
romanului; instanţele comunicării, perspectivă narativă;
- relaţii temporale şi spaţiale;
- structură, compoziţie (incipit, final, circularitate)
 - subiectul romanului - - caracterizarea personajelor;
- particularităţile artei narative.
- drama pământului şi drama paternităţii
- romanul realist modern

mai-iunie 2022
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comunicare 
3.1.  Identificarea  structurilor  argumentative  în
vederea sesizării logicii şi a coerenţei mesajului

Cadru didactic,                                                                                                                                   Director,
Prof. NEAC U MARIANA CAMELIA                                                                                                 Prof.  ……………………………….Ș
Semnătura:                                                                                                                                                                                                                         
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Particularită i ale comportamentului copilului în situa ii concrete:ț ț

La activită iț  - nu e turbulent, dimpotrivă, de cele mai multe ori ”pare absent”; participă numai dacă este 
solicitat; nu intervine niciodată cu completări; receptiv la îndrumări pentru scurtă

durată, după care revine la vechea obi nuin ă; rezolvă sarcini minime din programă; necesită ajutor repetat la ș ț
munca independentă.

La activită i practiceț  – nu are deprinderi de tăiere pe contur, de îndoire, de lipire.

Rela iileț  a) cadrele didactice - manifestă respect, receptiv în limita posibilită ilor, e modest, tăcut, cu tendin e ț ț
de izolare.

– cu grupa - are pu ine opinii proprii, nu se sustrage de la activită i, se bucură când e dorit deț ț
vreun coleg în echipa sa. Se bucură când este ”aplaudat la scenă deschisă” de colegi pentru răspunsuri bune.

Particularită i psihiceț

Percep ia:  Confundă  formele  geometrice;  slabă  orientare  în  timp,  spa iu.  Opera iile  intelectuale  de  analiză/ț ț ț
sinteză/ compara ie/clasificare sunt destul de slabe în raport cu vârsta. Deseori face gre eli în privin a în elegeriiț ș ț ț
raporturilor cantitative.

Limbaj sărac,exprimare neclară fonetic, expresivitate săracă, fluen ă sacadată. Memorie de scurtă durată i scurte ț ș
con inuturi.ț

Aten ia deficitară (privire intr-un punct fix i nu revine decât la atingerea mea), nu are distributivitate i nici ț ș ș
putere de concentrare până la terminarea sarcinii.

Afectiv, tinde spre singurătate, necomunicativitate. Iese însă din această stare dacă este chemat i antrenat deș
colegi. Are voin ă să lucreze , dar e dependent de ajutor (acasă – mama, la grădini ă-eu/colegii).ț ț

Deprinderi grafice - plastice slabe, sportive – satisfăcătoare, muzicale, aplicative - bune. Temperament: 
introvertit

Obiective pe termen lung:

 ameliorarea pronun iei i dezvoltarea exprimării orale;ț ș

 dezvoltarea opera iilor gândirii i a calită ii acesteia;ț ș ț

 recuperarea lacunelor datorate handicapului u or de care suferă;ș

 exersarea capacită ii de orientare spa ială i temporală;ț ț ș

 dezvoltarea abilită ilor socio-emo ionaleț ț
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 exersarea rela iilor i a rolului în grupa de pre colariț ș ș

Domenii de interven ie recomandate:ț

– Cogntiv

– Psihomotor

– Socio-emo ionalț

– Limbaj i comunicareș

Structura programului de interventie personalizat

DOMENIUL DE 
INTERVENŢIE

OBIECTIVE

SPECIFICE

TIPURI DE

ACTIVITĂ
ŢI

RESURS
E

UMAN
E

RESURSE

MATERIA
LE

PERIOADA
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I . COGNITIV -să sorteze obiecte după -exerciţii de sortare: Educatoare Figuri geometrice; 3 săptămâni
formă, mărime, culoare ”Spune-mi cum Părinte Jucării, Creioane ,

-să formeze grupe de sunt?”- joc logic Copil Coli , Legume, 3 săptămâni

obiecte după anumite -activităţi de Fructe , Planşe,

criteria (formă, mărime, formare de mulţimi: Jetoane 3 săptămâni

culoare) ”Spune-mi unde pot

-să compare mulţimi de locui?” Metode : 2 săptămâni

obiecte (mai multe, mai -activităţi de Conversaţia

puţine , tot atâtea) comparare: ”Unde Explicaţia 6 săptămâni

-să numere până la 10 sunt mai multe?” Demonstraţia

-să exprime nevoi activităţi cu Exerciţiul

personale (foame, sete) material individual Munca independentă

-să asocieze cuvinte cu -exerciţii de

obiecte familiare, numărare

-să răspundă verbal, -exerciţii de

nonverbal în manieră exprimare a

proprie la întrebări simple necesităţilor

privind acţiuni la care -jocuri senzoriale

participă -activităţi din

mediul înconjurător

“Toamna

(observare) sau

“Spune eu ce

sunt?(joc didactic)

II.SOCIO- AFECTIV -să-şi manifeste nevoia de -activităţi de Educatoare Veselă 2săptămâni

hrană, servirea gustării în Părinte Planşe 3 săptămâni

-să mănânce singur cadrul programului Copil Haine Tot timpul

-să-şi manifeste dorinţa de a grădiniţei, Încălţăminte

se îmbrăca, încălţa, -exerciţii de Obiecte de

-să folosească corect îmbrăcare, toaletă

obiectele de toaletă (prosop, dezbrăcare,

săpun, hârtie) încălţare :”Cine se Metode :

-să-şi exprime sentimente de îmbracă primul? Conversaţia

dragoste, respect faţă de (joc), Chiar dacă Explicaţia

colegi (părinţi) sunt mic, mă Exerciţiul

-să capete încredere în descurc un pic.

forţele proprii -convorbire -

-să primească încurajări, Pe cine iubeşti mai

recompense, laude mult?
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-Fiecare pui are

familia lui –

convorbire/lectură

după imagini
-Eu ştiu ce este 
bine

- convorbire/joc

didactic

III.PSIHO-MOTRIC -să arate părţile corpului -exerciţii privind Educatoare Planşe 2 săptămâni
-să redea prin desen, 
pictură, dezvoltarea Părinte Mulaje 5 săptămâni

modelaj, diverse teme schemei corporale Copil Acuarele 1 săptămâni

-să imite gesturi, acţiuni
-exerciţii de 
desen, Creioane 5 săptămâni

simple pictură, modelaj: colorate Coli
-să meargă, alerge, sară 
într- Cine este acolo? Plastilină

o direcţie indicată.
-exerciţii 
imitative:

Cine face aşa? Metode :

-exerciţii de Conversaţia
motricitate : 
Mergi Explicaţia
cum îţi spun!, 
Cine Exerciţiul

ajunge primul? Demonstraţia

IV. LIMBAJ IȘ
- să participe la activită ile ț
de

,,Citim imagini 
din Educatoare Plan eș

COMUNICARE
joc i activită ile de ș ț
învă areț car i cu pove ti”ț ș Părinte Jetoane
atât în calitate de auditor 
cît Jocuri didactice: Copil Căr iț

i în calitate de vorbitor;ș ,,Ce se ascunde în Fi eș
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- exersarea prin imitaţie săcule ?”ț Săculeț

-exersarea diminutivelor,
„Zboară,zboară!
”

singularul / pluralul „Şi cuvintelor le Metode :

substantivelor.
place să se 
joace!” Conversaţia

-exersarea antonimelor „Şi cuvintelor le Explicaţia

-construirea de propoziţii place să fie Demonstraţia

folosind denumirea alintate” Exerciţiul

obiectelor „Dacă este …,
Munca 
independentă

-descrierea unei imagini, înseamnă că nu

unui obiect cunoscut sau este…!”

necunoscut de copii „Ce este şi cum

face?”

„Spune ce vezi!”
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Program de intervenţie personalizată

Prof. Înv. Pre c. Dumitra cu Cătălinaș ș
Grădini a cu Program Prelungit Nr. 28, Bra ovț ș

1. Public inta: ț  Pre colar . D. ( grupa mare) ș Ș
2. Disfuncţii semnalate

 din punct de vedere psihopedagogic: dezvoltare întârziată în vorbire generalizată datorită pronun iei ț
deficitare

 din punct de vedere socio-afectiv: nevoia de aten ie, pierderea locului proiritar în cadrul familiei.ț
3. Analiză de nevoi (pe cazul ales individ) 

Aspecte problematice:
 dificultă i de concentrare a aten iei.ț ț
 probleme  de pronun are a sunetelor i cuvintelorț ș

 Aspecte cu posibilitate de valorificare:
 receptivitate i deschidere pentru activită i didactice dirijate.ș ț
 firea sociabilă i perseveren aș ț
 buna colaborare cu familia

4. Design curricular
 4.1.Competenţe  
OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:
Dezvoltarea competen elor legate de următoarele aspecte/ ac iuniț ț
C1 - Implicarea copilului într-o gamă variată de activită i organizate dirijate sau nedirijate pentruț

dezvoltarea aten iei, voin ei i responsabilizări.ț ț ș
C2 - Dezvoltarea vocabularului.
C3 - Exersarea pronun iei sunetelor i cuvintelor. ț ș
C4 - Educarea trăsăturilor pozitive de voin ă i caracter.ț ș
C5 -  Coordonarea activită ilor colective, de grup i individuale pentru fixarea individualizată aț ș

cuno tin elor planificate pe tema respectivă.ș ț
C6 - Cre terea ritmului de lucru i a numărului de solicitări din cadrul activită ilor comune.ș ș ț
OBIECTIVE PE TERMEN SCURT:
Dezvoltarea competen elor legate de următoarele aspecte/ ac iuniț ț
C7 - rezolvarea unor sarcini de lucru din cadrul activită ilor educative.ț
C8 - exersarea unor sunete i cuvinte.ș
C9 - verbalizarea a cât mai multe comportamente.
C10 - încurajarea exprimării libere a sentimentelor i emo iilor.ș ț
C11 - dezvoltarea autonomiei.
C12 - cultivarea unor aptitudini i înclina ii care s-au eviden iat.(sportive i artistice – teatru)ș ț ț ș
C13 - fixarea celor învă ate prin tehnici ludice.ț
4.2.Timp alocat: 1 an colarș
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4.3. Conţinuturi abordate 
4.4. Metodologie de lucru (intervenţie) specifică fiecărei secvenţe de conţinut
4.5. Evaluare curentă/ finală prognostic
Plan de interven ieț

Conţinuturi
abordate  şi  tip  de
activitate (Teme)

Metodologie de  lucru
(intervenţie) specifică fiecărei
secvenţe de conţinut

Evaluare
curentă/
finală
prognostic

Timp
alocat  pe
fiecare
secven ă deț
con inutț
(temă)

Codurile
competen elorț
vizate
(detaliate  la
4.1.)

 Activită iț
de  cunoa tere  iș ș
identificare  a
rela iilor.ț

 Activită iț
dirijate  pe domenii
experien ialeț
conforme
planificării  pe  ziua
în curs  din diferite
domenii  de
cunoa tere.ș

 Activită iț
libere  recreative
pentru  stabilirea
unor  rela ii  socialeț
cu ceilal i copii.ț

« Completează  chipul »
dezvoltă  prin  joc  imaginaţia,
creativitatea şi relevă cum se
percepe subiectul.
«  Construieşte  casa »
dezvoltă  capacitatea  de  lucru
în echipă 

Exerciţii de pronunţie şi 
dezvoltare a auzului 
fonematic.
Jocuri liber alese în grup.
Vizită  în  grădiniţă  şi  la
celelalte grupe vecine.

Joc de rol “De-a mama şi de-a
tata”,  “De-a  fraţii”,  “De-a
bunicii” etc

Exerciţii de dezvoltare a 
vocabularului
Jocul  “Să-mi  povesteşti
despre meserii”, “Să faci şi tu

Orale
Încurajare  iș
stimulare

Deplasarea
prin grădini ăț
i în afara eiș

Aprecieri
verbale  iș
încurajatoare

-aprecieri
verbale;
-încurajări;
-stimulente.

C5
C10

C4

C1
C2 
C3

C5
C10

C12

C2
C3
C6
C8
C9

C12
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 Activită iț
artistice  folosite  ca
forme  alternative
de comunicare.

 Exerci iiț
pentru  dezvoltarea
vocabularului  iș
îmbunătă ireaț
pronun iei.ț

 Jocuri  de
manipulare  i  deș
rol.

 Activită iț
individuale  de
fixare  a
cuno tin elor.ș ț

ca el”.
Jocul: ,, Continuă povestea’’
Exerciţii de exprimare corectă

Jocul  “  Ograda  cu  păsări”,
“Fermă  de  animale”,
“Animalele pădurii”.

Exerciţii de exprimare 
corectă.
Exerciţii de corecţie a 
pronunţiei.
Exerci ii de fixare a ț
cuno tiin elor: Ce tii despre? ș ț ș

“Îl  aşteptăm  pe  Moş
Crăciun”- serbare
Decorăm Bradul de Crăciun –
atelier  creativ  împreună  cu
părin iiț
Exerciţii de memorare

Exerciţii şi locuri de mişcare 
Jocuri  de  căutare  a  unor
obiecte  aşezate  în  diferite
poziţii spaţiale;

Jocuri  precum:  Jocul  mut.
Statuiile – pentru dezvoltarea
răbdării

Stabilirea elevului de serviciu

Aprecieri
verbale

Analiza
modului  cum
respecta
durată,
tempoul,
intensitatea
în  timpul
executării
mişcărilor;

Aprecieri
verbale  iș
eviden iereaț
rolului
important  al
copilului.

C13

C4
C10
C12

C12

C4
C7

C1
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 Activită iț
cu  participarea
comună  a  echipei
de  lucru  i  aș
părin ilor.ț

 Activită i sportive.ț

 Activită i  deț
dezvoltare a voin eiț

Activită i  deț
responsabilizare

– acesta va fi ajutorul dnei în
ziua  respectivă  i  va  udaș
florile din grupă

În  cadrul  familiei  s-a  stabilit
cu părin ii a i se acorda rolulț
de  ajutor  al  familiei  în
sarcinile casnice

Bibliografie:
 Curriculum ET 2019
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PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Dragomir Amalia 

Centrul colar pentru Educa ie Incluzivă Bra ovȘ ț ș

NUME ŞI PRENUME : B.A.
UNITATEA SCOLARA: C.S.E.I. Bra ovș
CLASA : a IV-a 
VĂRSTA: 12 ani
DIAGNOSTIC PSIHOLOGIC: Retard mental sever, autism
DIAGNOSTIC LOGOPEDIC: Întârziere în dezvoltarea limbajului, limbaj ecolalic, tulburări în actul lexico-
grafic 
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ COPILUL:

B.A. are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzătoare vârstei si nu are capacitatea de a
observa sistematic. Prezintă o dezvoltare staturală, ponderală si toracică normală, corespunzatoare vârstei
cronologice. Capacitate  slabă la efort în general, de concentrare în special, nu poate urmări activitatea
prezentată. Are un limbaj propriu neinteligibil, limbajul receptiv este slab dezvoltat iar cel expresiv este
caracterizat de ecolalie.  Contact vizual de scurtă durată, capacitate imitativa slabă,  comportamentul ludic
este stereotip, repetitiv, solitar. Din punct de vedere psihomotric prezinta urmatoarele probleme: întârzieri
în  dezvoltarea  motorie,  tulburări  de  coordonare,  tulburări  de  schemă corporală,  tulburări  de  orientare,
organizare şi structurare spaţială si temporală.

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:

 chestionare orale;

 observaţii curente;

 aplicaţii practice;

 probe de evaluare;
OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

 Pe termen lung:
 Dezvoltarea limbajului receptiv si expresiv

 Pe termen scurt:
  Dezvoltarea psihomotorie
 Dezvoltarea auzului fonematic
 Stimularea limbajului receptiv i expresivș
 Formarea abilităţii de vorbire reflectată şi independentă la nivel fonematic

 
 PERIOADA DE APLICARE: octombrie 2021 – decembrie 2021, cu frecven ă de două ori pe săptămânĂț

DERURAREA PROGRAMULUI DE INTERVEN IEȚ
OBIECTIVE

DE
REFERIN ĂȚ

OBIECTIVE OPERA IONALEȚ ACTIVITĂ I/Ț
CON INUTURIȚ

METODE
MIJLOACE

EVALUA
RE

PERIOADA
DE

INTERVENȚ
IE

N P R
1.Dezvoltarea 
psihomotrică

- să realizeze în manieră proprie, 
dactilopicturi;
-să relizeze imagini prin lipirea 
părtilor componente (casa, brădut, 

Exerciţii de  dactilopictură

Exerci ii de lipireț
Exerciţii grafice:
- divertisment grafic 

Explicatia
Jocul didactic
Demonstratia
Exercitiul

Octombrie
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omul)

- să realizeze exerci ii graficeț

exprimat în mâzgălituri în 
diverse direcţii şi planuri 
(vertical, orizontal), zig-
zaguri în formă de linii, 
linii
frânte, linii curbe, puncte, 
cercuri, ovale, bastona e, ș
haşurări în spaţii 
determinate (tăbliţa de 
scris,foaie bloc mare/ 
mică de desen; caiet de 
geografie/ biologie, caiet
tip);

Mărgele, Pioni 
Tabla cu găurele
Plastilină
Acuarele
Creioane 
colorate
Incastre Puzzle  

2.Dezvoltarea 
auzului 
fonematic

-să asculte i  să identifice semnale ș
sonore (onomatopee)
-să identifice animale 
domestice în func ie de sunetele ț
auzite

Exercitii de localizare a 
zgomotelor –“Unde se 
aude?”
Exercitii de identificare a 
zgomotelor- ‘Cine face 
asa?”, “Glasul 
animalelor”
Exercitii de recunoastere a
vocii unor persoane/ 
personaje din poveste prin
indicare; “Cine vorbeste 
acum?” etc.

Explicatia
Jocul didactic
Demonstratia
Exercitiul
Computer, 
,imagini cu 
animale
Obiecte-animale 
din plastic
Carti ilustrate

Noiembrie

3. Stimularea 
limbajului 
receptiv i ș
expresiv

a)- să potrivescă: legume, fructe, 
animale, culori, emo ii,obiecteț

b)-să identifice: 
legume, fructe, animale, 
culori,emo ii, obiecteț
c) – să denumească legume, fructe, 
animale, culori,emo ii, obiecteț

Exerci ii de potrivire: ț
legume, fructe, animale, 
culori, emo ii, obiecte – ț
identice i nonidenticeș
Exerci ii de identificare: ț
legume, fructe, animale, 
culori, emo ii, obiecte – ț
identice i nonidenticeș
Exerci ii de exprimare ț
verbală: denumirea unor 
legume, fructe, animale, 
culori, emo ii, obiecteț

Explicatia
Jocul didactic
Demonstratia
Exercitiul
Cartona e cu ș
imagini
Computer
Cărti ilustrate

Noiembrie

4.Formarea 
abilităţii de 
vorbire 
reflectată şi 
independentă la 
nivel fonematic

-să emită corect vocalele
Exercitii de reproducere 
de sunete onomatopeice
Exercitii de impostare 
corecta a fonemelor; 
emiterea prin imitatie/ 
pronuntie reflectata si 
concomitentă
Exercitii de emitere, 
fixare si consolidare a 
sunetelor
- exerciţii de articulare 
vocalică (vocala deschisă 

Explicatia
Jocul didactic
Demonstratia
Exercitiul

Cartona e cu ș
imagini
Computer

Căr i cu imaginiț

Fi e de lucruș

Decembrie
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-să pronun e silabeț

-să pronun e cuvinte ț

„a”; rotunjite
labiale „o”, „u”; 
nerotunjite, nelabiale „e” 
„i”, „ă”, „î”);
Exercitii de introducere a 
sunetelor in silabe directe 
i indirecte ((ma,me, mo, ș

mu, mi, po, pu, pi,pe, 
pa,pă, am, 
em,im,om,um,ăm,ap,ep,ip
,up,op,etc)
Exerciţii de reproducere 
de sunete onomatopeice 
produse de
diferite obiecte şi animale 
(copilul va imita cum face
câinele: hamham; pisica: 
miau; telefonul: ţrr, 
ploaia: pic-pic; albina: zzz
etc.)
Exerciţii de exprimare la 
nivelul cuvântului - 
formarea,precizarea 
repertoriului personal prin
însuşirea cuvintelor care 
semnalează:
- recurenţa: repetă verbal 
şi acţional (încă, din nou, 
mai, altul, nici unul, da, 
hai);
- prezenţa: salută sau 
atrage atenţia asupra unei 
persoane/ obiect
aflat în raza sa vizuală 
(da, uite, iată, bună!, colo,
aici, este, a!,aha!, oh!);
- dispariţia: comentează 
dispariţia unei persoane/ 
lucru dincâmpul său 
vizual („nu-i”, „pa!”, 
„plecat”, „dus”, 
„larevedere!”);
- respingerea/ refuzul: 
exprimă respingerea faţă 
de ceva care seapropie de 
el / ce îi este oferit („nu”, 
„nu-nu”);
- acţiunea şi rezultatul ei: 
foloseşte cuvinte care 
denumescacţiuni sau care 
exprimă rezultatul acţiunii
efectuate („pune”,
„ia”, „face”, „stă”, „se 
sparge”, „doarme”, 
„cade”, „se loveşte”etc);

Soft logopedic 
Tara
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-să se exprime în propozi ii simpleț

- entitate (fiinţe/ lucruri): 
foloseşte cuvinte care 
denumescpersoane, 
animale sau lucruri 
cunoscute („mama”, 
„tata”,„eu”, „pisi”, „cuţu”,
„mâna”, „pâine” etc)
- atribute/ senzaţii / stări 
emoţionale: utilizează 
cuvinte caredescriu o 
persoană, animal sau 
lucru, inclusiv propriile 
senzaţii
sau stări emoţionale 
(„frumos”, „murdar”, 
„roşu”, „rotund”,„moale”,
„tare”, „cald”, 
„rece”,”vesel” etc);
- noţiuni integratoare/ 
vocabular tematic 
(schema 
corporală,legume, fructe, 
animale, culori etc.)
- exerciţii de asociere 
imagistică – „parte-
întreg”; asociere
funcţie/utilitate–„organ/
obiect”; asociere 
„material- obiect”;
„meserii- unelte” etc.;
Exerciţii de integrare 
propoziţională simplă care
exprimă:
- solicitarea (cere un 
obiect):”Vreau apă/ Dă-mi
cana!”etc
- non-prezenţa 
(comentează despre 
ceva/cineva care nu mai 
este
prezent): „Nu (e) mama”; 
„Nu (e) păpuşa!”
- dispariţia (comentează 
dispariţia unei 
persoane/lucru pe care
nu-l mai vede): „Tata 
pa!”; „Tata plecat”; 
„Lapte gata”
Exerciţii de integrare 
propoziţională simplă care
exprimă:
- solicitarea (cere un 
obiect):”Vreau apă/ Dă-mi
cana!”etc
- non-prezenţa 
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(comentează despre 
ceva/cineva care nu mai 
este
prezent): „Nu (e) mama”; 
„Nu (e) păpuşa!”
- dispariţia (comentează 
dispariţia unei 
persoane/lucru pe care
nu-l mai vede): „Tata 
pa!”; „Tata plecat”; 
„Lapte gata!”;
espingerea/ refuzul („nu 
papa”/ „nu doarme”, etc);
- agent –acţiune/ 
rezultatul acţiunii: „mama
spală”; „pisi (e)
jos”;
- acţiune-obiect direct al 
acţiunii: „bate toba”; „bea 
apă”; „pupă
copilul” etc;
- acţiune -localizare: 
„mergi acolo!”
-entitate - atribut: „mingea
roşie”; „fata (e) bună”; 
„eu ud”
etc.;

2973



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

ansă la educa ie, ansă la via ăȘ ț ș ț

Prof. chiopu IulianaȘ
CSEI C-tin Pufan Dr. Tr. Severin

tim că viitorul oricărei societă i sunt copiii. Felul în care sunt crescu i, educa i i instrui i vaȘ ț ț ț ș ț
marca felul în care societatea va evolua sau involua în viitor, va cunoa te o dezvoltare rapidă sau vaș
stagna. De asemenea, orice stat care se respectă garantează dreptul la educa ie, sănătate i securitate.ț ș
În ceea ce prive te educa ia copiilor cu CES, ara noastă garantează dreptul de a studia al acestora înș ț ț
orice coală (de masă ori specială) agreată de către copil i familia acestuia. Atunci când elevul cuș ș
CES este colarizat în coala de masă, el se bucură de anumite facilită i necesare dizabilită ii sale.ș ș ț ț
Este  adevărat  că  apar  deseori  probleme,  nu  insurmontabile,  în  func ie  de  tipul  de  dizabilitateț
prezentat, de gradul de afectare senzorio-motrică sau deficien ă mintală.ț

În acest articol amintesc despre necesitatea formării de speciali ti pentru lucrul cu ace ti copiiș ș
care uneori sunt abandona i de părin ii pleca i la muncă în străinătate, copii ce se simt neputincio i,ț ț ț ș
exclu i sau marginaliza i. Ei sunt suflete pure care cer atât de pu in, în general aten ie, afec iune iș ț ț ț ț ș
empatie. Lucrând ca profesor de sprijin în mediul rural, întâlnesc din ce în ce mai mul i copii cuț
probleme de dezvoltare, nu doar mintală, ci i emotiv-afectivă. În contextul pandemic actual, acesteș
probleme s-au adâncit prin trecerea la coala online, prin perioadele de izolare socială care au afectatș
chiar i adul ii.ș ț

Ca profesor de sprijin, am mul i elevi cu tulburări de vorbire. Copilul cu un vocabular sărac,ț
incomplet, logopat se integrează mai greu, se face mai greu în elese i în elege mai greu sau delocț ș ț
mesajul cadrului didactic. De aceea, este necesar lucrul cu o echipă care să includă pe lângă învă ătorț
de sprijin i un profesor de sprijin i un logoped. Ace tia vor lucra împreună cu profesorii de la clasăș ș ș
în vederea recuperării limbajului (scris-citit) i a procesului instructiv-educativ. Subliniez faptul căș
pentru reu ita  acestui proces este necesar ca întreg colectivul  de profesori  de la clasă trebuie săș
lucreze în strânsă legătură cu familia, iar în mediul colar acesta să fie sus inut a dezvolta rela ii deș ț ț
prietenie la clasă.

Ata ez un plan de interven ie personalizat.ș ț

Plan de interven ie personalizat- semestrul l (model contruit i propus) ț ș
Numele şi prenumele beneficiarului: C.A. Data şi locul naşterii: XX.XX.XXX, com. P, sat. O 
Domiciliul: com. P., str. --Nu este cazul--, Nr. XX 
Instituţii şcolare: 
integrat la Şcoala Gimnazială Comuna P., cls VI B 
cu structuri sprijin: C.Ş.E.I. "C.P.", mun. D.T.S. 
Echipa de lucru: 
Limba română, prof. M.V., Şcoala Gimnazială Com. P. 
sprijin, prof. .I., C. .E.I. "C.P.", mun. D.T.S. Ș Ș
Sector de referinţã: Limba i literatura română/ ș
Structuri de sprijin pentru ameliorarea tulburărilor logopedice 
Problemele cu care se confruntã elevul (rezultatele evaluãrii complexe): 
- motricitate fină deficitară 
- dificultăţi de scriere utilizând instrumente de scris- disgrafie 
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- dificultăţi de scriere a literelor de mână “a, A, m, M, u, U, n, N, i, I” 
- dificultăţi de scriere a literelor de mână “ e, E, r,R, o, O, c, C, ă, Ă l, L” 
Priorităţi pentru perioada 24.09.2019- 01.02.2020 (An şcolar 2018/ 2019, Sem. I): 
Ob. 1. Să scrie de mână semnele pregrafice, pe liniament tip 1: linia obligă şi punct/ bastonaşe 
Ob. 2. Să scrie litere de mână aferente sunetelor A, M U N, I, prin copiere sau dictare; 
Ob. 3. Să folosească scrierea sunetelor A,M,U,N,I în comunicare scrisă (transcriere text i scriere ș
după dictare); 
Ob. 4. Să scrie litere de mână aferente sunetelor E,R,O,C,Ă,L, prin copiere sau dictare; 
Ob. 5. Să folosească scierea sunetelor E,R,O,C,A,L în comunicare scrisă (transcriere text i scriere ș
după dictare);. 

Structura programului de intervenţie personalizat: 
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PROGRAM DE AC IUNE COMUNITARĂȚ

"Bătrâne ea este o frumoasă coroană, ce se găse te numai pe calea cumpătării, aț ș
dreptă ii i a în elepciunii". - Johann Gottfried von Herderț ș ț

1. Titlul programului / proiectului: ”MÂINI ÎNTINSE PRIETENIEI”

2. Scop: Organizarea unor activită i extra curriculare de ajutorare a persoanelor cu Cerin eț ț
Educa ionale Speciale i a persoanelor vârstnice.ț ș

3. Argument / Justificare:  Elevii voluntari pot fi educa i în sensul cooperării i  în elegeriiț ș ț
dificultă ilor cu care se confruntă persoanele cu dizabilită i i nevoi speciale, precum i persoaneleț ț ș ș
aflate la o vârstă mai înaintată. Ace ti elevi vor dobândi o atitudine pozitivă i tolerantă fa ă de acesteș ș ț
categorii  de  persoane  defavorizate,  dezvoltându-li-se  sensibilitatea,  spiritul  de  întrajutorare  iș
altruismul.

4. Obiective 
-  includerea,  în   mod  direct,  a  copiilor  cu  nevoi  speciale  (care  locuiesc  în  centre  de

plasament) în comunită ile locale;ț
- implicarea copiilor cu nevoi speciale, a profesorilor, elevilor în cadrul unor activită i ceț

vor fi realizate împreună;
- atingerea incluziunii i implicării  prin angajarea tuturor celor interesa i într-un programș ț

educa ional de activită i ce promovează intens, printre altele, integrarea socială;ț ț
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- aducerea la cuno tin ă a elevilor a modului de organizare a Programului / Proiectului deș ț
Ac iune Comunitară în scopul sprijinirii dezvoltării educa ionale a copiilor cu nevoi speciale;ț ț

- încurajarea elevilor de a se dedica activită ilor desfă urate cu copii cu nevoi speciale nuț ș
doar  în cadrul  proiectelor,  dar  i  după terminarea acestora în  scopul  sus inerii  acestui  proces deș ț
integrare socială i dezvoltare educa ională;ș ț

- educarea elevilor voluntari în sensul protejării, respectării i îngrijirii persoanelor de vârstăș
a treia i însu irea unor norme de comportare civilizată  fa ă de ace tia;ș ș ț ș

5. Grup intă ț
*  beneficiari direc iț : 

- Elevi cu nevoi speciale din centre de plasament
- Persoanele vârstnice din Centrul de Îngrijire i Asisten ă pentru Persoane  ș ț

* beneficiari indirec iț : 
- Elevi din cadrul Liceului Teoretic Nicolae Titulescu
- Comunitatea 
- Familiile persoanelor cu CES i a bătrânilorș

6. Echipa de proiect: Prof. Tecuceanu Mihaela, Velcea Adriana - coordonatori proiect 

7. Perioada de desfă urareș : decembrie 2019 – iunie 2020

8. Activită i concrete:ț
I. Prezentarea proiectului : “MÂINI ÎNTINSE PRIETENIEI” 
- obiective
- desfă urareș
- parteneri implica iț
- evaluarea proiectului
II. “UN ZÂMBET PE FA A DE COPIL”Ț   - ac iune de cunoa tere i împrietenire a elevilor ț ș ș
III. “AJUTÂND PE AL II NE AJUTĂM PE NOI”Ț   -  atelier de crea ie – confec ionareaț ț

unor podoabe de pom pentru Crăciun.
IV. “DESCHIDE U A CRE TINE!“Ș Ș  – recital de colinde, poezii
V. “DARURI DE MĂR ISOR“Ț  – atelier de lucru – confec ionarea de felicitări i măr i oareț ș ț ș

între elevi
VI.  “BUCURIILE  ADUSE  DE  IEPURA “Ș  –  atelier  de  crea ie  –  încondeierea  ouălor,ț

realizarea de felicitări pascale.

9. Indicatori de evaluare: 
a) observarea  comportamentelor  i  interven ia  directă  a  profesorilor  pentru  încurajarea  iș ț ș
stimularea inter rela ionării pozitive între elevii cu C.E.S. i elevii din coală obi nuită;ț ș ș ș
b) stabilirea  unor  grupe  de  lucru  mixte  pentru  sprijinirea  învă ării  active  pe  probleme  deț
socializare i îmbunătă irea comunicării,  precum i formarea unei atitudini pozitive a elevilor dinș ț ș
coala obi nuită fa ă de elevii cu C.E.S. i persoanele vârstnice.ș ș ț ș

c) încurajarea atitudinii active i a implicării elevilor în solu ionarea nevoilor speciale pe care leș ț
au elevii cu C.E.S.
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d) stabilirea  unor  concluzii  privind  necesitatea  ocrotirii  persoanelor  cu  dizabilită i  i  aț ș
persoanelor vârstnice, precum i con tientizarea problemelor cu care se confruntă ace tia în via a deș ș ș ț
zi cu zi.

10.  Resurse:
a) umane - elevi din cadrul Liceului Teoretic Nicolae Titulescu, cadre didactice
b) materiale - hârtie xerox, creioane colorate, acuarele, hârtie glasată, hârtie creponată, plan e.ș
c) financiare: fonduri proprii

11.  Parteneri:
I. Liceul Teoretic Nicolae Titulescu – director Prof. Boiangiu Carmen
II. Direc ia Generală  de Asisten ă  Socială i Protec ia Copilului Olt - director  Piro ca Rădi aț ț ș ț ș ț

12. Graficul de activită i:ț

Denumirea activită iiț Data Con inuturiț
Responsabil de

activită iț

I. Prezentarea 
proiectului ”Mâini 
întinse prieteniei”

02.12.2019
Obiective, desfă urare parteneri ș
implica i,ț
evaluarea proiectului

Prof. Tecuceanu 
Mihaela, Velcea 
Adriana 

II. “Un zâmbet pe fa a ț
de copil”

05.12.2019
Ac iune de cunoa tere i ț ș ș
împrietenire a elevilor 

Prof. Tecuceanu 
Mihaela, Velcea 
Adriana

III. “Ajutând pe al ii ț
ne ajutăm pe noi”

12.12.2019
Atelier de crea ie – confec ionarea ț ț
i oferirea  unor podoabe de pom ș

pentru Crăciun

Prof. Tecuceanu 
Mihaela, Velcea 
Adriana

IV. “Deschide u a ș
cre tine!”ș

18.12.2019
Recital de colinde – poezii la 
Centrul de Asisten ă i Îngrijire ț ș
pentru  Persoane Vârstnice Olt

Prof. Tecuceanu 
Mihaela, Velcea 
Adriana

V. “Daruri de 
măr i or”ț ș

28.02.2020
Atelier de lucru – confec ionarea ț
de felicitări i măr i oare ș ț ș

Prof. Tecuceanu 
Mihaela, Velcea 
Adriana

VI. ”Bucuriile aduse 
de iepura ”ș

10.04.2020
Atelier de crea ie –încondeierea ț
ouălor, realizarea de felicitări 
pascale

Prof. Tecuceanu 
Mihaela, Velcea 
Adriana

 
13. Lista de voluntari:
               *  Coordonatori proiect – Prof. Tecuceanu Mihaela, Velcea Adriana - Liceul Teoretic
Nicolae Titulescu            
 

Direc ia Generală de Asisten ă Socialăț ț
i Protec ia Copilului Oltș ț

Liceul Teoretic Nicolae Titulescu
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Director  General, Director,

Piro ca Rădi aș ț Boiangiu Carmen
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Proiect de consiliere pentru părin iț
i noi suntem la fel ca voi!Ș

Prof. înv. primar, Scurtu Adriana Florentina
Şcoala Gimnazială Rotunda, Oraşul Liteni, Judeţul Suceava

                            

1. Titlul proiectului 
Şi noi suntem la fel ca voi!

2. Definirea problemei  
Idei şi planuri eficiente în consilierea părinţilor care sunt nevoiţi să se confrunte cu problemele de

sănătate ale copiilor lor. 

3. Descrierea problemelor  
Putem observa din ce în ce mai bine că această perioadă atrage cu sine foarte multe probleme de

sănătate, victimele fiind, în mare parte, copiii. Fiecare părinte este de părere că sănătatea şi starea de
bine a copilului primează şi că aceste lucruri trebuie controlate şi rezolvate. 

În  opinia  mea,  acest  mod de  a  g ndi  al  părinţilor  nu  este  întocmai  cel  mai  potrivit  şi  eficient,ȃ
deoarece  problema necesită  o  astfel  de  abordare  pentru  a  fi  rezolvată.  Părinţii  au  nevoie  de  multe
informaţii  pentru a-şi  putea schimba şi  îmbunătăţi  modul  în care ei  văd problemele de sănătate  ale
copiilor. Ei au nevoie de mult sprijin, de încurajări. Aceste încurajări şi această încredere în sine sunt
aşteptate şi pot veni, de cele mai multe ori, din partea celor din jur. Chiar dacă problemele sunt mari şi
au l ngă ei  un copil,  sau mai mulţi,  cu probleme de sănătate,  starea lor de spirit  trebuie să răm năȃ ȃ
neschimbată, să emane bucurie, puternicie şi stăp nire. Persoanele care sunt detaşate de problemă, nuȃ
pot simţi cu adevărat durerea şi suferinţa acestor părinţi, însă pot oferi sprijin moral. Un mod eficient de
a oferi ajutorul părinţilor aflaţi în dificultate este de a-i îndruma spre un program de consiliere. 

Un program de consiliere poate fi un pas mare spre liniştirea părinţilor, spre o schimbare în bine şi,
de asemenea, un ajutor important pentru copii. 

4. Identificarea posibililor factori de formare i dezvoltarea a problemeiș
- Copilul este diagnosticat cu anumite afecţiuni de către o persoană specializată;

- Nu se cunoaşte cauza apariţiei problemei;

- Rutina zilnică a fost schimbată forţat şi au apărut schimbări în viaţa părinţilor şi, implicit, a copiilor;

- Respectarea unui program bine stabilit;
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- Comunicarea inexistentă, precară, care s-a instalat în interiorul familiei;

- Aprecierea, simpatizarea unui singur părinte şi ignorarea celuilalt;

- Apariţia unor idei şi concepţii negative în legătură cu problema de sănătate cu care se confruntă copilul;

- Scăderea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii şi renunţarea părinţilor. 

5. Identificarea factorilor de men inere i activare a problemeiț ș
Analiz nd  situaţia  pe  care  am prezentat-o  anterior,  am identificat  anumiţi  factori  care  ar  puteaȃ

contribui la menţinerea şi dezvoltarea problemei. Aceştia sunt:
- Părinţii nu dispun de informaţii solide referitoare la problema existentă;

- Viitorul copilului este un subiect evitat. Se urmăreşte mai mult interiorizarea acestei idei;

- Părinţii nu dezvoltă o comunicare activă;

- Evitarea colaborării cu oameni competenţi, specializaţi în domeniu;

- Prezenţa stresului, ca urmare a g ndurilor nefavorabile situaţiei;ȃ

- Factori care atrag oboseala fizică şi psihică, precum petrecerea unui timp îndelungat cu copilul;

- Respingerea ideii de a avea un copil cu probleme de sănătate;

- Interiorizarea pshică, izolarea fizică, refuzul vieţii sociale. 

-

6. Plan de interven ieț
1 Obiectivul general, de lungă durată

Dezvoltarea,  ancorarea  unei  atitudini  pozitive  în  situaţii  neprevăzute  şi  informarea  părinţilor  cu
privire la modul în care trebuie abordată problema, la rezolvarea ei prin metode bine alese. 

2  Obiectivele specifice
O1.  Implementarea  g ndirii  pozitive,  a  raţionalismului  asupra  părinţilor,  pentru  a  gestiona  cuȃ

uşurinţă problemele provocate de starea de sănătate a copilului. 
O2. Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi specifice copiilor cu probleme de sănătate, la care să ia

parte şi părinţii.
O3.  Transmiterea informaţiilor clare şi concise, pentru ca părinţii să-şi îmbunătăţească nivelul de

înţelegere şi să perceapă cu uşurinţă de ce copilul se confruntă cu o anumită afecţiune, tulburare. 
O4.  Îmbunătăţirea  relaţiei  de  familie,  dezvoltarea  limbajului  şi  unirea  părinţilor  care  parcurg  o

situaţie de acest fel. 
3.  Strategii de interven iiț
Programul activităţii se va derula pe o perioadă de 4 săptăm ni.ȃ
Resurse utilizate: umane  – părin ii copiilor care au nevoi specialeț

                                   temporare - 2 ore în fiecare săptămână
                                  materiale - fi e de lucru, calculator,  flipchart, marker , bilete, etc.ș
Prima şedin ă      ț

Să cunoşti i tu problema mea!ș

Introducere  
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Pentru  o  mai  bună  organizare,  pentru  a  cunoaşte/descoperi  regulile  şi  pentru  a  afla  scopul
întâlnirii şi a participării la activitate, consilierul grupului prezintă un material destinat acestei prime
şedinţe. Aceştia vor urmări proiecţia regulamentului şi vor discuta neclarităţile apărute. (Anexa 1) 
Obiectivele primei edin eș ț
Părin ii sunt nevoiţi:ț
- să interacţioneze cu membrii grupului şi să se prezinte;
- să fie atenţi la regulile prezentate;
- să se familiarizeze cu activitatea desfăşurată în grup;
- să-şi spună punctul de vedere şi să exemplifice ceea ce a învăţat din activitatea prezentată. 
Activitatea 1 

Cine şi cum sunt eu?
Membrii participanţi la activitate se vor prezenta şi vor avea de precizat trei lucruri referitoare la

caracterul pe care îl au. Se va completa răspunsul pe fişă (Anexa 2), apoi, tot pe aceeaşi fişă, părinţii vor
avea de scris numele copilului, problema de sănătate existentă şi patru calitaţi pe care acesta le are. 

Aşadar, la sfârşitul activităţii, consilierul va strânge fişele şi le va ataşa pe un panou aflat în faţa
clasei. Pentru a interacţiona şi pentru a da curs discuţiilor şi curiozităţii, acesta va citi fiecare fişă în parte
cu voce tare. 
Activitatea 2 

Eu mă aflu aici pentru copilul meu!
Pentru a descoperi cât mai multe soluţii şi pentru a genera cât mai multe idei, părinţii vor avea de

realizat o tehnică de grup, un brainstorming, pornind de la cuvântul bolnav. Trebuie să precizeze care au
fost  schimbările  şi  cum a  influienţat  acest  cuvânt  viaţa  de  familie.  Această  activitate  urmăreşte  să
desluşească urmările apărute după instalarea bolii la copil. 

De asemenea, pot observa şi situaţiile similare ale celorlalţi membri şi cât de adânc poate fi acest
cuvânt, boala. Discutând unii cu alţii, ei găsesc răspuns pentru unele întrebări şi urmăresc să identifice
schimbările majore ce se produc într-o familie atunci când există un copil bolnav.

La finalul activităţii, ei vor extrage dintr-un coş un bilet (Anexa 3), iar sarcina este simplă, să
scrie câteva cuvinte prin care să arate starea de spirit pe care a dobândit-o în urma activităţii şi să traseze
chipul cu sentimentul potrivit. 
A doua şedin ă ț

Vreau să descopăr!
Introducere  

Părinţii se salută între ei şi sunt nerăbdători să descopere lucruri neştiute. Se va anunţa tema care
urmează să fie abordată. Consilierul le spune părinţilor că acele bilete, de la şedinţa precedentă, au fost
citite şi că prezenţa lor este îmbucurătoare. 
Obiectivele şedinţei cu numărul 2
- să fie atenţi la informaţiile ce urmează a fi transmise;
- să participe activ la activităţile propuse;
- să interacţioneze, să pună cât mai multe întrebări;
- să fie implicaţi şi să exprime curaj şi binevoinţă;
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- să completeze cu răspunsuri proprii fişele.
Activitatea 1 

Cunosc îndeajuns boala copilului meu?
Cu ajutorul flipchart-ului, consilierul va nota: „Despre boala copilului meu-surse de informare”.

Toţi cei prezenţi vor scrie, în funcţie de boala copilului, sursa de informare pe care au avut-o şi o au la
îndemână şi care i-au ajutat în descoperirea lucrurilor neştiute. 

Astfel,  aceştia  află  diferite  surse de informare,  de unde dobândesc unii  părinţi  informaţii  cu
privire la boala copilului. Consilierul completează sursele ce nu au fost precizate. 
Activitatea 2 

Ce s-a schimbat la mine? 
La întrebarea „Cunoaşteţi totul despre afecţiunea copilului dumneavoastră?”, părinţii trebuie să

răspundă sincer şi cât se poate de concis. La final, după ascultarea fiecărui răspuns, se va observa dacă
lipsa  informaţiilor  produce  schimbări  mari  în  viaţa  lor.  Se  va  oferi  Anexa  4,  un  tabel,  care  va  fi
completat de aceştia. Se va propune şi o temă de reflecţie, iar sarcina constă în reflectarea afirmaţiilor
din fişa primită şi să adauge în faţa lor expresia „nu o să..”. 

La finalul activităţii, părinţii adaugă în coş biletul cu gândurile lor referitoare la activitatea din
ziua respectivă, dacă a fost folositoare şi dacă a adus un plus cunoştinţelor lor. 

A treia şedin ăț
„Cum relaţionez cu cei din jurul meu” 

Introducere  
Activitatea începe prin aşezarea părinţilor în semicerc, pentru a produce astfel un mediu de grup,

de familie. Se anunţă tema zilei şi se prezintă un invitat special, un psiholog, care aduce cu el informaţii
folositoare. 
Obiectivele edin ei ș ț
 Părin ii sunt nevoiţi să:ț
-  participe activ la activitate;
- să adreseze întrebări psihologului;
- să reţină informaţiile transmise pentru a le pune în practică. 
Activitatea 1 

„Nu socializez îndeajuns”
Consilierul  va  prezenta  o  planşă  pe  care  este  însemnat  „Comunic  suficient?”.  Sarcina  se

subînţelege.  Aşadar, cei prezenţi  sunt nevoiţi  să ofere un răspuns la întrebarea dată.  Timpul acordat
activităţii este de jumătate de oră. 

La finalul discuţiilor se extrag concluziile cu privire la modul de a comunica cu cei din jur. Ideile
pe care aceştia le-au concluzionat îi oferă psihologului un punct de plecare. 
Activitatea 2 

„Cum să revin la omul dinainte”
Psihologul, specializat pe ramura relaţiilor sociale, va îndruma părinţii către soluţii eficiente de

socializare, de manifestare în relaţiile cu cei din jur. Le va spune că un copil care suferă de o anumită
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afecţiune nu trebuie să îngrădească relaţiile cu cei din jur, ci dimpotrivă, să le extindă şi să le întărească.
Psihologul le va oferi o îndrumare sigură, sfaturi utile care îi vor pune în valoare, atât pe ei, cât şi pe
copiii lor. El aşteaptă întrebări şi este dispus să ofere consultanţă şi răspuns eficient.

Finalul activităţii se remarcă prin notarea unor idei folositoare, benefice pe care ei le-au reţinut
din activitatea desfăşurată. 
A patra şedin ă ț

„Pune-te în pielea lui” 
Introducere  

Se anunţă tema şi activităţile ce vor fi desfăşurate. Părinţii se vor aşeza din nou în formă de
semicerc. 
Obiective
- să socializeze şi să colaboreze cu ceilalţi membri ai grupului;
- să răspundă pozitiv la sarcinile propuse;
- să prezinte un punct de vedere util la finalul şedinţei. 
Activitatea 1 

„Acelaşi sentiment trebuie să-l am şi eu”
Scopul principal al acestei activităţi este de a-i pune pe părinţi să analizeze situaţia prin care trec

copiii  lor şi să facă un exerciţiu de imaginaţie,  să simtă ceea ce simt ei  de multe ori.  Empatie este
cuvântul cheie care conduce discuţia spre noi detalii legate de acest sentiment. Consilierul propune un
joc care are ca scop înţelegerea acestui termen. „Cum/ Ce sunt eu?”, jocul care presupune împărţirea
membrilor grupului în câte doi. Un părinte primeşte foaia cu întrebări (Anexa 5), le va citi, iar celălalt
oferă răspunsuri. 

Jocul se sfârşeşte în momentul în care toţi membrii grupelor răspund la întrebări. Se fac precizări
legate  de modul  în care fiecare părinte  gestionează  problemele  întâlnite,  de modul  în care se simte
copilul în anumite situaţii. 
Activitatea 2

„Care este părerea ta?” 
Consilierul propune tuturor părinţilor să facă un afiş/poster, care să conţină anumite sfaturi utile,

destinate părinţilor care au copii cu diferite afecţiuni, probleme de sănătate. Cu ajutorul Anexei 6, el le
prezintă o listă model după care ei să-şi construiască propriul afiş. Astfel, în decurs de câteva minute, ei
trebuie să-şi pună gândurile, ideile pe foaie. 
Temă de reflecţie – de realizat o listă cu sfaturi folositoare pentru părinţi. 
Evaluarea interven iilorț
Ac iunea se va realiza astfel: ț

- Interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor, referitoare la schimbările ce au loc într-o familie atunci
când problemele de sănătate ale copiilor îşi fac simţită prezenţa;

- La finalul proiectului au loc anumite discuţii referitoare la modul de abordare a situaţiilor problematice;

- În  opinia  mea,  proiectul  poate  continua  cu  alte  şedinţe  de  consiliere,  necesare  părinţilor  aflaţi  în
dificultate. 
Bibliografie 
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                      Regulamentul grupului

 To i participan ii să ajungă la ora ț ț
stabilită.

 Telefoanele să nu sune în timpul 
edin elor.ș ț

 Părin ii să asculte cu aten ie sarcinile ț ț
 Nu se dau detalii despre discu iile din ț

grup..
 Să a tepte rândul la discu ii i să nu ș ț ș

întrerupă colegii.
 Nu trebuie judecate părerile colegilor de 

grup chiar dacă nu sunt în acord cu 
părerea dată.

 Dacă nu vor să mai participe la program
să anun e telefonic consilierul.ț
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Anexa 2                          Fi ăș

Anexa 3     
                     Bile el pentru părin iț ț
Da/Nu mă bucură faptul ca am fost astazi aici.
Da/Nu sunt interesat de problemele celorlal i colegi.ț
Da/Nu o să mai particip la următoarele edin e.ș ț

Anexa 4    

AFIRMA IIȚ DA NU

1. Mă comport neadecvat cu copilul.
2. Sunt stresat/a din cauza bolii copilului.
3. Îmi pierd des răbdarea.
4. Caut abuziv informa ii despre boala copilului ț

meu.
5. Mă gândesc doar la problema copilului.
6. Mă cert des cu partenerul din cauza bolii 

copilului.
7. Stau mult prea mult timp în casă.
8. Ai gânduri negative legate de viitorul copilului
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Anexa 5

Fi ă cu întrebăriș
1. Cum mă simt eu când mama e nervoasă?
2. Ce simt eu când tata nu se joacă cu mine?
3. Cum să o fac pe mama să zâmbească mai des?
4. Ce ar zice tata dacă l-a  pune sa stea o zi întreaga cu mine?ș

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

Anexa 6
Fi ă modelș
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             Căutam schimbare

A. Fii un conducător!
B. Fii responsabil de copilul tău!
C. Înva ă ceva nou!ț
D. Fii pregătit!
E. Colaborează!
F. Fă echipă cu ceilal i!ț
G. ................................................
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
Anul colar 2018-2019ș

PROF. KACSÓ ÉVA
LICEUL TEHNOLOGIC „GÁBOR ÁRON”TÂRGU SECUIESC

Pentru elevul ___________________________ (Certificat de orientare colară i profesională ș ș nr.)
Naţionalitatea: maghiară
Data naşterii: ________________
Locul naşterii: ________________
Domiciliul: _________________
Limba în care studiază: maghiară
Instituţia: Liceul Tehnologic „Gábor Áron”
Clasa: XII. B
1. DATE FAMILIALE
Numele părinţilor / tutorilor
Tata: __________________________________, Mama: ______________________________
Ocupaţia părinţilor / tutorilor
Tata: Tinichigiu, Mama: Îngrijitor de bolnavi
Constelaţia familială
Fraţi: – Surori: 1
Al câtelea copil născut este: Al doilea
Situaţia structurală a familiei
Tipul de familie (organizată, dezorganizată): organizată –părin i căsători iț ț
Condiţii materiale (spaţiu de locuit, venitul lunar): condi ii buneț
Orientarea religioasă: catolică
Climatul familial
Relaţiile dintre părinţi: rela ii normaleț
Relaţiile dintre părinţi şi copii: rela ii normaleț
Relaţiile dintre fraţi: normală
Atitudinea părinţilor faţă de copilul în cauză (integrat): aten ie maximă, dorin a de a progresaț ț
Influenţe ale unor factori extrafamiliali (rude, prieteni): influen e beneficeț
2. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTARE FIZICĂ
Starea la naştere: normală
Boli cronice (handicapuri): nu este cazul
Dezvoltarea fizică actuală: normală
3. SITUAŢIA ŞCOLARĂ
Debutul şcolar în instituţie: 2016
Traseul educaţional: grădiniţă, şcoală generală 
Situaţii de eşec şcolar (repetenţii): nu este cazul
Comportamentul în colectiv: prietenos, executant
Atitudinea faţă de activităţile şcolare: mare interes
Aptitudini deosebite (talente, îndemânări): abilită i avansate de desen, gândire logică dezvoltatăț
Deprinderi deficitare: dizgrafie, dislexie
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Tulburări de comportament manifestate frecvent: nu este cazul
Abateri disciplinare grave: nu e cazul
Forma de integrare
Monitorizare: DA
Intervenţie directă profesor: DA
Orar de intervenţie 
Profesor: KACSÓ ÉVA, Vineri 14.00-15.00

DISCIPLINELE / DOMENIILE de intervenţie
Disciplina/
domeniul

Nivelul de debut constatat Obiective propuse

Geografie

–capacitate redusă de corelare a elementelor 
din spa iul geografic cu elementele hăr ilor i ț ț ș
a figurilor geografice
–posibilită i reduse de comunicare scrisă, ț
gestuală, orală expresivă

–cre terea nivelului de exprimare ș
orală i digitalăș

Integrarea în
grupul şcolar

–toleran ă scăzută la frustrăriț
–feed-back pozitiv în situa iile de ț
individualizare a sarcinilor de învă areț

–cre terea nivelului de integrare în ș
comunitatea coliiș

Sarcini ale membrilor echipei de caz:
Prof.: Identificarea modalită ilor de comunicare eficientă pentru o mai bună în elegere a mesajelor ascultate iț ț ș
scrise
Prof. de sprijin / itinerant: 
Logoped 
Consilier
Părinţi 
Asistent social/Mediator şcolar

Adaptări
Intervenţia

Personalizată Asupra contextului

Geografie Familie 
Cadru didactic

Colectiv

Curriculum

–În clasa a XI-a, la geografie, se pune
accent pe explorarea unor situa ii-ț
problemă ale mediului local, regional 
i global, pe iș nvestigarea spaţiului 

geografic prin conexiuni 
interdisciplinare, pe valorificarea 
patrimoniului natural i cultural i pe ș ș
dezvoltarea sustenabilă a mediului

Să fie con tien i ș ț
de problemele pe
care le întâmpină
copilul, să ajute 
la integrarea în 
coală i ș ș

societate

Să fie sensibiliza i ț
de problemele 
elevului, să aibă o 
atitudine pozitivă 
în integrarea lui în 
grup.

Sarcini –Prezentarea în scris şi oral a 
aspectelor definitorii ale mediului 
înconjurător
–Explicarea proceselor naturale din 
mediul înconjurător

Să monitorizeze 
permanent 
învă area, să ț
ajute la nevoie cu
explica ii, să ină ț ț
legătura cu 

Să manifeste 
aten ie sporită la ț
problemele pe care
le întâmpină 
elevul, să ajute cu 
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–Utilizarea informaţiei cartografice coala.ș explica ii, exerci ii.ț ț

Strategii

–Ini ierea aplicării personalizate a ț
aplica ieiț  MOZAWEB
–Utilizarea personalizată a hăr ilor i ț ș
atlaselor cu semne conven ionale ț
sugestive (desene, figuri)

Comunicare permanentă coală-familieș

Planificări pentru perioada octombrie –decembrie 2018

Adaptări
Intervenţia

Personalizată Asupra contextului

Geografie Familie 
Cadru didactic

Colectiv

Curriculum
–Mediul înconjurător– factori 
geoecologici, degradarea i protec ia ș ț
mediului

În elegerea ț
problemelor, 
facilitarea 
integrării în grup.

Atitudine pozitivă fa ăț
de elev i problemele ș
pe care le întâmpină 
el.

Sarcini

–Prezentarea aspectelor definitorii ale 
mediului
–Explicarea relaţiilor observabile dintre 
sistemele naturale şi umane ale mediului

Să monitorizeze 
i să ajute ș

învă area.ț
Să ină legătura ț
cu coala.ș

Să fie atentă la 
problemele ce apar 
din cauza 
neîn elegerii, să ț
explice la nevoie, să 
exerseze în plus cu 
elevul

Strategii
–Utilizarea hăr ilor i a platformeiț ș  
MOZAWEB

Comunicare permanentă coală-familieș

Planificări pentru perioada februarie – mai 2019

Adaptări
Intervenţia

Personalizată Asupra contextului

Geografie Familie 
Cadru didactic

Colectiv

Curriculum

– Populaţia, resursele naturale şi 
dezvoltarea lumii contemporane
–Rolul unor state în sistemul mondial 
actual: Statele Unite ale Americii, Federaţia
Rusă, Japonia, China, India 

Să fie con tien i ș ț
de problemele pe
care le întâmpină
copilul, să ajute 
la integrarea în 
coală i ș ș

societate

Să fie sensibiliza i ț
de problemele 
elevului, să aibă o 
atitudine pozitivă în 
integrarea lui în 
grup.

Sarcini
– Explicarea relaţiilor observabile între 
sistemele lumii contemporane
–Utilizarea informaţiei cartografice

Să monitorizeze 
i să ajute ș

învă area.ț
Să ină legătura ț
cu coala.ș

Să fie atentă la 
problemele ce apar 
din cauza 
neîn elegerii, să ț
explice la nevoie, să
exerseze în plus cu 
elevul
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Strategii
–Utilizarea hăr ilor i a platformei ț ș
MOZAWEB
–Utilizarea literaturii de specialitate

Comunicare permanentă coală-familieș

RAPORT DE EVALUARE PERIODICĂ

Data evaluării: 
Obiectivele realizate: 

PROBLEME ÎNTÂMPINATE
Stagnări Regrese Obiective neîndeplinite

Concluzii: 

Recomandări: 

Domenii şi direcţii de continuare a programului:
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Prof. Amarfei Nadia-Maria
coala Gimnazială Grebănu, Jude ul BuzăuȘ ț

Numele  şi prenumele elevului: M.C.
 coala Gimnazială Grebănu/Structura PlevnaȘ
Clasa a V-a
An şcolar 2021-2022
Echipa de lucru:

1. cadru didactic 
2. profesor de sprijin

Rezultatele evaluării complexe :
a. din punct de vedere medical – epilepsie, retard mental uşor, ADHD ;
b. din punct de vedere psihopedagogic – dificultăţi de concentrare a atenţiei; tulburări comportamentale
(relaţii conflictuale cu elevii; refuză să relaţioneze);
c. din punct de vedere al competenţelor şcolare: dificultăţi de învăţare şi integrare şcolară (întâmpină
greutăţi la toate disciplinele).
Puncte tari (potenţial) ale elevului :
Provine  dintr-o familie  dezorganizată,  locuie te  cu bunicii,  care îi  acordă  sprijin  material  şi  afectivș
limitat, urmează tratament medical pentru epilepsie, nu este interesat în a lua note bune şi nu î i faceș
temele; lipseşte adesea de la şcoală.
Dificultăţile cu care se confruntă elevul :
Elevul  prezintă  dificultăţi  de  învăţare,  neînţelegând  sarcinile  de  lucru.  Are  capacitate  redusă  de
automobilizare în activitate, dificultăţi în înţelegerea conceptelor şi respect de sine scăzut, 
fiindu-i  afectată  capacitatea  de  se autoorganiza  şi  de  a  lucra  eficient  fără  supraveghere  şi  indicaţii.
Refuză să participe la activităţile în grup şi să răspundă când este numit de profesor, deşi se oferă uneori
să  răspundă  din  proprie  iniţiativă.  Îşi  deranjează  colegii  în  timpul  orelor  i  pauzelor,  având  unș
comportament infantil, iar ei îl marginalizează.
Obiective vizate
Disciplina: limba engleză
O 1: să comunice în limba engleză folosind propoziţii simple din 3 – 5 cuvinte;
O 2: să aşeze corect cuvintele în propoziţie;
O 3: să participe activ la lucrul în perechi şi în grup.
-  metode  de  realizare:  demonstraţia,  exerciţiul,  explicaţia,  jocul  didactic;  strategii:  lucrul  individual
frontal, în perechi, în grup.
Observaţii): Elevul stă singur, în ultima bancă. Pentru a lucra în pereche sau în grup, la lucrul în perechi,
profesorul va cere unul elev model din punct de vedere comportamental să se mute alături de el şi după
rezolvarea sarcinii să citească rezolvarea cu voce tare răspunsul partenerului său. La lucrul în grup se va
proceda la fel. Pe un ton calm, profesorul va îndemna elevul să citească la rândul său partea ce îi revine.
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Evaluare 
1. Sumativă (semestrul I), data: 12.01.2022; rezultatele evaluării: 
O1: realizat
O2: parţial realizat
O3: parţial realizat
Obiectivele realizate:

- nu îndeplineşte la un nivel minim sarcinile şcolare (înregistrează progres doar la repetarea unor cuvinte
în limba engleză); 

- îmbunătăţirea ritmului de repeti ie;ț
- ameliorarea relaţiilor intercolegiale.

Dificultăţi întâmpinate:
- nu reuşeşte încă să-şi construiască un comportament empatic;
- nu poate rezolva sarcinile şcolare într-un timp optim datorită retardului mental uşor.

Recomandări:
Se continuă O2 + O3.
O4: să comunice în limba engleză folosind propoziţii de până la 7 cuvinte.
2. Sumativă (final de an şcolar), data: 25.05.2022.
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PROGRAM  DE  ACTIVITĂŢI  CU ELEVII

CU DIFICULTĂŢI DE NVĂŢAREȊ

Prof. Biro Valeria-Mirela

coala Gimnazială ,, Mihai Eminescu” GiurgiuȘ

1.INFORMAŢII  DE  BAZĂ:

Numele elevului: P. A. E

Data naşterii: 

Clasa : IV B

Domiciliul: Giurgiu, jud. Giurgiu

Psihodiagnostic: Deficienţă de limbaj i comportamentș .

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate. 

Informaţii  despre mediul social:  Locuieşte împreună cu familia ei,  având în componenţa sa mama. Familia

prezintă condiţii bune de locuit. Mama se implică în activitatea copilului atât acasă cât i la scoală, dar nu areș

pregătirea necesară pentru a-si educa copilul, cât să nu fie nevoie de interven ia speciali tilor.ț ș

 ECHIPA DE INTERVENŢIE:

Profesor  logoped: C. M.

Prof. : Biro Valeria

Data elaborării P.I.P.: 1 octombrie 2020 – 15 iunie 2021

 INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:

 chestionare orale;

 observaţii curente;

 aplicaţii practice;

 fişe de lucru utilizate la diferite activităţi;

 proba de evaluare;

 convorbire individuală şi în grup;

 observaţia spontană şi dirijată.

 OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Pe termen lung:

 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de achiziţie, prin

observarea la oră şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei;
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 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale;

 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;

Pe termen scurt:

 Formarea abilităţilor de comunicare;

 Formarea abilităţilor de participare la activită i;ț

 Dezvoltarea capacităţii de scriere;

 Participarea la activităţi de grup;

 SCOPURILE PROGRAMULUI:

Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevei;

Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;

Formarea capacităţii de a comunica folosind propozi iile simple;ț

Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice; 

 DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE:

Stimularea elevei în vederea reducerii dificultă ilor de învă are prin exersarea i dezvotarea proceselor psihiceț ț ș

(memorie, atentie, motivatie), a unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul afectiv si motivational, a

deprinderilor de munca individuala;

Implicarea mamei pentru a o ajuta să lucreze cu copilul în asimilarea unor cuno tin e esen iale:  dezvoltareaș ț ț

limbajului i a vocabularului, abilită i de rela ionare socială;ș ț ț

OBIECTIVE METODE SI TEHNICI
MATERIALE

UTILIZATE

-  efectuarea  unor  exercitii  de

relaxare,  pentru  concentrarea

aten iei i dezvoltarea memoriei;ț ș

- convorbirea

- povestirea

- problematizarea

- exercitiul de relaxare

- plan eș

- fi e de lucruș

- jocuri de construc ieț

- plastilină

- cărti

- puzzle

-  educarea  auzului  fonematic,  a

atentiei vizuale, a analizei auditive

si imbogatirea vocabularului;

- exercitii de gimnastică respiratorie, linguală;

-  exercitii  pentru  formarea  priceperilor  si

deprinderilor de pronuntie corecta a silabelor

si cuvintelor;

-  exercitii  de  formulare  a  unor  propozitii

- plan eș

- fi e de lucruș

- jocuri

- căr iț
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simple cu sunetul corectat in diferite pozitii;

- stapanirea si motivarea personala

prin gestionarea adecvata a trairilor

afective negative;

- exercitii de autocunoastere;

- exercitii pentru cresterea stimei de sine si a

increderii in fortele proprii;

-  exercitii  pentru  managementul  emotiilor

negative;

- convorbirea;

- problematizarea;

- lauda, incurajerea;

-fise de lucru

-desene

-minge antistres

-joc de rol

-  sprijinirea  copilului  în

parcurgerea  materiei  în  ritm

propriu;

- tratarea diferentiata;

- relatie empatica profesor-elev, logoped-elev;

- activitati complementare;

-planse

-jocuri

-casete

-carti

-  masuri  unitare  de  sustinere  a

copilului de catre familie;

- motivarea familiei in continuarea

tratamentului medicamentos;

- consultarea;

- informarea

- empatia

-monitorizarea

succesului  prin

acordarea de fete vesele

profesorul:

Antrenează eleva în activităţile specifice, cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale; 

În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări);

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi auxiliare scolare,

obiecte de uz general;

Domeniul de intervenţie: Educarea limbajului

Eleva  nu pronunţă corect cuvintele i are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt monosilabice sau înș

propoziţii  incomplete.  Nu  reuşeşte  să  rostească  cuvintele  auzite  în  cadrul  activită ilor  ,  pierde  firul  logic  alț

acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie

semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris.

Obiective

pe termen scurt

Obiective

operaţionale
Activităţi de învăţare

Criterii  minimale

pentru  evaluarea

progresului

Metode  şi

instrumente

de evaluare
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7. Dezvoltarea capacităţii

de  receptare  a

mesajului oral

8. Dezvoltarea capacităţii

de exprimare orală

-  să  înţeleagă

semnificaţia

globală a mesajului

oral;

-  să  sesizeze

intuitiv

corectitudinea  unei

propoziţii ascultate;

-  să  distingă

cuvintele  dintr-un

enunt  dat,  silabele

dintr-un cuvânt ;

- să formuleze clar

şi  corect  enunţuri

verbale  potrivite

unor situaţii date;

-  să  integreze

cuvintele  noi  în

enunţuri;

-exercitii  de  delimitare  a

cuvintelor in enunturi;

-jocuri  de  identificare  a

pozitiei silabelor in cuvant;

-exercitii  de  distingere  a

sunetului  initial,  final  sau

din interiorul unui cuvant;

-identificarea  cuvintelor  ce

contin sunetul învăţat 

-jocuri  de  punere  in

corespondenta a unui cuvant

auzit  cu  imaginea

corespunzatoare;

-  exerciţii  de  trasare  a

elementelor grafice;

- înţelege semnificaţia

globală  a  unui  enunt

scurt,  după ascultarea

repetată  a  acestuia,

sau  după  lămuriri

suplimentare;

-  formulează

răspunsuri  la

întrebările  puse,

uneori  cu  imprecizii,

corectate la solicitarea

educatoarei;

-  distinge  şi

delimitează  cuvintele,

rostite  clar  de

profesor;

-  pronunţă  corect,

cuvântul integral şi pe

silabe,  cu  imprecizii

corectate cu sprijin 

Evaluarea

orală şi scrisă 

Aprecieri

stimulative 

Evaluare  cu

mai  multe

reveniri

Evaluări

curente

formative

Probe  scrise,

fişe de lucru

 

Prin acest program am urmărit:

 recuperarea laturilor disfuncţionale;

 consilierea comportamentală;
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 antrenarea elevei în activităţi plăcute pentru a-l stimula;

 antrenarea elevei în activităţi extracurriculare;

 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;

 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;

 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;

 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup
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Plan de ac iune pentru integrarea copiilor cu dizabilită i (ADHD)ț ț

PETRESCU CAMELIA
coala Gimnazială ”Alexandru Depără eanu”Ro iorii de Vede, TeleormanȘ ț ș

Atunci când discutăm despre incluziunea colară a elevilor cu ADHD, este vital să avem mai întâi o bunăș
în elegere a caracteristicilor copilului, inclusiv a disfunc iilor sau condi iilor specifice care îi afecteaza activitateaț ț ț
în sala de clasă.

Lipsa  aten iei,  hiperactivitatea  i  impulsivitatea  sunt  principalele  simptome  care  definesc  sindromulț ș
deficitului  de  aten ie  cu hiperactivitate  sau Attention-Deficit  Hyperactivity  Disorder  (ADHD).  Se referă  la  oț
afec iune  de  tip  neurobiologic  prin  care  este  afectată  capacitatea  individului  de  a  opera  în  limite  medii  în:ț
inhibarea comportamentului agresiv/(autocontrolul impulsivită ii), controlul nivelului activită ii (hiperactivitatea),ț ț
concentrarea asupra sarcinilor de lucru (lipsa aten iei). ț

O strategie didactică eficientă pentru elevii cu ADHD este bazată pe trei principii:
1. Identificarea nevoilor specifice de învă are ale elevului. Se identifica motivele pentru care elevul nuț

este atent, ce îl distrage, ce îi facilitează men inerea aten iei, când, cum i de ce devine impulsiv i hiperactiv etc. ț ț ș ș
2. Selectarea unor practici educa ionale asociate cu strategii comportamentale, cu elemente specifice deț

management al clasei i interven ii suportive pentru elevul/elevii hiperactivi i cu deficit de aten ie. ș ț ș ț
3. Cadrul didactic elaborează i implementează un program educa ional individualizat i integrează acestș ț ș

program în activită ile cotidiene destinate tuturor elevilor din sala de clasă, punând accent pe caracterul incluziv.ț
ELEVI
Eleva: A. S.; Clasa: a II-a; Vârsta: 10 ani;
Diagnostic: ADHD, retard psihic moderat; Tulburări/dificultă i de învă are.ț ț
Recomandări psihopedagogice: coală de masă cu profesor de sprijin. Curriculum adaptat;  ConsiliereȘ

psihopedagogică; Terapie logopedică; Sprijin i suport în vederea adaptării i integrării colare.ș ș ș
Copilul provine dintr-o familie cu apte copii i o condi ie materială precară. ș ș ț La vârsta de 10 luni, copilul

a fost  preluat  în plasament,  alături  de sora sa mai mare. Asistentul  maternal  cooperează cu coala,  răspundeș
solicitărilor cadrelor didactice pentru discu ii legate de evolu ia colară i disciplina copilului, acceptă sfaturile  iț ț ș ș ș
recomandările acestora cu o atitudine u or apatică i pesimistă considerând că orice efort este ineficient în cazulș ș
copilului.

Idei de activită i:ț
 - con inuturile activită ilor adaptate în func ie de dizabilitate (PIP );ț ț ț
 -formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil;
 - alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învă are;ț
 - organizarea mai multor secven e de consolidare i exersare.ț ș
Strategii de învă are:ț
 - învă area individualizată sau individualizarea unor secven e de învă are;ț ț ț
 - tratarea diferen iată;ț
 - metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, învă area prin ț
cooperare: în perechi, în echipă;
 - valorificarea intereselor copilului, hobbyurilor i pasiunilor lui.ș
Resurse:
 - folosirea de material didactic adecvat(atrăgător) i u or de manipulat;ș ș
 - mijloace IT, resurse digitale;

2999



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

 - căr i/reviste cu imagini;ț
 - fi e cu scheme de fixare;ș
 - plan e tematice afi ate permanent în clasă etcș ș
Evaluare:
 - observarea sistematică a comportamentului;
 - evaluări orale i scrise diferen iate i cu sprijinș ț ș
 - autoevaluarea;
 - aprecieri verbale, recompensa.
PĂRIN IȚ
Idei de activită i:ț
 -  consultări  permanente cu părin ii/asistentul  maternal  în vederea stabilirii  unui  plan comun de ac iune i  aț ț ș
cunoa terii mai profunde a elevului;ș
 - activită i comune cu invita i de specialitate - psihologi, consilieri colari, logopezi, profesori itineran i, alteț ț ș ț
cadre didactice;
 - activită i comune părin i-elevi-profesori (excursii, spectacole, ateliere de crea ie, proiecte,etc.);ț ț ț
Strategii de învă are:ț
- dezbateri;
- mese rotunde;
- lectorate;
- workshop-uri.
Resurse:
 - ppt-uri sugestive;
 - pliante/reviste/afi e informative;ș
 - umane: psihologi, consilier colar., profesori itineran i.ș ț
Evaluare:
 - observarea sistematică;
 - chestionare;
- portofolii cu produsele activită ilor.ț

CADRE DIDACTICE
Idei de activită i:ț
- plan de interven ie comun cu profesorii de la clasă;ț
- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul colar etc.ș
- colaborarea cu psihologul scolar;
Strategii de învă are (comune cu al i colegi):ț ț
 - mese rotunde;
 - dezbateri;
 - lucru în echipă.
Resurse:
 - platforme online;
 - materiale didactice adecvate.
Evaluare:
 - chestionare;
 - portofolii cu produsele activită ilor;ț

3000



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

PLAN PERSONALIZAT DE DEZVOLTARE A LITERA IEI TIMPURIIȚ

Prof.în înv.pre c.: ENACHE CARMEN MARIANAș

Grădini a cu P.P. Step by Step , loc. Gala i, jud. Gala iț ț ț

Ini iale/ pseudonim elev(ă): I.M.ț

Clasa: grupa mare, an colar 2020-2021ș

Interpretarea rezultatelor evaluării:

        I.M. tie să ină cartea în mână corect, se orientează corect în pagină,recunoa te un text, recunoa te litere, tieș ț ș ș ș
semnele de punctua ie. Poate scrie litere singură, a învă at repede poezia, a indicat correct cuvintele, dar nu a ț ț
recunoscut toate cuvintele scrise ca imagine. A segmentat aproximativ correct cuvintele segmentate, a recunoscut 
instantaneu cuvinte, a citit u or pe litere.ș
         Evaluată în 16 februarie 2021 cu instrumentul de evaluare a litera iei timpurii, a obţinut un total de 98 ț
puncte: 6 din 6 la no iuni despre textul tipărit, 66 din 93 la alfabet, 6 puncte la no iunea de cuvânt adică din 12, 7 ț ț
la segmentare fonemică i 13 la recunoaşterea cuvintelor izolate. ș
        A adar, am decis interven ia în sprijinul ei pe baza unui plan personalizat, cu exerci ii prin care să o ajut să ș ț ț
înţeleagă ce este un cuvânt i să identifice cuvinte, precum şi exerci ii de dezvoltare a auzului fonematic. În ș ț
paralel, s-a acordat aten ie identificării literelor.ț

Obiective urmărite:

să indice cuvinte, separându-le din context, cu ajutorul cartona elorș

să asocieze cuvinte cu imagini

să asocieze sunete i litere cu imaginiș

să formeze cuvinte din litere separate

să scrie cuvinte simple

să pronun e corect cuvinteleț

să separe fonemele dintr-un cuvânt

să citească propozi ii simpleț

Perioada de implementare a planului i durata estimată în ore: ș
 intervenţia se va realiza de trei ori pe săptămână, în sesiuni de câte 10 de minute, pe parcursul a 6 săptămâni 
(februarie - martie 2021).
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Săpt. Activită i de învă are ț ț
(individual/ în grup, 
fa ă-în-fa ă/online)ț ț

Materiale necesare Comentarii/ 
documentare (se 
completează pe parcurs)

1 Citirea împreună (eu am citit  arătând
cartea i ilustra iile) ș ț
Încercuie te imaginile despre care ș
auziceva în poveste (receptare activă)

ABEL (1) – text construit pornind de 
la cartea citită. 

„Cuvinte lungi, cuvinte scurte”
Banca de cuvinte – introducere i ș
personalizarea recipientului, 2-3 
cuvinte noi din textul scris 

Povestea „Melciulică”
– audi ieț

înregistrarea audio;
-fi a de lucru cu ș
imagini din poveste;
-carduri cu personaje 
din poveste, be iga e ț ș
orl;
- Fi a 1 din ș
OLearning.
- foarfece, creion.
Recipient pentru banca
de cuvinte .

2 Citirea împreună ABEL (2) / 
Scrierea în comun Banca de cuvinte: 2-
3 cuvinte noi din textul scris
Jocuri cu sunete şi litere: 
„Găse te cuvintele „mici” (diminutive)ș
”  – pronun area sunetului ;ț ț
 „Găse te cuvântul care con ine ș ț
sunetul..” ( , q, h, z sau jț

„Domnul Călu  deț
mare” , de Eric Carle

2 coli de hârtie de 
flipchart, marker, 
foarfeci, bandă de lipit
cartea, carduri cu 
momente principale 
ale pove tiiș
Alfabetar magnetic 

3 Citirea împreună
ABEL (3) Banca de cuvinte: 2-3 
cuvinte noi; dacă cele vechi nu sunt 
recunoscute, pe verso se va desena un 
indiciu.
 „Scrie cuvintele pe care i le spun, ț
încercuie te literele sunetelor pe care ș
le auzi.”
„Cadoul „- Întrebări de reflec ie.ț

“Oi a Ri a te înva ă ț ț ț
sunetul ”Ț
2 coli de hârtie de 
flipchart, marker, 
foarfeci, bandă de lipit
Cuvinte care 
denumesc obiecte din 
casă tipărite/ scrise pe 
autocolant pentru 
etichetarea obiectelor 
acasă, Carton, 
plastilină

4 Citirea împreună
ABEL (4) / Scrierea în comun
Banca de cuvinte: 2-3 cuvinte noi
Re eaua personajelor;ț
Jocul cu zarul
Sortează cuvinte: gruparea cuvintelor 
func ie de structurăț

„Tu e ti mămica ș
mea?”, de P. D. 
2 coli de hârtie de 
flipchart, marker, 
foarfeci, bandă de lipit
Cartona e cu cuvinte ș
cunoscute cu structură 
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Pe baza rezultatelor re-evaluării la capătul perioadei de 6 săptămâni, se va decide continuarea sau suspendarea 
interven iei personalizate la sfâr itul anului colar.ț ș ș
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PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT PENTRU COPIII CU CERIN E EDUCA IONALEȚ Ț
SPECIALE

PROF. PU CA  MONICA CAMELIAȘ Ș
 C. GIM. ANDREIMURE ANU CEHU SILVANIEI, SĂLAJȘ Ș

Numele i prenumele copilului/elevului: B. I. S.ș
Mama  B.C.
Tata  R.T.
Reprezentantul legal al copilului: -MAMA
Data na terii:1.0X.201x,CEHU SILVANIEIș
 Domiciliul:MOTIŞ  NR23
Unitatea de învă ământ la care este înscris: ŞC. GIM. ANDREI MUREŞANU, CEHU SILVANIEI/GRĂDINIŢAț
MOTIŞ
Certificat de orientare colară i profesională nr. 664 din 10.12.2021 emis de Centrul Jude ean de Resurse i deș ș ț ș
Asisten ă Educa ională Sălaj, Comisia de Orientare colară i Profesionalăț ț Ș ș
Data realizării  planului de servicii individualizat: IANUARIE 2022
Responsabilul de caz servicii educa ionale: prof. PU CA  MONICA CAMELIAț Ș Ș
 Drepturi/Beneficii de asisten ă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările iț ș
completările ulterioare):  ART. 51 aliniat (2) -  Copiii  şi  tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi  în
unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază
de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a
îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului,
precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale
din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.
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 Servicii psihoeduca ionale pentru copilul cu CESț

Tipul de
serviciu/interven ieț

Institu ia responsabilăț Competenţe –Domenii de dezvoltare
Data de
începere

Perioada de
acordare a
serviciului

Persoana responsabilă de
acordare a serviciului

(date de contact)
Educaţională GR. CU P.N. MOTIŞ .DOMENIUL CAPACITĂŢI ŞI 

ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE

Manifestarea curiozită ii şi interesului pentruț
experimentarea i învăţarea de lucruri noiș

.Ini ierea de activită i de învă are noi i de ț ț ț ș
interac iuni cu copiii sau cu adul ii din ț ț
mediul apropiat
Realizarea sarcinilor de lucru cu consecven ăț

Manifestarea creativită ii în activită i diverseț ț

DEZVOLTAREA SOCIOEMOŢIONALĂ
Manifestarea încrederii  în adulţii  cunoscuţi,
prin exersarea interacţiunii cu aceştia

Exprimarea recunoa terii i a respectării ș ș
asemănărilor şi deosebirilor dintre oameni

Însu irea i respectarea regulilor; în elegerea ș ș ț
efectelor acestora în planul rela iilor sociale ț
în contexte familiare

Exersarea unor abilită i de negociere şi de ț
participare la luarea deciziilor

Exersarea  autoaprecierii  pozitive  în  diferite
situaţii educaţionale 

 IANUARIE 
2022

DECEMBRIE
2021-

AUGUST
2022 Prof. PU CA  MONICAȘ Ș

CAMELIA

EMAIL: x
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DEZVOLTAREA  COGNITIVĂ  ŞI
CUNOAŞTEREA LUMII
Identificarea elementelor caracterisice ale 
unor fenomene/relaţii din mediul apropiat

Realizarea dirijată a unor activită i simple deț
investigare a mediului, folosind instrumente
şi metode specifice

Familiarizarea cu informa ii despre mărime,ț
formă, greutate, înălţime, lungime, volum

. Identificarea şi numirea formelor obiectelor
din mediul înconjurător

Efectuarea  operaţiilor  de  seriere,  grupare,
clasificare,

Evidenţierea  caracteristicilor  unor  obiecte
localizate în spaţiul înconjurător

Descrierea unor caracteristici ale lumii vii
DEZ.  FIZICĂ,  SĂNĂTATE  ŞI
SECURITATE PERSONALĂ

Coordonarea  mu chilor  înș
desfă urarea  unor  activită i  diversificate,ș ț
specifice vârstei copiilor
Participarea  la  activităţi  fizice  variate,
adecvate nivelului de dezvoltare al copiilor

.Utilizarea simţurilor (văzul, auzul, simţul 
tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu 
mediul apropiat.

Exersarea unor principii de bază specifice 
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unei alimentaţii sănătoase

  Formarea deprinderilor de păstrare a igienei
personale

Însu irea abilităţilor de autoprotecţie faţă deș
obiecte şi situaţii periculoase
DEZ. LIMBAJULUI ŞI A COMUNICĂRII
Exersarea  ascultării  active  a  unui  mesaj
pentru  în elegerea  i  receptarea  luiț ș
(comunicare receptivă)
Demonstrarea  în elegerii  unui  mesaj  oralț
prin  valorificarea  ideilor,  emo iilor,ț
semnifica iilorț  etc. (comunicare expresivă)
Comunicarea  clară  a  unor  idei,  nevoi,
ac iuni, emo ii propriiț ț
Exersarea  i  extinderea  progresivă  aș
vocabularului
Participarea la experien e de lucru cu cartea;ț
cunoa terea i aprecierea căr iiș ș ț
Identificarea  prezen ei  mesajului  scris,ț
Aprecierea  i  valorificarea  acestuia  înș
activită ile curenteț

-

Servicii de consiliere iș
orientare colarăș

CABINET CONSILIERE
ŞC. A. MUREŞANU, CEHU - să î i gestioneze cât mai bine emo iile;ș ț

IAN 2022 PROF. DENE  NICOLETAȘ
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SILVANIEI

- să î i men ină o atitudine pozitivă fa ă deș ț ț
propria persoană;

-să fie motivat să depună efort pentru a
evolua pe plan academic;

Servicii de terapie
logopedică/

terapia tulburărilor de
limbaj

CABINET LOGOPEDIE
ŞC. A. MUREŞANU, CEHU

SILVANIEI

- antrenarea abilită ii de receptare aț
mesajului verbal i nonverbal;ș

- stimulare lingvisitcă la nivel fonematic, la
nivel de cuvânt i la nivel propozi ional;ș ț

- corectarea dislexico-disgrafiei - identificare
auditivă, ascociere fonem-literă-grafem;

- dezvoltarea comunicării în context social-
integrator

IAN 2022
PROF.  ZSUZSANNAPETERFY

Servicii de terapie
educa ională*ț

- -
-

-
-

Servicii de kinetoterapie* - -
-

-
-

Asigurare transport la
unitatea de învă ământț

- -
-

-

-

Măsuri de sprijin pentru
educa ia incluzivă**ț

- informarea părin ilor, elevilor, cadrelorț
didactice cu privire la educa ia incluzivă iț ș

incluziunea socială a copiilor cu CES

PROF. PU CA  MONICAȘ Ș
CAMELIA
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* Doar în cazul elevilor înscri i în unită i de învă ământ specialș ț ț
**Doar în cazul elevilor înscri i în unită i de învă ământ de masăș ț ț

Întocmit responsabil de caz servicii psihoeduca ionale: ț
Numele i prenumele: PU CA  MONICA CAMELIAș Ș Ș
Data:    25.01.2022                                                                                                                                                                 Semnătura:       

       ......................
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CURRICULUM ADAPTAT BIOLOGIE CLASA A V - A
AN COLAR 2021 - 2022Ș

                                                                  Prof.Dicianu Daniela
                                     Liceul Teoretic "George Călinescu " Constan aț

     Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de vedere ştiinţific 

despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor vie uitoare  din diferite medii de viaţă,  pornindu-se de laț

aspecte concrete ale naturii,  ceea ce favorizează observarea directă şi  înţelegerea  unor laturi mai vizibile ale

relaţiilor dintre vieţuitoare  şi mediu. Conţinuturile vizează ocrotirea  naturii şi men inerea unui mediu naturalț

echilibrat şi propice vieţii. 

     Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi  moderne, 

activ-participative  de  predare-învăţare-evaluare,  de  obţinere  a  informaţiilor   necesare  parcurgerii  materiei,

folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai  adecvate acestor cazuri.

     În realizarea acestui curriculum am avut  în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile elevilor  

de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cunoştinţelor referitoare la mediul înconjurător,  la 

vie uitoarele  din mediu, cu accent pe aspectele ecologice, în vederea formării unui comportament ț

adecvat

Competen e generaleț :

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor i a fenomenelor, cu instrumente i metode tiin ifice ș ș ș ț

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte tiin ifice i sociale ș ț ș

3. Rezolvarea unor situa ii problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice i a creativită ii ț ș ț

4. Manifestarea unui stil de via ă sănătos într-un mediu natural propice vie iiț ț

Con inuturile învă ăriiț ț :

Laboratorul de biologie – metode i instrumente de investigare a mediului înconjurătorș

Vie uitoarele din mediul apropiat i mai îndepărtat (grădină/ parc/ livadă, paji te, pădure, ape curgătoare/ apeț ș ș

stătătoare) 

• ecosistem (biotop, biocenoză) 

• factorii de mediu i varia ia lor ș ț

• specii reprezentative: exemple, adaptările lor la mediul de via ă ț

• rela ii între vie uitoare: de hrănire (categorii trofice, lan uri trofice); de reproducere; de apărare ț ț ț

• importan a vie uitoarelor pentru natură i om ț ț ș
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•  locul  omului  i  impactul  său asupra mediului:  îngrijirea plantelor cultivate i  a  animalelor domestice i  deș ș ș

companie, prevenirea unor infestări/infectări cu parazi i din mediul apropiat i a degradării ț ș

Alte medii de via ă din ara noastră (pe tera, Delta Dunării - Rezerva ie a Biosferei, Marea Neagră) i din ț ț ș ț ș

alte zone ale planetei

 

Grupe de vie uitoare: ț

bacterii, protiste, ciuperci, plante (mu chi, ferigi, gimnosperme, angiosperme), animale (spongieri, celenterate, ș

viermi, molu te, artropode, pe ti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere) – caractere generaleș ș

Competen eț

generale

Competen e specificeț Activitatea  de  învă areț

pentru elevii cu CESMajoritatea elevilor Elevii  cu  CES/  curriculum

adaptat

1.  Explorarea

sistemelor

biologice,  a

proceselor  i  aș

fenomenelor, cu

instrumente  iș

metode

tiin ifice ș ț

1.  Extragerea

informa iilor  din  texte,ț

filme,  tabele,  desene,

scheme; 

2.Realizarea  dirijată  a

unor  activită i  deț

investigare  pe  baza  unor

fi e de lucru dateș

1.  Identificarea  caracteristicilor

unor  sisteme  biologice,  a  unor

procese i fenomene ș

 

2.  Înregistrarea  datelor  în

tabele/scheme;  formularea

concluziilor  rezultate  din

investiga ia desfă urată ț ș

-  Vizionarea unor filme

cu  diverse  ecosisteme/

medii  de  via ă  pentruț

observarea

caracteristicilor acestora 

 

- îndeplinirea sarcinii de

lucru  repartizate  în

cadrul  unor  vizite  de

documentare ;

2.Comunicarea

adecvată  în

diferite contexte

tiin ifice  iș ț ș

1.  Organizarea

informa iilor  tiin ificeț ș ț

după un plan dat

1.  Realizarea unui  text  pe baza

unor desene/scheme 

-  descrierea  unei  păduri,

paji ti etc. pe baza câtorvaș

imagini  sugestive  ale

acestora,  a unui organism,
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sociale 

2.  Utilizarea  adecvată  a

terminologiei  specifice

biologiei  în  comunicarea

orală i scrisă ș

2.  Corelarea  i  interpretareaș

informa iilor  extrase din tabele/ț

scheme 

1.  Prezentarea  unor  desene,

postere,  referate,  proiecte

realizate 

2.  Descrierea  rela iilor  dintreț

vie uitoare  precum  i  dintreț ș

acestea i mediu ș

a unui proces/ fenomen) 

-  identificarea  adaptărilor

comune  ale  organismelor

care  trăiesc  în  acela iș

mediu de via ăț

-  prezentare  –  jurnalul

vie ii unei plante/animalț

- prezentare verbală, scrisă,

cu  ajutorul  unor  afi e,ș

desene

3.  Rezolvarea

unor  situa iiț

problemă  din

lumea  vie,  pe

baza  gândirii

logice  i  aș

creativită ii ț

1.  Identificarea

caracteristicilor

sistemelor  biologice  pe

baza modelelor 

2.   Utilizarea  unor

algoritmi  cunoscu i  înț

investigarea lumii vii 

1.  Utilizarea  unor  imagini,

materiale  biologice  proaspete

sau naturalizate, mulaje, colec ii ț

 

2  .  Realizarea  unor  colec ii  deț

frunze,  fructe,  cochilii,  pene,

fotografii cu diferite categorii de

vie uitoare etc.ț  

 

-  Identificarea

caracteristicilor  sistemelor

biologice 

 

-  observărea  asemănărilor

i  deosebirilor  întreș

elemente  din  aceea iș

categorie 

-  efectuarea  unor  exerci iiț

de  recunoa tere  iș ș

încadrare  a  speciilor

studiate  în  grupe

sistematice,  pe  baza

comparării  caracteristicilor

observate

4.Manifestarea

unui  stil  de

via ă  sănătosț

1.  Utilizarea  achizi iilorț

din domeniul biologiei în

via a cotidiană ț

1.Exersarea  unor

comportamente responsabile 

 -  cultivarea  plantelor;

îngrijirea animalelor; 

jocuri  de  rol,  simulări  ale
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într-un  mediu

natural  propice

vie iiț

2.  Recunoa tereaș

consecin elor  activită ilorț ț

umane  i  ale  propriuluiș

comportament  asupra

mediului înconjurător 

 

2.  Participarea  la  activită iț

ecologice  i  de  promovare  aș

unui stil de via ă sănătos ț

unor  situa ii  din  care  săț

reiasă reguli de igienă 

-  realizarea  de  diverse

produse  din  materiale

reciclabile

-  stabilirea  i  aplicareaș

regulilor de comportament

ecologic  în  timpul

excursiilor,  vizitelor,  în

clasă, acasă 

Modalită i de evaluare:ț

Fişe de lucru;

Portofoliul;

Grile de evaluare;

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN ĂȚ

Competen e generaleț Standardele de performan ăț

C.G.1.  Explorarea  sistemelor  biologice,  a

proceselor  i  a  fenomenelor,  cu  instrumente  iș ș

metode tiin ifice ș ț

-  identificarea  caracteristicilor  structurilor,

fenomenelor, proceseor biologice

C.G.2.  Comunicarea adecvată  în  diferite  contexte

tiin ifice i sociale ș ț ș

-  utilizarea  corectă  a  terminologiei  specifice

biologiei

C.G.3. Rezolvarea unor situa ii problemă din lumeaț

vie, pe baza gândirii logice i a creativită ii ș ț

-  identificarea adaptărilor  organismelor la diferite

condi ii de via ăț ț

C.G.4.  Manifestarea unui stil de via ă sănătos într-ț

un mediu natural propice vie iiț

-  adoptarea  unor  reguli  de  igienă  personală  iș

comportamente responsabile în cazul situa iilor deț

urgen ăț
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES

3014

Nr.

crt.

Unitatea de învă areț Nr de ore

SEM I SEM II TOTAL

1 Introducere în studiul biologiei.  Laboratorul

de biologie

2 - 2

2 Vie uitoarele  din  mediul  apropiat  i  maiț ș

îndepărtat  (grădină/  parc/  livadă,  paji te,ș

pădure, ape curgătoare/ ape stătătoare) 

12 - 12

3 Alte medii de via ă din ara noastră (pe tera,ț ț ș

Delta Dunării - Rezerva ie a Biosferei, Mareaț

Neagră) i din alte zone ale planeteiș

- 6 6

4 Grupe de vie uitoare:ț - 13 13

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii

mai bun!

- 1 1

Total 14 20 34
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Urs Oana Emilia

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.2, Bistrita

Numele şi prenumele: B. A. F.
Data naşterii: 2X.02.20X
Domiciliul: Bistrita- Nasaud
Şcoala: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2, Bistriţa
Psihodiagnostic: Tulburari emotionale nespecifice, retard psihic moderat, retard de limbaj expresiv si receptiv,

     dislalie polimorfa,  retard curricular
Intervenţia: prof. psihopedagog -  Urs Oana Emilia
Domeniul de intervenţie: Cognitiv / Citire – Scriere – Comunicare/ TTL
Informaţii educaţionale / Dificultăţi:

•  Desparte cu dificultate cuvintele în silabe, nu stabileşte poziţia fiecărei silabe în cuvânt

• Desprinde  cu dificultate sunetul iniţial al unui cuvânt
• Auzul fonematic este slab dezvoltat
• Nu cunoaste schema corporala in totalitate
• Structurile perceptiv-motrice de culoare, formă,  orientare  temporală sunt puternic afectate (nu cunoaste

culorile, formele geometrice, anotimpurile, momentele zilei, zilele saptamanii, lunile anului)
• Nu recunoa te i nu identifică  literele din alfabetș ș
• Omisiuni de sunete, silabe si deformari de cuvinte (imana-inima, fulalii-farfurii)

• Abilităţi scăzute de vorbire reflectată şi independentă la nivel propoziţional
• Volumul vocabularului este redus, incapabil de categorizari si cu regionalisme

• Structura gramaticala este grav afectata
• Capacitate scazută de analiză şi sinteză fonematică, neputand preciza sunetul iniţial al cuvintelor
• Nu formulează propozi ii după imaginiț
• Abilită ile de aten ie, procesare i diferen iere auditivă sunt structurate deficitar.ț ț ș ț

Capacităţi şi competenţe, abilităţi:

            Limbajul oral si scris:

•  Nu recunoa te i nu identifică literele mari de tipar învăţateș ș
• Identifică pozi iile spa iale (sus-jos, pe-sub, lângă,  aproape-departe, înăuntru-în afară)ț ț
• Nivel mediu de înţelegere a cuvintelor familiare care denumesc obiecte, acţiuni şi însuşiri
• Sunt formate perceptiile de mărime i cantitate,ș

Diagnostic logopedic: - parasigmatism
                                      - dislexo-disgrafie formă severă

  - intarziere in dezvoltarea limbajului expresiv

Perioada de intervenţie: SEMESTRUL I (septembrie 2021 – decembrie 2021)

Competente generale :
• Formarea abilitatilor in plan lexico-grafic
• Formarea, exersarea abilitatii de structurare a mesajului oral

Constatări în urma evaluării ini iale:ț
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- Nu mai recunoa te majoritatea literelor învă ate, dar reu e te să le scrieș ț ș ș

- Nu poate citi silabe

- Nu scrie după dictare cuvinte scurte

- Nu poate transcrie cuvinte scurte

Competente
specifice

Conţinuturi  Metode şi mijloace de
realizare

Metode şi instrumente
de evaluare

Formarea şi 
dezvoltarea 
auzului fonematic

Formarea i ș
dezvoltarea
structurilor 
perceptiv-motrice
de culoare, forme 
geometrice

Analiza fonetica 
orala

Discriminare 
auditivă

Notiunea de 
culoare

Notiunea de 
forma geometrica

Jocuri pentru a desprinde sunetul iniţial din 
cuvinte si imagini

Exercitii de despartire în silabe a unor cuvinte 
date.

Exercitii de stabilire a primei silabe din cuvânt.

Alcatuire de propozitii cu cuvinte date

Exercitii-joc de diferentiere  a consoanelor surde
de cele sonore in silabe si cuvinte paronimice

-  Exerci ii  de  recunoastere  si   discriminarea  aț
culorilor: “ce culoare este aceasta?”,

 - Exercitii de utilizare a  culorii drept criteriu de
clasificare sau de colorare;

- Exerci ii de identificare, denumire  copiere,  si ț
reproducere a formelor geometrice simple: cerc, 
patrat, triunghi, dreptunghi
- Exerci ii de incastre cu diferite formeț
- Exerci ii de ordonare i clasare a obiectelor ț ș
după criteriul formă
 - Exercitii de trasare a formelor  in caiet, fisa, 
dupa repere date (puncte de sprijin), retragand 

Program pentru 
dezvoltarea şi antrenarea
auzului fonematic

Metoda  fonetică,
analitico-sintetică

Conversaţia

Explicaţia

Demonstraţia

Imagini

Obiecte

Jetoane cu forme 
geometrice

Forme geometrice

Probe orale

Probe scrise

Fişe de evaluare

Observaţia

Evaluarea continuă prin 
utilizarea aprecierilor 
verbale şi sublinierea 
progresului realizat în 
rezolvarea fiecărei 
sarcini

3016



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

Formarea
i dezvoltarea ș

structurilor 
perceptiv-motrice 
de timp

Formarea şi 
dezvoltarea 
abilităţilor de 
orientare - 
organizare - 

Notiuni temporale

Momentele zilei

Anotimpurile

sprijinul, treptat

Exerciţii pentru formarea noţiunilor temporale: 
înainte, după, prima dată, a doua oară, ieri, 
mâine, acum:

- a ează într-o anumită ordine jucării, rechizite,ș
verbalizând ac iunea (întâi am a ezat ma inu a,ț ș ș ț
apoi, păpu a, a treia oară am a ezat tractorul)ș ș

Să precizeze ordinea în care urmează acţiunile 

Să  stabilească  precedenta  şi  succesoarea  unei
acţiuni si a zilelor saptamanii:
- se organizează jocuri în care sunt emise sunete
diferite:  clopo el,  telefon,  fluier,  etc.,  elevul  vaț
memora ordinea în care le-au auzit.
- să imite strigătul a  3-4 animale în ordinea în
care sunt a ezateș
-  sa  puna  în  ordine  imaginile  unor  povesti
ilustrate

Să asocieze o acţiune cu timpul când a avut loc;
Să asocieze o imagine cu o anumită perioadă a
zilei, anotimpului;

Să asocieze momentele zilei (dimineata, prânz,
seara, noaptea) cu acţiuni specifice (Ce ai făcut
dimineaţă?)

Sa  descrie,  dupa  imagini,  anotimpul  ,
caracteristicile si vestimentatia adecvata fiecarui
anotimp

Jocuri  pentru  a  indica  poziţia  spaţială  a  unor
obiecte  si  apoi  a  unor  obiecte  desenate  pe  o
coală de hârtie.

Exerciţii de identificare şi denumire a 
elementelor pregrafice, respectand spatiul, 
modelul dat si progresia stanga-dreapta: punctul,

Jocuri  didactice de 
orientare
spaţială

Conversaţia

Explicaţia

Imitatia

Demonstraţia

Exerciţiul

Obiecte

Imagini

Soft educational
“Logopedix”

Imagini

Probe orale

Probe scrise

Fişe de evaluare

Observaţia

Evaluarea continuă prin 
utilizarea aprecierilor 
verbale şi sublinierea 
progresului realizat în 
rezolvarea fiecărei 
sarcini
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structurare 
spaţială în spaţiu 
restrâns (pagina 
caiet/carte)

Reproducerea
si insusirea 
literelor mari de 
tipar

Ob inerea si ț

Exerci ii  pentruț
învăţarea
elementelor
pregrafice

Predarea/
Consolidarea
sunetelor  şi  a
literelor de mana :
A, M, E, I, N, O,
U,L,P,R,T

linia verticală, orizontală, oblică, curbă

Exerciţii de trasare a bastonaşelor cu localizări 
stânga - dreapta, sus-jos

Exerciţii de trasare a cârligului, ovalului, zalei,
biciului,  noduleţului pe un spaţiu, respectiv, pe
două spaţii, în diferite localizări spaţiale

Exerciţii de vizualizare, diferenţiere, denumire a 
literelor

Exerciţii de redare gestuală a literelor prin 
diferite tehnici (conturarea în lada cu nisip, în 
aer, cu ochii închi i sau deschi i,  colorare,  ș ș
decupare, construire din plastilină,  sârmă după 
model/în absenţa modelului

Exerci ii de recunoastere a literei nou invatate ț
printre alte litere sau în cadrul unor cuvinte

Exerciţii de asociere literă-cuvânt ilustrat care 
începe cu sunetul corespunzător literei;

Exerciţii de redare a grafemului cu sprijin de 
puncte/cu ajutorul săgeţilor si apoi fara sprijin

Citirea si scrierea dupa dictare, a literelor 
învăţate, a unor silabe si a unor  cuvinte 
monosilabice si bisilabice

Exerciţii  pentru  pregătirea  impostării  sunetelor
pronunţate deficitar  “ş” şi “j”:         

• punerea  aparatului  fonoarticulator  în
poziţia  corectă  de  articulare:  limba
ridicată  sus  ia  forma  unei  lingurite,
varful  ramane  liber,  iar  marginile
laterale ating molarii superiori, suflul de

Cartea “Cunoasterea 
mediului”, clasa I

Conversaţia

Explicaţia

Demonstraţia

Exerciţiul

Fise de lucru

Manualul

Caiete

Litere decupate

Litere magnetice

Plastilina

Sarma

Imagini

Probe orale

Probe scrise

Fişe de evaluare

Observaţia

Evaluarea continuă prin 
utilizarea aprecierilor 
verbale şi sublinierea 
progresului realizat în 
rezolvarea fiecărei 
sarcini

Probe orale

Probe scrise

Fişe de evaluare

Observaţia

Evaluarea continuă prin 
utilizarea aprecierilor 
verbale şi sublinierea 
progresului realizat în 
rezolvarea fiecărei 
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exersarea  
sunetelor 
deficitare

Consolidarea 
sunetelor corecte

Diferen ierea ț
consoanei surde 
de cea sonoră

Impostarea
sunetelor
prepalatale ş şi j

Emiterea
sunetelor ş şi j

Introducerea
sunetelor in silabe

Introducerea
sunetelor  in
cuvinte

Diferentiere  la
nivel  de  silabe  iș
cuvinte

aer  este  puternic  i  cald  Sunetul  j  seș
obtine  la  fel  ca  si  ş,  doar  ca  de  data
aceasta corzile vocale vibreaza.

Emiterea sunetelor prin  demonstratie si imitaţie
în  fata  oglinzii  în  vorbirea   reflectată  (după
terapeut/  soft  educational),în  vorbirea
concomitentă (simultană) în şoaptă, apoi cu voce
tare.

Exerciţii  de  introducere  a  sunetului  în  silabe
directe i  inverse, logatomi si  structuri silabiceș
consonantice sau cu diftongi

Exerciţii  de  introducere  a  sunetului  în  cuvinte
monosilabice,  bisilabice  si  polisilabice  cu
fonemele aflate în cele trei pozi ii articulatorii:ț
ini ială, mediană i finalăț ș
Pronuntarea  unor  cuvinte  in  care  fonemele
deficitare  se  afla  precedate  sau  urmate  de  o
consoana (grupari de consoane: str, spa, etc) si
cuvinte complexe in care sunetul se pronunta de
mai multe ori

Exerciţii de diferenţiere a sunetelor , “ş” şi “j”la
nivel de silabe şi cuvinte:
-exerciţii de educare a auzului fonematic;
-atragerea atenţiei asupra modului de articulare a
sunetelor  şi  asupra  vibraţiilor  de  la  nivelul
laringelui

Conversa iaț

Explica iaț

Demonstra iaț

Exerci iulț

Jocul didactic

Modelarea

Imitatia

Jucarii

 Imagini

Soft educational
”Evalogos” 

Demonstratia 
articulatorie

Explicatia

Exercitiul imitativ

sarcini

Probe orale

Observaţia

Evaluarea continuă prin 
utilizarea aprecierilor 
verbale şi sublinierea 
progresului realizat în 
rezolvarea fiecărei 
sarcini

Probe orale

Observaţia

Evaluarea continuă prin 
utilizarea aprecierilor 
verbale şi sublinierea 
progresului realizat în 
rezolvarea fiecărei 
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Exercitiul articulatoriu

Comparatia sonoră

Jocul didactic

Soft  educational
Logopedix,

Analiza fonematică

Exerci iulț
sonor

Compara ia sonoraț

sarcini
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PLAN  DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Prof. înv. primar Covaciu Ana 
coala Gimnazială Vad, jud. ClujȘ

● INFORMAŢII GENERALE:
Numele elevului:  
Data naşterii: 
Clasa: a  IV -a 
Data de referinţă:  
Psihodiagnostic  :  Dificultăţi  de  învăţare,  tulburări  de  comportament.  Motricitate  generală  şi  fină  în  limite
normale.  Memoria  slabă,  atenţia  deficitară,  distras  de  orice  stimul.  Gradul  de  concentrare,  stabilitatea  şi
distributivitatea reduse.  Vocabular relativ sărac, limitat, decalaj între vocabularul activ şi pasiv. Capacitate redusă
de mobilizare şi concentrare a energiei psihonervoase.Emotiv, impulsiv, iritabil, uneori agresiv, cu tendinţe de
dominare,  atitudini  de  bravare,  relaţiile  intercolegiale  afectate  din  cauza  tendinţelor  de  dominare  şi  a
impulsivităţii. Aptitudini deosebite pentru lucrările practice, manifestă interes pentru matematică.
 Responsabil: 
Starea de sănătate: clinic sănătos.
2.INFORMAŢII EDUCAŢIONALE:
Comportament cognitiv:
Citit-scris
- are un vocabular relativ sărac;
- transcrie cuvinte;
-  nu se încadrează corect în pagină;
-  nu desparte corect cuvintele în silabe;
-  recunoaşte unele litere;
- alcătuieşte propoziţii simple şi dezvoltate, cu ajutor din partea cadrului didactic;
- povesteşte după imagini, sau un text citit cu ajutor din partea cadrului didactic.
Matematică
- întâmpină greutăţi la citirea si scrierea numerelor până la 1000;
- rezolvă adunări şi scăderi în concentrul  0-1000 cu şi fără trecere peste ordin cu sprijin;
- numără crescător  în intervalul 0-100;
- efectuează înmulţiri cu numere până la 3;
- cunoaşte formele geometrice;
- cunoaşte monedele şi bancnotele :
- cunoaşte unităţile de măsură.              
Comportament psihomotric şi autonomie personală:
- schema corporală este bine  realizată ;
- deprinderile de igienă personală slab dezvoltate;
- deprinderi de autoservire şi a capacităţii de autonomie socială şi personală bună.
Relaţii sociale:
- conduite şi atitudini sociale dominate de imaturitate afectivă şi stări contradictorii (stări exagerate de veselie sau
tristeţe fără motiv real);
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- manifestă un comportament agresiv, atunci când este provocat, sau nu agreează o anumită persoană, tendinţe de
dominare;
- familia manifestă o atitudine de indiferenţă şi nu solicită periodic informaţii despre evoluţia copilului, puţin
receptivă la sugestiile date de profesori;
- posibilităţi bune de comunicare orală, gestuală şi expresivă;
- lipsă de încredere în sine;
-  disciplinat doar în condiţii de supraveghere, atitudini de bravare, abateri minore şi repetate;
- nevoie de atenţie, afecţiune, integrare în grup, de modele comportamentale şi sprijin permanent;
3.OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:
- să-şi dezvolte vocabularul;
- să-şi dezvolte abilităţile de scris-citit;
- să-şi dezvolte abilităţile de comunicare orală;
- să-şi dezvolte abilităţile de calcul matematic în concentrul 0-100000;
- să efectueze operaţii de înmulţire în intervalul 0 – 100;
- să efectueze operaţii de împărţire fără rest;
- să efectueze exerciţii cu două operaţii diferite respectând ordinea efectuării operaţiilor;
- să-şi dezvolte abilităţile de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale .
4.DOMENII DE INTERVENŢIE RECOMANDATE.: 
a. cognitiv;
b. comportamental.
a). Domeniul  de intervenţie cognitiv
Obiective pe termen scurt:
- să citească corect un text scurt;
- să construiască oral şi în scris un text scurt;
- să scrie corect după dictare propoziţii scurte;
- să efectueze adunări şi scăderi în concentrul 0-10000;
- să rezolve probleme cu două operaţii fără ajutor ;
- să compare şi să ordoneze numere naturale în concentrul 0-10000;
- să respecte paşii în rezolvarea problemelor cu două operaţii;
- să numere crescător şi descrescător până la 100;
- să recunoască submultiplii unităţilor de măsură.
Conţinuturile învăţării:  
- exerciţii de exprimare corectă orală şi scrisă;
- exerciţii orale şi scrise de identificare a ordinii cuvintelor în propoziţie;
- exerciţi de încadrare a unui text în pagină;
- exerciţii de scriere după dictare a unor propoziţii simple şi dezvoltate;
- exerciţii de ordonare a unor imagini;
- povestirea după imagini;
- exerciţii de citit-scris a unor texte scurte;
- exerciţii de calcul mintal în concentrul 0-1000;
- exerciţii de identificare a cuvintelor cheie care arată operaţia care trebuie realizată (mai mult cu,mai puţin cu);  
- exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0-1000 cu sau fără trecere peste ordin;
- rezolvarea de probleme cu o singură operaţie, cu două operaţii cu suport concret;
- exerciţii de numărare crescător şi descrescător 0-100 şi 0-1000;
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- exerciţii şi jocuri de descompunere a nr. naturale până la 1000 în mii, sute, zeci şi unităţi ;
Metode şi instrumente de evaluare:

13. evaluarea orală; 

14. fişa de lucru;

15. observaţia directă şi indirectă;

16. fişe de lucru cu imagini;

17. puzzle;

18. grila de evaluare a conduitei sociale;

19. rezultatele şcolare la obiectele de studiu la care întâmpină dificultăţi de învăţare.
Metode şi mijloace didactice:

20. descoperirea;

21. explicaţia;

22. observaţia;

23. conversaţia;

24. demonstraţia;

25. brainstorming;

26. fişe de lucru;

27. planşe;

28. calculator;

29. lucrul în echipă.
Evaluare periodică:
          Obiectivele realizate:

30. îndeplineşte la un nivel mediu sarcinile şcolare (înregistrează progres la orele de citire, scriere, matematică;)

31. diminuarea greşelilor de scriere;

32. îmbunătăţirea ritmului de citire;

33. dezvoltarea mecanismelor de operare şi utilizare a conceptelor matematice;

34. ameliorarea relaţiilor intercolegiale.
Dificultăţi întâmpinate:

35. nu reuşeşte încă să-şi construiască un comportament empatic;

36. nu poate rezolva sarcinile şcolare într-un timp optim datorită deficitului de atenţie.
Metode cu impact ridicat:
      -  pozitiv:  valorizarea, stimularea afectivă.
       - negativ: dezaprobarea, mustrarea.
b.Domeniul de intervenţie comportamental
Obiective pe termen scurt:

37. să  reacţioneze adecvat la diferite stări sufleteşti –emoţionale;

38. să respecte regulile de lucru în grup.
Conţinuturile învăţării:  

39. exerciţii şi jocuri de identificare a diferitelor stări sufleteşti;

40. exerciţii şi jocuri de recunoaştere a stărilor sufleteşti exprimate de figura umană;

41. jocuri de grup –prin atribuirea de calităţi colegilor;
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42. jocuri cu reguli fixe –respectarea regulilor este obligatorie;

43. activităţi de distribuire de sarcini –cine udă florile , cine şterge tabla etc.

44. stabilirea regulilor în clasă.
Metode şi instrumente de evaluare:

45. evaluarea orală va fi preponderentă;

46. fişe de monitorizare a comportamentului în clasă, în pauză, la masă, etc;
Revizuirea programului de intervenţie personalizat:

La sfârşitul  semestrului  I,  după evaluarea intermediară,  vor  fi  redefinite  obiectivele  şi  proiectate  noi
conţinuturi.
Recomandări particulare:

47. socializarea prin jocuri de rol pentru identificarea sinelui, antrenarea în activităţi ludice(puzzle, pictură, desen,
colaje, diferite jocuri).
Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program: 

Responsabilizarea  părinţilor  prin  consiliere.  Părinţii  vor  primi  sarcini  precise  privind  modul  de
comunicare, de implicare în program şi vor asigura un sprijin minim în evoluţia copilului.  Progresele vizibile
înregistrate vor  încuraja familia în a oferi un suport afectiv ridicat copilului.
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PROGRAM  DE  INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

Prof. Danalache Elena – Lăcrămioara
                                                          c. Gim. Gheorghe Cioată, Todire ti  - VasluiȘ ș

NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI: T. D - AȘ
DATA NA TERII: 10.11.200xȘ
CLASA: a V-a A
ANUL COLAR: 2021 - 2022Ș
DIAGNOSTICUL – cerin e educa ionale specialeț ț
ECHIPA DE INTERVEN IE  Profesor de religie – D. E - LȚ

SCOPUL Diminuarea dificultăţilor de învăţare la religie, diminuarea tulburărilor de atenţie i a hiperactivită ii, ș ț
consolidarea deprinderilor de a lua notiţe în timpul orelor şi de a scrie frumos în pagină

 OBIECTIVE:
             PE TERMEN SCURT Să înţeleagă semnificatia globală a mesajului religios-moral oral

      PE TERMEN MEDIU Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului religios-moral oral şi scris şi 
de integrare a acestuia în propriul comportament 
DURATA PROGRAMULUI:An şcolar 2021-2022
 DOMENIUL/DOMENII DE INTERVEN IEȚ : Religie Ortodoxă

 DATA ELABORĂRII PIP: octombrie 2021
 DATA REVIZUIRII PIP: februarie 2022
 CON INUTUL ACTIVITĂ ILOR:Ț Ț

Crearea lumii
               Prietenia lui Dumnezeu cu Noe şi Avraam
               Decalogul: importanţa lui în viaţa omului
               Răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu
               Slujirea propriului popor
               Ajutorul oferit semenilor
               Sărbătoarea, timp sfin itor şi de bucurieț

Nr.
crt.

Obiectiv
opera ionalț

Strategii de terapie iș
recuperare

Intervalu
l

de timp

Evaluarea i apreciereaș
evolu ieiț

Indicatori Instrumente
1. Să urmărească linia unei 

povestiri, concomitent cu 
imaginile din manual

-relatarea unor 
povestiri cu conţinut 
religios-moral
despre iubirea lui 

Sem. I
Sem. II -Ascultă şi reproduce 

greoi o comunicare ;
- Înţelege  cu dificultate
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Dumnezeu arătată la 
crearea lumii, relaţia 
omului cu natura, 
alegerea binelui în 
viaţă, ajutorul oferit 
semenilor, slujirea 
propriului popor şi 
exerciţii de 
comunicare pe baza 
imaginilor

sensul cuvintelor în 
funcţie de context ;

2. Să-şi formeze şi să-şi dezvolte 
deprinderi de citire corectă, în 
ritm propriu a unor propoziţii, 
texte de mică întindere sau 
medie;

- exerciţii de redare, 
într-o succesiune 
logică, a
unor evenimente din 
viaţa  sfinţilor sau din
viaţa de zi cu zi a 
oamenilor.

-exerciţii de citire 
corectă, în ritm 
propriu a unor  
propoziţii, texte de 
mică şi medie 
întindere

Sem. I
Sem. II

- Citeşte în ritm propriu
şi propoziţii, uneori cu 
repetări, corectate la 
intervenţia 
profesorului;

3. Să alcătuiască enunţuri  pe baza
imaginilor

-exerciţii de alcătuire 
a unor enunţuri după 
imagini (planşe, 
icoane, ilustraţii etc.) 
cu tematică adecvată

-completarea unor 
enunţuri lacunare, 
având la dispoziţie 
imagini.

Sem. I
Sem. II

Formează oral  şi scris 
propoziţii   simple;

4. Să redea prin cuvinte proprii, 
conţinutul unor texte citite şi să 
le înţeleagă mesajele religios-
morale ;

-exerciţii de citire 
repetată a unor pasaje
din textele suport

- analizarea unor 

Sem. I
Sem. II

-Înţelege semnificaţia 
globală a unui text de 
mică întindere , după 
ascultarea repetată a 
acestui, sau după 
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imagini relevante din 
viaţa
copiilor, a familiilor 
lor, a comunităţii 
privind
diferite forme de 
manifestare a iubirii, 
înţelegerea mesajului 
şi redarea acestuia 
prin cuvinte proprii

 -dialoguri pe diferite 
teme: importan a lui ț
Dumnezeu în via a ț
omului, importan aț
omului în via a ț
semenilor i a ș
celorlalte fiin e din ț
natură, via a de pe ț
pământ etc.

-exerci ii de ț
sintetizare a 
învă ăturilor religios-ț
morale din modelele 
promovate de 
persoanele biblice 
studiate 

lămuriri suplimentare;

-Povesteşte greoi dupa 
o imagine sau text cu/ 
fara sprijinul 
profesorului; 

-Participă verbal şi / 
sau nonverbal la 
simularea unor diverse 
situaţii de comunicare ;

5. Să aranjeze imaginile pentru a 
crea firul epic al unei povestiri 

-exerciţii de aranjare 
a imaginilor tip 
puzzle

-exerciţii de analiză a 
unor imagini pentru a
descoperi firul logic

-exerci ii de definire ț

Sem. I
Sem. II

-Formulează răspunsuri
la întrebările puse, 
uneori cu imprecizii, 
corectate la solicitarea 
profesorului;

-Povesteşte  cu sprijin 
sau răspunzând la 
întrebări fapte/ 
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a unor termeni 
aborda i în cadrul ț
unor teme, din 
perspectivă
generală i din ș
perspectivă 
religioasă: cale, 
adevăr, bunătate, 
răbdare, respect,
putere

-exerciţii de 
recunoaştere a unor 
evenimente/
sărbători pe baza 
unor icoane, texte 
biblice şi din
literatura laică şi 
religioasă

întâmplări proprii sau 
din mediul înconjurător
/ poveşti de mică 
întindere;

-Participă la jocuri de 
rol  pe teme cunoscute 
din viaţa reală ;

6. Să memoreze  poezii, proverbe, 
ghicitori, colinde

-exerciţii de repetare 
în vederea memorării 
de poezii scurte, 
proverbe,  ghicitori, 
colinde
-exerciţii de învă are ț
a unor rugăciuni 
pentru semeni şi 
rostirea acestora în 
diferite contexte 

Sem. I
Sem. II

-Memorează scurte 
poezii  proverbe, 
ghicitori, colinde, 
rugăciuni

Să-şi dezvolte abilităţile de 
scriere corectă, lizibilă şi 
îngrijită ;

-exerciţii de scriere 
corectă, lizibilă şi 
îngrijită

Sem. I

Sem. II

Scrie corect şi îngrijit

  
                                                  Întocmit, 

                                Profesor de Religie Ortodoxă, 
                                                              D.E.L
PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
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pentru semestrul  I i al II-leaș
PROF. STANCIU MELANIA

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC „D. HURMUZESCU” DEVA

Numele şi prenumele elevului: T.M.D
Clasa: a VII-a B
Disciplina: Limba i literatura română ș
Profesor Stanciu Melania
Profesor de sprijin: 
Psihodiagnostic: Certificat CES    
Concluziile evaluării complexe: Certificat CES    
 Recomandarea Comisiei de Orientare colară i profesională:  Ș ș
 Instrumente utilizate în evaluare: fi e de lucru, portofoliu, teste adaptate, cu itemi de nivel scăzut.ș
 Relaţii sociale: în rela ie cu profesorii, manifestă interes, însă pe o perioadă scurtă de timp, apoi fără să ț
mai acorde interes demersului didactic; cu colegii, socializează, dar există momente conflictuale când 
ignoră necesită ile intelectuale i ludice ale acestora.   ț ș
Durata de implementare – an colar 2021-2022 ș

Comportament psihomotric şi autonomie personală: 
Elevul  în elege  semnifica ia  generală  a  unui  text  oral  /  scris  de  dimensiuni  reduse.  Cite te  cu  dificultate.ț ț ș
Recunoa te, cu greu, păr ile de vorbire. Se exprimă dificil, în formularea ideilor scrise este lacunar. ș ț
Obiective pe termen lung:
O1 -  identificarea elementelor specifice operei epice i lirice;ș
O2 – recunoa terea păr ilor de vorbire i propozi ie i alcătuirea de propozi ii cu acestea;ș ț ș ț ș ț
O3 – redactarea unei compuneri după un plan dat. 

Obiective  pe
termen scurt

Metode iș
mijloace
didactice

Perioad
a de
timp

Criterii de evaluare Metode iș
instrument

e de
evaluare

Rezultat
e

- identificarea 
elementelor 
specifice căr iiț

- structura 
căr ii ț

11.09 –
30.09

-  să  recunoască
componentele  unei
căr i.ț

-  fi e  deș
lucru
- conversa iaț
- exerci iulț

- s-a 
realizat 
par ial ț
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- identificarea 
elementelor 
specifice operei 
epice

- lectura i ș
povestirea 
unei opere 
epice;
- indici 
spa iali i ț ș
temporali;
- idei 
principale i ș
secundare;
- personaje 
participante 
la ac iune;ț
- 
caracterizare 
de personaje.

30.09 – 
01.11

- să identifice i să ș
ordoneze secven ele ț
narative dintr-un text 
dat, în vederea 
rezumării acestuia; 
- să alcătuiască planul 
de idei; 
- să transforme textul 
dialogat în text
narativ;
- să facă aprecieri 
personale referitoare la 
textul epic;
- să identifice trăsăturile
personajelor.

- fi e de ș
lucru
- teste
- fi a de ș
lectură
- conversa iaț

- identificarea 
vocalelor i ș
consoanelor dintr-
un cuvânt
- despăr irea în ț
silabe
- literele i ș
sunetele 
- accentul

- exerci ii de ț
despăr ire a ț
cuvintelor în 
silabe, de 
stabilire a 
accentului, 
de 
recunoa tere ș
a numărului 
de litere i ș
sunete   

01.11 – 
22.11

- să recunoască vocalele
i consoanele;ș

- să despartă corect în 
silabe;
- să diferen ieze literele ț
de sunete;
- să pronun e corect ț
cuvintele uzuale.

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste
- explica iaț

- identificarea 
derivatelor cu 
sufixe i prefixe, aș
câmpului lexical 
i a familiei ș

lexicale

- exerci ii de ț
identificare a 
derivatelor, 
de 
descoperire a
câmpului 
lexical, de 
realizare a 
unei familii 
lexicale

22.11 – 
20.12

- să diferen ieze ț
prefixele de sufixe;
- să identifice cuvinte 
derivate;
- să alcătuiască o 
familie lexicală i ș
câmpul lexical.

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste
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- cunoa terea ș
categoriilor 
semantice

- exerci ii cu ț
sinonime, 
antonime, 
omonime

13.01 – 
31.01

- să recunoască 
sensurile şi semnificaţia
unor cuvinte în diferite 
contexte;
- să utilizeze adecvat, în
contexte diverse, unele 
sinonime, antonime, 
omonime.

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste
- explica iaț

- identificarea 
elementelor 
specifice genului 
liric

- lectura i ș
analiza 
textului liric

3.02 – 
21.02

- să identifice figurile 
de stil învăţate;
- să diferen ieze opera ț
epică de cea lirică;
- să recunoască 
trăsăturile specifice 
genului liric.

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste

- recunoa terea ș
păr ilor de vorbireț
flexibile

- exerci ii de ț
recunoa tere ș
i alcătuire ș

de propozi ii ț
cu păr ile de ț
vorbire 
flexibile 

21.02 – 
13.03

- să recunoască păr ile ț
de vorbire flexibile;
- să alcătuiască 
enun uri, folosind ț
diverse păr i de vorbire ț
flexibile.

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste

- recunoa terea ș
subiectului i ș
predicatului 

- exerci ii cu ț
subiect i ș
predicat 

13.03 – 
26.03

- să recunoască 
subiectul i predicatul; ș
- să alcătuiască 
enun uri, folosind cele ț
două păr i principale de ț
propozi ie. ț

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste

- texte 
func ionale: ț
cererea

- exerci ii de ț
redactare a 
unei cereri

22 – 
30.04

- să redacteze corect o 
cerere, respectând 
formulele specifice.

- fi a de ș
lucru
- exerci iulț

- recunoa terea ș
atributului i a ș
complementului

- exerci ii cu ț
atribut i ș
complement 

4.05 – 
15.05

- să recunoască 
atributul i ș
complementul; 
- să alcătuiască 
enun uri, folosind ț
păr ile principale de ț
propozi ie i cele ț ș
secundare. 

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste
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- identificarea 
elementelor 
specifice basmului

- lectura 
basmului
- 
caracterizare
a 
personajelor 

15.05– 
29.05

- să identifice i să ș
ordoneze secven ele ț
narative dintr-un text 
dat, în vederea 
rezumării acestuia; 
- să alcătuiască planul 
de idei; 
- să transforme textul 
narativ în text
dialogat;
- să facă aprecieri 
personale referitoare la 
textul epic;
- să identifice trăsăturile
personajelor.

- fi e de ș
lucru
- teste
- fi a de ș
lectură
- conversa iaț

- recunoa terea ș
păr ilor de vorbireț
neflexibile

- exerci ii de ț
recunoa tere ș
i alcătuire ș

de propozi ii ț
cu păr ile de ț
vorbire 
neflexibile 

30.05.06 - să recunoască păr ile ț
de vorbire neflexibile;
- să alcătuiască 
enun uri, folosind ț
diverse păr i de vorbire ț
neflexibile.

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste

- consolidarea i ș
verificarea 
cuno tin elorș ț

- exerci ii de ț
consolidare iș
verificare a 
cuno tin elorș ț

8-12.06 - să- i actualizeze ș
cuno tin ele dobânditeș ț

- exerci iulț
- conversa iaț
- fi e de ș
lucru
- teste

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Pentru elevul F.M. 

CLASA A X-A

ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Prof. Stănescu Monica-Alexandra
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Liceul Tehnologic De Industrie Alimentară ,Fete tiș

1. INFORMAŢII DE BAZĂ:

Numele elevului: F.M.
Data naşterii: 27.1X.200X
Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ,FETE TIȘ
Clasa: a XI a
Domiciliul: Mun. Fete ti, , jud. Ialomitaș
Informaţii despre mediul social: Eleva se confrunta cu problema de deficienta mintala socioafectiva,
gradul de handicap accentuat

2. ECHIPA DE INTERVENŢIE:
Numele cadrului didactic: Prof . Stănescu Monica-Alexandra
Durata de desfăşurare a programului: pe tot parcursul anului şcolar

3. PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTA ELEVUL:
         Dezvoltare intelectuala:

● Prezinta dificultati in explorarea informatiilor
● Prezinta dificultati in mobilizarea cunostintelor
● Rationament logic scazut
● Prezinta o inteligenta sub medie si un deficit in dezvoltarea cognitiva

         Limbajul:
● Vocabularul are un volum relativ bun, raportat la varsta

         Memoria:
● Este predaominant mecanica, volum si fidelitatea a acesteia reduse;
● Memoria de lucru este scazuta
● Prezinta dificultati de organizare a materialului de invatat
● Prezinta o capacitatea redusa de organizare, fixare si reproducere a materialului de 

memorat
         Atentia:

● Flexibilitatea, volumul si concentrarea atentiei sunt reduse

4. NEVOI  IMEDIATE ALE PROGRAMULUI:
● Sa-si dezvolte posibilitatile de comunicare;
● Dezvoltarea proceselor cognitive spre zona proxima;
● Sa capete incredere in forte proprii;
● Sa se integreze in cadrul colectivului de elevi.

5. OBIECTIVELE PROGRAMULUI: 
O1- Valorificarea achiziţiilor psiho-motrice în menţinerea sănătăţii şi a dezvoltării fizice armonioase 
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O2- Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individuală

O3- Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane 

O4- să manifeste voinţă în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecţionarea capacităţilor motrice 
proprii

O5- să integreze procedeele tehnice învăţate în acţiuni tactice simple

O6-să manifeste voinţă în îndeplinirea programului stabilit pentru perfecţionarea capacităţilor motrice 
proprii

1. CONTINUTURI:

I. CAPACITATEA DE ORGANIZARE:

1. formaţii de adunare, rupere de rânduri şi regrupări în diferite formaţii;
2. deplasări în diferite formaţii urmate de opriri, porniri, ocoliri, şerpuiri.

II. DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ:

3.prelucrarea analitică a aparatului locomotor;
4.mobilitate şi stabilitate articulară;
5. atitudinea corporală corectă, globală şi segmentară;
6. respiraţie în diferite tipuri de efort;

III.CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ

1. Viteza
7.Viteza de reacţie:

la stimuli vizuali;
la stimuli tactili.

8.Viteza de execuţie:
în acte motrice singulare;
în acte şi acţiuni motrice cu obiecte portative;
*în relaţie cu parteneri şi adversari.

9.Viteza de deplasare:
cu schimbări de direcţie;
*cu manevrarea unor obiecte.

2. Îndemânarea
10. coordonarea segmentelor faţă de corp;
11. coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi timp;
12. *coordonarea acţiunilor faţă de obiect, aparat, parteneri, adversari.

3. Forţa
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13. forţa explozivă;

4. Rezistenţa
14. rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe

IV. DEPRINDERI APLICATIV-UTILITARE ŞI SPORTIVE

DEPRINDERI APLICATIV-UTILITARE

15. căţărare pe banca înclinată;
16. căţărare la scara fixă;
17. escaladare prin încălecare şi prin rulare;
18. transport de greutăţi, individual, pe perechi şi în grup;
19. tracţiuni şi împingeri individuale, pe perechi şi în grup;
20. parcursuri utilitar-aplicative.

DEPRINDERI SPORTIVE

Atletism

1. Alergări
21. Alergare de viteză:

pasul alergător de accelerare;
pasul alergător lansat de viteză;
startul de jos.

22. Alergare de rezistenţă:
pasul alergător lansat de semifond;
startul din picioare;

2. Sărituri
23. Elemente din şcoala săriturii:

sărituri cu trecere peste obstacole joase.
24. Săritura în lungime cu elan, cu 1½ paşi în aer:

sărituri cu bătaie în zonă precizată.
25. Săritura în înălţime.

Gimnastica

1. Gimnastică acrobatică
26.

podul de sus (fete);
stând pe mâini;
sfoara (fete).

27. Elemente dinamice:

3035



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

28. rostogolire înapoi cu picioarele apropiate şi întinse;
29. roata laterală;
30. *răsturnare lentă înainte şi înapoi (fete);

9. METODE SI INSTRUMENTE DE REALIZARE A PROGRAMULUI:

- exerciţiul, demonstratia, jocurile dinamice, conversaţia euristica, explicaţia verbala,  prezentarea 
sarcinilor într-un ritm  mai lent,  cu pronunţie clară, articulată.

10. METODE CU IMPACT  RIDICAT :

-POZITIVE : stimularea afectivă,valorizarea, acordarea de sarcini (transportul materialelor didactice, 
pozitionarea acestora pe teren);

-NEGATIVE : mustrarea,dezaprobarea

11. MIJLOACE DE INVATAMANT:

● jocuri de didactice, mijloace tehnice audiovizuale

12.  MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT :

● Fluierul, mingile, jaloanele, salteaua de gimnastica

13. EVALUARE FINALĂ CRITERIALĂ : 

● proba de control

Disciplina Educa ie fizică i sportț ș

Prof. Stănescu Monica-Alexandra

PLAN DE SERVICII PERSONALIZAT

Prof. limba i literature română - Niculae Antonica – Constan aș ț
coala Gimnazială BeucaȘ

Functiile Planului de Servicii Personalizat sunt:
-stabilirea cerin elor prioritare ale dezvoltării copilului prin raportare la poten ialul i capacitatea  acestuiaț ț ș
pe domenii de interven ie;ț
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- stabilirea scopurilor, obiectivelor, serviciilor i programelor de interven ie pentru beneficiar, elev;ș ț
-precizarea responsabilitatilor , identificarea resurselor si a serviciilor disponibile in comunitate;
- stabilirea bugetului de timp pentru realizarea obiectivelor;
NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI: B.M.
DATA NA TERII: 25. 10. 2009Ș
DOMICILIUL:  comuna Beuca, Jude ul Teleormanț
CLASA: a V-a 
Concluziile evaluarii complexe:

- din   punct de vedere medical  :

nu prezinta probleme

- din punct de vedere psihopedagogic  :

 cunoaste si operează cu cu no iuni simple; întelege i execută comenzi simple;ț ș

      -     din punct de vedere al competen elor colare ( pe discipline, deprinderi i capacită i):ț ș ș ț
are un vocabular  slab dezvoltat,  nu alcătuie te  propozi ii  pornind de la  o imagine,  nu încadrează unș ț
element  într-o  categorie,  nu  stabile te  asemănări  i  deosebiri  între  două  no iuni  date,  nu  identificăș ș ț
alineatele unui text studiat, nu reu e te să povestească con inutul unui text studiat, nu scrie cuvinte cuș ș ț
în eles  asemănător/  opus;  nu  scrie  corect   cuvintele  cu  ajutorul  grupurilor  de  litere;  nu  scrie  corectț
ortogramele; nu cunoa te lunile anului, nu cunoa te ceasul.ș ș

- din punct de vedere social  :

 manifestă respect i cooperare fa ă de colegii de aceea i vârstă i fa ă de cadrele didactice, se integrează cuș ț ș ș ț
dificultate în colectiv,

STRUCTURA PLANULUI DE SERVICII PERSONALIZAT

TIPURI DE
SERVICII
(educational
e,
terapeutice

COMPETEN EȚ
(Ce  poate  face
copilul)

DIFICULTĂ IȚ
(Ce nu poate face copilul)

PRIORITĂ IȚ
(Ce  ar  trebui  să
achizi ioneze?)ț

FINALITĂ
IȚ

(Scopuri )
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alte tipuri)
-Participă la
activitatea
de  sprijin
din scoală.

-Beneficiază
de  serviciile
cosilierului
psihopedago
gic.

-Capacitatea  de
orientare  spaială
însu ită;ș

-Desparte  corect  în
silabe;

-Recunoa teș
personaje din pove ti;ș
-Indică  dreapta-
stânga  pe  propria
persoană  i  pe  alteș
persoane.
-Colorează
respectând  conturul
desenului;
-Operează  cu
no iunile  de  mare-ț
mic, sus-jos;
-Enumeră  zilele
săptămânii;
-Cunoa te culorile;ș
-Cunoa te  literele  deș
mână i de tipar;ș
-  Cite te,  în  ritmș
propriu  un  text
studiat  i  la  primaș
vedere.

-Nu  surprinde  esen ialulț
dintr-o imagine.
-Nu  încadrează  un  element
într-o categorie.
-Nu foloseste corect cuvintele
în context.

-Nu poveste te o zi din via aș ț
ei cu u urin ă.ș ț

-Nu identifică alineatele într-
un text studiat.
-Nu  poveste te  con inutulș ț
unui text studiat.
-Nu  scrie  cuvinte  cu  în elesț
asemăntor/ opus.
-Nu  scrie  corect  cuvinte  cu
ajutorul grupurilor de litere.
-Nu scrie corect ortogramele.
-Capacitatea  de  orientare
temporală  insuficient
dezvoltată  (  nu
caracterizează  anotimpurile,
le recunoa te în imagini); nuș
cunoa te lunile anului.ș
-Nu stabile te asemănările iș ș
deosebirile între două no iuniț
date.
-Nu  în elege  rela ia  cauză-ț ț
efect.

-alcătuirea de  propozi ii peț
baza unui cuvânt sau al unei
imagini date;
-încadrarea  corectă  a  unui
element într-o categorie;
-folosirea   corectă  a
cuvintelor  în context;
-recunoa terea i  denumireaș ș
lucrurilor,   fiin elor,ț
fenomenelor,  ac iunilor  desț
întâlnite în via a de zi cu ziț
formându- i  astfel  unș
vocabular de bază;
-exerci ii  de  identificare  aț
alineatelor  într-un  text
studiat;
-exerci ii  de  povestire  aț
con inutului unui text;ț
-exerci ii   de  scriere  aț
cuvintelor  cu  în elesț
asemănător/ opus;
-scrierea  cuvintelor  cu
ajutorul grupurilor de litere;

-scrierea ortogramelor;
-stabilirea  deosebirilor  iș
asemănărilor  dintre  două
sau mai multe no iuni date;ț
-învatarea   relatiei  cauză-
efect;
- învă area reperelor orare,ț

S.1-
dezvoltarea
auzului
fonematic

S.2-
dezvoltarea
limbajului

S.3-
dezvoltarea
abilitatilor 
de scris

S.4-
îmboga ireț
a
vocabularu
lui
  

PROGRAM DE INTERVEN IE PERSONALIZAT (PIP)Ț

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI: B. M.
DOMICILIUL: comuna Beuca, jude ul Teleormanț
PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTA ELEVUL:
-nu alcătuie te  propozi ii  pornind de  la  o  imagine  sau un sunet  dat,  nu încadrează un element  într-oș ț
categorie, nu stabile te asemănări i deosebiri între două no iuni date, nu identifică alineatele unui textș ș ț
studiat,  nu  reu e te  să  povestească  con inutul  unui  text  studiat,  nu  tie  cuvintele  cu  în elesș ș ț ș ț
asemănător/opus, nu scrie corect cuvintele care con in grupurile de litere, nu scrie corect ortogramele, nuț
cunoa te lunile anului , nu cunoaste ceasul;ș
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

Competen eț Con inuturiț
Metode iș
mijloace
de
realizare

Perioad
a  de
interven
ieț

Criterii  minimale  de
apreciere a progresului

Metode  si
instumente  de
evaluare

-alcătuirea  de
propozi ii  pe  bazaț
unei  imagini  sau  a
unui cuvânt dat;

-identificarea
numărului  de
cuvinte  dintr-o
propozi ie;ț

probe  de
eviden iere  aț
achizi iilor  de  laț
clasa a IV-a;
-alcătuirea  de
propozi iiț
pornind  de  la  o
imagine  sau  un
cuvânt dat;
-ini ierea  unorț
dialoguri
pofesor-  elev,
elev-  elev  despre
prima  zi  de
coală;ș

-oferirea  unor
informa ii despreț
identitatea
proprie persoane
i  a  membrilorș

familiei;

-exerci ii;ț
-imagini;

-   joc
didactic;

-jetoane;

- imagini;

-
exerci iulț
;
-imagini;
-   joc
didactic;

Clasa  a
V-a - alcătuie te propozi ii peș ț

baza  unei  imagini  sau  a
unui cuvânt dat;
-identifică  cuvintele
dintr-o propozi ie;ț

-fi a  deș
evaluare
ini ială;ț

-fi a de lucru;ș

-metoda
fonetică-
analitică  -
sintetic ;ș

-încadrarea  unui
element  într-o
categorie;

-folosirea  cuvintelor
în context;
-  povestirea  unei
întâmplări  din via aț
lui ;

-identificarea
caracteristicilor
unor  obiecte  iș
încadrarea  lor
într-o  clasă  sau
categorie pe baza
elementelor
comune;

-prezentarea,  în
termeni  proprii,
a  unei
întâmplări;

-exerci ii;ț
-imagini;

-   joc
didactic;

-jetoane;

-încadrează în mod corect
un  element  într-o
categorie;

-folose te corect cuvinteleș
într-un context dat;
-poveste te o întâmplare;ș

fi a de lucru;ș

-metoda
fonetică-
analitică  -
sintetică;

-recunoa tereaș -înva ă  săț -joc -recuno te caracteristicileș fi a de lucru;ș
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caracteristicilor
unui text literar;
-povestirea unui text
literar studiat;

identifice
caracteristicile
unui text literar;
-  poveste teș
con inutul  unuiț
text  literar
studiat;

didactic; unui text literar precum:
titlul, autorul, alineat etc;
-  poveste te  un  textș
studiat;

-povestirea;

-recunoa tereaș
caracteristicilor
anotimpurilor;
-cunoa terea  lunilorș
anului

-dezvoltarea
capacită ii  deț
orientare
temporală

-jetoane;
-exerci ii;ț

-enumeră anotimpurile;
-cunoa te  caracteristicileș
anotimpurilor;
-enumeră lunile anului;

-fi a de lucru;ș

-identificarea
cuvintelor cu în elesț
opus /asemănător

-cuvinte  cu
în eles  opus/ț
asemănător

-exerci ii;ț -identifică  cuvintele  cu
în eles opus/ asemănător;ț

-fi e de lucru;ș

-scrierea  cuvintelor
cu  ajutorul
grupurilor de  litere,
ce,  ci,  ge,  gi  ,  che,
chi, ghe, ghi

-grupurile  de
litere

-exerci ii;ț -scrie corect cuvintele cu
ajutorul  grupurilor  de
sunete;

-fi e de lucruș

-scrierea
ortogramelor

- ortogramele -exercitiii -scrie  corect  ortogramele
în enun uri;ț

-fise de lucru;

-scrierea textelor -exersarea  scris-
cititului

-
exercitiii;
-joc
didactic;

-copiază un text  pe baza
unui model dat;
-transcrie un text format
din 3-4 propozi ii scurte;ț
-scrie  după   dictare  un
text studiat.

fi a de lucru;ș
-metoda
fonetică-
analitică-
sintetică;

  
PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Schipor Nicoleta Adriana
 Colegiul Andronic Motrescu, Rădău iț

NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI (EI):  M.P.Ș
DATA NA TERII: Ș
CLASA: a 9 –a profesionala
ANUL COLAR: 2021-2022Ș
DIAGNOSTICUL: PSIHICĂ
GRADUL DE HANDICAP: Deficien ă func ională medie, COD 7ț ț
ECHIPA DE INTERVENŢIE: prof. Schipor Nicoleta Adriana

 
SCOPUL (COMPORTAMENTUL INTĂ/REZULTATUL A TEPTAT)Ț Ș
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a. Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului;
b. Educarea exprimării verbale corecte;
c. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice disciplinelor tehnologice;
d. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul de specialitate;
e. Formarea i dezvoltarea abilită ilor profesionale;ș ț

 OBIECTIVE:
 PE TERMEN SCURT: 

Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
Formarea abilităţilor de comunicare; 

 PE TERMEN MEDIU: 
Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale;
Dezvoltarea unor competenţe ale intelectului;

 DURATA PROGRAMULUI: anul colar 2021-2022;ș
 DATA ELABORARII PIP: 30.10.2020
 DATA REVIZUIRII  PIP:  20.07.2021
 CON INUTUL ACTIVITĂ ILOR:Ț Ț

M1-SSM
Obiective Con inuturiț Strategii de terapie şi

recuperare
Intervalul

de timp
Metode iș

instrumente de
evaluare

1. Să prezinte 
legislatia şi 
normele privind 
securitatea şi 
sănătatea în muncă

Legislaţia şi normele 
privind securitatea şă 
sănătatea în muncă, PSI 
şi protecţia mediului, în 
industria alimentară

Frontal 
Pe grupe
Legislaţie de SSM  şi 
PSI, Norme, 
Internetul 
Activităţi de 
documentare
Studiu de caz

Anul colarș

2021-2022

Observarea 
sistematică
Evaluare orală
Evaluare scrisă

2. Să cunoască 
legisla ia privind ț
instruirea la locul 
de muncă  în 
conformitate cu 
legislaţia şi 
normele de 
securitate şi 
sănătate în muncă

Instruirea personalului 
din industria alimentară
Instructajul de protecţia 
muncii

Frontal , Pe grupe
Regulamente, Proceduri
Internetul 
Activităţi de 
documentare
Demonstraţia

Observarea 
sistematică
Evaluare orală
Evaluare scrisă
Evaluare practică

3. Să enumere 
echipamente de 
protecţie 
individuală pentru 
lucrătorii din 
industria 

Echipamente de 
protecţie individuală şi 
de stingere a incendiilor;
Prezentarea 
echipamentului de 
protecţie a lucrătorului 

Frontal 
Studiu de caz
Echipamente de 
protecţie individual
Echipamente şi 
materiale pentru 

Observarea 
sistematică
Evaluare orală
Evaluare scrisă
Evaluare practică
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alimentară

Să identifice 
echipamentele şi 
materiale de 
stingere a 
incendiilor

din industria alimentară;

Prezentarea 
echipamentului de 
stingere a incendiilor;
Prezentarea mijloacelor 
de apărare împotriva 
incendiilor;
Evaluare 

stingerea incendiilor
Filme didactice
Internetul  
Simularea

4. Să identifice 
cauze care pot 
duce la 
accidente de 
muncă şi boli 
profesionale

Accidente de muncă:
Definiţia accidentului de
muncă 
Cauzele care pot duce la
accidente de muncă
Boli profesionale: 
Definiţia; 
Boli profesionale: boli 
ale căilor respiratorii, 
boli ale pielii, afecţiuni 
ale diferitelor organe de 
simţ, boli interne
Măsuri de prevenire a 
îmbolnăvirilor 

Frontal 
Pe grupe
Activităţi de 
documentare
Studiu de caz
Filme didactice
Internetul  
Problematizarea
Simularea 
Laboratorul tehnologic
Atelierul şcolii 

Observarea 
sistematică
Evaluare orală
Evaluare scrisă
Evaluare practică

Să prezinte măsuri 
de urgenţă şi 
evacuare specifice 
locului de muncă

Măsuri de urgenţă şi de 
evacuare specifice 
locului de muncă în caz 
de: incendiu, inundaţie, 
cutremur;
Reguli de comportare în
caz de incendiu, 
inundaţie, cutremur;;

Frontal, Pe grupe
Activităţi de 
documentare
Studiu de caz, Jocul de 
rol
Filme didactice, 
Internetul  
Problematizarea, 
Demonstraţia
Observarea dirijată
Laboratorul tehnologic
Atelierul şcolii 

Observarea 
sistematică
Evaluare orală
Evaluare scrisă
Evaluare practică

CON INUTURILE ÎNVĂ ĂRII:Ț Ț

 M2 - Opera ii de baza în laboratorț

Obiective Con inuturiț Strategii de
terapie şi

recuperare

Intervalul
de timp

Metode iș
instrumente de

evaluare
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- Să selecteze vasele, 
ustensile şi aparatura 
de laborator 

-să comunice în 
cadrul echipei de 
lucru, în scopul 
realizării sarcinilor de
lucru primite

Vase, ustensile şi 
aparatură de laborator.
Norme de protectia 
muncii specifice 
laboratorului de 
industrie alimentara

Descoperirea 
Problematizarea 
Discutii;
Vizionari materiale 
video;
Exercitii de 
documentare;
Navigare internet 
pentru 
documentare;
Activitati practice;
Observarea;
Invatarea prin 
descoperire

Anul colar ș

2021-2022

Probe orale;
Probe practice;
Fise de lucru;
Teste de verificare 
cunostinte;
Fise de autoevaluare.
Observarea 
sistematica  
Autoevaluarea
Fişe de observare

- Să selecteze vasele, 
ustensile şi aparatura 
de laborator în functie
de lucrarea executata

-să utilizeze corect 
vocabularul comun si 
cel de specialitate in 
descrierea opera iilor ț
curente de laborator

-Să colaborze cu 
membrii echipei de 
lucru, în scopul 
îndeplinirii sarcinilor 
de la locul de 
desfă urare a ș
activitati

Operaţii curente de 
laborator pentru 
separarea şi purificarea 
substanţelor

- Filtrarea 

- Centrifugarea 

- Distilarea

Descoperirea 
Problematizarea 
Experimentul

Discutii;
Vizionari materiale 
video;
Exercitii de 
documentare;
Navigare internet 
pentru 
documentare;
Activitati practice;
Observarea;
Invatarea prin 
descoperire;

Probe orale;
Probe practice;
Fise de lucru;
Teste de verificare 
cunostinte;
Fise de autoevaluare.
Observarea 
sistematica  
Autoevaluarea

Fişe de observare  

-să aleagă corect 
metoda de analiza 
senzoriala în scopul 
aprecierii calitătii 
materiilor prime din 
industria alimentara

-să determine 
caracteristicilor 
senzoriale a 
materiilor prime din 
industria alimentară

Clasificarea metodelor 
de analiza senzoriala

-Metode: de apreciere a 
calitatii,de diferentiere 
a calitatii, de ordonare 
dupa rang,de descriere a
calitatii

Principiile teoretice de 
analiza senzoriala

Descoperirea 
Experimentul
Discutii;
Vizionari materiale 
video;
Exercitii de 
documentare;
Navigare internet 
pentru 
documentare;
Activitati practice;
Observarea;

 Probe orale;
Probe practice;
Fise de lucru;
Teste de verificare 
cunostinte;
Fise de autoevaluare.
Observarea 
sistematica  
Autoevaluarea
Fişe de observare  
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Invatarea prin 
descoperire;

Întocmit,
Prof. Schipor Nicoleta Adriana

        Semnătură: .......................................
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PLAN  DE INTERVENTIE PERSONALIZAT
                                                                                          Andrei Mirela 

                                                                                    Gradinita cu program prelungit nr.3 Buzau

                                                                 
Numele si prenumele preşcolarului: I.I.
Data  naşterii: X.12.201X
Domiciliul: Buzau, jud.Buzau
Gradiniţa/Grupa: Grădini a cu program prelungit nr.3, Grupa mareț
Echipa de intervenţie: 
Prof. Înv.pre colar Andrei Mirelaș
Prof. Înv. Pre colar Mihălceanu Claudiaș
Profesor psihopedagog Gheorghe Ion
Diagnostic: Tulburare de spectru autist F 84/349
                    Tulburare hiperkinetica

         Intarziere moderata/severa în dezvoltarea psihică i a limbajului (VN= 2 ani 6 luni) F 78/346ș
Perioada evaluarii i a conceperii planului: octombrie 2019ș
Perioada reevaluarii: ianuarie 2020

Rezultatele evaluării complexe :
Puncte tari (potenţial) ale elevului/pre colaruluiș  :
I.I este un copil cu activită i i jocuri preferate la care participă din propria ini iativă: audi ie de cântece (forma ț ș ț ț
principală de memorare), desen (deseneaza fetita si baiat, dar cere ajutorul adultului), pictură. Caută sprijin la 
adul i pentru rezolvarea unor probleme. Participă, uneori la activită ile de mi care, dans. Nu prezintă forme de ț ț ș
agresiune fizică fa ă de colegii de grupă. Răspunde la salut la solicitarea părin ilorț ț . 
Dificultăţile cu care se confruntă elevul :
- Nu socializează direct cu colegii de grupă. 
- Nu face concactul vizual cu persoana cu care comunică decat sporadic.
- Nu participă la ac iuni diferite de rutina zilnică.ț
- Nu se joacă cu al i copii. ț
- Prezintă o formă de agita ie fizică (nelini te pe scaun, plimbatul prin clasa, iesirea din clasa), dar are i momenteț ș ș
când plânge i se trânte te pe jos.ș ș
- Mananca plastilina, lipiciul, rupe bucati de hartie si le bagă in gura, precum i alte obiecte din grupă. Cere de ș
multe ori ceva sa manance. 
- Uneori are momente cand se asaza in bratele educatoarei si simte nevoia de afec iune. ț
- Cu greutate î i focalizează aten ia către o imagine sau obiect. ș ț

Obiective vizate(Semestrul I)
Dezvoltarea socio-afectivă:
O1- să urmeze indica iile adul ilor în ceea ce prive te comportamentul adecvat în anumite situa ii;ț ț ș ț
O2- sã interac ioneze pozitiv cu copii de vârstã apropiatã.ț
O3- sã î i regleze trãirile emo ionale.ș ț
Masuri/Actiuni de remediere:
- realizarea unui plan cu imagini a comportamentelor adecvate;
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- stabilirea unor reguli clare si specifice, repetarea acestora împreună;
- crearea unor rutine;
- explicarea clară a sarcinilor, instruc iunilor;ț
- introducerea unor jocuri interactive; 
- realizarea unor jocuri de grup, sarcini in grup;
- participarea alături de ceilal i la toate genurile de activitate.ț
- exprimarea emo iilor prin vizualizarea acestoraț

Dezvoltarea cognitiva si de cunoasterea lumii
O1 –Să sorteze jucăriile i materialul demonstrativ sau individual utilizat la activită ile matematice, formând ș ț
grupe de obiecte după criteriul formei, mărimii sau culorii,
O2- să identifice obiecte, fiinte, plante in mediu ambiant al clasei sau in mediul propus;
O3- să identifice cartonasul ce ilustreaza o anumita stare a vremii;
Măsuri/ Ac iuni de remediereț
- exercitii de manipulare a obiectelor după criteriile date;
- exercitii de numărare i asociere cu cifra corespunzătoare;ș
- Exerci ii de observare,  recunoastere, descriere;ț
- utilizarea simbolurilor specifice, a imaginilor;

Dezvoltarea limbajului, a premiselor citirii i scrieriiș
O1- să răspundă la întrebări simple folosind limbajul verbal;
O2- să utilizeze propozitii simple pentru a comunica nevoi, ac iuni, sentimente;ț
O3- să asculte pove ti scurte (5-10 minute);ș
Măsuri/ Ac iuni de remediereț
- exerci ii de exprimare;ț
- jocuri scurte de imita ie;ț
- jocuri interactive;
- jocuri exerci iu i exerci ii lingvisice;ț ș ț
- sarcinile să fie înso ite de indicatori vizuali;ț
- crearea unor rutine zilnice(ex. dupa micul dejun ne adunam in semicerc, etc)
- exersarea exprimării libere cu contact vizual cu persoana cu care rela ioneazăț

Dezvoltare fizică, a sănătă ii i igienei personaleț ș
O1- sa demonstreze abilitãti de protec ie fa ã de obiecte si situa ii periculoase.ț ț ț
O2- sã demonstreze deprinderi de pãstrare a sãnãtã ii si igienei personaleț
Măsuri/ Ac iuni de remediereț
- exersarea i automatizarea deprinderilor de autoservire de igienă personală i colectivă, mai întâi cu suport dinș ș
partea adultului, apoi fără.
- jocuri i exerci ii de identificare a obiectelor periculoase pentru sanatate;ș ț

Observaţii: Se dore te o integrare optimă a copilului la grupă, ob inerea autonomiei în activită ile de rutinăș ț ț
i igienă personală, dezvoltarea limbajului i a vocabularului, dezvoltarea unor trăsături positive de personalitateș ș

din  domeniul  afectiv  i  motivational,  precum i  descoperirea  poten ialului  real  în  exersarea  unor  deprinderiș ș ț
motrice, intelectuale i de lucru.ș

3046



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

Evaluare sumativa la inceputul semestrului II – februarie 2020
Rezultatele evaluării:
Pre colarul refuză de cele mai multe ori să participle la activită i alături de ceilal i copii, nu are răbdare să ș ț ț

stea pe scaunel sau pernită mai mult de 5 minute. De cele mai multe ori când este rugată de educatoare să 
îndeplinească anumite sarcini, se observă atitudinea de refuz. Recunoa te colegii, educatoarele, personalul unită iiș ț
i a căpătat încredere în mediul grupei i al grădini ei. ș ș ț

Participă la jocuri alături de ceilal i copii, dar nu respectă regulile jocului. A memorat cu u urin ă cântecele ț ș ț
audiate i solicită frecvent cântece pentru copii. ș

Exprimarea este realizată prin răspunsuri formulate dintr-un singur cuvânt. De cele mai multe ori repetă 
frânturi de enun uri ale celor din jur, cu condi ia să fie foarte lini te în sala de grupă.  Dacă se lucrează cu ea ț ț ș
individual rezolvă sarcinile propuse, Recunoaste culoril asociindu-le cu anumite obiecte ( galben cu banana, rosu 
cu capsuni etc). Nu manipulează material individual decât cu sprijin din partea educatoarei. Nu rezolvă sarcini de 
lucru în scris. Are fixate repere simple de orientare în mediul apropiat.

De foarte multe ori cere ceva de mancare, manancă chiar si acuarele, plastilină, lipici. Are momente de 
nelini te cand începe să tipe, să plangă i să se trantească pe jos, dar i momente când simte nevoia de afec iune iș ș ș ț ș
sta lini tită în bratele educatoarei.ș

Revizuiri/obiective vizate (semestrul II):
Se reiau toate obiectivele pe toate domeniile de dezvoltare, cu prelungirea termenului până în iunie 2019, 

deoarece progresul este greoi, întâmpinăm stagnări, regresiuni i reveniri la progressș
DEZVOLTAREA SOCIO-AFECTIVA:
O1-O3
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ SI DE CUNOASTERE A LUMII:
O1-O3
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI:
O1-O3
DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SANATATII SI IGIENEI PERSONALE:
O1-O2

Evaluare finala (iunie 2020) 

Prescolarul I.I are o evolu ie destul de greoaie. Cere de multe ori sprijinul educatoarei in a realiza desene cuț
oameni, ea dandu-i indicatii educatoarei ce anume sa deseneze (cap, ochi, maini, picioare). Vorbirea este de cele 
mai multe ori formata dintr-un singur cuvant, nu comunica prin propozitii. Se observa schimbari in comportament
si din cauza tratamentului medicamentos pe care il urmeaza (agitatie sau linistire, tendinta de a manca tot timpul). 
Se recomandă încadrarea copilului în învă ământul de masă, cu sprijin de specialitate permanent. Este indicat ca ț
familia să sprijine constant evolu ia copilului. Se recomandă terapie de specialitate i evaluări periodice.ț ș

Semnatura,
Prof, Andrei Mirela Semnatura, 
Prof,Mihălceanu Claudia Prof. psihopedagog

Gheorghe Ion
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PLAN  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT

                                                                                              Moldoveanu Emilia
                                                                              Gradinita cu program prelungit nr.3 Buzau

1.INFORMAŢII  DE  BAZĂ:
Numele elevului: B.D.
Data naşterii: 27. X. 201X
Grupa: „Albinutelor„
Domiciliul: Buzau,  jud. Buzau
Psihodiagnostic:  Tulburare din spectru autist;
Tulburare hiperkinetică
Întarziere u oara în dezvoltarea cognitivă si moderat severa a limbajului.ș
Perioada conceperii planului de interven ie: mai 2018ț
ECHIPA DE INTERVENŢIE:
Profesor  psihopedagog : Gheorghe Ion
Profesor pt înv. pre colar : Andrei Mirelaș
Prof. pt înv. pre colar: Mihalceanu Claudia                ș
 Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate. 
        
EVALUARE/OBSERVA IIȚ

COMPORTAMENT
RELATIONAL  SI
AFECTIV

-lipsa de interes pentru contactul social si relativa indiferenta fata
de cei din jur;
-pare detasat emotional, se autoizoleaza;
-prezinta reactii de nervozitate, de impulsivitate fata de ceilalti;
-sensibilitate  neobisnuita  si  teama  irationala  la  unii  stimuli  de
mediu (reactie exagerata la zgomote);
-arata putin sau deloc reactii emotionale diferentiate in functie de
situatii variate;

COMPORTAMENT
MOTOR  SI
PSIHOMOTOR

-merge  singur;  poate  urca  si  cobori  treptele;  apuca  obiectele,  le
poate manipula, dar in scopuri stabilite de el, nu de cadrul didactic;
-refuza sau arunca obiectul care nu-i place
-coordonare relativ buna a miscarilor mari;
-stereotipii;

COMPORTAMENT
VERBAL

-intelege sensul cuvintelor simple ale adultului;
-comunicare non-verbală;
-intelege interdictia; reactioneaza la schimbarea tonului vocii;
-lipsa intentiei de comunicare;
-inabilitate generala de a intelege semne si simboluri.

NIVELUL DEZVOLTARII
PSIHICE

-dificultati majore in  orientarea atentiei;
-nu opereaza constient cu entitati logico-matematice;
-absenta activitatii imaginative, doar reproduce;
-prezinta o sfera foarte restransa de activitate: 

COMPORTAMENTE
SPECIFICE

-sensibila la atentia si afectiunea persoanelor apropiate;
-accepta pasiv imbratisarile;
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AUTISMULUI-
TULBURARI
ACTIONALE  SI
COMPORTAMENTA-LE

-nu plange dupa atentie;
-nu imita si nu manifesta reciprocitate in activitatile sociale;
-dificultati  in  interpretarea  gesturilor  si  expresiilor  faciale,
actiunilor altor persoane.
-cere constanta in mediu (acelasi loc la masa, acelasi loc la joaca,
aceleasi activitati, acelasi program);
-stereotipii, activitati repetitive.

OBIECTIVELE VIZATE SI DOMENIILE DE INTERVEN IEȚ
1. Domeniul/aria curriculară/disciplina: DOMENIUL OM I SOCIETATEȘ
 O1: Să socializeze din propria ini iativă, în momentele sosirii, plecării de la grădini ă sau în situa ii deț ț ț
joc, cu colegii de grupă, până la sfâr itul semestrului I.ș
 O2: Să î i exprime emo iile pozitive sau negative ori nevoile în mod clar, folosind cuvintele pe un tonș ț
calm, cu contact vizual cu persoana cu care rela ioneazăț
 O3: Să realizeze lucrări practice individuale sau pe microgrupuri cu ajutorul educatoarei sau singur
Sarcini de lucru/activită i/strategii didactice:ț
 comunicare cu educatoarea despre ce dore te sau pentru îndeplinirea sarcinilor în timpul activită iiș ț
 repetarea numelor copiilor de la grupă în cadrul salutului, al jocurilor, al personalului unită ii i utilizareaț ș
formulelor de polite eț
 exersarea exprimării libere cu contact vizual cu persoana cu care rela ioneazăț
 exersarea formelor de salut în diferite momente ale zilei i cu persoanele cu care intră în contact direct înș
cadrul grupei.
 respectarea unor reguli simple de joc/de activitate sau a programului
 exprimarea emo iilor  pozitive  sau negative,  a  nevoilor  sau gândurilor  cu persoane apropiate  (colegi,ț
educatoare)
 participarea alături de ceilal i la toate genurile de activitate.ț
2. Domeniul/aria curriculara/disciplina: DOMENIUL ESTETIC CREATIV
 O1: Să identifice instrumentele de lucru necesare activită ilor  de desen,  pictură,  modelaj,  în vedereaț
utilizării lor corecte în activită ile preferate sau propuse; ț
 O2: Să recunoască culorile principale reprezentate ca instrumente specifice desenului, picturii sau diferite
materiale de lucru utilizate la activită i i jocuri, ț ș
 O4: Să frământe plastilina, executând mi cări circulare, translatorii sau de aplatizare, necesare dezvoltăriiș
mu chilor scur i ai degetelorș ț
Sarcini de lucru/activită i/strategii didactice:ț
 Exersarea cu diferite instrumente de lucru: creion, culori, pensulă, plastilină
 Redarea unor forme simple după model ( cerc, pătrat, triunghi)
 Frământarea plastilinei în redarea unor forme simple, după modelul educatoarei,  cu sau fără suportul
acesteia
 Participarea la realizarea unor lucrări colective, cu un grup restrâns de copii.
3. Domeniul/aria curriculara/disciplina: DOMENIUL LIMBĂ I COMUNICAREȘ
 O1: Să denumească corect obiectele din mediul ambiant pe care le utilizează frecvent,  O2:  Să
formuleze propozi ii simpleț
 O3: Să exerseze corect formularea unor întrebări simple în cadrul jocurilor i activită ilor zilnicș ț
 O4: Să descrie în enun uri simple cel pu in două elementele centrale ale unei imagini ț ț
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Sarcini de lucru/activită i/strategii didactice:ț
a.Descrierea zilnică a unui obiect, a unei plante, fiin e din mediul apropiat familiare sau nou introduse în spa iulț ț
grupei. Exersarea exprimării în propozi ii simple zilnic enun iative, exclamative sau interogativeț ț
b. Exersarea împărtă irii cu ceilal i colegi a propriilor idei. Exersarea audierii unui text literar  alături de ceilal iș ț ț
copii
4. Domeniul/aria curriculară/disciplina: DOMENIUL TIIN EȘ Ț
 O1: Să identifice minim 5 obiecte, fiin e, plante,ț
 O2:  Să  sorteze  jucăriile  i  materialul  demonstrativ  sau  individual  utilizat  la  activită ile  matematice,ș ț
formând grupe de obiecte după criteriul formei, mărimii sau culorii
 O3: Să recunoască cifrele in limitele 1-5, 
 O4: Să identifice formele geometrice cerc, pătrat, triunghi din trusa pieselor logico-matematice sau din
mediul ambiant
Sarcini de lucru/activită i/strategii didactice:ț
a.Descrierea  zilnică  a trei  obiecte din mediul  ambiant  în  enun uri  simple;   exersarea săptămânală  a sortăriiț
jucăriilor, obiectelor; identificarea cifrelor; asocierea numărului la cantitate; identificarea figurilor geometrice
printre piesele trusei logice sau printre obiecte grupei
b. Participarea activă alături de copii la activită ile de explorare a mediului înconjurător. ț
5. Domeniul/aria curriculară/disciplina: DOMENIUL PSIHO-MOTRIC
 O1:  Să  se  deplaseze  utilizând  mersul  i  alergarea  simplă,  în  direc iile  indicate  de  către  educatoareș ț
săptămânal, după indica ii verbaleț
 O2: Să exerseze diferite exerci ii motrice de mers, alergare, săritură, aruncarea mingiei la intă;ț ț
Sarcini de lucru/activită i/strategii didactice:ț
a.Exersarea zilnică, individuală a unor mi cări ce stau la baza dezvoltării motricită ii fine i grosiere; indicarea iș ț ș ș
deplasarea în anumite direc ii, utilizând repere spa ialeț ț
b. exersarea săptămânală a exerci iilor i sarcinilor motrice alături de colegii de grupăț ș
Observaţii: Se dore te o integrare optimă a copilului la grupă, ob inerea autonomiei în activită ile de rutină iș ț ț ș
igienă personală, precum i descoperirea poten ialului real în exersarea unor deprinderi motrice, intelectuale iș ț ș
de lucru (utilizarea instrumentelor de scriere) individual sau în microgrupuri.
 Rezultatele evaluării:
În fiecare zi B.D canta cantecele învă ate la gradinită sau auzite in altă parte, precum si franturi din slujbaț
religioasa, ceea ce inseamna că merge la biserică. Am observat ca de fiecare data cand mama vine sa il ia de la
gradinita, acesta ii ia telefonul si se uita la cantecele. Acest fapt a dus la recomandarea noastră pentru mama ca
sa limitee accesul copilului la telefon. Pre colarul refuză de cele mai multe ori să lucreze alături de ceilal i copii.ș ț
Când este rugat de educatoare să îndeplinească anumite sarcini,  se observă atitudinea de refuz. Asistă de la
distan ă la modul de execu ie al  colegilor.  Recunoa te  colegii,  educatoarele,  personalul  unită ii  i  a  căpătatț ț ș ț ș
încredere în mediul grupei i al grădini ei. A reu it să se spele pe mâini cu ajutorul educatoarelor. A mâncatș ț ș
asistat de educatoare sau singur. Refuză să participe la jocuri alături de ceilal i copii. A memorat cu u urin ăț ș ț
cântecele audiate i solicită frecvent cântece pentru copii. Participă la activită ile artistico-plastice i are nevoieș ț ș
de sprijin permanent la realizarea unor sarcini simple de lucru. A explorat modelarea în plastilină. Exprimarea
este realizată prin răspunsuri formulate dintr-un singur cuvânt. Are fixate repere simple de orientare în mediul
apropiat. 
Recomandări: Evolu ia pre colarului  este greoaie,  cu sincope,  dar nu imposibilă.  Se recomandă încadrareaț ș
copilului  în  învă ământul  de  masă,  cu  sprijin  de  specialitate  permanent.  Este  indicat  ca  familia  să  sprijineț
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constant  evolu ia  copilului.  Se  recomandă  terapie  de  specialitate  i  evaluări  periodice,  precum si  limitareaț ș
accesului copilului la telefon. 

PLAN  DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

Prof.învă ământ pre colar: Vasile Li a Danielaț ș ț
Grădini a cu program prelungit nr.3, Buzăuț

                                                                 
Numele si prenumele preşcolarului: I.I.

Varsta: 6 ani

Domiciliul: Buzau

Gradiniţa/Grupa: Grupa mare

Echipa de intervenţie: 

Prof. Înv.pre colar Vasile Li a Danielaș ț

Profesor consilier G.I

Diagnostic: Tulburare de spectru autist F 84/349

                    Tulburare hiperkinetica

         Intarziere moderata/severa în dezvoltarea psihică i a limbajului (VN= 2 ani 6 luni) F 78/346ș

Perioada evaluarii i a conceperii planului: ș Septembrie 2019

Perioada reevaluarii: ianuarie 2020

Rezultatele evaluării complexe :

Puncte tari (potenţial) ale elevului/pre colaruluiș  :

I.I este un copil care a mai frecventat grădini a în cadrul altei grupe din unitate. Anul acesta a acceptat ț

mai greu spa iul grupei, la început ie ind foarte des din clasa si ducandu-se in vechea grupa.  Are activită i i ț ș ț ș

jocuri preferate la care participă din propria ini iativă: audi ie de cântece (forma principală de memorare), desen ț ț

(deseneaza fetita si baiat, dar cere ajutorul adultului), pictură. Caută sprijin la adul i pentru rezolvarea unor ț

probleme. Participă, uneori la activită ile de mi care, dans. Nu prezintă forme de agresiune fizică fa ă de colegii ț ș ț

de grupă. Răspunde la salut la solicitarea părin ilorț . Recunoa te culorile asociindu-le cu obiecte de acea i culoare ș ș

i cifrele. ș

Dificultăţile cu care se confruntă elevul :

- Nu socializează direct cu colegii de grupă. 

- Nu face concactul vizual cu persoana cu care comunică decat sporadic.

- Nu participă la ac iuni diferite de rutina zilnică.ț

- Nu se joacă cu al i copii. ț

- Prezintă o formă de agita ie fizică (nelini te pe scaun, plimbatul prin clasa, iesirea din clasa), dar are i momenteț ș ș

când plânge i se trânte te pe jos.ș ș
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- Mananca plastilina, lipiciul, rupe bucati de hartie si le bagă in gura, precum i alte obiecte din grupă. Cere de ș

multe ori ceva sa manance. 

- Uneori are momente cand se asaza in bratele educatoarei si simte nevoia de afec iune. ț

- Cu greutate î i focalizează aten ia către o imagine sau obiect. ș ț

Evaluare Domeniu  de

dezvoltare

Aspect  care  necesită

recuperare/remediere

Măsuri/  Ac iuni  deț

remediere

Progresul

înregistrat  de

la  evaluarea

anterioară

Evaluarea

initiala  

An  colar:ș

2019-2020

Perioada: 

Septembrie

2019

Dezvoltarea

socio-afectivă

-  să  urmeze  indica iileț

adul ilor  în  ceea  ceț

prive te  comportamentulș

adecvat  în  anumite

situa ii;ț

-  sã  interac ionezeț

pozitiv cu copii de vârstã

apropiatã.

-  sã  î i  regleze  trãirileș

emo ionale.ț

- realizarea unui plan cu

imagini  a

comportamentelor

adecvate;

-  stabilirea  unor  reguli

clare  si  specifice,

repetarea  acestora

împreună;

- crearea unor rutine;

-  explicarea  clară  a

sarcinilor,

instruc iunilor;ț

-  introducerea  unor

jocuri interactive; 

- realizarea unor jocuri

de grup, sarcini in grup;

- participarea alături de

ceilal i la toate genurileț

de activitate.

- exprimarea emo iilor ț

prin vizualizarea 

acestora

Dezvoltarea

cognitive  si  de

cunoasterea

-  grupează  obiecte  care

întrunesc  două  criterii

-  exercitii  de

manipulare a obiectelor
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lumii concomitant;

-  să  în eleagăț

corespondenta de unu la

unu (de ex. cã numerele

desemneazã o cantitate).

- descrie nevoile de bază

ale fiin elor vii;ț

- descrie timpul probabil

i  ilustrează  o  anumitaș

stare a vremii;

după criteriile date;

-  exercitii  de numărare

i  asociere  cu  cifraș

corespunzătoare;

- Exerci ii de observare,ț

recunoastere, descriere;

- utilizarea simbolurilor

specifice, a imaginilor; 

Dezvoltarea

limbajului,  a

premiselor citirii

i scrieriiș

- să răspundă la întrebări

simple  folosind limbajul

verbal;

- întelegerea si aplicarea

unor  instruc iuni  simpleț

(cele uzuale);

-  utilizarea  unor

propozitii  simple  pentru

a  comunica  nevoi,

ac iuni, sentimente;ț

-ascultarea unor  pove tiș

scurte (5-10 minute);

-  identifică  literele  mari

de tipar (M,A,R, pana la

sfar itul  primuluiș

semestru)

- exerci ii de exprimare;ț

-  jocuri  scurte  de

imita ie;ț

- jocuri interactive;

-  jocuri  exerci iu  iț ș

exerci ii lingvisice;ț

- sarcinile să fie înso iteț

de indicatori vizuali;

-  crearea  unor  rutine

zilnice(ex.  dupa  micul

dejun  ne  adunam  in

semicerc, etc)

-  exersarea  exprimării

libere cu contact vizual

cu  persoana  cu  care

rela ioneazăț

-  jocuri  i  exerci ii  deș ț

identificare  iș

recunoa tere a literelor.ș

Dezvoltare

fizică,  a

sănătă ii  iț ș

igienei

personale

- sa demonstreze abilitãti

de  protec ie  fa ã  deț ț

obiecte  si  situa iiț

periculoase.

-  exersarea  iș

automatizarea

deprinderilor  de

autoservire  de  igienă

personală  i  colectivă,ș
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-  sã  demonstreze

deprinderi  de  pãstrare  a

sãnãtã ii  si  igieneiț

personale

mai întâi cu suport din

partea  adultului,  apoi

fără.

-  jocuri  i  exerci ii  deș ț

identificare a obiectelor

periculoase  pentru

sanatate;

Observaţii: Se dore te o integrare optimă a copilului la grupă, ob inerea autonomiei în activită ile de rutinăș ț ț

i igienă personală, dezvoltarea limbajului i a vocabularului, dezvoltarea unor trăsături positive de personalitateș ș

din  domeniul  afectiv  i  motivational,  precum i  descoperirea  poten ialului  real  în  exersarea  unor  deprinderiș ș ț

motrice, intelectuale i de lucru.ș
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PROGRAM PERSONALIZAT DE INTERVENTIE
                                       

                                                           coala Gimnazială Stroie tiȘ ș
                                                                                         Prof.înv.primar Bondar Adriana Elena

 
Durata: 1 an
Numele şi prenumele copilului: P. R.( 2011)
Clasa:  a III-a – an şcolar  2021-2022
              
             
Diagnostic:TSA hiperkinetic;dislalie polimorfă.
                  

Grup de lucru: 
● Responsabil de program: profesor învăţământ primar:Bondar Adriana-Elena 
- Ludoterapie, terapie cognitivă, stimulare psihică intensivă – prin activitatea la clasă;
●Profesor de limba engleza: Burac Marinela
●Profesor de religie: Matei Claudiu-Ionel
● Pedagog de recuperare: Sava Pacuta
●Psihoterapeut Independent:Gugiu Daniel
●Psihoterapeut Ni u Danielaț
Scopul:

Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrării lui în clasa de copii şi în activităţile 
specifice şcolii.

Obiective cadru ( pe termen lung ):
- Dezvoltarea abilităţilor cognitive specifice vârstei şcolare mici;
- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
- Socializare, relaţionare;
- Insuşirea unor deprinderi elementare de lucru individual şi în grup;
- Creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare motrică.

Intervenţia învăţătoarei în cadrul şcolii:
Tipuri de activităţi:
• Exerciţii în vederea realizării achiziţiilor necesare elevului pentru dobândirea competenţelor de bază 
(Comunicare orală - ascultare, vorbire, interacţiune, citire/ lectură, scriere/ redactare, elemente de construcţie a 
comunicării); 
• Exerciţii de alfabetizare cu elementele de bază din domeniile matematicii şi explorării mediului (numere, figuri 
şi corpuri geometrice, măsurări, date, ştiinţele vieţii, ale Pământului, ale fizicii);
• Activităţi de familiarizare cu elemente de bază din domeniile AVAP (desen, pictură, modelaj, construcţii, foto-
video);
• Acţiuni în vederea realizării achiziţiilor din următoarele domenii: autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos, 
dezvoltare emoţională şi socială, aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la şcolarul 
mic. 
• Activităţi în vederea însuşirii achiziţiilor necesare elevului pentru familiarizarea
cu elemente de bază ale muzicii şi mişcării.

Strategii centrate pe copil:
- Valorificare maximă a jocurilor;
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- Procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate;
- Stimularea corespunzătoare a senzaţiilor si percepţiilor;
- Valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din şcoală cu care copilul vine în contact ( care 

influenţează în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială şi socială a copilului ).

Resurse, mijloace:
- Material didactic adecvat fiecarei activită i;ț
- Jucarii;
- Rechizite;
- CD – player, CD-uri ( cântece pentru copii );
- Cărti cu imagini, cărti de colorat;
- Planse, jetoane;
- Caiete;
- Cărţi;
- Numărătoare;
- Filme.

Metode si instrumente de aplicare:
- Jocul
- Percepţia şi manipularea de obiecte
- Conversa iaț
- Explica iaț
- Exerciţiul

PROGRAM OBIECTIVE ACTIVITATI PROPUSE 1.EVALUARE
2. OBSERVATII

Pedagog de 
recuperare
Psihoterapeut

Sa fie atent la cerin ă, executândț
comenzile date;
Să emită vocale

Exercitii fonoarticulatorii;
Frământări de limbă ;
Jocuri de cuvinte şi de  a-şi 
controla acţiunile.

De patru  ori pe săptămână   

Socializare / 
Integrare în clasă

Să participe alaturi de ceilalti 
copii la activitatile zilnice;
Să comunice cu colegii si cu 
personalul scolii;
Să rela ioneze cu învă ătoarea ț ț
răspunzând la cerin ele acesteia.ț

Activităţile din programul zilei 
de şcoală;
Jocuri liber alese, jocuri 
distractive ;
Activităţi specifice de 
comunicare, activităţi în care 
copilul este lider pentru a avea 
încredere în forţele proprii.

Pe tot parcursul celor patru 
ore este monitorizat, fiind în 
permanenţă în atenţia mea;
Participă activ la activitatile 
în care este lider.

Educa ionalț
*autonomie

*cunoaştere

Să-şi formeze deprinderi de a 
servi masa singur, de a se 
dezbracă şi îmbrăca singur; de a 
scrie singur, de a socoti în 
concentrul 0 -1000,  singur, cu 
material intuitiv;

Teste de cunoaştere a copilului.

Să participe la jocurile de masă, 

Activitati practico-gospodăreşti;

Mănâncă singur, se dezbracă
singur, manevrează singur 
rechizitele şi le sortează în 
funcţie de obiectul de studiu;

Trebuie ajutat la scrierea a 
literelor şi cifrelor, la 
repovestiri necesită mai tot 
timpul atentie, ajutor i la ș
scrierea literelor de mână .
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*comunicare

*motricitate

la citire de imagini, cuvinte, la 
redarea unui fragment dintr-o 
poveste, la alcătuire de enunţuri,
aranjare de jetoane după 
momentele fragmentului citit, 
Scrierea semnelor grafice,a 
literelor de tipar,  de mână şi a 
cifrelor;

Să participe la activităţile de 
educatie fizică, la jocuri de 
mişcare în aer liber, jocuri cu 
text si cântec.

Jocuri de masă, repovestiri, 
jocuri didactice, activităţi 
specifice
Lucru suplimentar individual de
minim două ori pe săptămână.

La activită ile de educa ie fizicăț ț
se adaptează foarte bine, 
participă cu toţi copiii, se joacă 
cu mingea, execută exerciţii de 
mers, de alergare, diferite jocuri
în aer liber.

 Jocurile exerciţiu sunt 
foarte bine acceptate de el 
pentru că în timpul acestor 
jocuri îi acord o atenţie 
sporită sau le desfaşor numai
cu el;
Sunt zile în care necesită o 
atenţie mai mare şi atunci 
este nevoie să-i acord atentie
mai mare.

Familie Să se menţină în permanenţă 
legătura cu părinţii.

Vizite la domiciliul copilului;
Discuţii libere cu cei ce-l 
însoţesc la şcoală;
Caiet de corespondenţă unde 
sunt monitorizate toate 
succesele copilului.

Legătura cu părinţii este 
benefică şi-l ajută foarte 
mult pe băiat;
Caietul de corespondenţă 
este cel mai bun mod de 
împărtăşire a rezultatelor şi 
succeselor din familie.

Feed-back-ul Să se împărtăşească relaţiile 
dintre învăţătoare-familie-copil;
Să se recomande învăţătoarei ce 
activităţi se mai pot face cât şi 
părinţilor ce activităţi să 
continue acasă pentru 
îmbunătaţirea situaţiei.

Activităţi comune între 
învăţătoare-copil-
psihopedagog-familie.

Copilul este beneficiarul 
tuturor activităţilor 
desfăşurate pe tot parcursul 
anului;
Integrarea copilului în 
activităţi este din ce în ce 
mai bună, participarea la 
jocuri este foarte bună, iar 
rezultatele sunt edificatoare 
în saltul făcut.
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PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

Prof. Enache Cătălin Adrian

coala Gimnazială CrevediaȘ

Disciplina: Istorie

Clasa a V-a

Probleme cu care se confruntă elevul Priorită i pentru anul colar 2021-2022ț ș
1. Nu reu e te să scrie informa iile care ș ș ț

sunt trecute pe tablă.
2. Ceea ce scrie nu mai reu e te să citeascăș ș

din cauza scrisul greu de în eles.ț
3. Cite te mai greu chiar i de pe carte.ș ș
4. Recunoa te un proces, eveniment ș

istoric, dar nu poate să distingă rela ia ț
de cauzalitate.

5. Nu poate să transfere informa iile d ela ț
o disciplină la alta.

6. De i în elege sensul unor no iuni, le uităș ț ț
până la o lec ie viitoare.ț

1. Desfă urarea unor activită i diferen iate ș ț ț
în func ie de aptitudinile elevului, ț
competen ele dobândite, voin a de ț ț
implicare personală i a părin ilor, ș ț
existen a unui profesor de sprijin ț
specializat.

2. Formarea unor cmpeten e simple în ceeaț
ce prive te disciplina istorie, la nivelul ș
minimei perfoamn e cerute de programaț
colară.ș

3. Consituirea unor fi e de lucru adaptate ș
nevoilor personale i intelectuale ale ș
elevului.

4. Organizarea la nivel de coală a unor ș
activită i pentru prevenirea i ț ș
combaterea dezinteresului fa ă de ț
învă ătură.ț

Competen e specificeț :

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice

2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric 

CON INUTURIȚ METODE IȘ
MIJLOACE DE

REALIZARE

CRITERII
MINIMALE DE
APRECIERE A
PROGRESULUI

METODE DE
EVALUARE

Alfabetul istoriei

Preistoria

Conversa ia euristicăț
Lucrul cu manualul
Exerci iulț
Repeti iaț

\în elegrea no iunii de ț ț
istorie i prezentarea ș
sensului acesteia în 
cuvinte proprii.
Enumerarea celor 5 

Evaluare orală

Evaluare 
complementară-
rebusul istoric
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Orientul antic

Civiliza ia greacă i ț ș
cultura elenistică
Lumea romană
Geto-dacii

Europa medievală

Expunerea
Exerci iulț
Compara iaț

tiu/vreau să tiu/am Ș ș
învă atț

Expunerea
Exerci iulț
Studiul de caz

Conversa ia euristicăț
Lucrul cu manualul
Exerci iulț

epoci istorice. 
Men ionarea tipurilor ț
de izvoare istorice i ș
prezentarea unor 
exemple.
În elegerea mediului ț
de via ă specific ț
primelor civiliza ii.ț
Descrierea în cuvinte 
proprii a mo tenirii ș
culturale a antichită ii.ț
Men ionarea cetă ilor ț ț
importante din lumea 
gracă, romană, geto-
dacă.
Descoperirea pe hartă 
a unor elemente 
specifice acestor 
civiliza ii (grani e, ț ț
tipuri de localită i etc)ț
În elegerea structurii iț ș
trăsăturilor societă ii ț
medievale.
Descrierea i ș
reprezentarea 
domeniului feudal.
Descrierea unui zi din 
via a omului medieval.ț

Evaluare scrisă
Evaluare 
complementară-
atribuirea unor roluri 
în cadrul unor proiecte
de grup
Autoevaluarea
Interevaluarea
Realizarea unor desene

Realizarea unui 
protofliu
Realizarea unor 
machete
Evaluare scrisă
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PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT

Prof. Paraschiv Camelia
Liceul Tehnologic ,, Dimitrie Leonida” Petro aniș

Perioada  de realizare An colar 2021-2022ș
10.Date generale despre elev
Numele, prenumele elevului: XXXX
Data naşterii: 1x.04.200x
Clasa a XI a învă ământ profesional special  Anul de studii 2021-2022ț
Recomandarea  Serviciului  de  asistenţă  psihopedagogică  privind  formele  de  implicare  a  elevului  în  activită ileț
educa ionale la nivel de clasă si institu ie:ț ț
X     totală 

o par ialăț

o ocazională (în cazul  instruirii la domiciliu)

11.Date privind evaluarea elevului
(Se  vor  înregistra  informa ii  generalizate  privind  evaluările  docimologice,  medicale,  psihologice,  aleț
competenţelor  de  comunicare/  limbaj,  ale  comportamentelor  etc.,  (din  raportul  Serviciului  de  asisten ăț
psihopedagogică, perfectat în urma evaluării elevului))

Sursa de
informare

Domeniul Data Rezumatul concluziilor

SAP ÎNVĂ ĂMÂNTȚ 2.09.2021 Informa ia confirmă dificultatea de învă are la toate disciplineleț ț

SAP LOGOPEDIE 4.09.2021 raportul prezintă tulburări de limbaj

SAP MOTRICITATE 14.09.2021 are retard motric, dizabilită i fiziceț

SAP PSIHOLOGIE 15.09.2021 tulburări de aten ie i emo ionaleț ș ț

12.Punctele forte şi necesită ile elevuluiț

Puncte forte Necesită iț
Prezenta auzului musical i a sim ului de ritmș ț Dificultă i de exprimare i în elegere a textuluiț ș ț
Prezintă capacită i de învă are prin imita ieț ț ț Sunt prezente dificultă i ale memoriei auditiveț
Feedback  pozitiv  la  realizarea  de  sarcini
individualizate 

Concentrarea aten iei este scăzutăț

Kinestezic  el  pipăie  obiectele  dar  nu  le  poate
deosebi

Memorie kinestezică de scurtă durată

13. Necesită servicii de sprijin   

X  Da ( indica i  în spa iile de  mai josț ț )                          Nu
                                    

14.Servicii  ce  urmează  a  fi  prestate  de  către  personal  didactic  şi  nedidactic  (în  afara  lec iilor)ț
(Se vor planifica în conformitate cu recomandările SAP)
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Denumirea
serviciului

Specialistul care va
presta, locul

Data încadrării elevului în
serviciu

Periodicitatea/
frecvenţa

Consiliere
psihologică

Psihologul colarș 15.09.2021 Săptămânal

Consulta ii după oreț Profesorii clasei 15.09.2021 De 2 ori pe săptămână
Asisten ăț
educa ionalăț

Profesorul de sprijin 15.09.2021 2 ore zilnic

Kinetoterapie Kinetoterapeutul 15.09.2021 De 3 ori pe săptămână

15.Caracteristici specifice ale elevului,  asistenţă/intervenţie
(Pot fi indicate, în func ie de caz, i caracteristici privind limbajul, gândirea, imagina ia, memoria, aten ia, tipulț ș ț ț
de inteligen ă, afectivitatea/emotivitatea, temperamentul, stilul de învă are)ț ț

Domeniu de
dezvoltare

Descriere succintă a
caracteristicii

Ac iuni planificateț Rezultate/competen eț
scontate

Emo ionalț Receptiv la observa ii, ț
lipsa autoaprecierii 
corecte, perseveren ă în ț
realizarea sarcinilor

Consulta ii  în  scopul  aprecieriiț
obiective a propriei persoane

Să  reac ioneze  adecvatț
în cazul e ecurilorș

Motor Incapacitatea  de  a
participa  la  lec iile  deț
educa ie fizicăț

Exerci ii  pentru  grupele  deț
mu chi,  kinetoterapie,  terapiaș
prin muncă

Să  efectueze  unele
exerci ii  de încălzire laț
ed. fizică

Cognitiv Realizează opera ii simpleț
cu  numere  până  la  100,
viteza lentă a scrisului i aș
cititului

Realizarea lec iilor suplimentareț Să  scrie  corect
cuvintele  după  dictare,
să  citească  în  propriul
ritm  propozi ii  simple,ț
să efectueze calcule cu
numere de la 0 la 100

Verbal Vocabular mediu Lectura  suplimentară  a  textelor
artistice

Să povestească prin 
propriile cuvinte 
con inutul memorat sauț
în elesț

Social Se  integrează  selectiv  in
jocurile colegilor

Integrarea  în  activită ileț
interactive de la clasă, atribuirea
de roluri aparte

Să comunice cu colegii

16. Discipline de studiu 
(Se  va  indica  dacă  finalităţile  educaţionale  vor  corespunde  curriculum-ului  general  (CG),  vor  fi  necesare
adaptări curriculare - curriculum adaptat (CA) sau vor fi stabilite finalităţi educaţionale diferite – curriculum
modificat(CM))

Nr.
crt

Disciplina de
studiu, domeniul de

asistenţă

CG CA CM Nr.
crt

Disciplina  de  studiu,
domeniul de asistenţă

CG CA CM
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11. Limba romana x 11.

12. Matematică x 12.

13. Discipline tehnice x 13.
14. Ed. fizică x 14.

15. Fizică x 15.
16. Biologie x 16.

17. 17.
18. 18.

19. 19.
20. 20.

Este  scutit  de  studierea unor  discipline şcolare  (la  nivelul  învăţământului  primar)  sau unele  discipline sunt
substituite cu alte cursuri/materii (la nivelul învăţământului secundar)

       Da (a indica disciplina/disciplinele în spa iile de mai jos)                               Nuț
17.Adaptări
Adaptările sunt aceleaşi pentru toate disciplinele (în caz contrar se va specifica)

Adaptări de mediu (ambientale) Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de evaluare
Excluderea  materialelor  care
disociază aten iaț
Alte arii de lucru
Proximitatea cadrului didactic

Material de manipulare
Material concret
Repere vizuale
Repere color
Pauze mai dese
Reformularea materiei de învă areț

Pauze mai frecvente
Timp suplimentar
Transcrip ia cuvânt cu cuvântț
Reamintirea condi iilor sarciniiț
Materiale  didactice  simulative  iș
sugestive

Necesită echipament specializat

          Da     (a se indica în spa iile de mai jos)                                          Nu                   ț
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
18.Curriculum individualizat la disciplină
(Se va elabora curriculumul individualizat pentru fiecare disciplină de studiu, care necesită CA sau CM)

Disciplina de studio  Matematica  
 

Finalităţi de învăţare
(Se vor indica subcompeten eleț

care urmează să le formeze

Strategii/tehnologii didactice
(Activită i de învă are conformeț ț
cerin elor educa ionale  specialeț ț

Strategii  de evaluare
(se vor indica strategiile specifice

de evaluare pentru fiecare
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elevul pe parcursul
anului/semestrului)

ale elevului) finalitate proiectată)

1.1.Recunoa terea  pozi iilorș ț
relative  ale  unor  obiecte  în
spa iu,  în  raport  cu  sine  i  cuț ș
repere fixe date
1.2  Identificarea  formelor
geometrice în modele date i înș
mediul înconjurător
1.3 Explorarea modalită ilor deț
formare,  sortare,  comparare  a
unor grupuri de obiecte
2.1  Familiarizarea  elevilor  cu
numerele natural
2.2  Însu irea  numerelorș
naturale de la 1-100
2.3.Identificarea  unor  mul imiț
cu 2,3,4,5 elemente
2.4 Scrierea numerelor de la 1-
100 cu ajutor  

-exerci ii de sortare, clasificare iț ș
seriere de obiecte după unul sau 
mai multe criterii asociate,
-exerci ii de exersare a spiritului ț
de observa ieț
-exerci ii de stabilire de rela ii ț ț
între obiecte i grupe de obiecte ș
realizând compara iiț
-exerci ii de dezvoltare a ț
capacită ii de a în elege, utiliza ț ț
numere i cifreș

-exerci ii pentru raportarea ț
numărului la cantitate, 
raportarea cifrei la număr, 
stabilirea locului pe care îl ocupă
numărul în irul numerelor ș
naturale, folosirea numărului 
ordinal

Deprinde  însu irea  comună  aș
obiectelor

Stabile te  asemănările  întreș
obiecte
Recunoa te,  scrie  ,  pronun ăș ț
corect numerele natural

Să pună în coresponden ă obiecteț
a două mul imi (ce ti  i  farfurii,ț ș ș
creioane  i  ascu itori,  caiete  iș ț ș
creioane, etc)

-recuno tea  cifrele  între  1-100ș
dar  nu  putea  opera  con tient  iș ș
logic decât în limita 1-30
-formează  reprezentări
matematice  corecte  privind
numerele naturale

19.Evaluări
              (Se vor planifica evaluări medicale, psihologice, docimologice, alte)

Tipul evaluării Perioada Note privind data realizării
evaluării

(data realizării activităţi de
evaluare, specialistul care a

evaluat etc.)
Docimologică 20.12-30.12.2021
Psihologică 15.01-1.02.2022
Medicală 10.02-15.02.2022

20. Activită i de pregătire a tranzi iei elevului ț ț
(la alt nivel de învă ământ (liceu, coală profesională . a.) sau pentru facilitarea inser iei sociale  i angajării înț ș ș ț ș
câmpul muncii)

Activitatea planificată Responsabil Periodicitatea / data
Consiliere psihologica
Consiliere în cariera

Psihologul colarș
Dirigintele

Săptămânal
Săptămânal

21.Surse de informare în procesul de elaborare a PEI
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SAP (raional/municipal/de sector)

PEI precedent                                    Părinţii/tutorele                    Elevul

Alte (de indicat) ____________________________________________________________________________
                         _____________________________________________________________________________
                      
22.Membrii echipei de elaborare a PEI:

Nume, prenume Funcţia Semnătura
Atanase Mircea Profesor matematica 
Popescu Vasile psiholog
Mare  Vasileș kinetoterapeut
Ioana Alexandrescu logoped
Kuta i Veronikaș Profesor de sprijin
Durbaca Loredana Director adjunct
Solomon Marius Diriginte

23.Consultarea PEI cu părin ii/reprezentan ii legali i elevulț ț ș
PEI a  fost consultat cu părinţii/reprezentan ii legali:ț
Numele, prenumele părintelui/reprezentantului legal________________________________________
Semnătura ______________________ data _____________________________________________
PEI  a  fost consultat cu elevul (dacă acesta are vârsta de 16 ani şi mai mult):
Semnătura ______________________ data _____________________________________________
24.Plan de consultare a părinţilor / reprezentan ilor legali în procesulț

de elaborare/realizare/evaluare a PEI

Activităţi Data Responsabil Rezultate scontate
Discu ii cu părin ii elevuluiț ț

Consulta ii cu psihologulț

Convorbiri cu membrii CMI

Asistarea la lec iiț

O data pe lună

O data la 3 luni

1-.03-20.03.2022

Lunar

Dirigintele

Psihologul

Director adjunct

Diriginte

Îmbunătă ireaț
performan elor colareț ș
Consulta ii cu scopul ț
familiarizării părin ilor cu ț
prevederile PEI

Colaborări în vederea 
completării de informa ii ț
despre elev

Monitorizarea modului de 
implementare a PEI

PROGRAM  DE  INTERVENŢIE  PERSONALIZAT
(FORMAREA ABILITĂ ILOR DE COMUNICARE)Ț
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Prof. Cseterki Claudia Erika
coala Gimnazială Specială Baia MareȘ

1.INFORMAŢII  DE  BAZĂ:
Numele elevului: B.B.
Data naşterii: 2x.09.201x
Grupa: Combinata- deficien e fizice i senzorialeț ș
Domiciliul: C.T.F. Mogo e ti, jud. Maramureș ș ș
Psihodiagnostic: Deficienţă de limbaj i deficit de aten ieș ț .
Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare precară de sănătate(imunitate foarte scăzută). 
Informaţii despre mediul social: Locuieşte în casa de tip familial-C.T.F.Mogo e ti, alături de un frate mai mare-ș ș
9 ani elev în clasa I la coala Gimnazială Specială, Baia Mare. Familia nu se implică în activitatea copilului, i nuȘ ș
este interesată de evolu ia copiilor.ț

 ECHIPA DE INTERVENŢIE:
Profesor  psihopedagog : Cseterki Claudia
Prof. pt înv. Pre colar : Vrencean Simonaș
Prof. Logoped: Fernea Ramona 
Data elaborării P.I.P. :  oct. 2021 – ian. 2022

 INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:
 chestionare orale;
 observaţii curente;
 aplicaţii practice;
 fişe de lucru utilizate la diferite activităţi;
 proba de evaluare;
 convorbire individuală şi în grup;
 observaţia spontană şi dirijată.

 OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Pe termen lung:

 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu de
achiziţie, prin observarea a doua or saptamanal;
 Dezvoltarea  exprimării  orale,  înţelegerea  şi  utilizarea  corectă  a  semnificaţiilor  structurilor
gramaticale;
 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;
 Dezvoltarea motricităţii;

Pe termen scurt:
 Formarea abilităţilor de comunicare;
 Dezvoltarea capacităţii de scriere;
 Participarea la activităţi specifice;
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 SCOPURILE PROGRAMULUI:
 Reducerea lacunelor din cunoştinţele elevului;
 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;
 Formarea capacităţii de a comunica folosind propozi iile;ț
 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice; 
 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;

 DERULAREA  PROGRAMULUI  DE  INTERVENŢIE:
 Stimularea  pre colarului în vederea reducerii dificultă ilor de învă are prin exersarea i dezvotarea proceselorș ț ț ș

psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trăsături pozitive de personalitate din domeniul afectiv i ș
motiva ional, a deprinderilor de muncă individuală;ț

OBIECTIVE METODE I TEHNICIȘ
MATERIALE
UTILIZATE

- efectuarea unor exerci ii de ț
relaxare, pentru concentrarea 
aten iei i dezvoltarea memoriei;ț ș

- convorbirea
- povestirea
- problematizarea
- exerci iul de relaxareț

- plan eș
- fi e de lucruș
- jocuri de construc ieț
- plastilină
- cărti
- puzzle

- educarea auzului fonematic, a 
aten iei vizuale, a analizei auditive ț
i îmbogă irea vocabularului;ș ț

- exerci ii de gimnastică respiratorie, linguală;ț
- exerci ii pentru formarea priceperilor i ț ș
deprinderilor de pronun ie corectă a silabelor ț
i cuvintelor;ș

- exerci ii de formulare a unor propozi ii ț ț
simple cu sunetul corectat în diferite pozi ii;ț
- povestiri după imagini, plan e;ș
- demonstra ia;ț

- plan eș
- fi e de lucruș
- jocuri
- căr iț

- stăpânirea i motivarea personală ș
prin gestionarea adecvată a trăirilor
afective negative;

- exerci ii de autocunoa tere;ț ș
- exerci ii pentru cre terea stimei de sine i a ț ș ș
încrederii în for ele proprii;ț
- exerci ii pentru managementul emo iilor ț ț
negative;
- convorbirea;
- problematizarea;
- lauda, încurajerea;

-fi e de lucruș
-desene
-minge antistres
-joc de rol

- explicarea i formarea unor ș
deprinderi eficiente de lucru;

- explica ia;ț
- exerci iulț

-căr i, caiete;ț
-fi e de lucru i ș ș
cartona eș

- organizarea locului de învă are ț
prin eliminarea elementelor 
distractoare;

- convorbirea;
- exerci iul;ț
- încurajarea
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- sprijinirea copilului în 
parcurgerea materiei în ritm 
propriu;

- tratarea diferen iată;ț
- rela ie empatică educatoare-pre colar, ț ș
psiholog-pre colar;ș
- activită i complementare;ț

-plan eș
-jocuri
-casete
-căr iț

- construirea unui orar i ș
respecterea lui, oferirea de 
recompense de către familie;

- convorbirea;
- exerci iulț

-cartona e cu sarcini ș
expuse în camera

- măsuri unitare de sus inere a ț
copilului de către familie;
- motivarea familiei în continuarea 
tratamentului medicamentos;

- consultarea;
- informarea
- empatia

-monitorizarea 
succesului prin 
acordarea de fe e veseleț

 Frecventa activită ilor programului terapeutic este de două edin e pe săptămână .ț ș ț

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi auxiliare colare, ș
obiecte de uz general;

Domeniul de intervenţie: Educarea limbajului

Pre colarul  nu  pronunţă  corect  cuvintele  i  are  un  vocabular  foarte  sărac.  Răspunsurile  sale  suntș ș
monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească textele auzite în cadrul activită ilor oriț
întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a
acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul
de scris.

Obiective
pe termen scurt

Obiective
operaţionale

Activităţi de învăţare
Criterii minimale
pentru evaluarea

progresului

Metode şi
instrumente
de evaluare

9. Dezvoltarea 
capacităţii de 
receptare a 
mesajului oral

- să înţeleagă 
semnificaţia 
globală a mesajului
oral;

- să sesizeze 
intuitiv 
corectitudinea unei 
propoziţii ascultate;

- să distingă 
cuvintele dintr-o 
propoziţie dată, 
silabele dintr-un 
cuvânt ;

-exerci ii de delimitare a ț
cuvintelor în enun uri;ț

-exerci ii de stabilire a ț
pozi iei unui cuvânt într-o ț
propozi ie;ț

-jocuri de identificare a 
pozi iei silabelor în cuvânt;ț

-exerci ii de distingere a ț
sunetului ini ial, final sau ț
din interiorul unei silabe sau 
al unui cuvânt;

-identificarea cuvintelor ce 

- înţelege semnificaţia
globală a unui text 
scurt, după ascultarea 
repetată a acestuia, 
sau după lămuriri 
suplimentare;

- formulează 
răspunsuri la 
întrebările puse, 
uneori cu imprecizii, 
corectate la solicitarea
educatoarei;

- distinge şi 

Evaluarea 
orală şi scrisă 

Aprecieri 
stimulative 

Evaluare cu 
mai multe 
reveniri

Evaluări 
curente 

3067



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

10. Dezvoltarea 
capacităţii de 
exprimare orală

11. Dezvoltarea 
capacităţii de 
receptare a 
mesajului scris 
(citirea / lectura)

- să formuleze clar 
şi corect enunţuri 
verbale potrivite 
unor situaţii date;

- să integreze 
cuvintele noi în 
enunţuri;

- să identifice 
semne grafice i ș
desene care 
transmit mesaje;

- să sesizeze 
legătura dintre 
enunţuri şi 
imaginile care le 
însoţesc;

- să desprindă 
semnificaţia 
globală a unui text ;
- să citească după 
imagini

con in sunetul învăţat i ț ș
despăr irea lor în silabe;ț

-jocuri de punere în 
coresponden ă a unui cuvântț
auzit cu imaginea 
corespunzătoare;

-exerci ii de despăr ire a ț ț
cuvintelor în silabe;

-  exerciţii  de  trasare  a
elementelor grafice;

-  exerciţii  de  adoptare  a
poziţiei  corecte  si  comode
pentru scris;

- exerciţii  de scriere a unor
elemente  grafice
pregătitoare,  care  să
faciliteze scrierea literelor iș
scriere în duct continuu;

delimitează cuvintele 
în propoziţii de două 
cuvinte, rostite clar de
educatoare;

- distinge, după auz, 
silabele şi sunetele, 
dintr-un cuvânt dat, 
de 1-2 silabe;

- pronunţă corect, 
cuvântul integral şi pe
silabe, cu imprecizii 
corectate cu sprijinul 
educatoarei;

- citeşte imagini 
fluent şi corect, 
folosind enunţuri  
clare;
- construieşte  
propoziţii formate din
2-3 cuvinte, cu mici 
abateri corectate la 
intervenţia 
educatoarei ;

formative

Probe scrise, 
fişe de lucru

 

Prin acest program am urmărit:
 consilierea comportamentală;
 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
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 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;

                                                                                      Prof. Psihoped. Cseterki Claudia Erika
Director
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PLAN DE INTERVEN IE PERSONALIZAT Ț (cf. Anexei 6 la OMECTS nr. 6552/2011)

Prof. Bănu ă Ana Virginiaț
coala Gimnazială Specială Nr. 7, Bucure tiȘ ș

Numele şi prenumele beneficiarului: GA
Data şi locul naşterii: _________________, Bucure tiș
Domiciliul: Str. ______________, Nr. 1___, Sector ____, Bucure tiș
Şcoala: Gimnazială Nr. _________________
Clasa: I-a
Echipa de lucru:

 Profesor itinerant i de sprijin:ș  Prof. ___________________________
 Invatator: __________________________ (integrare  colară,  dezvoltare  personală,  rela ionarea  cuș ț

profesorii clasei/colegii elevei, informare, orientare colară)ș
 Familia elevei: Continuarea programului 

Problemele cu care se confruntă copilul/elevul/tânărul (rezultatele evaluării complexe): 
DM medie/Tulburari de înva areț  
Citit/scris:
 cite te la un nivel mai scazut decât cel a teptat;ș ș
 cite te cu greutate i faraă acuratete;ș ș
 oboseşte în timpul cititului;
 recunoa te literele alfabetului;ș
 face greşeli în citirea cuvintelor, textelor (apar omisiuni, adăugiri, inversiuni de litere, silabe, cuvinte);
 face cu greu sinteza sunetelor în silabe şi a silabelor în cuvinte;
 dificultăţi în înţelegerea textului citit, în extragerea esenţialului din text;
 dificultăţi în urmărirea rândului de la stânga spre dreapta, motiv datorat si deficitului de vedere.

Limbaj i comunicare:ș
 dificultăţi în denumirea unor obiecte uzuale, a noţiunilor de detaliu ale schemei corporale (uneori pare să nu-şi

găsească cuvintele);
 dificultăţi în procesarea mesajului verbal (uneori pare să nu audă, să nu înţeleagă ceea i se spune, are nevoie de

repetiţii, de exemplificări);
 dificultăţi  în  redarea  unor  întâmplări,  poveşti  cunoscute,  în  ordinea  cronologică  (schimbă  ordinea

întâmplărilor);
 prezinta greutate în diferenţierea sunetelor în cuvintele date, nu poate identifica corect sunetul iniţial, median,

sau final într-un cuvânt dat, dificultăţi în stabilirea rimelor, în despărţirea în silabe;
 îi creează greutăţi pronunţia unor cuvinte mai lungi sau necunoscute;
 cuvintele nou învăţate se integrează greu în vocabularul activ;
 în vorbirea curentă nu gase te înlocuire cu cuvinte asemănătoare;ș
 se exprimă greu, îi lipseşte capacitatea de evidenţiere a esenţialului, de multe ori nu reuşeşte să vorbească

coerent despre o anumită temă;
 are greutăţi în găsirea cuvintelor, uneori îşi aminteşte greu chiar şi cuvinte simple, utilizate zilnic;
 vorbeşte incorect din punct de vedere gramatical.
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Matematică:
 dificultăţi în redarea şirului numeric 1-31, a zilelor săptămânii, lunilor anului;
 prezinta dificultati in intelegerea cerintei/problemele de matematica scrise in cuvinte; 
 dificultăţi în planificarea siorganizare a activităţii, în urmărirea  unor  instrucţiuni formate din mai mulţi paşi;
 dificultăţi în a copia forme simple date, în a construi după model;
 dificultăţi  în  continuarea  şirurilor  logice,  privind  alternarea  culorilor,  formelor,  respectând  modelul  dat;

probleme în a reda/memora serii de numere, cuvinte în ordinea dată;
 prezinta tulburare de prelucrare a informaţiilor; 
 nu  poate  urmări  mai  multe  instrucţiuni  primite  unele  după  altele,  se  încurcă  dacă  primeşte  mai  multe

instrucţiuni;
 slabă încredere de sine. 

Priorităţi pentru perioada (se specifică intervalul de timp): 
 Intervalul de timp: semestrul I

Data elaborarii PIP:  octombrie _______
Data revizuirii  PIP:  ianuarie __________

 adaptarea poten ialului elevei la cerin ele colare (comportamentul intă/rezultatul a teptat)ț ț ș ț ș
 înlaturarea pe cât posibil a lacunelor instuctiv-educa ionale, precum i realizarea unei integrări colare iț ș ș ș

sociale cât mai eficiente.
 ini ierea unor activită i care să uşureze însuşirea scrisului, cititului sau a operaţiunilor matematiceț ț
 identificarea i stimularea motiva iei pentru succes colar ș ț ș
 sprijinirea elevei pentru a ob ine performante colare conform nivelului de dezvoltareț ș  

Observatii:
 Interven ia se desfă oară conform ordinului în vigoare, precum i în conformitate cu decizia luată la nivelulț ș ș

echipei de interven ie.ț
 Revizuirea PIP: la expirarea perioadei estimate, după evaluare, la decizia echipei multidisciplinară.

STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Competen eț
obiective

Conţinuturi
Metode şi

mijloace de
realizare

Perioada
de

intervenţie

Criterii minimale
de apreciere a

progreselor

Metode şi
instrumente
de evaluare

Activitati de consiliere si sprijin
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Asigurarea stării
de bine din 
punct de vedere 
psihologic
- funcţionarea 
optimă din 
punct de vedere 
somatic, 
fiziologic, 
mental, 
emoţional, 
social şi 
spiritual.

Activitati pentru reducerea 
anxietatii i cre terea ș ș
stimei de sine: dezvoltarea 
gandirii pozitive, 
asimilarea unor strategii de
depa ire a situatiilor ș
anxiogene, con tientizarea ș
calitatilor prin stimularea 
explorarii personale.

cadru securizant
si atractiv,

familial pentru
copil prin

aplicarea  unor
situatii joc ce

necesita
problematizare

Suport asistenta
pentru rezolvarea

sarcinilor

Sem. I

dezvoltarea unor
starategii

personale de
evitare a e eculuiș

colarș
deprinderea unor

tehnici de
înva are eficientăț
dezvoltarea unor
stategii personale

Punerea
elevului in

diverse
situa ii prinț

joc,
rolurile

inversate si
alegere de
variante
corecte

Domeniul de interven iei – abordare interdiscilplinarăț

Evaluare
Evaluarea cunostiintelor 
anterioare.

Fi ă de evaluareș
Observa iaț
Dialogul

Explica iaț
Sept. 

încurajarea
verbalizarii,

comunicării verbală
pentru expunerea

resursele pe care le
de ine ini ial.ț ț

Evaluare
ini ialăț

Dezvoltarea 
capacităţii de 
receptare a 
mesajului oral

-exercit i de delimitare a ț
cuvintelor în enun uri;ț
-exerci ii de stabilire a ț
pozi iei unui cuvânt într-o ț
propozi ie;ț
-jocuri de identificare a 
pozi ei silabelor în cuvânt;ț
-exercitii de distingere a 
sunetului ini ial, final sau ț
din interiorul unei silabe 
sau al unui cuvânt;
-identificarea cuv. ce 
con in sunetul învăţat i ț ș
despărtirea lor în silabe;

convorbirea
povestirea

problematizarea
exerci iulț

plan eș
fi e de lucruș

jocuri de
construc ieț
plastilină

car iț
puzzle

Toată
perioada

interven ieiț

- înţelege
semnificaţia

globală a unui
text scurt, după

ascultarea
repetată a

acestuia, sau
după lămuriri
suplimentare;
- formulează
răspunsuri la

întrebările puse;

Evaluarea
orală şi scrisă

Aprecieri
stimulative
Observaţii

curente
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Dezvoltarea 
capacităţii de 
receptare a 
mesajului scris
(citirea/lectura)

-jocuri de punere în 
coresponden ă a unui ț
cuvânt auzit cu imaginea 
corespunzatoare;
-exercit i de despăr ire a ț ț
cuvintelor în silabe;
-exerciţii de adoptare a 
poziţiei corecte i comode ș
pentru scris;
- exerciţii de scriere a unor 
elemente grafice 
pregătitoare, care să 
faciliteze scrierea literelor 
i scriere în duct continuu;ș

explicatia
exercitiul

actul grafic
tratarea

diferentiata
convorbirea
incurajarea

planse
imagini
jocuri
casete
carti

fise de lucru
caiete

calculator

Toată
perioada

interven ieiț

- distinge, după auz,
silabele şi sunetele, 
dintr-un cuvânt dat,
de 1-3 silabe;
- pronunţă, corect, 
cuvântul integral şi 
pe silabe, cu sprijin;
- asociază sunetul 
cu litera de tipar, 
sau de mână; 
- citeşte în ritm 
propriu silabe, 
cuvinte şi propoziţii
alcătuite din 2-3 
cuvinte

Evaluare cu
mai multe
reveniri
Evaluare

scrisă
Evaluare

orală
Evaluare la

progres

Competen eț
obiective

Conţinuturi
Metode şi

mijloace de
realizare

Perioada
de

intervenţie

Criterii minimale de
apreciere a
progreselor

Metode şi
instrumente
de evaluare

Domeniul de interven ie – abordare interdiscilplinarăț

Dezvoltarea 
capacităţii de 
exprimare 
scrisă

- exerciţii de scriere a literelor i ș
a cuvintelor, respectând forma, 
mărimea lor;
- exerciţii de încadrare corectă în 
pagină a textului (data, alineat);
- dictări de cuvinte i propoziţii;ș
- exercit i de identificare litere, ț
grupuri de litere, silabe, cuvinte 
şi enunţuri în textul tipărit şi în 
textul de mână;
- exercitii de identificare a 
legăturii dintre enunţuri şi 
imaginile care le însoţesc;
- exercitii de analiza a 
semnificaţiei globale a unui text 
citit;
- exerci ii de citire în ritm ț
propriu, corect un text cunoscut
- exerci ii de scriere corectă, ț
lizibilă şi îngrijită a propoziţiilor 
scurte.

Metoda
pa ilor miciș
Explica iaț
Exerci iulț
Demon
stra ia ț
Plan eș
Imagini

Coli de scris
Markere
 Desen al

unei pove tiș
Recitare 
de poezii

Toată
perioada

interven ieiț

- citeşte fluent şi 
corect enunţuri  
cunoscute, cu ezitări 
sau pauze, atunci când 
întâlneşte cuvinte care 
conţin aglomerări de 
consoane, grupuri de 
litere;
- copiază, transcrie şi 
scrie după dictare 
litere, silabe şi cuvinte 
cu abateri de la 
regulile grafice;
-copiază/transcrie/
scrie după dictare, cu 
unele omosiuni, 
inversiuni de litere, 
uneori cu abateri de la 
normele de aşezare în 
pagină, sau de la 
folosirea corectă a 
semnelor de 
punctuaţie.

Evaluare cu
mai multe
reveniri
Evaluări
curente

formative
Probe scrise

Evaluare
orala

Observatia
Aprecieri

orale
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Evaluare

Evaluarea cuno tin elor ș ț
anterioare: exerci ii de numărare,ț
ordonare, citire, adunare i ș
scădere, compararea numerelor, 
figuri geometrice de bază.

Fise de
evaluare

Sep. 
Rezolva 7 din cei 10

itemi ai testului.
Evaluare

scrisă

Cunoaşterea
şi utilizarea 
conceptelor 
specifice 
matematicii

- exerciţii de numărare cu 
obiecteconcrete de la 0 la 31;
- exerciţii de citire şi de scriere a 
numerelor naturale de la 0 la 31;
- compararea şi ordonarea 
numerelor de la 0 la 31;
- exerciţii compunere şi 
descompunere cu numere 
naturale de la 0 la 31;
- exerciţii de alegere a unei 
descompuneri potrivite pentru 
efectuarea unui calcul;

convorbirea
problematiz

area
exerci iulț

demonstra iț
a

fi e de lucruș
obiecte
concrete
be isoareț

numărătoare
calculator

Toată
perioada

interven ieiț

- asociază mulţimi 
(alcătuite din obiecte 
identice, uşor de 
numărat), cu numărul 
lor (cardinalul 
mulţimii);
- identifică cifra 
zecilor şi cifra 
unităţilor în scrierea 
unui număr de două 
cifre;
- numără corect, 
crescător şi 
descrescător, din 1 în 
1, în concentrul 0-31;

Evaluarea
orală şi
scrisă

Aprecieri
stimulative
Observaţii

curente

Competen eț
obiective

Conţinuturi
Metode şi

mijloace de
realizare

Perioada
de

intervenţie

Criterii minimale
de apreciere a

progreselor

Metode şi
instrumente
de evaluare

Domeniul de interventie – abordare interdiscilplinara
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Dezvoltarea 
capacităţilor de 
explorare/investig
are şi rezolvare de 
probleme

-rezolvarea de probleme cu 
obiecte sau cu desene simple: 
puncte, cerculeţe, linii etc.; 
-ex. de descompunere a 
numerelor în sume şi 
diferenţe;
-ex. de adunare şi scădere cu 
numere de la 0 la 31;
-ex. de aflare a numărului 
necunoscut;
-ex. de verificare a 
rezultatului prin probă;
-ex. joc pentru verbalizarea 
etapelor de calcul;
-ex. de analiză a părţilor 
componente ale unei 
probleme;                                

explicatia
exercitiul

actul grafic
tratarea

diferen iataț
convorbirea
încurajarea

plan eș
imagini
jocuri
casete
car iț

fi e de lucruș
caiete

calculator

Toată
perioada

interven ieiț

-copiază, 
transcrie şi scrie 
după dictare 
cifrele, cu sprijin 
privind scrierea 
corecta a 
elementelor 
grafice, 
încadrarea în 
spaţiul de scriere,
înclinarea;
-efectuează 
adunări şi scăderi
în concentrul 
031, fără trecere 
peste ordin, 
utilizănd 
simbolurile +, -, 
= în scrierea unui
exerciţiu;

Evaluarea
orală şi
scrisă

Aprecieri
stimulative

Evaluare cu
mai multe
reveniri

Formarea şi 
dezvoltarea 
capacităţii de a 
comunica utilizând
limbajul 
matematic

-ex. de numărare cu pas dat 
„înainte” şi „înapoi” cu şi fără
sprijin de obiecte sau 
concrete;
-ex. de comparare a 
numerelor folosind diferite 
reprezentări ale acestora;
-compunerea şi 
descompunerea numerelor în 
z şi u.

explica iaț
exerci iulț

problematizare
a

casete
car iț

fise de lucru
caiete

calculator

Toată
perioada

interven ieiț

- efectuează 
corect 50-60% 
din exerciţiile cu 
o singură operaţie
cuprinsă într-o 
listă dată; 
- descompune 
numere naturale 
mai mici decât 31
în sume sau 
diferenţe, 
utilizând obiecte;

Evaluarea
orală şi
scrisă

Observatia

Dezvoltarea 
interesului şi a 
motivaţiei pentru 
studiul şi aplicarea
matematicii în 
contexte variate

- ex. de citire a numerelor 
naturale de la 0 la 31;
- ex. de comparare a două 
numere cu diferenţă de o 
unitate;
- ex. de completare un unui 
şir de numere;
- ex. de scriere avecinilor 
numerelor;
- ex. de rezolvare a probleme 
care presupun o singură 
operaţie dintre cele învăţate.

Activita i deț
calcul

matematic
Explica iaț

Demonstra iaț
Joc didactic
Fi e de lucruș

Beti oareș
Tableta

Toată
perioada

interven ieiț

-rezolvă 
probleme cu date 
numerice şi enunţ
sintetic, care 
presupun o 
singură operaţie, 
cu numere mai 
mici decât 10, 
recurgând la 
modelarea 
figurală a datelor 
problemei;

Evaluări
curente

formative
Probe scrise

Eval. sumativă. Revizuire PIP Feb 
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EVALUAREA PERIODICĂ:
Criterii de evaluare: Fiecare cerin ă se consideră:ț

 însusită la realizarea completă a sarcinii; 
 par ial însusită dacă rezolvă par ial sarcina (nu poate finaliza datorită diagnosticului de i inten ia există) ț ț ș ț
 neînsusita atunci cand îi este straina sarcina ceruta 
Nu se va trece la urmatoarea cerint ă decât atunci când prima este rezolvată în propor ie de 75%.ț ț

 Obiective realizate: 
 Dificultăţi întâmpinate: 
 Metode cu impact ridicat:

 pozitiv: ___________________________________________________________
 negativ: ___________________________________________________________

 Revizuirea  programului  de  intervenţie  educaţional-terapeutică  (în  funcţie  de  rezultatele  evaluărilor
periodice): 

 Recomandări particulare:
Prin acest program am urmărit:
 recuperarea laturilor disfuncţionale;
 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare de 

adaptare şcolară şi socială);
 consiliere colară/comportamentală;ș
 antrenarea elevei în activităţi plăcute pentru a o stimula;
 antrenarea elevei în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 activarea, stimularea si îmbogăţirea vocabularului;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu scolar;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup.

 Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program:
Familia elevei este de etnie roma (zlatar),  cu raporturi  armonioase,  de înţelegere între părinţi/între

părinţi şi copii. Mama este preocupata de educarea i buna cre tere/îngrijire a copilului, ine frecvent legăturaș ș ț
cu coala, tatăl elevei nu este prezent în actul educa ional. În casa se vorbe te, în principal, limba maternă - altaș ț ș
decât cea de predare în coala de masă, motiv pentru care, uneori eleva folose te cuvinte pe care le cunoasteș ș
doar în limba maternă ce nu sunt înca înlocuite. Mama ajuta copilul în limita poten ialului propriu.ț
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“O faptă bună în fiecare zi!”
PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

                                                         Stanciu Cătălina
 G.P.P. Nr 4, Buzău

Numele şi prenumele pre colarului: B.Aș
Domiciliul: Judeţul Buzău
Grupa: mare
Informaţii educaţionale:

În urma evaluării iniţiale de către educatoarele de la grupă, s-a observat că preşcolarul B. A.
prezintă tulburări de limbaj (dislalie polimorfă) şi necesită activităţi suplimentare de corectare a vorbirii.

Profesorul  logoped,  A.G.,  prin  activitatea  de  intervenţie  logopedică  pe  care  o  desfăşoară  în
unitatea noastră, în urma testării logopedice, a depistat şi identificat tulburări de limbaj şi comunicare la
preşcolarul amintit şi a propus părinţilor terapie logopedică, precum şi consiliere logopedică în cadrul
cabinetului din grădiniţă, spre corectare, recuperare, adaptare şi integrare şcolară şi socială.
Comportament cognitiv:copilul are reprezentari despre mediul înconjurator corespunzătoare vârstei şi
capacitatea de a observa sistematic, volumul limbajului este bogat, dar are  tulburări de limbaj, operaţiile
gândirii dezvoltate, atenţia este bine dezvoltată.
Comportament psihomotric: dezvoltare fizică corespunzătoare vârstei, cunoaşte schema corporală, are
deprinderi de igienă personală şi colectivă bine formate.
Relaţii sociale:este politicoasă cu educatoarele, colaborează cu colegii de grupă.
Domenii de intervenţie: Activităţi specifice învăţământului preşcolar.
 Specialişti care intervin în aplicarea programului: consilier psihopedagog, educatoare, logoped.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

Educarea limbajului

OBIECTIVE TEMA ACTIVITĂŢII MIJLOC DE
REALIZARE

Să emită sunete din natură, onomatopeele: 
„ham, ham, miau, piu, piu, cotcodac, clonc, 
groh, groh”;

Să emită diferite onomatopee: cum face 
gâsca, raţa, şarpele, vântul, cucul, albina, 
ceasul deşteptător, locomotiva, ploaia;
 
Exersarea  pronunţiei  prin  redarea  de

 „Cine face aşa?”

„Cum face?”

„ Cum  cântă?” ( vioara, 

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu
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onomatopee;

Exersarea pronunţiei prin utilizarea 
onomatopeelor: „pu-pu-pu,  cri-cri-cri, cirip-
cirip, behehe, cot-cot-dac, cioc-cioc, mor-
mor, ţup-ţup, bâz-bâz” 

Emiterea unor cuvinte prin demonstraţie şi 
imitaţie: capră, ţânţar, şarpe, răţuşcă, 
rămurică, veveriţă.

Exersarea  sunetului vibrant ”r”: rândunică, 
rămurică, rama, Rică, râu; 

Exersarea  sunetului  vibrant  ”r”,  sesizarea
greşelilor în vorbire: laţă sau raţă, cleion sau
creion,  iepulaş sau iepuraş,  male sau mare,
gădiniţă sau grădiniţă;

Exersarea prin imitaţie 

Exersarea  diminutivelor, singularul / pluralul
substantivelor.

Exersarea antonimelor

Construirea de propoziţii folosind denumirea
obiectelor

Descrierea unei imagini, unui obiect cunoscut
sau necunoscut de copii

Pronunţarea unor construcţii monosilabice: 
ba-be-bi-bo-bu, ma-me-mi-mo-mu, za-ze-zi-
zo-zu, ţa-ţe-ţi-ţo-ţu, ram-tam-tim, dim-don-
dum

toba, trompeta)
Cântec: „Noi suntem 
muzicanţi voioşi”

„ Repetă după mine!” 

 
„Spune cum spun eu!”

„ Să rostim cuvinte cu sunetul
R!”
 Poezia: „ Rică nu ştia să 
zică…”
 „ Am spus bine, n-am spus 
bine”

„ Zboară, zboară!”

„ Şi cuvintelor le place să se 
joace!”, „ Şi cuvintelor le 
place să fie alintate”
„ Dacă este …, înseamnă că
nu este…!”

„ Ce este şi cum face?”- 

„Spune ce vezi!” 

„Rosteşte  după mine!”

Joc-exerciţiu
cântec

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu
Poezie

Joc-exerciţiu

Joc distractiv

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu
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Dezlegarea de ghicitori pe diferite teme;

Despărţirea  unor  cuvinte  în  silabe,  apoi
reunirea silabelor, refăcând cuvântul.
Descrierea în lanţ a diferitelor obiecte

Transformarea  propoziţiilor  enunţiative  în
interogative.

Realizarea acordului intre subiect si predicat.

Utilizarea corectă a cazului Genitiv.

„ Cine-i atent şi gândeşte, 
repede ghiceşte!”-

„ Joaca silabelor”

„ Mai spune ceva!”

„ Pune o întrebare despre…”

 
„ Cine ţi-a dat jucăria?”

„ Cui dai jucăria?”

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Joc-exerciţiu

Dezvoltare socio-afectivă

Obiective Activitate Metode si mijloace
didactice

- Să reacţioneze la expresia feţei celuilalt;

- Să îşi exprime emoţiile;

- Să îşi manifeste interesul faţă de o persoană 
prin observarea mişcărilor acesteia;

- Să desfaşoare o activitate în compania 
celorlalţi copii; 

- Să ceară ajutorul la nevoie;

- Să  împartă anumite obiecte/ mâncare/ 
jucării cu alţi copii.

Executarea comenzilor 
atunci când este
asistat şi sprijinit fizic şi 
verbal.

- exerciţii;
- jocuri de rol;
- ilustraţii;
- diverse obiecte.
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      Logopedul va selectiona exerciţiile ce corespund particularităţilor copilului care se afla în tratament. 
Concluzii:
     În urma  intervenţiilor educative ( terapie  logopedică, ludoterapie, terapie cognitivă) , am realizat un
progres  favorabil  ,  prin  ameliorarea  tulburarilor  de  limbaj.  Acesta  a  fost  un  factor  de  favorizare  a
dobandirii achizitiilor specific vârstei preşcolarităţii, pe care le-am antrenat şi dezvoltat prin demersuri
specifice.

Bibliografie: 
1.  Albu,  A.,  Albu, C.,  2000, Asistenţa  psihopedagogică  şi  medicală  a  copilului  deficient  fizic,  Iasi,
Polirom 
2. Gherguţ, Alois, 2006, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale, Iaşi, Editura Polirom
3. Gînu, Domnica, 2002, Copii cu cerinţe educative speciale, Chişinău, Editura Pontos
4. didactic.ro

Plan de ac iune pentru integrarea copiilor cu dizabilită iț ț
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                                Prof.inv.pre colar Rusu Silviaș

                                      coala Gimnazială Iernut-G.P.P.Ș

Obiectivul principal al şcolilor de masă în care învaţă elevii cu CES este asigurarea integrării
acestora  în  mediul  şcolar.  Şcoala  trebuie  să  aibă  în  vedere  transformarea  elevului  într-o  persoană
capabilă să-şi creeze propriile procese şi strategii de raţionament utile pentru rezolvarea problemelor
reale şi apropiate.

Adaptarea  curriculum-ului  la  nivelul  clasei  reprezintă  una  dintre  soluţiile  propuse  de  către
factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare
de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de
capacităţile  sale  de  învăţare.  Pentru  aceasta  este  nevoie  ca  alegerea  competen elor,  stabilireaț
conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se
facă diferenţiat.

Diferenţierea  curriculară  necesită  astfel  selecţionarea  sarcinilor  de  învăţare  după  criteriul
maturităţii  intelectuale,  ritmul  de  lucru  şi  nu  după  criteriul  vârstei  cronologice.  Este  nevoie  de  o
adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi
stilul de învăţare al elevului.

Adaptarea  curriculum-ului  realizat  de  cadrul  didactic  la  clasă  pentru  predarea,  învăţarea,
evaluarea diferenţiată se poate realiza prin:

 adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât şi aspectul calitativ, planurile şi
programele  şcolare  fiind  adaptate  la  potenţialul  de  învăţare  al  elevului  prin  extindere,  selectarea
competen elor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară;ț

 adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de
predare  (metode  de  învăţare  prin  cooperare,  metode  activ-participative,  jocul  didactic),  materialul
didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de
sprijin);

 adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;
 adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot

exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice).
Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie

să  vizeze  identificarea  progresului  realizat  de  elev,  luând  ca  punct  de  plecare  rezultatele  evaluării
iniţiale.

Cadrul didactic trebuie să pună un accent pe abordarea pozitivă a comportamentului copiilor,
ameliorarea  practicilor  educaţionale,  cum ar  fi:  evitarea  discriminărilor,  a  favorizării  sau  etichetării
copiilor,  evitarea  reacţiilor  impulsive  neadecvate,  a  ameninţării  şi  intimidării  copiilor,  exprimarea
încrederii în posibilităţile fiecărui copil de a reuşi (cam în acelaşi fel cum procedează  profesorul, aşa vor
proceda şi elevii în tratarea unui coleg cu CES)

În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea,
expunerea,  explicaţia,  descrierea),  dar trebuie respectate  anumite cerinţe:  să se folosească un limbaj
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adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să
fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive,  să se antreneze elevii prin întrebări de
control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi
explicaţii atunci când se impune acest lucru.

n continuare,  voi reda  Ȋ un plan de ac iune pentru crearea unui mediu de învă are incluziv,  înț ț
vederea integrării în coala de masă a copiilor cu CES:ș

1. Exemple de activită i:ț
Elevi Părin iț Cadre didactice
-  jocuri  de  integrare  în
colectiv;
-  formularea  sarcinilor  de
lucru într-un mod accesibil;
-  vizionarea  unor  filmule eț
educative;
- activită i  comune cu invita iț ț
de  specialitate  -  psihologi,
profesori  de sprijin,  consilieri
colari;ș

-  consolidare  i  exersareș
frecvente etc.

-  vizionarea  unor  filmule eț
educative;
- lectorate;
- consultări;
- activită i comune etc.ț

- activită i  comune cu invita iț ț
de  specialitate  -  psihologi,
profesori  de sprijin,  consilieri
colari;ș

- plan de interven ie comun cuț
profesorii de la clasă;
-  cursuri  de  formare  vizând
integrarea  copiilor  cu
dizabilită i;ț
-  prezentarea  unor  lucrări  de
specialitate etc.

2. Strategii de învă are:ț
Elevi Părin iț Cadre didactice
- învă area individualizată;ț
- tratarea diferen iată;ț
-  metode  activ-participative
(jocul  de  rol,  jocul  didactic,
ciorchinele,  copacul  cu  idei
etc.);
-  învă area  prin cooperare:  înț
perechi, în echipă;
-  valorizarea  activită ii  înț
fiecare oră etc.

- lectorate;
- mese rotunde;
- ateliere de lucru.

- mese rotunde;
- dezbateri.
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3. Resurse:
Elevi Părin iț Cadre didactice
- material didactic adecvat;
-   mijloace  IT  (calculator,
videoproiector, CD-uri etc.);
-  căr i/reviste cu imagini;ț
-  plan e tematice;ș
-   alocarea  de  timp  suficient
pentru  sarcinile  de  învă areț
etc.

-   mijloace  IT  (calculator,
videoproiector, CD-uri etc.);
-  pliante  cu  caracter
informative. 

-   mijloace  IT  (calculator,
videoproiector, CD-uri etc.);
- lucrări de specialitate.

4. Evaluare:
Elevi Părin iț Cadre didactice
-   observarea  sistematică  a
comportamentului;
-   evaluări  orale  i  scriseș
diferen iate;ț
-  autoevaluarea;
-  aprecieri verbale.

-   portofolii  cu  produsele
activită ilor;ț
- chestionare;
-   fi e  de  observare  aș
comportamentului,  a
progresului etc.

portofolii  cu  produsele
activită ilor;ț
- chestionare.

Aşadar,  educaţia  integrată  va permite  copiilor  cu CES să trăiască  alături  de ceilalţi  copii,  să
desfăşoare activităţi  comune, dobândind abilităţi  în vederea adaptării,  integrării  şi devenirii  lor ca şi
ceilalţi.
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Prof. înv. pre c: Iliesi Julietaș

G.P.N. Dumbrava Minunată Dumbrăveni

Numele copilului : R.I.A

Data naşterii :1X.10. 201X

Grupa : Mare

Programul este elaborat şi aplicat de: – Iliesi Julieta

Ancheta  socială:  Este  al  doilea  copil  al  mamei,  care  nu  este  căsătorită.  Tata  natural  nu  este  trecut  în

certificatul de naştere, ca de altfel nici la primul copil, care este cu doi ani mai mare. La naşterea fetiţei

mama avea 19 ani. Este absolventă a unei şcoli profesionale, iar situaţia materială este precară, deoarece

mama nu lucrează şi venitul ei este constituit din alocaţii şi contribuţia bunicilor din salariile lor. Mama este

o fire nesociabilă, pesimistă, introvertită. După naştere Andeina a căzut jos din pătuţ suferind un traumatism

cranio-cerebral cu hematom, ce a fost extras prin proceduri medicale, fără operaţie.

Structura somatică: Fetiţa prezintă o dezvoltare staturală, ponderală şi  toracică normală, situată la limita

superioară. 

Structura mintală: 

Diagnoză

Nivelul mintal este net inferior vârstei reale şi acest lucru se datorează traumatismului cranian postnatal care

a  determinat  leziuni  funcţionale  ale  sistemului  nervos  central  materializate  în  tulburări  ale  dezvoltării

normale  a  creierului  şi  numeroase  anomalii  ale  dezvoltării  mintale  .  Manifestă  întârzieri  în  dezvoltarea

funcţiilor intelectuale, senzoriale, motrice, subiectul prezintă un decalaj în pregătirea şcolară în raport cu cei

de aceeaşi vârstă.

Pe plan intelectual     – răspunsurile sunt realizate într-o manieră inegală, adesea lacunară, reacţionează la orice

fel de stimul cu întârziere, are nevoie de un anumit interval de timp pentru a-şi mobiliza capacităţile sale

intelectuale,  fapt  care  explică  realizarea  în  etape  a  unui  răspuns  corect,  cu  sprijinul  unor  întrebări

suplimentare însoţite de atitudinea deschisă şi încurajatoare a educatorului.

Subiectul  are  dificultăţi  în  realizarea  activităţilor  de  analiză  şi  sinteză,  fapt  care  determină  confuzii  şi

imposibilitatea delimitării clare a unor detalii din câmpul perceptiv sau incapacitatea reconstituirii întregului

pornind de la elementele componente.

Copilul  prezintă  unele  simptome de anomalie  în  ceea  ce  priveşte  fluxul  ideatic,  baraje  ale  gândirii  sau

lapsusuri,  încetineală în gândire,  rezolvă sarcinile primite doar până la un anumit  nivel  de complexitate

(atunci când le înţelege).
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Se semnalează diferenţe în sfera conduitelor de organizare spaţială, unde retardul este mai mare (evidenţiat

de probele spaţiale) şi randamentul psihomotor, unde retardul este mai lejer (pus în evidenţă de Scala motrică

“Osetretzki”  de dezvoltare psihomotrică). Toate aceste deficienţe psiho-motorii le-am observat în cadrul

opţionalului „Dans modern”, când toate mişcările le realiza cu doi – trei timpi în urmă.

Dificultăţile de învăţare pun în evidenţă dezvoltarea deficitară a gândirii, la nivel verbal-abstract operaţiile

mintale  devin imprecise, nesigure şi inerte. Noţiunea de cantitate nu este asimilată, aprecierea globală a

cantităţii este incorectă, nu înţelege noţiunile de adiţie, diminuare, multiplicare. Numără mecanic cu mare

greutate până la trei, nu cunoaşte forma grafică a cifrelor, nu percepe noţiunile de ordine, dar diferenţiază

mărimea.  Eficienţa scăzută a memoriei, în special a memoriei voluntare, deoarece copilul nu decurge la

procedee de fixare intenţionată, nu-şi elaborează un plan de organizare a materialului în momentul fixării,

nici în momentul reproducerii, iar rigiditatea fixării şi reproducerii informaţiilor duce la dificultăţi importante

în realizarea transferului de cunoştinţe.

      Pe bază de observaţii sistematice şi examinări repetate s-a constat deficit de formulare propoziţională a

gândirii, incapacitate de a exprima, articula corect cuvintele, deşi articulează izolat unele vocale şi consoane

şi acest lucru se datorează leziunii cerebrale post natale, lipsei de îngrijire şi stimulare educativă în familie,

climatul familial stresant. Se constată  alterări fonetice: inversiuni, contaminări şi simplificări, finale eludate,

întârzieri  în  formarea  cuvintelor,  propoziţiilor,  prelungirea  modului  de  articulare  infantil  caracteristice

antepreşcolarului.

     În plan motric – se manifestă printr-o agitaţie generală şi permanentă, turbulenţă, nevoie permanentă şi

excesivă de mişcare, de schimbare a spaţiului, mişcări parazitare, dificultăţi în reproducerea şi coordonarea

mişcărilor.  Poate  executa  gesturi,  mişcări  ce se realizează într-o durată scurtă,  dar  eşuează îndeosebi  în

realizarea mişcărilor care cer coordonare, precizie, rapiditate, adică în tot ce solicită efort şi organizare.

     Se  observă  alterarea  structurilor  perceptiv-motrice,  copilul  nu  respectă  forma,  mărimea,  proporţia,

orientarea, manifestă imprecizie în înţelegerea sarcinilor, nu conservă cantităţile.

   Testele realizate prin desen, scriere relevă absenţa coordonării motrice. În timpul acestora subiectul este

rigid, crispat, caracterizat prin tensiune, se distinge lipsa de spaţiu între rânduri, progresia stânga – dreapta

este haotică. Proba Fay scoate în evidenţă că desenele sunt executate cu multe erori. Desenul copilului este o

îmbinare între faza mâzgăleli (2ani) când semnificaţia desenului poate fi doar povestită şi faza în care apare

reprezentarea atributelor  conceptuale  ale  modelului,  dar  stângaci  prezentate  (Proba “omuleţului”  ,  testul

“desenului familiei”, testul culorilor Lucher, care relevă că subiectul percepe corect doar culoarea roşie ).

   Pe  plan  afectiv se  caracterizează  prin  distragerea  atenţiei,  incapacitate  de  a  se  controla,  vioiciune,

turbulenţă, curiozitate fără a fi susţinută de atenţie şi fără a urmări un scop, conduită incoerentă determinată

de interese imediate, randament inconstant, labil în activitatea de joc şi de muncă schimbându-şi permanent

dorinţele.
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   Pe plan social – În mediul educativ şi afectiv al grădiniţei s-a adaptat normal, are totuşi dificultăţii de

colaborare şi de stabilire a unor relaţii interpersonale datorate unei imaturităţi socio-afective, hiperactivitate

motorie, instinctuală, autocontrol redus, neîncredere în sine.

   Testul sociometric aplicat pune în evidenţă comportamentul social şi cel adaptativ al subiectului (nu este

preferat de nici un copil din grupă, iar el preferă copiii energici (2 la număr) cu autocontrol redus.

   Probele de dezvoltare senzorială precum şi probele de limbaj, gândire, atenţie, memorie, inteligenţă(după

A. Ray), imaginaţie dovedesc că vârsta mintală a subiectului este de 3 ani, iar coeficentul de inteligenţă este

de 70 –75%.

  

Tipul deficienţei mintale: Retard psihic mediu

                                            Retard de limbaj mediu sever

Proiect de intervenţie educaţională

Obiective educaţionale:

O1 – Compensarea deficienţelor funcţionale prin preluarea funcţiilor afectate de către componentele valide

ale subiectului ;

O2 – Integrarea senzorială cu accent pe dezvoltarea sensibilităţii, formarea percepţiilor vizuale, kinestezice a

schemei corporale, localizarea spaţială ;

O3 – Integrarea senzorialităţii cutanate, vizuale, olfactive,.......în domeniul cognitiv  

O4 – Ameliorarea dificultăţilor de cunoaştere a notelor specifice ale obiectelor şi fenomenelor facilitând

evocarea acestor note prin structuri informaţionale de disociere a elementelor specifice ;

O5  –  Valorificarea  activităţilor  de  cunoaştere  în  ansamblul  lor  şi  de  joc  pentru    activarea  atenţiei  ,

memoriei , gândirii cu operaţiile ei (analiza, sinteza, comparaţia etc.);

O6 – Inducerea unei stări de sănătate şi încredere  în forţele proprii ale subiectului;

Activităţile proiectului

Domeniul Obiectiv specific Acţiune educaţională Observaţii

Discriminativ identificarea unor semne grafice

dintr-un anumit şir;

1. Analiza

“Jocul barelor”

identificarea  unor  elemente  lacunare  dintr-o

figură umană sau completarea elementelor care

lipsesc dintr-o imagine;

“Jocul omisiunilor”

identificarea  într-o  imagine  a  ceea  ce  s-a

3086



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

schimbat faţă de imaginile martor şi în ce constă

modificarea;

“Jocul schimbărilor”

identificarea  formei  specifice  a   unor  obiecte,

plante, fiinţe

“Spune-le pe nume”

identificarea unor obiecte sau fiinţe după repere

date

“Jocul ghicitorilor”

identificarea culorilor naturale ale unor obiecte,

fiinţe asocierea culorilor după criterii date “Jocul culorilor”

eliminarea  unor  elemente  nepotrivite  unor

obiecte, fiinţe sau povestiri

“Taie ce nu se 

potriveşte”

gruparea siluetelor ce aparţin unei povestiri “Recunoaşte personajul”

identificarea  prin  pipăit  a  unor  obiecte  şi  a

materialului din care sunt confecţionate “Săculeţul cu surprize”

identificarea temperaturii unor

obiecte

“Baia jucăriilor”

exersarea capacităţii de discriminare gustativă “Spune ce gust au?”

identificarea cu ajutorul analizatorului olfactiv a

unor obiecte, plante, substanţe

“Ghiceşte ce aimirosit”

Sincretic reconstituirea ansamblului din 

părţile constitutive

2.Sinteza

Joc Puzzle

Asamblarea unor obiecte - plante “Automobilul”

Alcătuirea unor figuri din elemente 

mici (beţişoare, chibrituri)

“Casa bunicii”

“Blocul”

alăturarea unor lucruri, imagini, fiinţe care au o

legătură între ele

“Jocul perechilor”

Analitic –

sintetic

efectuarea  de  comparaţii  prin  suprapuneri,

asocieri

3.Comparaţia

Jocuri loto

asocierea  de  imagini,  obiecte,fiinţe  prin

identificarea umbrelor acestora

“Jocul umbrelor”

realizarea unor construcţii după model Construieşte  la  fel  ca

mine”

identificarea unor asemănări între obiecte, fiinţe

etc.

“Prin ce se aseamănă”
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identificarea  unor  diferenţe  între  obiecte,

lucruri, fiinţe

“Jocul diferenţelor”

Analitic  –

sinte

tic

comparativ

excluderea elementelor nepotrivite

 dintr-un ansamblu 

“Jocul omisiunilor”

clasificarea obiectelor, imaginilor

după o categorie, gen, specie

“Aşează-mă la locul

meu”

identificarea  unor  obiecte  dupăsugerarea  unor

date analitice, sintetice sau comparative

“Jocul ghicitorilor”

numirea a cât mai multe obiecte,

fiinţe, lucruri care aparţin aceleiaşi

categorii integratoare

Spune  toate  fructele  care

se pot consuma

Spune tot ce poate înota

Numeşte  tot  ce  se  poate

deplasa pe roţi

Generativ

verbal

pronunţarea corectă a tuturor sunetelor potrivit

modului de articulare

“Repetă după mine”

descoperirea a cât mai multe cuvinte care încep

cu sunetul dat

“Jocul sunetelor”

găsirea  a cât mai multe cuvinte care încep cu

silaba dată

“Jocul silabelor”

formularea de propoziţii simple despre o jucărie “Spune mai departe”

depistarea cuvintelor dintr-o propoziţie “Câte cuvinte am spus”

formularea de propoziţii enunţiative

interogative, exclamative

Spunem,  întrebăm  ,ne

mirăm “

Imaginativ

inventiv

schimbarea logică a finalului unei povestiri “Capra cu trei iezi”

elaborarea intrigii care a dus la deznodământul

dat

“Scufiţa roşie”

găsirea  unor  întrebuinţări  posibile  ale  unui

obiect dat

“La ce foloseşte?”
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găsirea modalităţilor de atingere a unui anumit

scop

“Cum poţi să ...?”

Vizual – 

perceptiv

trasarea  de  linii  printre  spaţii  ajutătoare

(orizontale)

“Fire de telegraf”

formarea deprinderii de a trasa linii verticale “Numărătoarea”

desenarea de linii frânte printre spaţii ajutătoare “Gardul”

trasarea de linii ondulate printre spaţii ajutătoare “Valurile mării”

redarea de linii fără spaţii ajutătoare “Drumul spre grădiniţă”

Analitic sinte

–

tic

comparativ

excluderea  elementelor  nepotrivite  dintr-un

ansamblu

“Cine trebuie să plece”

clasificarea  obiectelor  după  o  categorie,  gen,

specie

“Ce se potriveşte”

identificarea a cât mai multe imagini identice “Care imagini sunt la fel”

Rezolvare de

probleme

identificarea unor greşeli într-un

ansamblu complex

“Jocul greşelilor”

identificarea unor trasee pe un

suport grafic

“Labirintul”

construirea  unor  obiecte,  fiinţe  etc.  din  figuri

geometrice şi beţişoare

“Construieşte cât mai

multe obiecte”

Afectiv –

social

formarea deprinderii de a vorbi încet (inhibiţie

voluntară, autocontrol

“Şoapte”

dezvoltarea capacităţii  de inhibiţie voluntară şi

de autocontrol

“Seriosul”, “Jocul mut”

“De-a visul”

Evaluarea proiectului    

Din  analiza  şi  măsurarea  rezultatelor  obţinute  prin  aplicarea  activităţilor  proiectului  (evidenţa

răspunsurilor, concluziile desprinse, observaţiile individuale) şi raportarea acestora la obiectivele stabilite s-

au constatat următoarele :

cunoaşterea senzorială poate lua forma unei activităţi organizate ţinând cont că la începutul proiectului totul

se rezuma la o simplă observare, analiză a unui obiect, fenomen, fiinţă, dar cu toate acestea subiectul nu

distinge nuanţele şi detaliile fine.
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se constată ameliorări la nivelul perceperii de mărime, greutate, distanţe, poziţii, dar nu diferenţiază volume,

poziţii, direcţii în raport cu propriul corp sau alte obiecte pentru că nu are reprezentarea stânga – dreapta.

identifică cu uşurinţă materiale diverse cu care a venit  de mai multe ori în contact (hârtie,  lemn, sticlă,

metal), nu identifică felul ţesăturilor(mătase, lână, catifea, bumbac) pe acestea le denumeşte printr-un singur

cuvânt “materiale” ;

din sfera formelor geometrice recunoaşte cercul pe care-l denumeşte “rotund” şi pe care îl asociază cu alte

obiecte din natură (roţi, soare, minge, cadran de ceas), recunoaşte pătratul în asociaţie cu batista ;

identifică greutăţi, temperaturi doar atunci când sunt între obiecte diferenţe considerabile ;

în ceea ce priveşte discriminarea culorilor  subiectul  separă obiectele după culoare,  dar nu reuşeşte să le

denumească(singura culoare pe care o identifică corect este roşu, iar verde şi albastru prin asociaţie, verde –

iarbă, albastru – cer) ;

discriminarea gustativă şi olfactivă este în limite normale, comparabilă cu a unui copil de aceeaşi vârstă cu

subiectul ;

reuşeşte după un timp de gândire să numească părţile corpului şi rolul fiecărei părţi ;

coordonarea motorie se caracterizează prin capacitate de execuţie a gesturilor fundamentale, capacitate de

manipulare, dar şi prin disfuncţii în ceea ce priveşte capacitatea fizică (forţa, efortul, viteza, coordonarea) ;

nu s-au obţinut modificări scontate în ceea ce priveşte abilitate motrică fină (nu reuşeşte să decupeze corect o

imagine, nu poate înnoda, răsuci, desface fire, nu se poate încadra într-un spaţiu restrâns, din grafismele

învăţate nu redă corect decât punctul) ;

perceperea unor relaţii spaţiale este deficitară deoarece nu cunoaşte direcţia stânga – dreapta ;

în ceea ce priveşte ordinea şi succesiunea se remarcă utilizarea corectă a termenilor :”înainte”, “după”, ”ieri”,

”azi”, relatarea ordinii în care au fost văzute anumite obiecte este corectă doar atunci când se prezintă 2

obiecte, relatează corect ordinea cronologică a acţiunilor pe care le efectuează în fiecare moment al zilei ;

nu poate să asocieze fapte, acţiuni, fenomene cu anotimpurile ;

ordonarea unor obiecte după anumite criterii se realizează cu ajutor (mărime, formă, culoare) ;

jocurile “Ce a greşit pictorul” şi “Găseşte greşeala” desfăşurate în etapa de evaluare a proiectului au scos în

evidenţă capacitatea redusă de analiză şi sinteză sunt identificate elemente evidente cum ar fi :razele soarelui,

petalele unei flori ;

subiectul nu reuşeşte să realizeze comparaţii, generalizări sau abstractizări ;

numără fără ajutor până la trei, recunoaşte cifra1 şi aceasta o poate raporta la  cantitatea corespunzătoare ;

limbajul menţine aceleaşi deficienţe de pronunţie, dar din dorinţa de a se corecta accentuează fiecare sunet

pronunţat ;

nu  reuşeşte  să  depisteze sunetul  iniţial  al  unui  cuvânt  doar  după multe  repetări  în  cazul  vocalelor  şi  a

semivocalelor ;
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imaginaţia verbală se manifestă prin tulburările de imaginaţie : minciuna şi fabulaţia ;

minciuna şi  fabulaţia sunt  prezente şi  în prezentarea propriei  identităţi  precum şi  a familiei  sale(acestea

suplinind adesea unele nevoi, trebuinţe) ;

se  poate  concentra  5-10 min.  dacă  activitatea  corespunde  trebuinţelor  sale(hrană,  joc)  şi  dacă este  bine

motivată ;

povestirile contribuie la menţinerea atenţiei involuntare o perioadă mai lungă de timp (15-20 min.) ;

îşi cunoaşte numele, reacţionează la auzul lui , dar nu poate să şi-l scrie şi nici nu îl recunoaşte când este scris

;

Ameliorări 

-   se remarcă o recuperare a coordonării motorii (mers, sărituri, balansări, echilibru )

desenul este caracterizat prin apariţia unor atribute şi a trei culori (roşu, negru, maro) ;

aprecierea globală a cantităţii este corectă ;

se remarcă ameliorări în ceea ce priveşte timpul de concentrare a atenţiei voluntare;    
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PLAN DE INTERVEN IEȚ  PERSONALIZAT

de includere şi menţinere a pre colarilorș  cu CES în învă ământulț  de masă

(categorie complexă: familie monoparentală, copil cu ADHD)

                                                                             Corneanu Carmen Mirona - prof. înv. pre colarș
        Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot”, Craiova

Pre colar: C. N.ș
DATE PERSONALE:

o Data na teriiș  :
o Constitu ieț  : normală
o Memorie: bună
o Exprimare: greoaie la intrarea în clasa pregătitoare
o Personalitate: hiperactivă, nesociabilă, agresivă în anumite situa ii;ț

FAMILIE: aparent normală, momentan monoparentală FRAŢI: o soră mai mică cu ca iva ani ț

DURATA : un an colarș
Grupa: mare
UNITATEA DE ÎNVĂ ĂMÂNTȚ :
PROFESOR:
PARTENERI:

o Consilierul psihologic, logopedul i ș medicul grădini ei,ț  familie (mama);
PROBLEME CU CARE SE CONFRUNTĂ PRE COLARUL:Ș

o mai are o soră mai mică, la cre ă, care este îngrijită de mamă i tatăl feti ei;ș ș ț
o C. N. Este crescut mai mult de bunici, stă cu ac tiaș ;
o Tatăl băie eluluiț , stă în alt ora , unde î i face o specializareș ș  profesională, timp de câ ivaț  ani;

o înainte de intrarea în grupa mare, băiatul a stat cu mama mai mult, în acela i ora ,ș ș  frecventând foarte pu inț  iș

sporadic grădini a, grupa mijlocie i mică;ț ș

o mama nu are abilită ile necesare să îngrijească băiatulț ,  în lipsa tatălui,  cu care se întâlne te foarte rar;ș

totu i, aceasta face mari eforturi să- i exerciteș ș  rolul matern, având i un loc deș  muncă ce o solicită mult;

o feti aț  se încadrează în limite normale în privin aț  adaptării la grupa mică;
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o băiatul prezintă:
- deficit cognitiv, din cauză că nu a frecventat grădini aț  decât foarte pu in;ț

- tulburări accentuate din spectrul ADHD: labilitate emo ională,ț  lipsă de concentrare a

aten iei,ț  fire visătoare, dezinteres fa ăț  de activitatea colară,ș  lipsă de receptivitate la observa ii, deranjeazăț

permanent în timpul lec iilor, este neagreat deț  colegi, nu respectă regulile grupului, nu manifestă răbdare iș

face alte activită i decât ceeaț  ce i se cere...;

OBIECTIVELE PROIECTULUI :
o Să integreze pre colarulș  în colectivul grupei;
o Să diminueze deficienţele de comunicare iș  socializare;
o Să creeze un cadru pedagogic şi afectiv optim pentru pre colar;ș

OBIECTIVE PENTRU ELEVUL cu CES:
o Să interacţioneze cu adulţii şi cu colegii;
o Să minimalizeze impactul tulburărilor din spectrul ADHD;
o Să comunice oral cu cei din jur;
o Să parcurgă materia corespunzătoare nivelului de dezvoltare, în ritm propriu;
o Să participe la activită ileț  extraşcolare;
o Să contribuie la realizarea portofoliului personal;
o Să realizeze comunicarea prin jocuri de rol, inclusiv prin nonverbal;
o Să folosească citit-scrisul în activitatea de comunicare;
o Să rezolve calcule matematice simple;

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
1. Includerea pre colarului în colectiv ș (încurajarea colegilor în manifestarea unei atitudini  pozitive, prietenoase şi de 

întrajutorare faţă de copilul cu tulburări din spectrul ADHD).

2. Comunicarea:
 Educatoare-preşcolar (prin activitatea de predare-învăţare-evaluare-ameliorare);
 Preşclar-preşclar: prin jocuri de rol, ajutor şi sprijin în echipă, discuţii în timpul  liber, jocuri;

 Preşcolar-familie: prin informarea familiei de către copil referitor la activităţile educative desfăşurate, 

prin discuţii libere despre comportamentul la grădiniţă;

 Educatoare-familie: prin şedinţe cu părinţii, ore de consiliere parentală, informare asupra dificultăţilor 

întâmpinate de elev la şcoală;

 Familie-grădiniţă-comunitate: prin colaborarea cu medicul de familie, cu părin iț        din grădiniţă, dispu i săș  

coopereze cu mama preşcolarului.
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3. Organizarea grupei:
 Aşezarea preşcolarului cu tulburări ADHD cât mai aproape de educatoare şi de materialele pe care aceasta 

le foloseşte la grupă;

 Amplasarea lângă un preşcolar care are rezultate foarte bune la învăţătură i ș  comportament;

 Organizarea activităţilor pe echipe;
4. Activită iț  educative:
 Activizarea la lec iiț  a preşcolarului cu tulburări ADHD;
 Aplicarea unor teste mai simple, cu o durată de rezolvare mai mare;
 Fişe de lucru diferenţiate;

 Activităţi extracurriculare, implicarea în serbări, concursuri iș  activită iț  preferate;

5. Competen eț  individuale:
 Abilităţi în aria curriculară Arte prin încurajarea exprimării cu ajutorul activităţilor de educaţie plastică;

 Realizarea unor lucrări practice în care să dovedească pricepere şi îndemânare;

 Dezvoltarea capacităţilor motrice;
6. Sprijin individual:

 Învăţarea preşcolar- preşcolar stimulează preşcolarul cu tulburări de aten ieț  iș

concentrare prin ajutorul acordat de colegul de masă în rezolvarea unor sarcini de lucru;

 Organizarea muncii printr-un program atractiv, pentru grupă;
 Activitate individuală de lectură i jocuri diverse, acasă şi la grădiniţă;ș

 Activitate sportivă organizată;
7. Mijloace de sprijin:

 Material didactic adecvat (jucării din ludoteca grupei, jetoane, imagini, litere din alfabetul mobil);

 Fişe de lucru diferenţiate;
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 Sala de sport pentru exerciţii de dezvoltare a deprinderilor motrice elementare utilitare (cu sprijinul educatoarei);

 Caiete de muncă diferen iată;ț

8. Managementul comportamentului:
 Recompensarea comportamentului pozitiv;
 Lauda, evidenţierea, premierea;
9. Munca în echipă:

 Parteneriat şi consultanţă cu persoanele implicate (familie, medic, educatoare);

 Atitudine pozitivă a tuturor persoanelor faţă de preşcolarul cu tulburări ADHD;
10. Evaluare:
 Fişe de lucru, evaluare curentă;
 Implicarea în activităţile şcolare şi extraşcolare;
 Promovarea rezultatelor pozitive prin popularizarea în colectivul grupei;
 Monitorizarea progresului preşcolarului.

BIBLIOGRAFIE:
1. Fartuşnic, Ciprian - coord., Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD, Bucureşti, Ed. 

Didactica Publishing House, 2008;

2. Gherguţ, Alois - Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, 

Iaşi, Ed. Polirom, 2008;
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
                                                                                                   Prof. înv. Primar Palade Mirela Otilia- coalaȘ

Gimnazială Nr. 9 Gala iț

NUMELE I PRENUMELE ELEVULUI (EI): S. A.- clasa a III-aȘ
DATA I LOCUL NA TERII: Ș Ș
DOMICILIUL: 

COALA/ INSTITU IA: Ș Ț
 ECHIPA DE LUCRU: invatatorul clasei: prof. înv. primar 
-profesorul de limba engleza: 
-profesorul de religie: 
- psihologul colar: ș
-parin ii elevului: ț
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVA :
- retard mintal usor, ADHD
PRIORITĂ I PENTRU PERIOADA : sem al II-lea al anului scolar 2021-2022Ț

 Reducerea lacunelor din cunoştinţele elevei;
 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;
 Formarea capacităţilor de citire expresivă a propoziţiilor;
 Formarea deprinderilor de scriere corectă a literelor, precum şi scrierea lizibilă a cuvintelor; 
 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica în diverse situa ii;ț
 Formarea unei autonomii personale.
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVEN IE PERSONALIZATȚ

Obiective Con inuturiț Metode i mijloace de realizareș Perioada de
interven ieț

Criterii minimale de 
apreciere a 
progreselor

Metode i ș
instrumente de 
evaluare

Domeniul cognitiv -să  efectueze  adunări  i  scăderi  înș
concentrul 0-1000;
 -să  realizeze  operaţii  de  înmul ire  iț ș
împăr ire în concentrul 0-1000;ț
 -să  recunoască  figurile  i  corpurileș
geometrice;
-să deseneze figurile plane;
-  să  efectueze  exerciţii  cu  unităţile  de
măsură,  multiplii  i  submultipliiș
acestora;
-să  rezolve  probleme  ce  presupun
una/două opera ii matematice.ț

-exerci ii de calcul matematic;ț
-  exerciţii  de  recunoaştere  si  de
desenare a figurilor  plane:  pătratul,
triunghiul, dreptunghiul şi cercul;
-  recunoa terea  corpurilorș
geometrice;
-  exerciţii  de  scriere  prescurtată  iș
calcul  matematic  a  unităţilor  de
măsură,  multiplilor i submultiplilorș
acestora;
- rezolvare de probleme.

Feb-  iunie
2022

- efectuează exerci ii ț
de 
înmul ire/împăr ire ț ț
cu sprijin concret în 
obiecte/tehnici 
diverse;
- recunoa te i ș ș
desenează figuri i ș
corpuri geometrice;
- recunoa te unită i iș ț ș
instrumente de 
măsură i efectuează ș
calcule cu ele.

Explicaţia, 
demonstraţia, 
exerciţiul, 
lucrul 
diferen iatț

Domeniul Psihomotor
-Participarea la jocurile de 
mişcare, organizate sau 
spontane, în funcţie de 
capacitatea psiho-motrică şi 
interesele individuale;
- Acceptarea 
echilibrată a 
victoriei/înfrângerii în
cadrul jocurilor de 
mi care.ș

-participarea la tafeteș  i jocuri cu ș
utilizarea unor deprinderi de 
locomo ie;ț
-parcurgerea de trasee aplicativ-
utilitare;
-participarea la tafete cu solicitări ș
de eforturi diferite.

-Aplică deprinderile 
locomotorii în cadrul 
unor jocuri de 
mi care;ș
-Utilizează 
deprinderile motrice 
de bază pentru 
realizarea unor 
eforturi diferite.

Explicaţia, 
demonstraţia, 
exerciţiul, 
lucrul 
diferen iatț

Social-afectiv - Manifestarea unor -realizarea unor sarcini de -Colaborează, Explicaţia, 
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comportamente sociale adecvate 
în activităţile ludice i de ș
învă are;ț
-Gestionarea rela iilorț
intra-grup i inter-ș
grup în activită ile de ț
învă are i joc.ț ș

colaborare în practicarea activită ilorț
de învă are i de joc. ț ș

interac ionează i se ț ș
implică în activită ile ț
de învă are i de joc.ț ș

observa ia, ț
conversa iaț

Comunicare şi limbaj -Receptarea de mesaje orale în diverse 
contexte de comunicare;
-Exprimarea de mesaje orale în diverse 
situaţii de comunicare;
-Receptarea de 
mesaje scrise în 
diverse contexte de 
comunicare
-Redactarea de mesaje în diverse situaţii 
de comunicare

-Extragerea unor informaţii de 
detaliu dintr-un text informativ sau 
literar;
-Manifestarea unei atitudini deschise
faţă de comunicare;
-Povestirea unei întâmplări 
cunoscute pe baza unui suport 
adecvat;
-Aplicarea regulilor de despărţire în 
silabe la capăt de rând;
-Sesizarea unor regularităţi ale 
limbii pe baza textului citit.
-Redactarea unor mesaje în diverse 
situaţii de comunicare,

- Extragerea unor 
informaţii de detaliu 
dintr-un text 
informativ sau literar;
-Povestirea unei 
întâmplări cunoscute 
pe baza unui suport 
adecvat sau a unui 
text audiat, cu 
ajutorul cadrului 
didactic;
-Aplicarea regulilor 
de despărţire în silabe
la capăt de rând, de 
exprimare corectă  
orală i scrisăș

Explicaţia, 
demonstraţia, 
exerciţiul, 
lucrul 
diferen iatț

Autonomie personală -să aibă grijă de lucrurile personale la 
coală i acasă;ș ș

-să- i facă toaleta zilnică;ș
-să tie când să ceară ajutor i să ș ș
cunoască etapele ac iunilor într-o situa ieț ț
critică.

-simularea aranjării materialelor , 
manualelor i rechizitelor colare pe ș ș
pupitru/masă de lucru i aranjarea ș
lor în ghiozdan;     
-Joc: Ce faci atunci când…?, - Cum 
voi face?,  pentru situa ii ce pot ț
apare acasă, la coală sau pe stradă.ș

-arată disponibilitate 
i interes pentru ș

dezvoltarea 
autonomiei 
personale.

Conversa ia, ț
jocul didactic, 
exerci iulț

EVALUAREA PERIODICĂ
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 Obiective realizate la finalul perioadei de interventie 
 Dificultă i întâmpinate ț
 Metode cu impact ridicat:

 Pozitiv
 Negativ

Se va revizui programul de interven ie educa ional – terapeutică (în func ie de rezultatele evaluărilor periodice)ț ț ț

Recomandări particulare

Rolul i modul de implicare a părin ilor în programș ț
Părin ii colaborează i ascultă recomandările cadrului didactic i ale psihologului colar. ț ș ș ș
Vin la coală ori de câte ori sunt chema i(consiliere colară, edin e ale Comitetului de părin i al clasei, etc), nu vin din proprie ini iativă.ș ț ș ș ț ț ț

Dovedesc o implicare sporadică pentru ob inerea unor rezultate potrivite nivelului de dezvoltare al elevei.ț

Întocmit,                                             Psiholog colar,ș

Învă ător / profesorii clasei,ț

                                            Directorul unită ii colare,ț ș
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PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Prof.dr. Manolache Laura- Diana

Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna”, Gala iț

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVEI: P.G.
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 1x.11.200x, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi
DOMICILIUL: Sat Frumusita, com. Frumusita, judeţul Galaţi
ŞCOALA: Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” Galaţi
CLASA: a IX-a 
ECHIPA DE LUCRU

1. Echipa de conducere a colii:ș
Director : prof. C. M.
Director adjunct: prof. P. A.

2. Responsabil Comisie CES: prof. dr.M. L. D.
3. Psihopedagog: prof. D.I.
4. Responsabil curriculum: prof.dr. M.L.D.
5. Diriginte: prof. M. L. D.
6. Profesori ai  clasei

- Prof. Limba română: C. R.
- Prof. Limba franceză: S.-C. R.
- Prof. Matematică: S. A.
- Prof. Chimie: R. .Ș
- Prof. Biologie: M. L. D.
- Prof. Geografie: L. M.
- Prof. Religie: C. E.

7. Părinţii elevei: P.N.
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVUL 
DIAGNOSTIC: TULBURARE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A ACHIZI IILOR COLAREȚ Ș

 Dificultăţi de înţelegere şi aplicare a unor noţiuni/operaţii complexe; 
 Performan a  elevului  este  afectată  în  ariile  de  achiziţii  academice:  scris,  citit,  calcul  şi  raţionamentț

matematic (disgrafie, discalculie).
 Confuzie şi comportament asociat  cu stari de anxietate, iritabilitate, izolare, care conduc la scăderea 

capacităţii de concentrare şi învăţare;
 Capacitate slabă de canalizare deliberată a atenţiei; concentrare slabă asupra activităţilor; dificultăţi de

concentrare a atenţiei pe o unitate de timp (maximum 10 min.);
 Elevul se concentrează cu dificultate,  memorează greu informaţiile, memorarea este predominant 

mecanică;
 Privitor la imaginaţie: lentoare ideativă, săracă şi caracter lacunar al bagajului de reprezentări;
 Dificultăţi în manipularea uni/bilaterală, dificultăţi de motricitate şi rezistenţă la efort scăzută;
 Orientare temporo-spaţială parţial formată;
 Capacitatea de a finaliza o sarcină complexă doar cu ajutor;
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 Încredere scăzută în forţele proprii;
 Capacitate scăzută de a face faţă situaţiilor de criză şi /sau stresului;
 Instabilitate afectiv-emoţională şi dificultăţi de adaptare la mediu şi persoane.

PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA: an şcolar 2021 – 2022

Psiholog

 Analizează împreună cu membrii echipei şi cu familia problemele cu care se confruntă eleva şi stabileşte 
priorităţile de dezvoltare.

 Consiliază cadrele didactice în vederea realizării curriculumului adaptat ( selecţia conţinuturilor, 
metodelor, mijloacelor, timp de lucru etc).

 Identifică împreună cu membrii echipei strategiile educaţionale potrivite cu nevoile de dezvoltare ale 
elevului.

 Consiliază familia şi copilul pentru a satisface corespunzător nevoile de dezvoltare caracteristice vârstei. 
 Colaborează cu membrii echipei pentru a monitoriza implementarea curriculumului.
 Implică elevul în activităţi de grup în vederea creşterii încrederii in sine şi a stimei de sine.

OBIECTIVE:

 Managementul clasei de elevi în vederea oferirii de suport pozitiv (acceptare, empatie, încurajare);
 integrarea  elevului;
 identificarea şi reducerea sau învăţarea unor strategii de coping ;
 dezvoltarea stimei de sine şi a sentimentului de adecvare;
 cre terea capacită ii de gestionare a emo iilor negative;ș ț ț
 sprijinirea competenţelor executive, într-un mediu previzibil, structurat i organizat;ș
 crearea de abilită i adaptative de via ă sau de formare de competenţe pentru o via ă independentă.ț ț ț
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STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Obiective Con inuturiț Metode imijloace deș
realizare

Perioada de
interven ieț

Criterii
minimale de
apreciere a
progreselor

Metode şi
instrumente
de evaluare

Domeniulcognitiv
(De ex.- dezvoltarea unor abilităţi 
necesare pentru învăţare
identificarea şi conştientizarea 
abilităţilor copiilor şi ariilor lor de 
competenţă)

Să utilizeze termeni ştiinţifici de 
bază, specifici fiecărui domeniu

Să menţină / întărească / exerseze 
abilităţile cognitive de bază 
(comparaţie, analiză pe bază de 
asemănări / deosebiri) în diverse 
contexte specifice ariilor curriculare
Să se familiarizeze cu noţiuni 
abstracte prin rezolvarea de exerciţii 
pe bază de şablon / schemă / 
algoritm

Aplicarea cuno tin elor în ș ț
diferite contexte de realizare.
-încurajarea lucrului 
intelectual independent.
 -automatizarea calculelor 
matematice, a ra ionamentelorț
specifice tiin elor exacte.ș ț
-flexibilizarea proceselor  de 
stocare i reactualizare a ș
informa iilorț

Exerciţii de identificare
a asemănărilor / 
deosebirilor
Exerciţii de tip adevărat
/ fals
Utilizarea limbajului 
tiin ific de baza în ș ț

rezolvarea de sarcini  
simple

An şcolar 
2021-2022

- rezolvarea a 
minim 2 
exerciţii ce 
presupun acelaşi
algoritm de 
calcul / 
rezolvare
- definirea 
noţiunilor de 
bază, cu sprijin 
identificarea a 
minim 2 
asemănări / 
deosebiri în 
diverse contexte

- observa ia ț
spontană i ș
dirijată
- fişe de 
lucru 
adaptate
- 
monitorizare
a 
intervenţiilor
în timpul 
orelor
- 
monitorizare
a temelor 
(calitativ)

DomeniulPsihomotor
( de ex.- Formarea şi dezvoltarea 
componentelor  psihomotricităţii 
(schema corporală, lateralitatea) şi 
a formelor de prehensiune în 

- Dezvoltarea motricităţii 
generale

Kinetoterapie în 
context specializate. 

An şcolar 
2021-2022

îmbunăta irea ț
deprinderii de 
scris i a ș
motricită ii fineț
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vederea construirii 
comportamentelor adaptative
 Dezvoltarea motricităţii generale în
context social-integrator)
Social-afectiv
(  de ex. Formarea şi dezvoltarea 
unor comportamente adaptative în 
relaţia cu mediul înconjurător 
(natural  şi social)
 Exersarea conduitei independente 
pentru integrare asociala

Formarea sentimentului pozitiv al 
identităţii şi al orientării 
viitoare.Dezvolatea capacitatii de 
angajare în relaţii pozitive cu colegii

Exercitii monitorizare şi 
reglare a sentimentelor, 
gândurilor şi acţiunilor; 
Exersarea abilitatii de coping 
şi de rezolvarea problemelor 
interpersonale; 
Participarea la activităţi 
extracurriculare
Implicarea în activitatile 
colegilor din pauză
Încurajarea exprimării 
gândurilor şi sentimentelor cu
privire la diverse teme 
abordate pe parcursul orelor 
de dirigenţie
( relaţiile de prietenie, reacţii 
în situaţii dificile, roluri în 
cadrul grupului, planul meu 
de carieră etc.)
Participarea la şedinţe de 
asistenţă psihopedagogică

Joc de rol, studii de 
caz, fise de lucru, 
conversatia, tehnici art-
creative

An şcolar 
2021-2022

-exprimă opinii 
personale din 
proprie iniţiativă
- identifică 
emoţii şi 
gânduri
- calităţi şi 
defecte
-dezvoltă rela ii ț
de colaboare i ș
de prietenie cu 
cel pu in 2 ț
colegi

- observare
- monitori-
zarea 
intervenţii 
lor în timpul 
orelor

Comunicareşilimbaj
 ( De ex. Exersarea abilităţii de 
receptare a mesajului verbal şi 
nonverbal 

-realizare planuri de idei, 
reformularea continuturilor
- exersarea sustinerii opiniilor
personale argumentate

Exercitii de realizare a 
planurilor de idei
Exerciţii de verficare a 
înţelegerii prin întrebări

An şcolar 
2021-2022

-îmbunătăţirea 
abilităţilor de 
exprimareoralăşi
înscris

- observare
- monitori-
zarea 
intervenţiilor
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 Formarea abilităţilor în plan 
lexico-grafic)
Să opereze cu noţiuni minimale de 
gândirea abstractă în rezolvarea de 
sarcini – înţelegerea unui text 
simplu, de mici dimeniuni

- participarea la dezbateri
- exersarea abilitatior de 
comunicarea sertiva
-exersarea abilitatilor de 
comunicare in scris

simple (cine?, ce?, 
unde?, când?)

 -identificarea a 
minim 2 
elemente 
esenţiale din 
text (cine?, ce?)
-reformularea 
prin propriile 
cuvinte, a ideilor
principale

în timpul 
orelor
- monitori-
zarea notelor

Autonomiepersonală( de ex.
 Formarea şi educarea uno rabilităţi
de întreţinere şi igienă personală şi 
a spaţiului de locuit  Formarea şi 
exersarea conduitei independente 
pentru integrarea în plan social

-Planificarea activităţilor de 
învăţare/relaxare
-identificare astilului de 
învăţare propriu, tehnicide 
învăţare eficiente
-organizarea spaţiului de 
lucru
-Identificarea intereselor 
profesionale şi realizarea 
planului de carieră 
participând la activităţi 
coordonate de profesorul 
diriginte si psihologul şcolar.

Exerci ii de ț
management al 
învă arii i al timpuluiț ș

Realizareaunui plan de 
carieră

An şcolar 
2021-2022

- participă la 
luarea deciziilor 
ce o implică

-realizează 
activităţile 
planificate

- observarea 
comportame
ntului

Evaluarea periodică: semestrial

Evaluarea periodică va avea în vedere următoarele: Obiective realizate; Dificultăţi întâmpinate; Metode cu impact ridicat- Pozitiv........sau 
Negativ ...........                

Revizuirea programului de intervenţie educaţional-terapeutică (în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice): Nu este cazul.

Recomandări particulare: procesul de învăţare şi de evaluare al elevului să se realizeze într-o atmosferă psihică suportivă, securizantă Folosirea 
metodelor de evaluare alternativa. Adaptarea sarcinilor şi a timpului de lucru (deoarece eleva scrie într-un ritm lent).
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Rolul şi modul de implicare a părinţilor în program

- Asigură tot ce este necesar pentru buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ (achiziţie de materiale didactice auxiliare – fişe de 
lucuru, caiete speciale, culegeri, etc.);

- Se interesează constant de evoluţia / notele / progresele elevului (discuţii cu dirigintele la ora de consiliere, discuţii cu profesorul de limba 
română, de matematică, discuţii cu profesorul psiholog);

- Participă la toate şedinţele cu părinţii;
- Permit elevei să participe la activităţile extracurriculare.

Declar că am fost informată cu privire la prevederile Regulamentului Uniuniii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale şi că 
sunt de acord cu prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal aflate la dosar.

Echipa de implementare,

prof.C.R. 

prof. S. C. R.                                                                                                                                            

prof. S. A.
prof. R. .Ș
prof. dr. M. L. D.                                                                                                                            
prof. L. M.
prof. C. E.
Psiholog scolar- prof. D.I.

Parinte – P.N.

Directorul unităţii şcolare,

Prof. C.M.
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Curriculum adaptat

Prof.dr. Manolache Laura- Diana
Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, Gala iț

Perioada  de realizare: Anul de studii 2021-2022

I. DATE GENERALE DESPRE ELEV:
Numele i prenumele elevei: D.A.ș  (în vederea respectării principiului confidenţialităţii)
Data na terii:ș  x
Adresa de domiciliu: localitate Gala iț
Tipul de deficien ă:ț  Retard usor
Institu ia de învă ământ:ț ț  Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Gala iț
Clasa: a XI-a 
Aria curriculară: Matematica si Stiinte
Domeniul de pregătire de bază/generală: Industrie alimentară
Profesor dr. M. L.D.
Disciplina: Biologie

II. PUNCTE TARI  ŞI NECESITĂŢILE ELEVULUI
Puncte tari: Capacitate de învă are prin mod auditiv i practic, dorin ă de implicare, con tiinciozitate, talent.ț ș ț ș
Necesită i: ț

 Dezvoltarea exprimării în scris i îmbogă irea vocabularului;ș ț
 Dezvoltarea vorbirii coerente i a capacită ii de concentrare pe o durată mai lungă de timp;ș ț
 Cre terea capacită ii de stocare a informa iilor şi de rezolvare a unor operaţii complexe;ș ț ț
 Creşterea stimei de sine şi a capacităţii de adaptare la mediu şi persoane.

III. CARACTERISTICI SPECIFICE ELEVULUI
Domeniu de
dezvoltare

Descriere succintă a caracteristicii

Afectiv -
emo ionalăț

Fire sociabilă, comunicativă, artistică, calmă, liniştită,  sensibilă, optimistă, zâmbitoare.
Este  atentă  la  ore  şi  în  afara  lor,  con tiincioasă  în  rezolvarea  sarcinilor,  temelor,  înș
participarea  la  diferite  activită i.  Interesată  de  ceea  ce  este  nou,  la  predare  şi  înț
desfăşurarea altor activităţi extraşcolare. Ia lecţii  de canto în particular şi face faţă cu
succes stresului pe scenă.

Psihomotor Fără deficien e psihomotorii.ț

Cognitiv Gândirea e concretă, percep ia este difuză, superficială, a materiei de învă are. Memorieț ț
mecanică şi poten ial redus de învă are. Exprimarea scrisă este foarte greoaie, cu gre eliț ț ș
de ortografie i litere/cuvinte omise, scrisul fiind necaligrafic.ș

Verbal Exprimarea verbală este relativ u oară, uneori cu întreruperi. ș
Social Este  sociabilă,  exprimă  respect  i  apreciere  pentru  ceilal i,  amabilă,  politicoasă.ș ț

Dovede te spirit de echipă i interac ionează cu to i colegii. ș ș ț ț

3106



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

IV. DISCIPLINA DE STUDIU 
BIOLOGIE
Finalită ileeduca ionale vor corespunde curriculum-ului general (CG), vor fi necesare adaptări curriculareț ț

- curriculum adaptat (CA) sau vor fi stabilite finalită ieduca ionale diferite – curriculum modificat (CM).ț ț

V. ADAPTĂRI

Adaptări de mediu (ambientale) Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de evaluare
A ezarea  în  primele  rânduri  aleș
clasei.
Mediu lini tit.ș

Exersarea  continuă  a
con inuturilor învă ate.ț ț
Material concret.
Reformularea  materiei  de
învă are.ț
Materiale didactice stimulative.
Fi e de lucru individuale.ș
Teste de evaluare personalizate.

Evaluare predominant orală,  în
cazul  evaluării  scrise  trebuie  să
predomine  testele  grilă  care  să
con ină  itemi  obiectivi  iț ș
semiobiectivi  (cu răspuns scurt,  de
completare) i să i se explice în modș
deosebit  cerin ele.  Reducereaț
numărului de sarcini utilizate pentru
evaluarea unui concept.

VI. CURRICULUM INDIVIDUALIZAT LA BIOLOGIE
Competente generale
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii 
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei 
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi

VALORI SI ATITUDINI

Competenta generala Valori si atitudini
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie 1.  interes  pentru  realizările  şi  descoperirile  din

domeniul ştiinţelor;

2. Explorarea sistemelor biologice 2.  motivaţia  pentru  informarea  şi  documentarea
ştiinţifică;

3.  dezvoltarea  curiozităţii  şi  respectului  faţă  de
orice formă de viaţă;

3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în
scopul demonstrării principiilor lumii vii

4. grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi
faţă de mediul înconjurător;

5. dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora;
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4.Comunicarea  orală  şi  scrisă  utilizând  corect
terminologia specifică biologiei 

6. cultivarea receptivităţii şi a flexibilităţii pentru
aplicarea  cunoştinţelor  de  biologie  în  viaţa
cotidiană; 

5.  Transferarea  şi  integrarea  cunoştinţelor  şi
metodelor de lucru specifice biologiei în contexte noi.

7. conştientizarea şi  implicarea în problemele de
interes global.

CONTINUTURI SI COMPETENTE SPECIFICE

Unitatea de invatare Continuturi detaliate/ modificate Strategii de evaluare
1. Functiile de relatie
2. Functiile de nutritie
3. Functia de reproducere

1. FUNCŢIILE DE RELAŢIE
a. SISTEMUL NERVOS 
-clasificarea  sistemului  nervos  din
punct  de  vedere  topografic  şi
funcţional; 

-sistemul  nervos  somatic:  funcţia
reflexă – actul reflex

-funcţia  de  conducere  –  clasificarea
căilor de conducere si rolul acestora, 

-sistemul  nervos  vegetativ  –
clasificare,  efecte  ale  stimulării
simpaticului şi parasimpaticului, 

-noţiuni  elementare  de  igienă  şi
patologie:  meningită,  encefalită,
hemoragii cerebrale, comă, convulsii.

b. ANALIZATORII 
-segmentele unui analizator; 

-fiziologia  analizatorilor  vizual,
auditiv, vestibular, cutanat, 

-noţiuni  elementare  de  igienă  şi
patologie:  micoze,  acnee,  herpes,
piodermite, rinite, cataractă, glaucom,
conjunctivită, otite, etc.

c. GLANDELE ENDOCRINE 
-topografie,  hormoni  –  efecte
definitorii: hipofiză, tiroidă, pancreas,
suprarenale, gonade, 

-disfuncţii  (nanism  hipofizar,

       Evaluarea preponderent orala, 
cu repetarea si explicarea 
cerintelor,cu intrebari multiple, 
carea necesita raspunsuri scurte.
      In cazul evaluarilor scrise 
trebuie sa predomine testele grila 
care sa contina itemi obiectivi si 
smiobiectivi si sa se explice in 
mod deosebit cerintele, chiar sa i 
se citesca subiectele.
       Fise de lucru simplificate, cu 
cerinte clare si concrete, cu 
explicarea suplimentara a 
cerintelor.
       Formularea sarcinilor 
presupune schim verbal focalizat, 
structurat.
       Folosirea cuvintelor cheie si 
tehnici de grupare tematica a 
vocabularului.
       Folosirea scrierii ghidate.
       Efectuarea unor lucrari de 
laborator simple sub stricta 
supraveghere a profesorului.
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caşexie  hipofizară,  gigantism,
acromegalie,  diabet  insipid,  boala
Basedow-Graves, mixedem, nanism
tiroidian,  guşa  endemic,  diabetul
zaharat).

d. MIŞCAREA 
SISTEMUL OSOS 

-scheletul –  alcătuire,  rol,  creşterea
în lungime şi grosime a oaselor
-noţiuni  elementare  de  igienă  şi
patologie:deformări,  fracturi,
entorse, luxaţii

 SISTEMUL MUSCULAR 

-muşchi  scheletici:principalele
grupe, tipuri de contracţii

-noţiuni  elementare  de  igienă  şi
patologie: oboseala şi forţa musculară,
întinderi şi rupturi musculare 

2. FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE 
a. DIGESTIA  ŞI

ABSORBŢIA
-transformări  fizico-chimice  ale
alimentelor în tubul digestiv, 

-absorbţia intestinală;

-fiziologia intestinului gros;

-noţiuni  elementare  de  igienă  şi
patologie:  carii  dentare,  stomatită,
faringită,  enterocolite,  ocluzie
intestinală,  ciroză  hepatică,  litiază
biliară,  pancreatită,  diaree,
constipaţie. 

b. CIRCULAŢIA
-grupe sanguine, imunitate

-activitatea  cardiacă,  parametri
funcţionali  –  frecvenţă  cardiacă,
debit cardiac, tensiune arterială, puls
arterial;

-circulaţia mare şi mică 

-noţiuni  elementare  de  igienă  si
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patologie:  cardiopatie  ischemică,
aritmii cardiace, hemoragii interne şi
externe, leucemii, anemii.

c. RESPIRAŢIA 
-ventilaţia  pulmonară,  transportul
gazelor,  schimbul  de  gaze,  volume
şi capacităţi respiratorii; 

-noţiuni  elementare  de  igienă  şi
patologie: gripă, fibroză pulmonară,
emfizem.

d. EXCREŢIA 
-formarea  şi  eliminarea  urinei,
compoziţia urinei;

-noţiuni  elementare  de  igienă  şi
patologie:  cistită,  nefrită,
glomerulonefrită

e. METABOLISMUL 
-noţiunile:  metabolism  intermediar,
bazal,  energetic,  anabolism,
catabolism;

-nutrimentele:  roluri,  valoare
energetică, raţie alimentară;

3. FUNCŢIA DE REPRODUCERE
-sistemul reproducător: componente,
fiziologie, 

-sănătatea  reproducerii:  planificare
familială,  concepţie şi  contracepţie,
sarcina şi naşterea;

-noţiuni  elementare  de  igienă  şi
patologie: anexite, vaginite, adenom
de prostată.

STANDARDUL DE EVALUARE ASOCIAT UNITĂŢII DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII

Metode i instrumente de evaluare:ș
- Observarea sistemică a comportamentului;
- Centrarea pe progresul personal;
- Corectarea temelor urmată de discu ii în vederea îmbunătă irii stadiului de pregătire;ț ț
- În elegerea mesajului scris prin participarea la discu ii i rezolvarea unor sarcini de lucru specifice;ț ț ș
- Aprecierea verbală.

STUDIU DE CAZ
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PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT
Prof.inv.primar Piele Elena-Roxana

Numele şi prenumele: C.M.
Domiciliul: Tigveni
Vârsta: 9 ani
Unitatea de învă ământ: ț
Clasa: a II-a

1. TIPUL
Studiu de caz care afectează grupul clasei de elevi.

2. DESCRIEREA PROBLEMEI
a. Tipologia  problemei

 Prezinta intarziere in dezvltarea limbajului
 Intarziere mintala
 Totul nediagnosticat

b. Actori implicaţi
 această situaţie aduce prejudicii clasei de elevi, mulţi dintre ei refuzând să mai vină la coală din cauzaș

elevului S.P.;
 părinţii colegilor de clasă solicită mutarea disciplinară la altă clasă.  

c. Contextul apariţiei
În  depistarea   comportamentului  agresiv  al  elevului  am  căutat  să  răspund  la  următoarele

întrebări:
 Când au apărut aceste manifestări agresive ale elevului? - nu atât localizarea în timp a apariţiei lor,

ci  în  special  a  momentelor,  situaţiilor  sau  evenimentelor  din  jurul  lui:  ceartă,  schimbări,  separări,
naşterea unui frate sau soră, plecarea unei persoane, situaţii confuze, violenţă. 

 Când se manifestă elevul agresiv? - unde apare agresivitatea (acasă, în parc, pe stradă, la grădiniţă, în
alte locuri) pentru a putea înţelege care este partea conflictuală, de ce copilul alege să se comporte în
felul acesta şi ce anume din mediul respectiv îi creează dificultăţi în a se adapta sau exprima.

 Faţă de cine se manifestă agresiv? -  împotriva cui se direcţionează agresivitatea, este o manifestare
difuză şi generalizată sau apare în relaţie cu persoane determinate.

 Cum sunt manifestările  sale? -  Agresivitatea fetiţei  poate fi  directă:  zgârie,  zgâl âie  sau î i  mu căț ț ș
prietenii,  colegii de clasă, distruge obiectele proprii i pe ale colegilor i ridică mâna asupra mamei.ș ș
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Agresivitatea poate, de asemenea, să ia forma unor exigen e permanente care sfâr esc prin a-l sufoca peț ș
adult.

 Cum era elevul  înainte de a fi agresiv? Cum se exprima el înainte? - Am încercat  să identific care
sunt modalităţile alese de el pentru a se exprima pe măsură ce se dezvoltă şi cum se manifestă în situaţii
în care nu poate face faţă şi apar schimbări ale comportamentului său.

 Cum este copilul în familie? - Cum este relaţia cu mama? Cum este relaţia cu tata? Există fraţi, surori?
Care este rolul bunicilor? Există şi alte persoane importante pentru copil care formează o familie lărgită?

 Cum este familia? -  Relaţiile şi interacţiunile intrafamiliale, precum şi cele cu persoanele din exterior
sunt toate filtrate de către copil şi se constituie într-o varietate de stimuli, pentru care nu are întotdeauna
un răspuns sau o reacţie adecvată

 Cum influen eaza mass-media? -  ț se uită la  desene animate, reclame TV sau alte emisiuni ce con inț
scene de violenţă.

 Jocurile violente şi psihologia copiilor -  Practicarea acestor jocuri violente creşte frecvenţa gândurilor
i a sentimentelor agresive. ș

d. Descrierea situaţiei
Modelul agresivită ii cazului analizat:ț

 Nesigur în mediile necunoscute, noi;
 Nesiguranţă cu privire la simpatiile interumane;
 Comportament agresiv ca modalitate  de obţinere a respectului;
 Agresivitatea crescută are drept consecinţe pedepsele, sancţiunile şi mai ales respingerea socială.

e. Care sunt motivelele pentru care o considerăm o nevoie emergentă?
Motivele pentru care această problemă semnalată este tratată ca fiind o nevoie emergentă rezultă din

ansamblul de provocări, evenimente, probleme şi ameninţări care sunt relevante în dezvoltarea elevului
i care manifestă o creştere dramatică în incidenţa lor.ș

f. Posibile riscuri
- conflictul să crească în intensitate;
- elevul S.P. să nu reu ească să î i gestioneze emo iile negative;ș ș ț
- să se mute elevi din clasă sau/ i părin ii să solicite mutarea disciplinară a elevului S.P. ș ț

3. PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
A. Ce s-a făcut pentru soluţionarea problemei?
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a. Obiectiv de lungă durată: 
Stabilirea unei rela ii de încredere i acceptare reciprocă cu colegii de clasă i familiaț ș ș .

b. Obiective specifice: 
- dezvoltarea capacită ii de a analiza conflictele;ț
- identificarea  şi exersarea de soluţii pozitive la conflicte;
- utilizarea instrucţiunilor de autocontrol;
- dezvoltarea autocontrolului;
- stabilizarea comportamentelor adecvate.

În urma analizării tuturor rezultatelor obţinute în urma investigării, am ajuns la conluzia că situa iaț
comportamentală  a  elevului  poate  fi  privită  din  mai  multe  unghiuri.  Acest  avantaj  este  oferit  de
disponibilitatea persoanelor din anturajul copilului.

Pentru elevul S.P. am realizat o intervenţie pe două planuri:
• consiliere educaţională cu elevul;
• consiliere educaţională cu părinţii.

B. Care sunt acţiunile recomandate pentru soluţionarea problemei apărute?
1. Consiliere educaţională cu elevul
Modalităţi de a stăpâni furia copilului:

 Elevul S.P. va trebui învăţat tehnici de stăpânire a mâniei. Metodele pe care le-am  folosit în
relaţia cu elevul  agresiv:
• Discuţia - am rugat, cu calm, elevul să explice care este motivul pentru care a devenit atât de
nervosă.  Răspunsul lui  a fost că nu de ine controlul i nu se poate stăpâni de unul singur. De aceea, amț ș
sugerat  că   în  5  minute  ar  putea  să  se  calmeze  şi  să  se  gândească  la  acţiunile  sale  pe  scăunelul
gânditorilor. Apoi, i-am propus  modalită i civilizate de a ob ine ceea ce dore te: să discute şi să cearăț ț ș
mai degrabă, decât să ia ceva fără a spune nimic, să îşi aştepte rândul sau să schimbe jucăriile cu alţi
elevi din clasă.
• Exerciţii fizice aplicate -  pentru a se elibera de o parte de mânie l-am antrenat într-o serie de
acţiuni şi exerciţii fizice cum ar fi: tropăitul din picioare, lovitul cu pumnii într-o pernă sau trasul  şi
învârtitul plastilinei, dansul  după muzica preferată sau plimbarea ma inu ei. L-am  încurajat  să facăș ț
lucrurile care îi plac -  să coloreze, să picteze, să socotească sau să îndeplinească anumite sarcini pentru
mine.
• Confort psihic şi afecţiune -  Am făcut apel la puterea unei îmbrăţişări şi capacitatea lei de a
face elevul să se simtă înţeles, iubit şi acceptat.
• Un bun exemplu - am căutat să fiu un bun exemplu pentru ea.
• Aprecierea bunei purtări – L-am asigurat că observ atunci când îşi rezolvă problemele legate de
mânie într-un mod pozitiv.
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2. Consiliere educaţională cu părinţii:
Probleme identificate în cadrul familiei:

          Părinţii au o afacere, lucrează amândoi şi sâmbăta, de aceea elevul este mai mult cu fratele său
mai mare,  care îl aduce la coală.ș

D-nul P, tatăl elevului nu are deloc legături cu coala, afacerea fiind în alt ora , iar doamna P.ș ș
mama, vizitează ocazional coala, atunci când nu î i ajută so ul i  fiind foarte îngrijorat de agresivitateaș ș ț ș
manifestată  de  elevul  S.P.  deoarece  primeşte  foarte  multe  reclamaţii  de  la  ceilal i  părin i.  Cu toateț ț
acestea  refuză sfaturile părin ilor de a consulta un psiholog, considerând că acesta nu o va putea ajuta şiț
că problemele vor fi rezolvate în timp, odată cu maturizarea elevului.  Soluţia optimă ar fi în opinia
tatălui, mutarea elevului la o altă coală.  ș
         Mama, căreia i-ar reveni sarcina deplină a supravegherii permanente a fiului ei, refuză asumarea
acestei responsabilităţi sub pretextul că nu poate face fa ă i nu îl poate  stăpâni.  ț ș

Aceaste reacţii l-au  determinat  pe elev să creadă că nu mai este iubit. Mereu întreabă la coalăș
şi acasă Mă iubeşti? sau Pe mine nu mă iubeşti?.

Obiective vizate în terapia părinţilor:
• Consilierea părinţilor pentru a înţelege nevoile reale ale elevului S.P.;
• Formarea unui stil parental adaptat nevoilor reale ale elevului;
• Implicarea copilului în sarcini pe măsura capacităţii de înţelegere şi acţiune a acestuia;
• Formarea unui program comun de petrecere a timpului liber cu copilul;
• Redescoperirea relaţiilor afective dintre părinţi şi copil.
          Aceste obiective ar putea fi realizate  în special prin participarea părinţilor la cursuri parentale de
tipul Educaţi aşa!

3. REZULTATE
Creşterea încrederii în forţele proprii;
Rezolvarea crizelor de identitate;
Creşterea stimei de sine;
Integrare în colectiv şi relaţionare pozitivă cu colegii;
Colaborare în realizarea sarcinilor de echipă;
Detensionarea şi îmbunătăţirea situaţiei familiare;
Găsirea unor soluţii concrete pentru situaţiile de criză.
          

CONCLUZII
Violenţa  în  şcoală  este  o  expresie  a  violenţei  din societate;  când violenţa  se  produce în  şcoală,  ea
conduce şi la alte consecinţe: alături de prejudicii, victimizare, uneori moarte, violenţa din şcoală reduce
şansele elevilor de a-şi dezvolta personalitatea pe deplin şi de a dobândi o educaţie de calitate.
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Prevenirea abandonului școlar – activități și modalități de abordare

Holbea Oana Corina
coala Gimnazială Vizantea-Răză easca, Jude ul VranceaȘ ș ț

1. Date despre subiect:
 Ini ialele numelui: O. N. Iț
 Vârsta: 13 ani
 Clasa:  a VII-a
 Provenien a: mediul ruralț
 Localitate: Sat. P.R
 coala: c.Gimnazială V.RȘ Ș

2. Prezentarea  subiectului  (descriere  pe  scurt  a  individului  i  a  persoanelor   semnificative  dinș
anturaj/familie, prezentare pe scurt):

DATE GENERALE :
Structura si componen a familiei:ț

Elevul locuie te împreună cu părin ii i cu un frate mai mare. Tatăl este alcoolic, iar mama nu tie carte.ș ț ș ș
Veniturile financiare ale familiei sunt limitate, totu i elevul  nu duce lipsă de strictul necesar.ș

Atmosfera i climatul educativ in cadrul familieiș
Rela iile dintre părin i cât i cele părin i-copil sunt tulburate deseori de conflicte interfamiliale datorateț ț ș ț

unor neajunsuri materiale, consumului de alcool din partea tatălui. 
Am remarcat la elev o foarte mare lipsă de afec iune din partea familiei, în special a tatălui.ț

DATE MEDICALE
Nu prezintă antecedente medicale.
Dezvoltarea fizică este normală vârstei.
Starea sănătă ii este bună.ț
 

 Elevului îi place să asculte muzică, dar i să cânte. Are i ureche muzicală foarte bună.ș ș
 Îi plac orele de literatură, îi place să asculte pove ti.ș
 Este milos, sufletist, plânge când se face referire la mama sa , pe care tatăl o love te frecvent.ș
 A avut în fiecare an nota scăzută la purtare i a fost corigent la una, două materii.ș

3. Caren ele educative ale subiectuluiț
Elevul are rezultate slabe la învă ătură întrucât nu studiază acasă aproape deloc, nu- i scrie temele, iar înț ș

timpul orelor are, de cele mai multe ori, alte preocupări.
Se plictise te deseori la ore i părăse te sala de curs. Refuză să se implice în activită ile extra colare, participândș ș ș ț ș
rareori.
Elevul are însu ite cuno tin ele de bază- scris,  citit, socotit. Cite te corect la prima vedere .ș ș ț ș
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În timpul pauzelor love te colegii, drept urmare având nota scăzută la purtare.ș

4. Ipoteze i obiectiveș

Ipoteze:

- Elevul nu are sprijin i aten ie din partea familieiș ț
- Elevul este lipsit de motiva ie i are o stimă de sine scăzutăț ș
- Elevul nu participă la activită ile extra colare datorită neîncrederii în for ele saleț ș ț

Obiective
- Să antrenez elevul în activită i extra colareț ș
- Să dezvolt încrederea în for ele propriiț
- Să cresc nivelul stimei de sine 
- Să dezvolt atitudinea de rela ionare pozitivă la nivelul grupuluiț
- Să dezvolt motiva ia pentru învă areț ț
- Să scad agresiunea i  impulsivitatea  prin identificarea propriilor  emo ii,  deprinderea unor  metode deș ț
exprimare a furiei pe căi nedistructive, diferen ierea între gând i ac iuneț ș ț

5. Plan de interven ie/ Activită i:ț ț
 Activită i de voluntariat ( SNAC) care să vizeze ajutorul oferit celorlal iț ț
 Activită i pentru promovarea lecturii , desfă urate în Centrul de Documentare i Informare dinț ș ș

coala- în cadrul acestor ore î i va valorifica plăcerea pentru literaturăș ș
 Serbări la sfâr it de an colar sau în timpul anului colar – în cadrul acestora va putea cânta ș ș ș
 Activită i  ce  au ca  scop combaterea violen ei  colare  (  l-au marcat  filmule ele,  exerci iile  deț ț ș ț ț

tipul ,, Hârtia mototolită”
 Activită i dedicate Zilei de 8 Martie – îl sensibilizeazăț

 Activită i de consiliere colară – completarea unor fi e de tipul  ț ș ș Calita ile i defectele mele, Profilulț ș
personal,  Sentimente  personale,  Ierarhizarea  valorilor,  Comunicarea  asertiva,  Comportamentul
deviant în via a elevului, Chestionar absenteism, Chestionar de autocunoa tere, personalitate.ț ș

 Activită i remediale pentru completarea lacunelorț
 Activită i de tipul ,, coală după coală”ț Ș ș
 Activită i de responsabilizare la nivelul claseiț
 Întâlniri periodice cu părin ii, cu reprezentan ii clasei, cu consilierul colar arondat coliiț ț ș ș

STRATEGII 
 Observa ia, convorbirea, explica ia, jocul de rol, munca independenta.ț ț

COLABORATORI :
o consilierul colar;ș

o  profesorii clasei;

o părin ii elevului;ț

o colegii

Implementarea strategiilor
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o -În activitatea şcolară zilnică;

o -În activităţile extraşcolare.

6.  Rezultate preconizate:

o structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un grad mare 

de adaptare colară i socială);ș ș
o comportament schimbat , fără violen ă fizică sau verbală fa ă de colegi sau fa ă de cadrele didacticeț ț ț

o reducerea absenteismului

o cre terea încrederii în sine ( Sunt i eu bun la ceva!)ș ș

o cre terea stimei de sineș

o consilierea comportamentală

o participarea  elevului la activită i plăcute ț

o antrenarea elevului în activită i extracurriculareț

o dezvoltarea atitudinilor pozitive de rela ionare în grupț

o ob inerea rezultatelor bune la învă ătură i purtareț ț ș

7. Concluzii
După multe întâlniri cu mama, cu ambii părin i, cu Consiliul elevilor, elevul a început să nu mai lipsească ț

deloc de la coală, să manifeste deschidere fa ă de colegi, de cadrele didactice.ș ț
Îmbunătă irea se produce treptat, după multe activită i în care elevului i s-a acordat multă aten ie, sprijin i ț ț ț ș

în elegere. Eviden ierea acestuia atunci când face fapte bune, când are un comportament adecvat ,îl ajută.ț ț

8. Recomandări:
Pentru elev:

- lucru individual;
- cooperare cu colegii de clasa i cadrele didacticeș
- acceptarea ajutorului oferit, mai ales de specialist
- acordarea de timp învă ăturiiț

Pentru familie:
- sprijin în ceea ce prive te sarcinile colare;ș ș
- încurajări i aprecieriș
       Pentru coală:ș
- parteneriate comunitate locală – coală;ș
- parteneriate familie – coală;ș
- programe de prevenire şi diminuare a abandonului şcolar, de dezvoltare a motivaţiei i abilităţilor de învăţare iș ș
optimizării învă ării;ț
- adaptarea şcolii la necesităţile elevilor;
- optimizarea relaţiei şcoală , elevi – părinţi;
- desfă urarea cursurilor de formare adresate tuturor cadrelor didactice pe problematica abandonului şcolar;ș
- valorificarea poten ialului fiecărui elev.ț
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PLAN EDUCA IONAL INDIVIDUALIZATȚ
COLARIZARE LA DOMICILIUȘ

Prof. VOINEA Mariana 
Liceul Teoretic „ tefan dobleja”, sector 5, Bucure tiȘ ș

INFORMA II GENERALEȚ
DATE DESPRE ELEV:

ALOCAREA ORELOR PE DISCIPLINE DE STUDIU
COLARIZARE LA DOMICILIUȘ
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ACTIVITĂŢI  (tipuri Tipuri  : individuală,  frontală,  directă,  secvenţială,  integrată  (pe  unităţi  tematice),
global, permanent.
Strategii: cognitive, psihomotrice, afectiv-atitudinale, mixte, inductive, transductive, algoritmice, euristice.
Surse: 

 părinţii, persoanele care au tangenţă cu elevul, informaţii de la profesorii care lucrează la clasă, elevii din
clasă, etc.

 medicul şcolii, medicul de familie.
 literatura de specialitate.

Metode şi tehnici:
 conversaţia euristica, observatia, explicaţia, exerciţiul, fi e de lucru,  lectura, convorbirea, ș
 problematizarea, lauda, încurajarea, observarea sistematică, recompense diverse;
 metoda ciorchinelui, metoda cadranelor, metoda pălăriilor gânditoare; discuţia dirijată;
 reţeaua de discuţii, analiza şi interpretarea imaginilor, hârtia de un minut, lanţul ideilor;
 copacul ideilor, cubul, brainstorming-ul, explozia stelară, cvintetul, diagrama Venn, 
 metoda  LAF (această  metodă  foloseşte  interpretarea  şi  conţine  următoarele  etape:  citeşte  un  paragraf,  îi

analizează conţinutul, face o sinteză cu propriile cuvinte)

 munca independentă, munca în perechi, munca în echipă, jocul didactic, joc de rol, etc., strategii,  surse,
metode şi tehnici, instrumente): 

Instrumente psihologice:
 Matrice progresive Raven color (măsoară nivelul intelectual al copiilor)
 Testul Bender-Santucci (aptitudinea de a percepe cu exactitate configuratţi spaţiale şi de a le compara între

ele)
 Desenul omuletului (investigarea imaginii de sine a copilului)
 Desenul familiei (identificarea şi analiza relaţiilor pe care copii le au cu membrii familiei şi cu persoanele

semnificative din viaţa lor)

Evaluare:
 Perioade de evaluare:

Semestrul I: decembrie 2021
Semestrul al II-lea: mai 2022

 Instrumente utilizate: 
evaluare initială; evaluarea continuă/formativă, evaluarea finală/sumativă, aplicaţii practice; chestionare orale
şi scrise; observaţii curente; evaluarea dialogată, participativă, consensuală (un proces în care sunt negociate şi
aduse  la  un  consens  diferitele  interese,  valori  şi  puncte  de  vedere,  între  profesor  şi  elev);  evaluarea
participativă, consensuală (are la bază responsabilitatea împărtăşită între elev şi educator, iar accentul se pune
pe cooperare, pe colaborare şi  pe procesul  învăţării);  fişe de lucru utilizate la diferite activităţi,  probă de
evaluare, autoevaluarea, observaţia spontană şi dirijată. 
EVALUARE DE PROGRES (la intervale regulate, minimum trei luni): fi e de lucru la diverse activită i,ș ț
observarea sistematică, probe orale şi scrise, probe practice. 
OBSERVAŢII: 
*Se va pune accent pe următoarele:

 observaţii  ale  celor  cinci  categorii  comportamentale  (susţinerea  atenţiei  la  sarcina  de  lucru;  agitaţia
psihomotorie, vorbitul excesiv în timpul lecţiei, jocul cu obiecte în timpul lecţiei, capacitatea de a rămâne
aşezat în timpul lecţiei) 

 evitarea criticii în public şi în preajma persoanelor străine;
 explicaţii clare cu privire la desfăşurarea activităţilor zilnice precum şi a sarcinilor de lucru; 
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 exerciţii pentru creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii;
 exerciţii pentru managementul emoţiilor negative;
 dezvoltarea capacităţii de empatie; 
 menţinerea unei relaţii constante de comunicare cu părinţii, profesorii şi conducerea şcolii;
 încurajarea atitudinii adecvate prin diverse tipuri de recompense;
 dezvoltarea abilităţilor sociale în diverse situaţii de viaţă;
 antrenarea elevului în activităţile specifice ariei curriculare Terapia educaţională complexă şi integrată, cu

respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale.

Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi reluarea 
unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.

 Criterii de evaluare a activitatii elevului:
           * în ce masură elevul a în eles sarcina pe care a avut-o i în ce masură a realizat-o;ț ș
           * valorizarea competen elor elevului;ț
           * documentarea;
           * nivelul de elaborare i comunicare;ș
           * gre eli;ș
           * creativitate;
           * calitatea rezultatelor.
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Notă:          
Cf.  art.  13  (2)  din  Ordinul  Nr.  5.086  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  colarizarea  la  domiciliu,ș
respectiv înfiin area de grupe/ clase în spitaleț ,  pentru toate tipurile de evaluare, la toate nivelurile, se acordă
câte 4 ore semestrial.
4h/ sem x 2= 8h/ an colar 2021-2022ș

Pentru materiile la care elevul va sus ine lucrare semestrială, pe baza programei adaptate (limba iț ș
literatura română, matematică, geografie), se va acorda un timp de 30 de minute/ teză.
Cf. art. 13 (3) din Ordinul Nr. 5.086, planificarea tezei se va face cu cel pu in 30 de zile înainte de sus inere.ț ț

Orele rămase (6h 30 de minute) vor fi distribuite cadrelor didactice desemnate să asigure colarizareaș
la domiciu, pentru a efectua evaluări predictive, formative, sumative, în conformitate cu planificările adaptate.

6h30 de minute = 390 minute: 95 evaluări= 4,10 (aproximativ 5 minute/ evaluare)

3121



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

Model de PLANIFICAREA ANUALĂ pentru disciplina limba i literatura românăș

Număr ore pe săptămână: 1h 30 de min 
Total ore:  34 de săptămâni= 51 h
Competen e generale:ț

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii 
române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată

2.  Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise

Nr.
crt.

Unită i de învă areț ț Obiective Nr. ore Observa iiț

1. Evaluare iniţială Testarea cuno tin elor dobândite în anii anterioriș ț 1

2. Evaluare sumativă Povestirea sau rezumarea orală a unui text scurt. Examinare orală. 2

3. Evaluare sumativă
Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului; antonime, sinonime.

Examinare scrisă.
3

4. Evaluare sumativă

Trăsăturile specifice celor trei tipuri de texte (epic, liric şi dramatic) în 
operele literare studiate;
Identificarea unor structuri textuale diverse (narativă, descriptivă, 
explicativă, dialogată, argumentativă)
Eseul de tip argumentativ

20

5. Evaluare sumativă

Utilizarea corectă a părţilor de vorbire flexibile şi neflexibile învăţate;
Construirea corectă a unor enunţuri din punct de vedere sintactic;
Descrierea unor obiecte, a unor tablouri din natură, a unor fenomene.

Examinare scrisă

20

6.
Evaluare semestrială 

Verificare informa iilor la sfâr it de semestru (I, II) Teză, subiect adaptat.ț ș 5

7. Evaluare finală
Portofoliul.

1h

Total ore 51 h

Întocmit,                      Voinea Mariana (Manager de caz - colarizare la domiciliu)ș
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Plan  de interven ie personalizatț

PROF. Bîznă Tina Claudia
Grădini a cu  P.P. Nr.ț  2, Foc aniș

Numele i prenumele copilului: O. R.- t. D. ș Ș
Data  na terii:xș
Domiciliul: Str.T. nr.11, Foc aniș
Grădini a nr.2, Foc aniț ș
Grupa: Mare
Nivelul: II
Data aplicării: An colar 2019-2020ș
Cadru didactic: Bîznă Tina Claudia
Psihodiagnostic :  - întârziere psihică

                  -elemente autiste (CARS=30pct)
                              -exprimare orală greoaie i defectuoasăș
                              -tulburări de comportament
                              -dificultă i în perceperea componentelor spa iale i temporale.ț ț ș
Starea de sănătate : relativ bună, îmbolnăvire frecventă a căilor respiratorii
Echipa de interven ie: educatoare, prof. logoped                                   ț
Domeniul de interven ie: educa ionalț ț

Comportament cognitiv:
- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzatoare vârstei i ș
nu are capacitatea de a observa sistematic;
- volumul limbajului este sărac, se exprimă greoi, are tulburări de pronun ie;ț
- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive;
- aten ia este slab dezvoltată.ț

Comportament psihomotric:
- dezvoltare fizică corespunzătoare vârstei;
- cunoa te schema corporală;ș
- întâmpină dificultă i în orientarea spa ială;ț ț
- are deprinderi de igienă personală i colectivă bine formate.ș
Rela ii sociale:ț
-nu este politicos cu personalul grădini ei;ț
-are uneori crize de nesiguran ă;ț
- este sociabil, dar nu colaborează cu colegii de grupă.
Obiective pe termen lung:
- ameliorarea pronun iei i dezvoltarea exprimării orale;ț ș
- dezvoltarea opera iilor gândirii i a calită ii acesteia;ț ș ț
- recuperarea lacunelor datorate handicapului u or de care suferă;ș
- exersarea capacită ii de orientare spa ială i temporală;ț ț ș
- educarea comportamentului civilizat.
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Domenii de interven ie recomandate:ț
Limbaj i comunicareș
Cogntiv
Psihomotor

Structura programului de interven ie personalizatț
Limbă i comunicareș

     Obiective Metode i mijloace deș
realizare

Perioada
de

timp

Criterii de
evaluare

Metode i ș
instrumente de
evaluare

 Să recunoască to i ț
copiii din grupă;
 Să cunoască numele 
tuturor copiilor, a 
doamnei educatoare.

Jocul  “Deschide  urechea
bine”;
Exerci ii  de  pronun ie  i  dez-ț ț ș
voltare a auzului fonematic.

1-15 oct

periodic

Identifica  iș
nume te  to iș ț
copiii.

Orale
Încurajarea  iș
stimularea

 Să  recunoască
vecinătă ile  sălii  deț
clasă.
  Să  numească  grupele
vecine (mare, mică).

Vizită în grădini ă  la celelalteț
grupe de copii.

2-3 zile
Oct. 

Identifică  iș
nume te  locurileș
cerute.

Deplasare  prin
grădini ăț

        Să  recunoască
anotimpul,
caracteristicile specifice.
Să  denumească  culorile
specifice.

Exerci ii de exprimare corectăț
a  obiectelor  i  lucrurilor  dinș
imaginea dată i identificare aș
culorilor i obiectelor.ș

Oct.
Nov.
( 4 săpt)

Exprimă  corect
denumirea
obiectelor  iș
lucrurilor  cerute,
singur  sau  cu
ajutor.

Aprecieri
verbale 

Să  recunoască  păr iț
componente ale corpului
omenesc;
   Să denumească păr ileț
componente ale corpului
omenesc, sim urile.ț

Exerci iile  de  identificare  aț
păr ilor corpului omenesc i deț ș
exprimare corectă. 

Sept.
Nov. 
(4 săpt)

Exprimă  singur
sau cu ajutor.
Arată  singur  sau
cu ajutor.

Aprecieri
stimulatoare

Să  numească  membrii
familiei sale.
Să  cunoască  pu ineț
informa ii despre fiecareț
membru.

Joc de rol “De-a mama i de-aș
tata”,  “De-a  fra ii”,  “De-aț
bunicii” etc.
Exerci ii  de  dezvotare  aț
vocabularului.

Sept.

Periodic

Identifică
membrii  familiei,
îi  nume te  singurș
din fotografii.

Aprecieri
verbale,
acordarea  de
stimulente

Să recunoască ocupa iileț
oamenilor.
Să  denumească
meseriile cunoscute.

Jocul “Să-mi poveste ti despreș
meserii”, “Să faci i tu ca el”.ș
Exerci ii de exprimare corectă.ț

Mai Nume te  i  imităș ș
singur  sau  cu
ajutor meseriile.

Aprecieri
verbale  iș
stimulente

     Să  recunoască
animale,  păsări,  să  le

Jocul  “  Ograda  cu  păsări”,
“Ferma  de  animale”,

Ianuarie,
februari

Recunoa te  siș
denume te  singurș

Încurajări,
stimulente
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denumească. “Animalele pădurii”.
Exerci ii de exprimare corectă.ț

e 

Periodic

sau cu ajutor. Potrive teș
silueta  unui
animal la locul
potrivit

 Domeniul cognitiv

    Să  numere  corect
crescător 1-5.

Jocul “Co ul cu jucării”ș
Exerci ii de numărare.ț

Noiembrie
Decembrie

Număra cu ajutor
jucăriile din co .ș

Aprecieri
verbale
acordarea de
stimulente

  Să  observe  plantele
din imagini.
 Să  recunoască
plantele cerute.

Jocul  “Grădina  cu  flori”,
“Grădina cu zarzavaturi”.
Exerci ii  de  identificare  iț ș
recunoa tere.ș

Noiembrie
Aprilie 

Observă,
recunoa te  iș ș
nume te cu ajutorș
câteva din plante.

Încurajări
verbale,
prime teș
stimulent

  Să  aranjeze  figurile
geometrice.
   Să recunoască forma
geometrică  cerută  sau
culoarea.

Jocul “ Foc i apă”.ș
Găse te triunghiul colorat.ș
Exerci ii  de  corec ie  aț ț
pronun iei.ț

Decembrie
Ianuarie

Periodic

Găse te  iș ș
nume te  figuraș
cerută  singur  sau
cu ajutor.

Aprecieri
verbale

     Să înve e o poezieț
pentru Mo  Crăciun.ș

“Îl a teptăm pe Mo  Crăciun”ș ș
Exerci ii de memorare.ț

1-15 dec. Repetă  după
educatoare,  după
părinte,  spune
singur  sau  cu
ajutor.

Participare
activă  la
serbare

   Să asculte, să cânte
colinde  române tiș
tradi ionale.ț

Activitate practică :  “Ascultăm
i cântăm colinde”.ș

Decembrie Înva ă  să  cânteț
împreună  cu
ceilal i copii.ț

Încurajări
verbale

      Să observe i săș
cunoască  mijloacele
de transport.

“Cu ce călătorim”
Dialogul
Explica iaț

Mai Observă, atinge iș
denume teș
jucăriile  singur
sau cu ajutor.

Incurajări
verbale

     Să participe la  o
activitate  în  clasă,  în
mod direct.

“ i eu vreau să fiu lăudat”-joc.Ș Iunie Aprecieri
verbale

 Domeniul psihomotric

    Să  recunoască
componentele
spa iale  i  să  seț ș

Exerci ii i jocuri de mi care ceț ș ș
vizează:

4 săpt Corectitudinea  iș
rapiditatea
reac iilor  laț

Observarea
comportamentului
Chestionarea orală
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orienteze adecvat. a)-direc ia: înainte/înapoiț
sus/jos; stânga/dreapta;

b)-distan a: aproape/departe;ț

c)-pozi iile  fa ă  de  obiecte:ț ț
lângă, pe/ sub;

Jocuri de căutare a unor obiecte
a ezate  în  diferite  pozi iiș ț
spa iale;ț

Rezolvarea unor fi e cu sarciniș
de orientare spa ială.ț

comenzi;
-identificarea  iș
precizarea  corectă
a  pozi iilorț
spa iale  aleț
obiectelor  folosite
în joc;
-recunoa terea  iș ș
denumirea  unor
pozi ii spa iale aleț ț
obiectelor  din
imagini. 

pentru
con tientizareaș
pozi iilor spatialeț

Aprecieri
stimulative
Întreceri

Analiza produselor
activită ii  (modulț
de  rezolvare  a
fi elor)ș

       Să perceapă
componentele
temporale  care
vizează  ritmul
mi cărilor.ș

-exerci ii efectuate pe loc i înț ș
deplasare  cu  respectarea
duratei, tempoului, intensită ii;ț
-exerci ii  i  jocuri  de  mi careț ș ș
cu utilizarea onomatopeelor  iș
a versurilor ritmate: ”Cioc-boc,
treci  la  loc”,  “Unu-doi,  unu-
doi/ Face i to i la fel ca noi!”.ț ț

4 săpt Răspunde  corect
motric  la
următoarele
comenzi:  “Mergi
cat  durează
melodia”,
“Aleargă  mai
repede”,  “Pă e teș ș
mai  rar”,  “Mergi
u or  pe  vârfuri”,ș
“Bate pasul”;
-execută  mi căriș
la ritmul indicat. 

Analiza  modului
cum  respectă
durata,  tempoul,
intensitatea  în
timpul  executării
mi cărilor;ș
-aprecieri verbale;
-încurajări;
-stimulente.

ANEXA
Pre colar:ș
An școlar:
Evaluarea periodică: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Obiective realizate: …………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Dificultă i întâmpinate: ț
……………………………………………………………………………………………..
Metode cu impact ridicat: - pozitiv. ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
                                                - negativ ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Recomandari particulare: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Rolul i modul de implicare a părin ilor în program: ș ț
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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Plan de interven ie personalizatț
Diagnostic: Tulburare pervazivă de de dezvoltare cu elemente TSA

Prof. Gheorghe Minodora
coala Gimnazială ,, tefan cel Mare” Foc aniȘ Ș ș

1. Date de identitate
Numele şi prenumele: R.E. 
Vârsta: 6 ani 
Sex: masculin
Domiciliul: Foc aniș

coala Gimnazială ,, tefan cel Mare” Foc aniȘ Ș ș
Nivelul clasei: I  
Data aplicării – ianuarie 2021
Starea de sănătate: relativ bune, îmbolnăvire frecvenă a căilor respiratorii
Echipa de interventie: Gheorghe Minodora – prof. înv. Primar
                                     C.G.  -  psiholog /psihoterapeut
Domeniul de interven ie: educa ionalț ț

2. Definirea problemei
Gradul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiană:

R.E.  este un băie el  care a venit  la  scoală la vârsta de ase ani,  adus de părin i,  convin i  căț ș ț ș
învă ământul de masă i-ar favoriza progresele. În momentul în care a fost adus la coală, nu putea săț ș
comunice cu colegii sau cu personalul unită ii, era agitat în timpul activităţilor desfăşurate la coală (seț ș
ridica în picioare, atunci când nu-i convenea ceva, fugea prin clasă, flutura jucării, se manifesta vocal prin
râsete  sau  tipete).  Din  cauza  limbajului  sărac  i  defectuos,  comunică  i  cooperează  foarte  greu  cuș ș
invatatoarea i  cu  colegii.  Adaptarea  la  mediul  scolii  i  la  grupul  de  copii  s-a  făcut  cu  foarte  mareș ș
greutate, în primele luni din cauza dificultă ilor de comunicare i a refuzului său de a se supune regulilorț ș
clasei.  Zilnic încerca să fugă din clasă pentru a ie i afară, fără să asculte indica iile învă ătoareiș ț ț .  Am
încercat să încurajez independen a copilului, oferindu-i îndrumare atunci când a fost nevoie i să laudț ș
performan ele acestuia, chiar dacă sunt minore. L-am implicat în toate activită ile de grup, urmărindu-iț ț
progresul i am recomandat părintilor să practice i acasă ce a învă at la coală;ș ș ț ș

Psihodiagnostic :     -    tulburare  pervazivă de dezvoltare
- elemente TSA ( spectrul autist)

3. Informa ii educa ionaleț ț
Comportament cognitiv:
- copilul are minime reprezentări despre mediul înconjurător corespunzatoare vârstei i nu are capacitateaș
de a observa sistematic;
- volumul limbajului este foarte  sărac, se exprimă greoi, are tulburări de pronun ie;ț
- gândirea se manifestă doar în cazuri concrete, intuitive;
- aten ia este slab dezvoltată.ț
Comportament psihomotric:
- dezvoltare fizică corespunzatoare vârstei;
- nu cunoa te schema corporalș ă;
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- întâmpină dificultă i în orientarea spa ială;ț ț
- nu are deprinderi de igienă personală i colectivă formate.ș
Rela ii sociale:ț
- comunică greoi, prin gesturi i fragmente din cuvinte cu personalul colii;ș ș
- nu comunică deloc cu colegii de clasă;
- nu este sociabil, nu colaborează cu colegii din  clasă, refuză să se alăture copiilor organiza i pe grupe.ț
                4. Date familiale:
Numele şi prenumele părinţilor
                        tata- M.
                        mama- D.
Ocupaţia părinţilor
Tata –  manager
Mama – contabil
Bugetul familiei: mediu
Structura  familiei  : o  familie  unită  care  se  ocupă  de  copil,  oferindu-i  servicii  psihologice
specializate(terapie cognitiv comportamentala si logopedie) prin intermediul C. .E.I ,,Elena Doamna”Ș
Componenţa familiei: mama, tata, încă un frate mai mare
Relaţii familiale: bune
                   5. Date despre starea sănătăţii
Naştere : normală
Dezvoltare fizică : bună
               6. Date privind dezvoltarea personalităţii
Percepţie : lacunară
Atenţie : instabilă, fluctuantă,  se concentrează în activitate pe un timp redus.   
Memorie: predominant  mecanică şi  de  scurtă  durată;  viteza de memorare  variată,  în  funcţie  de tipul
textului învăţat (memorează uşor melodiile şi versurile cântecelor, dar nu le poate reda corect din cauza
limbajului);  întipărirea cu dificultă i, durata păstrării satisfacatoare.ț
Gândirea : concret- intuitivă, nu realizeaza operatii de abstractizare.
Limbaj şi comunicare :
-Volum vocabular: redus, concret- situativ.
-Tip de comunicare:  greu inteligibilă, mimico-gesticulară, înţelege informaţia verbală în ritm lent, după
multe repetări.
Imaginaţie: slab dezvoltată
Afectivitate:  stari  emotionale  fluctuante,  imatur  emoţional,  dependenţă  de  adult,  reacţii  emotive  cu
caracter exploziv ( ipete, plâns, agitaţie).ț
Psihomotricitate: coordonare motrică generală -  relativ bună.
Trăsături de caracter în devenire: neîncredere în sine, timiditate, comportamente evitative
Aptitudini: aptitudini pentru activităţile practice, educaţie muzicală.
                  7. Stil de învăţare:

Greoi, datorită faptului că nu se poate concentra mult timp şi abandonează repede activită ile.ț
Preferă activită ile practice şi educaţia muzicală (nu imită mişcările sugerate de textul jocurilor muzicale,ț
dar observă cadrul didactic care le execută, cântă cântece învăţate, dar fără a fi prea bine înţeles). Este
dezinteresat de celelalte activităţi din coală, are un stil de muncă încet, abandonează uşor activită ile înș ț
care este solicitat de cadrul didactic sau copii, nu rezistă la efort intelectual susţinut şi nici la efort fizic. 
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              8. Stil de muncă : sub supravegherea părin ilor sau a învă ătoarei.ț ț
Scopul planului de interventie: 

 Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrǎrii lui în grupul de copii şi în
activitǎţile specifice colii.ș
Obietive cadru:

-dezvoltarea abilitǎţilor cognitive specifice vârstei şcolare;
-dezvoltarea abiliţǎtilor de comunicare cu cei din jur;

                        - socializare, relaţionare cu ceilalti elevi şi personalul scolii;
- însuşirea unor deprinderi elementare de comportament şi deprinderi  igienice;
- creşterea nivelului de dezvoltare şi coordonare psiho- motrică ;

Intervenţia invatatoarei în cadrul scolii:
Tipuri de activitate:

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare, activităţi pe centre de interes;
- activităţi artistico-plastice, educaţia muzicală;
- activităţi de educaţie fizicǎ şi sport;

Strategii  centrate pe copil:
-valorificarea maximǎ a jocurilor didactice, dar i distractive;ș
-procedee de lucru simple, cu grad mic de dificultate;
-stimularea corespunzatoare a senzaţiilor i percepţiilor;ș
-valorificarea ariilor de stimulare şi a tuturor spaţiilor din scoalǎ cu care copilul vine în contact (care
influenţeazǎ în mod pozitiv dezvoltarea fizică, intelectuală, afectivă, senzorială i socială a copilului).ș
-individualizarea  metodelor folosite pentru copiii cu dizabilită i;ț
-adaptarea materialului didactic folosit la fiecare activitate;
-procurarea materialului de sprijin, atunci când este nevoie;
-organizarea unor activită i la care să participe to i copiii;ț ț
-construirea  unei  imagini  pozitive  despre  sine,  pe  fondul   unor  activită i  de  grup,  orientate  spreț
valorizarea posibilită ilor fiecăruia i pe un sistem de rela ii pozitive între educatoare i copil i întreț ș ț ș ș
copii.

Resurse, mijloace: material didactic adecvat fiecǎrei activităţi; jucării, truse de joc, truse de  joc
sportive; calculator, cd-uri;cǎrţi cu imagini; planşe, jetoane;

 Metode şi instrumente de aplicare: jocul didactic, jocul de mişcare, jocul de rol;  percepţia şi
manipularea de obiecte; conversaţia, explicaţia,exerciţiul  

Obiective pe termen lung:
          - ameliorarea pronun iei i dezvoltarea exprimării orale;ț ș
          - dezvoltarea opera iilor gândirii i a calită ii acesteia;ț ș ț
          - exersarea capacită ii de orientare spa ială i temporală;ț ț ș
          - socializarea i acomodarea la programul scolii;ș
Obiective operationale: 
Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare:

- sǎ perceapǎ şi  sǎ rosteascǎ cuvinte în propoziţii simple;
-  sǎ rǎspundǎ adecvat  (verbal  sau comportamental)  la ceea ce i  se spune,  la ce i  se cere,  să

participle la activităţi, reducand astfel comportamente perturbatoare pentru ceilalti copii;
Terapia cognitivǎ:

-  sǎ  cunoascǎ şi  sǎ  recunoascǎ  obiecte,  jucăriile,  lucrurile  din jurul  său,  să  fie  capabil  să  le
numere, să le grupeze după diferite criterii;
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- sǎ cunoascǎ şi sǎ recunoascǎ unele reguli simple de comportare civilizată;
- sǎ cunoascǎ bine spaţiul colii, personalul acesteia, cu care vine în contact zilnic;ș

Dezvoltarea motricitǎţii:
- sǎ utilizeze obiecte, jucǎrii  uşor de manevrat, să nu le strice, să aibă grijă de ele;
- sǎ recunoascǎ anumite obiecte, jucǎrii;

            - dezvoltarea motricită ii fine prin activită ile de modelaj, pictură, desen;ț ț
- sǎ ştie sǎ se autoserveascǎ şi  sǎ aşeze la locul lor obiectele utilizate;

            - sǎ ofere şi altor copii lucrurile pe care le foloseşte, să socializeze cu ceilalţi copii, să nu arunce
cu lucrurile;
Consilierea familiei:
- discuţii despre comportamentul copilului; 
- explicaţii despre metodele aplicate,despre încurajarea permanentă la adresa copilului, de laude şi  multă
atenţie din partea familiei;
- exemplificǎri despre activitatea desfăşurată, despre progresele obţinute pas cu pas;

Acest ,,Plan de intervenţie personalizat’’ va fi revizuit periodic, în funcţie de progresele obţinute
în dezvoltarea copilului,  în  funcţie de comportamentele  atinse,  a  integrării  în  colectivul  de copii.  La
aceastǎ  structurǎ  generalǎ  se  adaugǎ  conţinutul  propriu-zis  al  activităţii,  în  paşi  mici,  întocmind   o
planificare sǎptǎmanală.

METODE I INSTRUMENTE DE EVALUARE:Ș
- evaluare oralǎ;
- observaţie directǎ;
- evaluarea rezultatelor concrete: desene, lucrări practice, portofoliul copilului, etc;           
- se face prin exerciţii susţinute, prin jocuri educative având ca puncte tari automatismele întreţinute,
convorbiri cu copiii, povestiri, conversaţii, convorbiri cu bunicii, convorbiri cu medicul şi psihologul.

CONCLUZII:
Prin integrarea lui R.E. în sistemul colii  de masă,  am urmărit  recuperarea i  valorificarea laș ș

maxim a copilului, pentru formarea unor comportamente adecvate, încât să se poată descurca singur în
situa iile cotidiene, în mod acceptabil, cu minim ajutor. colarul a reuşit să depăşească în mare parteț Ș
dificultăţile de socializare sesizate la intrarea în colectivitate, dobândind o experienţă cognitivă superioară
celei anterioare, conform achizi iilor mai sus menionate.  Totu i nu reuşeşte să verbalizeze singur celeț ș
observate, nu comunică aproape deloc cu celegii de grupă, de i ace tia vin i il solicită la diverse jocuri,ș ș ș
iar  R.E.   pur i  simpu îi  ignoră  sau fuge de ei.  În general  acceptă  ajutor din partea  colegilor  sau aș
invatatoarei pentru diverse ac iuni.      ț

Acordând o aten ie deosebită acestui  copil,  împreună cu psihoterapeutul,  părin ii  i  copiii  dinț ț ș
clasă, suntem convin i că, având răbdare, credin ă i speran ă, îl vom ajuta să se integreze mai bine înș ț ș ț
colectiv  până  la  sfâr itul  anului  colar.  De  asemenea,  acest  copil   a  avut  nevoie  de  un  curriculumș ș
planificat diferen iat, de programe de terapie psihologica specifica de recuperare, de tratament logopedicț
specializat la C. .E.I. ,,Elena Doamna”, de programe specifice de predare-învă are i evaluare, adaptateȘ ț ș
abilită ilor lui.  ț
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PLAN  DE  INTERVEN IEȚ  PERSONALIZAT

Ionică-Cre u Elena-Emiliaț
coala Gimnazială Nr.1 Tele ti, Jude ul GorjȘ ș ț

I. INFORMAŢII GENERALE

1. Informaţii personale
Nume şi prenume Data naşterii Domiciliul

S M
Profesor inv primar Clasa

 Ionica Cretu Elena Emilia CP

2. Diagnostic
Diagnostic medical:

Autism infantil
Diagnostic psihologic:

autism infantile, hiperactivitate
Diagnostic educaţional:

Retard grav în  asimilarea cunoştinţelor şi în  formarea capacităţilor de  învăţare, prezintă dizabilităţi 
cognitive şi cerinţe educative speciale care necesită adaptarea individualizatǎ,
diferenţiatǎ a programei şcolare

II. STAREA ACTUALĂ A ELEVULUI DIN PUNCT DE VEDERE 
EDUCAŢIONAL

1. Capacităţi, competenţe

Comportament motor şi psihomotor:
Prezintǎ hiperactivitate, motricitatea finǎ este mediu dezvoltatǎ

Comunicare şi limbaj:
Prezintǎ întârziere în dezvoltarea limbajului. Emite unele vocalele şi consoane, poate pronunţa unele 
silabe. Nu foloseşte cuvinte şi propoziţii pentru a comunica, pronunţǎ grupuri de sunete dar, doar la 
cerere. Sunetele cunoscute de Mario sunt : a, e,i,o,u,b,d,m,n,p,t. Grupurile de sunete  cunoscute sunt : au, 
bau, di, ham, mu, mimi, miau, da, pa, bine, mama, tata, papa, apa, adi,
dia, pau-l, bine, ba-na-na, pipi, nu.

Dezvoltare cognitivă:
Deseneaza doar cu ghidaj fizic permanent, nu comunica, nu scrie litere si cifre. Nu este fixat conceptul
de număr, operează doar în plan obiectual-concret şi cu sprijin psihopedagogic. Indicǎ parţile corpului
prin imitaţie, le atinge cu mâna.
Dacă este rugat să ia cu mâna obiecte dintr-un loc şi să le mute în altul realizează sarcinǎ, grupează
obiectele doar dupǎ culoare, nu dupǎ formǎ, mǎrime iș  funcţionalitate.
Nu denumeşte şi nici nu indică obiecte familiare, tipuri de linii, vocale, numere, anotimpurile, lunile
anului sau zilele săptămânii.

Dezvoltare social-afectivă:
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Elevul relaţionează relativ bine cu cadrele didactice. Faţǎ de copii prezintǎ indiferenţǎ . Pare absent, 
manifestă multe comportamente stereotipe, dar dacǎ îi este atrasǎ atenţia menţine contactul vizual cu 
persoana de referinţǎ. Relaţionează bine cu aceasta, înţelege majoritatea solicitărilor dar rar răspunde 
adecvat. Necesită supraveghere şi sprijin psihopedagogic permanent.

2. Puncte tari, puncte slabe

Disciplina: Citire Scriere comunicare
Puncte tari Puncte slabe

Scrierea unor litere mari de tipar cu ghidaj fizic şi 
verbal permanent
Exersarea ritmică a literelor învăţate cu foarte puţin 
ghidaj fizic, executǎ singur unele gesturi
Este interesat si dornic sǎ scrie
Pronunţǎ fiecare literǎ la cerere prin imitaţie

Incapacitatea de a scrie singur literele învǎţate

 Aria curriculară Limbǎ şi comunicare

Înţelegerea semnificaţiei mesajelor orale simple
pronunţarea corectǎ a vocalelor şi a unor
consoane

nu emite toate sunetele
incapacitatea de exprimare în cuvinte

Disciplina: Desenul formelor
Puncte tari Puncte slabe

Coordonarea mişcărilor oculo-motorii (de cele mai 
multe ori)
Adoptă poziţie corectă în scris cu ghidaj fizic şi 
verbal permanent
Capacitatea de a realiza forme curbilinii doar cu 
ghidaj fizic şi verbal permanent

Realizarea liniilor şi motivelor se face doar cu 
ghidaj fizic şi verbal permanent
Realizarea liniilor oblice şi frânte doar cu ghidaj 
fizic şi verbal permanent
Foarte slabă capacitate de sinteză (integrarea liniilor
învăţate în modele)

 Aria curriculară Matematicǎ

Disciplina: Educaţie senzorială, motorie şi psihomotorie.
Puncte tari Puncte slabe

Exersarea gesturilor rectilinii şi rotative doar cu 
ghidaj fizic şi verbal permanent
Identifică forme geometrice simple doar cu ghidaj 
fizic
şi verbal permanent

Realizarea exerciţiilor pentru dezvoltarea
echilibrului doar cu ghidaj fizic şi verbal permanent
Denumirea zilelor săptămânii doar cu ghidaj
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fizic şi verbal permanent Succesiunea zilelor 
săptămânii nu este fixată

Disciplina: Elemente de matematică aplicată
Puncte tari Puncte slabe

Poate scrie unele simboluri grafice ale cifrelor 
cu ghidaj fizic şi verbal

Incapacitate de a estima numărul de obiecte din 
mulţime

 Aria curriculară Arte

Disciplina: Educaţie plasticǎ
Puncte tari Puncte slabe

Poate să aştearnă pe foaie o singură culoare farǎ
sprijin fizic, doar verbal

Are tendinţa sǎ introducǎ tot timpul pensula în 
cavitatea bucalǎ sau sa bea apa pentru acuarele

Disciplina: Educaţie muzicalǎ
Puncte tari Puncte slabe

Bate ritmul singur prin imitaţie, pe anumite 
melodii, cu sprijin verbal
Poate realiza mişcări simple de dans, pe
melodie cu ghidaj fizic şi verbal permanent

Nu interpretează singur cântece
Nu realizează corelaţia cântec-dans performate 
în acelaşi timp

Disciplina: Euritmie
Puncte tari Puncte slabe

Poate executa mişcările specifice vocalelor cu 
ghidaj verbal , chiar dacǎ nu le realizeazǎ corect
pe toate
Îi place sǎ execute mişcarile corespunzǎtoare 
vocalelor

Nu poate transpune euritmic poezii simple
Nu recunoaşte litera specifică mişcării

 Aria curriculară Educaţie fizicǎ şi sport

Disciplina: Educaţie fizicǎ şi activitǎţi sportive
Puncte tari Puncte slabe

Poate să execute diferite mişcări simple singur 
prin imitaţie

Nu poate să execute mişcările însuşite, 
demonstrând îndemânare, forţă, rezistenţă şi 
viteză
Executǎ mişcǎrile mai complicate doar cu 
sprijin fizic

 Aria curriculară Tehnologii
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Disciplina: Abilitare manualǎ
Puncte tari Puncte slabe

Poate să mânuiască diferite ustensile de lucru, 
materiale cu ghidaj fizic şi verbal permanent
Poate să realizeze mici lucrări personale cu
ghidaj fizic şi verbal permanent

Nu poate să realizeze împletituri pe degete, 
lănţişoare, noduri
Nu poate identifica proprietăţile fizice ale
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III. PLANIFICAREA INTERVENŢIEI

ARIA
CURRICULAR
Ă DISCIPLINA

OBIECTIV 
SPECIFIC STRATEGIE

DURATA
INTERVENŢI

E I
RESURSE

RESPONS 
ABIL

EVALUARE CONTINUĂ O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
Ţ 
I I

CRITERII 
PROCEDURI

REZULTATE
ATINS

N 
U

INF MED SUP

I. Limbă şi 
comunicare

1. Formarea

O1 – să stea 
implicat în sarcinǎ 
5-10 minute

exerciţiul
conversaţia

demonstraţia
dialog activ
povestirea

13.09.2021 –
04.10.2021

Imagini Obiecte
Cartonaşe
Volum de

poveşti, fabule,
versuri

Ionica-Cretu
Elena-
Emilia Durata 

implicǎrii în 
sarcinǎ

stimularea şi
compensarea

limbajului

O2 – să pronunţe 
clar şi corect 
diferite sunete şi 
cuvinte;

exerciţiul
conversaţia

demonstraţia
problematizarea

dialog activ

10.02 2022 –
28.02.2022

Imagini Obiecte
Cartonaşe
Volum de fabule

Ionica-Cretu
Elena-
Emilia

Frecvenţa şi
numǎrul

sunetelor emise
Numărul de

repetări corecte
a

povestirea cuvintelor

Povestirea 
Exerciţiul

14.10.2021 –
I. Limbă şi 
comunicare

O1 – să adopte 
poziţia corectă a 

01.11.2021 Plastilină, lădiţă
cu nisip,

Ionica-Cretu
Elena-

Frecvenţa
adoptǎrii
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2. Citire – 
scriere
– comunicare

corpului în bancă. Conversaţia
10.03.2022 –
28.03.2022

creioane ceară,
imagini

Emilia poziţiei corecte
în bancǎ

O2 – să stea Povestirea 14.10.2021–Plastilină, lădiţă Durata 
implicǎrii

implicat în sarcinǎ
10 minute

Exerciţiul
Demonstraţia

01.11.2021 cu nisip, 
creioane
ceară

Ionica-Cretu
Elena-
Emilia

în sarcinǎ

Explicaţia
10.03.2022 –
28.03.2022
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O3 – să 
realizeze 
grafic forma 
literelor cu 
sprijin fizic şi
verbal

Povestirea 
Exerciţiul 
Conversaţia

14.10.2021 
–
01.11.2021

10.03.2022 
–

Lădiţă  cu
nisip,
creioane
ceară,
imagini

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul 
literelor 
scrise

28.03.2022
O1  –  să
adopte  o
poziţie
corectă  la
scris;

Demonstraţia
Explicaţia 
Exerciţiul

07.10.2021 
–
11.10.2021
03.03.2022
–
07.03.2022

Creioane 
cerate, 
lădiţă cu 
nisip, hârtie
colorată+ 
bandă 
adezivă

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Frecvenţa 
adoptǎrii 
poziţiei 
corecte în 
bancǎ

I. Limbă şi 
comunicare

3. Desenul 
formelor

O2 – să 
deseneze 
formele în 
lǎdiţa cu 
nisip cu 
sprijin fizic şi
verbal

Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul

07.10.2021 
–
11.10.2021
03.03.2022
–
07.03.2022

Creioane 
cerate, 
lădiţă cu 
nisip,

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Distanţa 
între forma 
scrisǎ

O3 – să 
deseneze 
linia dreaptă 
verticală, 
orizontală, 
oblică, curbă 
şi frântă;

Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul

07.10.2021 
–
11.10.2021
03.03.2022
–
07.03.2022

Creioane 
cerate, 
lădiţă cu 
nisip, hârtie
colorată+ 
bandă 
adezivă

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul de
linii trasate

O1 – să 
exerseze

Explicaţia 15.01.2022 
–

Frecvenţa 
redusă

mersul 
păstrând o

Demonstraţia 17.01.2022 Sfoară Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

treptat a

ţinută 
corectă;

Exerciţiul 28.04.2022
–

Aţă sprijinului 
fizic

bII. 
Matematic
ă şi ştiinţe
1. Educaţie 
senzorială, 

02.05.2022 si verbal
O2 – să
exerseze
ţinuta
corporală

Explicaţia 
Demonstraţia
Exerciţiul

15.01.2022 
–
17.01.2022
28.04.2022 

Sfoară Aţă
Ionica-
Cretu

Elena-

Frecvenţa 
redusă 
treptat a 
sprijinului 
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motorie şi 
psihomotori
e

corectă  în
repaos  şi
şezând
(bancă,
scaun, saltea
etc.);

–
02.05.2022

Emilia fizic si 
verbal

O3  –  să
parcurgă  un
traseu  dat  cu
sprijin verbal

Exerciţiul
15.01.2022 
–
17.01.2022
28.04.2022 
–
02.05.2022

Imagini
Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul de
trasee 
parcurse

II. 
Matematic
ă
şi ştiinţe

O1 – să scrie Explicaţia 
Conversaţia 
Exerciţiul

18.11.2021 
– Frecvenţa 

redusă

2. Elemente 
de 
matematică 
aplicată

semnele 
grafice în 
caiete cu 
sprijin verbal 
şi fizic

06.12.2021
05.05.2022 
–
23.05.2022

Creioane Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

treptat a 
sprijinului 
fizic si 
verbal

O2 – să scrie 
cifrele 0-5

Exerciţiul 18.11.2021 
–

Beţişoare Frecvenţa 
redusă

in caiet cu 
sprijin verbal
şi fizic

Explicaţia 
Demonstraţia
Conversaţia
Problematiza
rea

06.12.2021
05.05.2022 
–
23.05.2022

Castane
Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

treptat a 
sprijinului 
fizic si 
verbal

O1 – să 
aştearnǎ pe 
hârtie o 
culoare 
singur

Explicaţia 
Conversaţia 
Exerciţiul
Demonstraţi
a

17. 
09.2021– 
22
06. 2022

Foi, 
pensule, 
acuarele, 
burete

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul de
planşe 
executate 
singur

Numǎrul de
IV. Arte
1. Educaţie 
plastică

O2 – să 
foloseascǎ 
tehnica “ud 
pe ud”

Conversaţia 
Explicaţia
Exerciţiul

16. 09.2021
– 20
06. 2022

Foi, 
pensule, 
acuarele, 
burete

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

planşe „ud 
pe ud
„executate 
singur,doar 
cu
sprijin 
verbal

3139



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 

O9 – să 
folosească 
corect 
materialele 
de lucru

Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul

16. 09.2021
– 20
06. 2022

Foi, 
pensule, 
acuarele, 
burete

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numărul de
utilizări/pri
ndere 
adecvatǎ a
uneltelor

O1 – să 
identifice 
direcţia 
sursei sonore

Explicaţia 
Conversaţia 
Exerciţiul

17. 09.2021
– 20
06. 2022

Flaut, liră, 
tobă, 
xilofon, 
clopoţei, 
instrumente
muzicale

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul 
surselor 
sonore 
identificate

neconvenţi
onale

IV. Arte
2. Educaţie 
muzicală

O2 – să bată 
ritmul 
cântecelor cu
palmele pe 
bancǎ
doar cu 
sprijin

Explicaţia 
Demonstraţia
Exerciţiul

17. 09.2021
– 20
06. 2022

-

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul 
ritmurilor 
pe care le 
executǎ

verbal
O3 – să 
realizeze 
gesturile
fiecărui 
cântec;

Explicaţia 
Demonstraţia
Exerciţiul

17. 09.2021
– 
20.06. 2022

-
Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul de
repetǎri  ale
mişcǎrilor

IV. Arte O1 – să 
parcurgă în Explicaţia 

Demontraţia 
Exerciţiu

09.12.2021 
–
13.12.2021
26.05.2022 
–
30.05.2022

3. Euritmie mers formele
liniare, 
şerpuite şi 
spiralǎ cu 
sprijin fizic 
şi verbal

Sfoarǎ
Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul
formelor
parcurse

O2 – să 
execute

Explicaţia 09.12.2021
–

- Numǎrul

doar cu 
sprijin
verbal 
mişcările

Demontraţia
Exerciţiul

13.12.2021 Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

gesturilor
vocalice

specifice 
vocalelor

26.05.2022
–

executate
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30.05.2022

O3 – să 
execute

09.12.2021 
–

Numǎrul

doar cu 
sprijin verbal
mişcările
specifice

Explicaţia 
Demontraţia
Exerciţiul

13.12.2021
26.05.2022
2 –

-
Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

gesturilor 
corespunzǎt
oare
consoanelo
r

consoanelor 30.05.2022 executate
O1 – să 
colaboreze,
executând
prin
imitaţie
mişcări
prezentatede
profesor;

Demonstraţia
Conversaţia 
Explicaţia 
Exerciţiul

16. 09.2021
–
21. 06. 
2022

-
Burlan 
Valentin

Numǎrul de
repetǎri  ale
mişcǎrilor

V. 
Educaţie

O2 –   să   
execute

Burlan 
Valentin

fizică şi 
sport

corect 
acţiunile de:

1. Educaţie 
fizică şi 
activităţi
sportive

mers,

alergare, 
sărituri,

aruncări,
prinderi,

coborâre,

Explicaţia 
Demonstraţia
Exerciţiul

16. 09.2021
–
21. 06. 
2022

-
Numǎrul 
acţiunilor
executate 
corect

impingere cu
sprijin
fizic
O3 –   să   
păstreze

Frecvenţa

permanent

poziţia
corectă a 
corpului;

Explicaţia
Conversaţia

16. 09.2021
–
21. 06. 
2022

- Burlan 
Valentin

adoptǎrii 
poziţiei
corecte a

corpului
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VI. 
Tehnologii
1. Abilitare 
manuală

O1 – să 
diferenţieze 
materialele, 
lână, hârtie, 
lipici, după 
proprietăţile 
şi utilizările 
lor;

Explicaţia 
Conversaţia 
Demonstraţia

16. 09.2021
–
21. 06. 
2022

Lână, 
hârtie, 
lipici, 
bandă 
adezivă, 
ceară, fire 
de aţă

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Folosirea 
adecvatǎ a 
uneltelor

O2 – să 
mânuiască 
corect 
diferite 
ustensile de 
lucru, 
materiale;

Explicaţia 
Conversaţia 
Exerciţiul

16. 09.2021
–
21. 06. 
2022

Foarfece, 
ac, aţă, 
lipici, riglă

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numărul de
utilizări/pri
ndere 
adecvatǎ a 
uneltelor

O6 – să 
aplice 
diverse 
tehnici de 
lucru: 
îndoire, 
pliere, lipire, 
asamblare cu
sprijin fizic 
şi verbal

Explicaţia 
Demonstraţia
Exerciţiul

16. 09.2021
–
21. 06. 
2022

Hârtie, 
carton

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numǎrul de
executǎri 
corecte a 
tehnicilor 
de lucru

VII. 
Dezvoltare 
personala

O1- sǎ îşi 
adapteze

Conversaţia 20. 
09.2021–

Imagini Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numărul de

comportame
ntul

Explicaţia 20. 06. 
2022

reguli alese
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conform 
regulilor 
învǎţate

corect in 
funcţie de 
situaţie

O2 – să facă
distincţie
între  ce  e
bine şi ce e
rău

Conversaţia
Explicaţia 
Problematiz
area

20. 
09.2021 –
20. 06. 
2022

Volum de 
fabune, 
măşti, 
imagini

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numărul 
de reguli 
alese 
corect in 
funcţie de 
situaţie

O3 – să
salute la
venire  ,  la
plecare  şi
dacǎ vine în
clasǎ cineva
sau pleacǎ

Conversaţia
Explicaţia 
Exerciţiul

20. 
09.2021 –
20. 06. 
2022

Imagini

Ionica-
Cretu

Elena-
Emilia

Numărul 
saluturilor,
alese 
potrivit cu
momentul 
zilei.

O1- sǎ ţinǎ 
mâinile
împreunate 
în timp
ce se

spune
rugǎciunea

VIII
Om şi 
societate 
Religie

Explicaţia 
Explicaţia 
Conversaţia

15.12.202
1–
20.12.202
1
31.03.202
2 –
04.04.202
2

Imagini, 
carte 
rugaciuni

Ion 
Ionela

Frecvenţa 
executǎrii 
gestului de
împreunar
e al 
mâinilor
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT
model

Prof. Maria-Virginia Acre eiț

Colegiul Na ional Pedagogic”Constantin Brătescu” - Constan aț ț

Nume şi prenume elev:
Unitatea colară:ș
Data na terii:ș

Clasa:
A IX-
A

48. INFORMA II GENERALEȚ

Certificat de orientare colară i profesională:ș ș
Recomandarea Comisiei de Orientare colară şi Profesională din cadrul CJRAE: curriculum adaptat, profesor de sprijin, consiliere psihopedagogică.Ș
Diagnostic specificat în Certificatul OSP:
Traseul educa ional al elevului (grădiniţe, şcoli urmate):ț
Informaţii despre însoţitor, dacă este disponibil /dacă există: Da/Nu.

● INFORMA II EDUCAŢIONALEȚ

–Evaluare educaţională completă/detaliată (evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor). Dificultă i întâmpinateț

domeniul cognitiv

– limbă şi comunicare  :

 dificultă i în în elegerea textului citit la prima vedere;ț ț
 dificultă i în compunerea textelor.ț
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– matematică:  

– dificultă i în rezolvarea problemelor cu enun  elaborat (prelucrarea limbajului matematic).ț ț

– TIIN E/ biologie:Ș Ț  

– dificultă i în în elegerea textului citit;ț ț
– dificultă i în explicarea rela iei structura-func ie;ț ț ț
– dificultă i în explicarea rela iei cauză-efect.ț ț

domeniul socio- emoţional

– slab control al trăirilor emo ionale;ț
– nu ini iază conversa ii/activită i cu colegii i răspunde cu dificultate ini iativelor acestora;ț ț ț ș ț
– încredere în sine scăzută, teamă de respingere.

domeniul psihomotor

– fără dificultă iț

– CAPACITĂŢI I COMPETENŢE, ABILITĂŢI, PUNCTE SLABE, NEVOI .Ș

CAPACITĂŢI I COMPETENŢEȘ PUNCTE SLABE
Inteligenţă emo ională.ț Comunicarea.

Responsabilitate.
ABILITĂŢI NEVOI

Calcul matematic. De rela ionare.ț

3. ECHIPĂ DE CAZ:
Profesor de sprijin:
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Profesor diriginte:
Profesor psiholog:
Părinte:

4. OBIECTIVE PE TERMEN LUNG (CENTRATE PE ANUL ÎN CURS);

–REDAREA PE SCURT A CON INUTULUI UNUI TEXT CITIT LA PRIMA VEDERE.Ț
–COMPUNEREA CORECTĂ A TEXTULUI TIIN IFIC.Ș Ț

SEMESTRUL I

DOMENIUL DE INTERVENŢIE : 

COGNITIV ❖ COMUNICARE, LIMBAJ, 

TIIN EȘ Ț

Obiective Perioada Criterii minimale pentru evaluarea
Metode şi

Activităţi de învăţare Metode/mijloace instrumente de Observa iiț
de timp progresului

evaluare

Citire, răspuns la întrebări,
Fi e de lucru,ș

În elegerea textului cititț completare de texte lacunare 4-5 luni Extrage informa ii esen iale din text.ț ț Evaluare scrisă
publica ii, atlaseț

cu/fără variante.

Compunerea textului prin 
răspuns

Compunerea textului la întrebări, pe baza imaginilor, Fi e de lucruș 4-5 luni Compune texte coerente. Evaluare scrisă
respectând structura dată.

Realizarea rela ieiț Asociere, corectarea erorilor. Fi e de lucruș 5-6 luni Realizarea corectă a Evaluare scrisă
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coresponden elorț

structura-func ieț în propor ie de 80%.ț

Realizarea rela ieiț
Asociere, corectarea erorilor. Fi e de lucruș 5-6 luni

Realizarea corectă a 
coresponden elorț

Evaluare scrisă
cauză-efect. în propor ie de 80%.ț
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DOMENIUL DE INTERVENŢIE : SOCIO-AFECTIV

Obiective Metode
Perioad

a
Criterii minimale pentru

evaluarea
Metode şi

Activităţi de învăţare instrumente de
Observaț
ii

/mijloace de timp progresului
evaluare

Participarea în 
activită i deț

Joc condus.
Explica ia,ț Anul Participare activă i feedbackș

pozitiv. Observa iaț
joc.

demonstra iț
a. colarș
Explica ia,ț

Anul
Ini iază spontan conversa ii cuț ț

noiiIni ierea ț
conversa iilorț Verbalizare condusă. exerci iul,ț Observa iaț

colarș colegi.demonstra iț
a.

Autocunoaştere şi 
atitudine

Explica ia,ț
Identifică asemănări şi 
deosebiri dintre

pozitivă faţă de sine Anul
Verbalizare condusă. exerci iul,ț

sine şi ceilalţi după diferite 
criterii, se Observa iaț

colarșdemonstra iț
a. simte bine în colectiv

Explica ia,ț Exprimarea dorin ei de a vizitaț
i ajutașVerbalizare condusă,

participare la exerci iul,ț AnulAbilită i de ț
socializare

cu lec iile un coleg, participareaț
la Observa iațexcursii cu clasa, vizite la

colegi. vizita, colarș
excursiile clasei.

excursie.
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Profesor de 
sprijin:
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PARTENERIAT EDUCA IONALȚ

GRĂDINI Ă- FAMILIEȚ

Prof.înv.pre colar Sfircă Mădălina Ionelaș

Gr. cu P.P. Nr.6 Alexandria

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCA IE MAI BUNĂȚ

ARGUMENT

Motto: „Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu le vom vedea … !”

              Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului.

Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, deosebit de

receptiv la influenţele pozitive sau negative. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport

cu modelul şi contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile

părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. Primul model oferit copilului este

familia sa,  iar  calitatea şi  tipul  relaţiilor  copil-părinţi  vor marca profund evoluţia viitoare a copilului  (G.

Mauco). 

       Contextul actual, declan at de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în vederea depă iriiș ș

unor situa ii  limită  create  de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi  modalită i  de comunicare  iț ț ș

colaborare. Indiferent de tipurile de servicii pentru educa ie timpurie (cre e, grădini e, centre de zi etc.) careț ș ț

răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială

dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părin ii copilului. Statutulț

familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile

de educaţie timpurie şi familie. Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul

socio-cultural  în  care  copilul  s-a născut,  în  care creşte şi  de  aceea este  foarte  important  respectul  pentru

moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de

părin ii săi. ț

       În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un schimb

bogat  de  informaţii,  de  experienţe  şi  pe  colaborare  în  asigurarea  celor  mai  bune  condiţii  de  creştere  şi

dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care in de distan area fizică, de igiena personală, deț ț

dezinfectarea spa iilor i a suprafe elor cu care intră în contact copiii. E de dorit ca părin ii să regăsească unț ș ț ț
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sprijin în serviciul  de educaţie timpurie,  să se simtă responsabili  şi  responsabilizaţi  pentru a colabora cu

educatorii şi a asigura condi iile necesare pentru a traversa, cu cât mai pu ine riscuri, perioada de pandemie iț ț ș

post pandemie. 

       Cooperarea dintre părin i i educatori este esen ială atât pentru a asigura un mediu securizant copiilor,ț ș ț

familiilor i personalului din unită ile de învă ământ, cât i pentru a oferi sprijin educa ional prin interven iiș ț ț ș ț ț

coerente i consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului.ș

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre doi factori

educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psiho-sociale a

copilului.  Din micul  individualist  şi  timid,  sau invers,  introvertit,  preşcolarul  se  formează  după  cerinţele

societăţii, grupului din care face parte, pregătindu-l pentru viaţa „adultă”. Noi, ca educatoare avem un rol

foarte  important  în  a-l  îndruma  pe  preşcolar  în  formarea  propriei  personalităţi  într-un  mediu  social

corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem doar noi cele care avem acest rol. Familia trebuie să îl

sprijine în continuare chiar dacă petrece o bună parte din timp la grădiniţă, departe de casă. Pentru o formare

cât  mai  armonioasă  şi  benefică  propriului  copil, părintele  trebuie  să-şi  exercite  dreptul  de  părinte  şi  la

grădiniţă. Sunt multe familii care spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind

că al lor copil este într-un mediu sigur, hrănit şi îngrijit. Aici intervine educatoarea, care trebuie să aducă la

cunoştinţă părintelui că e mai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind

preluată de grădiniţă. 

Rolul grădiniţei  este de fapt  de a-i  ajuta pe părinţi  în formarea şi  educarea propriilor copii,  rolul

principal avându-l tot familia.

Acest fapt ne-a determinat să realizăm acest proiect de parteneriat educa ional, implicând familia câtț

mai mult în activităţile noastre din grădiniţă. Şi împreună să-i ajutăm pe cei mai dragi nouă să crească mari şi

voinici.

Scop:

Sprijinirea părin ilor pentru con tientizarea i asumarea rolului educa ional i implicarea lor în formarea iț ș ș ț ș ș

dezvoltarea personalită ii copilului pentru integrarea lui în via a socială ț ț i eș ficientizarea relaţiei familie –

grădiniţă. 

Obiective: 
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1.Formarea părin ilor în spiritul idei de parteneri egali în educa ia copiilor; ț ț

2.Formarea unei concep ii sănătoase despre grădini ă i rolul acesteia în via a copilului; ț ț ș ț

3.Crearea unui mediu educa ional optim,favorabil unei bune dezvoltări a copilului,conform cu nevoile i ț ș

necesită ile sale; ț

4.Implicarea părin ilor în ac iuni de atragere de resurse financiare i materiale extrabugetare,în vederea ț ț ș

îmbunătă irii mediului educa ional;ț ț

Păr i implicate:ț

 -educatoarele de la grupă; 

 -părin ii copiilor de la grupă.ț

Obliga iile păr ilor:ț ț

Educatoarele au obliga ia să: ț

- aducă la cuno tin a părin ilor scopul i con inutul progamului educativ desfă urat de grădini ă; ș ț ț ș ț ș ț

- informeze părin ii despre standardele de cre tere i dezvoltare ale copiilor în func ie de vârstă; ț ș ș ț

- contribuie la diseminarea bunelor experien e educative în rândul părin ilor; ț ț

- asculte cu aten ie i să atribuie importan a cuvenită informa iilor primite de la părin ii copiilor; ț ș ț ț ț

- acorde consiliere individuală i/sau grup pe teme de educa ie în familie i în institu ia pre colară.ș ț ș ț ș

Părin ii au obliga ia: ț ț

- să continue în familie programul educa ional propus în grădini ă; ț ț

- să participe activ în cadrul parteneriatului familie-grădini ă; ț

- să dea dovadă de perseveren ă în ac iunile educative, solicitând sprijinul educatoarelor ori de câte ori ț ț

este cazul; 

Obliga ii comune:ț

 - pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi, etc.);

- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării situaţiilor de 

natură educaţională;

Durata: 1 an colar (2021 – 2022)ș

Grup intă: ț

- pre colarii grupei mari Aș

- părin ii copiilor;ț

- educatoarele grupei.

Resurse umane: 

- părin ii;ț

- bunicii;

- cadrele didactice;

- pre colarii.ș
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Resurse materiale: 

-cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri,  ecusoane, aparat foto, etc.

Resurse financiare: 

 - dona ii din partea părin ilor;ț ț

 - sponsorizări.

Calendarul activită ilor pe perioada derulării parteneriatuluiț

Perioada Con inuturiț Modalită i de realizareț Locul

desfă urăriiș

Responsabili

Septembrie

2021

„Împreună 

pentru copiii 

no triș ”

 - edin ă cu părin ii;ș ț ț

- stabilirea comitetului de 

părin i;ț

- propunerea proiectului 

de parteneriat ,,Împreună 

pentru o educa ie mai ț

bună”

- curtea 

grădini eiț ;

-educatoarele;

-părin iiț ;

Octombrie

2021

„Despre copiii 

no tri...ș ” - informarea fiecărui 

părinte privind rezultatele 

evaluării ini iale, măsuri ț

ameliorative ce se impun 

după caz;

-curtea 

grădini eiț ;

-educatoarele;

-părin iiț ;

Noiembrie

2021

,,Să ne 

cunoa tem mai ș

bine copilul”

 -aplicarea de chiestionare; - curtea 

grădini eiț ;

-educatoarele;

-părin iiț ;

Decembrie

2021

„Vine, vine Mo  ș

Crăciun!”

- serbare; - activitate 

online;

-educatoarele;

-părin iiț ;

-copiii;

Ianuarie 2022 ,,Minuna ii fulgi ț

de nea!”

- ie ire la zăpadă în curtș ea 

grădini eiț ;

-jocuri în aer 

liber;

-educatoarele;

-părin iiț ;

-copiii;

Februarie

2022

„Copilul meu, 

minunea mea”

-dezbateri pe teme legate 

de dezvoltarea armonioasă

a copiilor;

-dezbateri 

online;

-discu ii libereț ;

-educatoarele;

-părin iiț ;
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-prezentări ppt;

Martie

2022

,,Pentru tine, 

mamă dragă!”

-realizarea unor activită i ț

ce presupun 

confec ionarea unor ț

felicitări cu ocazia zilei de

8 Martie;

-activitate  

online;

-educatoarele;

-părin iiț ;

-copiii;

Aprilie

2022

„Pe urmele 

iepura ului...ș ”

-vânătoarea de ouă;

-jocuri distractive ;

-jocuri în aer 

liber;

-educatoarele;

-părin iiț ;

-copiii;

Mai

2022

„Disciplina la 

copii fără să îi 

rănim”

- prezentarea unui referat; -curtea 

grădini eiț ;

-educatoarele;

-părin iiț ;

Iunie

2022

„Adio grădini ă, ț

bun găsit 

coalăș !”

- program artistic cu 

ocazia terminării 

grădinitei;

-curtea 

grădini eiț ;

-educatoarele;

-părin ii;ț

-copiii.
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ
TITLUL PROIECTULUI DE PARTENERIAT

,,VREAU SĂ TIU MAI MULTE DESPRE SITUA IILE DE URGEN Ă ”Ș Ț Ț

                                                                  Prof. înv.pre colar. Trif Mariana Gabrielaș

                                                  Grădini a cu Program Prelungit Nr.3 , imleu Silvaniei, Jud. Sălajț Ș

Motto: „Focul e bun la gura sobei.”

     Proverb românesc

                           

AN COLAR  2021 – 2022Ș

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ

1.DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU: “VREAU SĂ TIU MAI MULTE DESPRE Ș
SITUA IILE DE URGEN Ă ”Ț Ț

2.DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:
DOMENIUL ECOLOGIE I PROTEC IA MEDIULUIȘ Ț

3.TIPUL DE PROIECT: JUDE EANȚ

4.DURATA PROIECTULUI: 12 LUNI

5.PERIOADA DE DESFĂ URARE: 2021-2022Ș ECHIPA DE IMPLEMENTARE:
Prof.Chichi an Nadia, Prof.Trif Mariana, Prof. Deac Florica , Prof.Ghilea Daniela, ș
Prof.Haiduc Aurica, Perne  Cameliaș

6.RESURSE UMANE:   
Prof. Haiduc Aurica, Prof. Haiduc Daniela,  Prof. Modi Zsuzsa, Prof. Vaida  Florina, Merca  Roxanaș
Prof Molnar Beata, Prof. Balog Felicia, Prof. Merca  Roxana , Prof.Man Adriana, Prof. Pu ca  ș ș ș
Adina
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Prof..Sim Mariana, Prof. Pu ca  Adina, Prof. Perne  Camelia, Prof. Man Ioana, Prof. Balota Andrea, ș ș ș
Prof Trif Mariana, Prof.Deac Florica 

PARTENERI: GRĂDINI A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 IMLEU SILVANIEI I Ț Ș Ș
INSPECTORATUL PENTRU SITUA II DE URGEN Ă „POROLISSUM„ AL JUDE ULUI Ț Ț Ț
SĂLAJ

I.Argument

,,Via a i sănătatea copiilor sunt valori inestimabile. ț ș
                             O modalitate  eficientă de apărare a acestor valori este Educa ia.”ț
                                                                                                                                          RAM

Într-o societate cu un puls tot mai alert, copiii interacţionează firesc cu un flux de informaţii 
din ce în ce mai intens. În această avalanşă de evenimente, părinţii şi cadrele didactice nu trebuie să 
piardă din vedere faptul că educaţia pentru sănătate şi prevenirea unor incidente în cazul situaţiilor de
urgenţă este o parte esenţială din informaţiile necesare unui copil. Adulţii cred că o simplă interzicere
a anumitor activităţi este suficientă pentru a-şi ocroti copilul. Copilul trebuie să cunoască rolul 
focului în viaţa omului şi să înţeleagă efectele utilizării incorecte a acestuia, motiv pentru care adulţii
în grija cărora se află aceştia, fie că este vorba de părinţi, bunici, bone sau cadre didactice, sunt 
obligaţi, chiar şi de legislaţia în domeniu, să ia toate măsurile pentru prevenirea jocului copiilor cu 
focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii. 

Parteneriatul  vizează  formarea  unor  valori  i  atitudini  concentrate  pe  grija  pentru  via aș ț
personală i  a celorlal i,  precum i preocuparea pentru prevenirea  i  limitarea efectelor  diferitelorș ț ș ș
situa ii de urgen ă. Se asteaptă ca la finalul parteneriatului copiii să dobândească un comportamentț ț
responsabil i să aplice în via a de zi cu zi cele învă ate.ș ț ț

 II. SCOPUL:

Pregătirea pre colarilor pentru formarea unui comportament adecvat în cazul ș
producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi cunoaşterea unor reguli şi măsuri de 
prevenire.

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 familiarizarea copiilor cu efectele benefice şi dăunătoare ale focului;

 cunoaşterea urmǎrilor incendiilor asupra sǎnǎtǎţii oamenilor, asupra 
naturii;

 însuşirea unor reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor pentru evitarea 
distrugerii bunurilor si a mediului inconjurator;

 implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în formarea unor 
comportamente şi atitudini  de protejare a vieţii şi sănătăţii prescolarilor;

 să identifice correct factorii de risc;
 să manifeste un comportament civic.
 să cunoască modul de utilizare al apelului de urgenţă
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IV. RESURSELE PROIECTULUI

 1.UMANE:   pre colarii gradini ei, părin i, comunitatea locală, ș ț ț

2. MATERIALE:

 aparat foto, laptop, videoproiector, ecran de proiec ie, fişe de evaluare, carioci, creioane ț
colorate, cretă ;diplome, mulaje, planşe reprezentative, atlase, trusa de  prim ajutor;

V. GRUP TINTA :

 Beneficiari direcţi:  176  preşcolari ai gradiniţei propunătoare 

 Beneficiari indirecţi: părin ii copiilor, comunitatea  locală.ț

VI. FACTORI IMPLICA I :Ț

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR .3

INSPECTORATUL DE URGENŢĂ ,,POROLISSUM” AL  JUDEŢULUI  SĂLAJ

VII. BENEFICIARI : pre colarii, parin ii copiilor, comunitatea locala.ș ț

VIII. SURSE DE FINAN AREȚ

 Sponsorizări
- Materiale pentru confec ionarea afi elor, flutura ilorț ș ș
- Realizarea, tipărirea diplomelor
- Diplome pentru copii
- Diplome  pentru cadrele didactice îndrumătoare

IX. PERIOADA DE DESFĂ URAREȘ  : NOIEMBRIE 2021- IUNIE 2022

X .REZULTATE A TEPTATEȘ
 Calitative:
 Copiii vor fi familiarizaţi cu comportamentul  pe care trebuie să-l adopte în caz de incendiu , 

vor cunoa te cum trebuie sa se comporte în cazul unor situaţii de urgenţă ;ș
 Schimbarea opiniei adul ilor cu privire la rolul gradini ei în formarea copiilor, astfel incât să ț ț

în eleagă necesitatea frecventării acesteia i contribu ia pe care o are ea în dezvoltarea ț ș ț
personalită ii copiilor;ț

 Noua viziune a cadrelor didactice în ceea ce prive te lucrul în echipă i implicarea cu ș ș
responsabilitate în derularea unor proiecte.

XI. MODALITĂ I DE MONITORIZARE I EVALUARE :Ț Ș
 Modalită i de evaluare specifice fiecărei activită i ( chestionare, portofolii, expozi ii, ț ț ț

fotografii, realizarea unor lucrari (picturi, colaje ), schimburi de opinii si păreri;
 Înregistrări video de la toate tipurile de activită i desfă urate;ț ș
 Realizarea unui album cu fotografii care surprind aspecte din timpul activită ilor;ț
 Evaluări curente: activită i practice, convorbiri, fotografii;ț
 Evaluări intermediare:   demararea activităţii de documentare pentru realizarea unor 

portofolii, pictura, colaje cu tematica PSI;
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 Evaluări finale: exercitii practice, jocuri, concursuri,înmânarea diplomelor,realizarea unei 
prezentări Power Point cu imagini din derularea proiectului, expozitii cu fotografii, portofolii 
cu lucrari realizate in cadrul proiectului, rapoarte de evaluare finala , articole in ziar.

 Evaluare internă(de către echipa de proiect): se va realiza prin diverse modalită i: ț
convorbiri, fi e, expozi ii, pliant,etc.ș ț

 Evaluare externă: chestionare pentru părin i, chestionare pentru cadrele didactice de la ț
institu iile partenere.ț

XII. IMPACTUL PROIECTULUI
         Asupra:

 Grupului intă:ț
 cresterea interesului copiilor pentru adoptarea comportamentelor pozitive in  protectia

vietii;
 respectul reciproc între copii i grija fa a de persoanele care au nevoie de acordarea ș ț

primului ajutor .
 dobândirea unui comportament responsabil;
 dezvoltarea spiritului critic, a viziunii positive i a toleran ei;ș ț
 interesul pentru aplicarea cuno tin elor în via a cotidianș ț ț ă;
 interesul fa ã de noi realizț ări ale tiin ei i civiliza iei.ș ț ș ț

 Comunită ii colare:ț ș
 stimularea împărtă irii exemplelor de bună practică;ș
 valorificarea experien ei dobândite prin desfă urarea activită ilor stabilite în cadrul ț ș ț

proiectului în activitatea didactică viitoare.
 Institu iilor implicate:ț

 extinderea parteneriatelor;
 cre terea prestigiului în comunitate.ș

 Partenerilor din proiect:
 dobândirea unor informa ii i abilită i.ț ș ț

 Comunitatii locale:
 Promovarea protec iei vieţii i a unui mod de via ă sanagen.ț ș ț

XIII  .   MODALITĂŢI DE REALIZARE   

 Realizarea unor lucrări (picturi, colaje, desene ), realizarea unui album cu fotografii,

 Antrenarea copiilor în activităţile propuse, prin acţiuni practic-aplicative;

 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare personală planificate în domeniul situaţiilor de 
urgenţă i a educatiei sanitare; înregistrări video de la toate tipurile de activită i desfă urate; ș ț ș
concursuri;

XIV. PRODUSE ALE PROIECTULUI  : 

 Expozitie cu lucrari, albume, fotografii, diplome, pliante, realizarea unei prezentări
Power Point cu imagini din derularea proiectului, chestionarele părin ilor, editareaț
unui  CD/DVD pentru  fiecare  clasă  cu  momentele  semnificative  ale  activităţilor
desfăşurate în timpul proiectului,  afişe ale proiectului



XV.  Calendarul activită ilor :ț  
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  NR.

CRT. ACTIVITATEA DATA

PERIOADA 

ELEVI
PARTICIPAN IȚ

LOCUL
DESFĂ URĂRIIȘ

RESPONSABILI

1.

Elaborarea
proiectului si
prezentarea

acestuia
partenerilor

Simulare de
incendiu 

OCT.
2021

Copiii de la
Grădini a cuț

P.P Nr.3

Grădini a cuț
Program Prelungit

Nr.3 Şimleu
Silvaniei

Prof.
Chichi an Nadiaș

Prof. Deac Florica
Prof .Trif Mariana

2.
„De-a pompierul”

Jocuri de rol- 
Autdoor 

NOV.
2021

Copiii de la
Grădini a cuț

P.P Nr.3

Grădini a cuț
Program Prelungit

Nr.3 Şimleu
Silvaniei

Prof. Trif Mariana
Prof. Ghilea Daniela
Prof.Haiduc Aurica
Prof. Balog Felicia
Prof. Perne  Cameliaș
Prof. Man Ioana

3.

Prezentarea unui
material  ppt

despre foc (reguli,
tipuri de foc,
aprinderea şi

stingerea focului)

    Pompierul –     
   memorizare

DEC.
2020

Copiii de la
Grădini a cuț

P.P Nr.3

Grădini a cuț
P.P.Nr.3/

Prof.Vaida Florina 
Prof..Man Adriana 
Prof..Deac Florica 
Prof.Puscas Adina 
Prof.Haiduc Daniela 
Prof.Mercas Roxana. 
Prof. Sim Mariana. 
Prof. Molnar Beata 
Prof. Balota Andrea

4.

„ Eu, tu, noi-  în
echipă tot

mereu !”- schimb
de experien ăț ”-
întâlnire cu un

pompier

        FEB.
2021

Copiii de la
Grădini a cuț

P.P Nr.3
 

Curtea Grădini eiț
Nr.3 Simleu

Silvaniei

Prof. Trif Mariana
Prof. Ghilea Daniela
Prof.Haiduc Aurica
Prof. Balog Felicia
Prof. Perne  Cameliaș
Prof. Man Ioana

5. Simulare de
incendiu

 
Prezentarea unui

material  ppt
“A a da, a a nu !”ș ș

MARTIE
2021 

Copiii de la
Grădini a cuț

P.P Nr.3

Curtea Grădini eiț
Nr.3 Simleu

Silvaniei

Prof. Deac Florica
Prof.Vaida Florina 
Prof..Man Adriana 
Prof..Deac Florica 
Prof.Puscas Adina 
Prof.Haiduc Daniela 
Prof.Mercas Roxana. 
Prof. Sim Mariana. 
Prof. Molnar Beata 
Prof. Balota Andrea
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6.

”Pompierul- 
prietenul meu !”
 - concurs de 
pictură/ 
desen/colaj 

APRILIE
2021

Copiii de la
Grădini a cuț

P.P Nr.3

Grădini ei Nr.3ț
Simleu

Silvaniei

Prof. Trif Mariana
Prof. Ghilea Daniela
Prof.Haiduc Aurica
Prof. Balog Felicia
Prof. Perne  Cameliaș
Prof. Man Ioana

7.

Prezentare de 
filme 
educuca ionaleț . 
„NU TREMUR LA
CUTREMUR”
  
   Povestirea     
educatoarei .

      MAI
       2021

    
Copiii de la
Grădini a cuț

P.P Nr.3

Grădini ei Nr.3ț
Simleu

Silvaniei

Prof. Deac Florica
Prof.Vaida Florina 
Prof..Man Adriana 
Prof..Deac Florica 
Prof.Puscas Adina 
Prof.Haiduc Daniela 
Prof.Mercas Roxana. 
Prof. Sim Mariana. 
Prof. Molnar Beata 
Prof. Balota Andrea

8.

Finalizarea
proiectului

Concurs „Vreau
sa stiu mai multe

despre situatiile de
urgenta ! ”

Diplome

1 IUNIE   
2021

Copiii 
Toate cadrele

didactice
implicate în

proiect

Curtea Grădini eiț
Nr.3 Simleu

Silvaniei

Prof.Chichi anNadiaș
Prof.Trif Mariana 
Prof.Deac Florica

XVI DISPOZITII FINALE

- Realizarea de fotografii şi conceperea unor afişe  din timpul derularii activită ilor;;ț
                   - Mediatizare în mass-media;
                   - Popularizarea proiectului în cadrul comisiilor şi al cercurilor pedagogice. 
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Proiectul Educa ional „Singur acasă dar împreună cu colegii la coală”ț ș

                                                                                                                                    Prof.Călin Nicoleta
                                                                                             coala Gimnazială „George Bacovia” Bucure tiȘ ș

           În anul colar 2018-2019 la coala Gimnazială „George Bacovia” Bucure ti s-a desfă urat proiectulș Ș ș ș
educa ional  pilot  ț „Singur acasă dar împreună cu colegii la coală”ș . În calitate de coordonator la nivelul
colii al acestui proiect,  în lucrarea de fa ă mi-am propus să realizez o scurtă descriere a proiectului careș ț

cuprinde:  organizatorul,  scopul,  obiectivele,  grupul  intă,  rezultate  a teptate,  indicatori  de  performan ă,ț ș ț
unită ile de învă ământ în care s-a desfă urat proiectul, activită ile derulate de coala Gimnazială „Georgeț ț ș ț Ș
Bacovia” Bucure ti în cadrul acestui proiect.ș
Organizator: 
Inspectoratul colar al Municipiului Bucure tiȘ ș
Parteneri al proiectului:
CMBRAE, DGPMB (Direc ia Generală de Poli ie a Municipiului Bucure ti)-Serviciul de analiză i prevenireaț ț ș ș
criminalită ii, Funda ia PRAIS, Funda ia Tineri pentru Tineri, Teatrul Replika.ț ț ț
Scop: 
Dezvoltarea unor atitudini pro-sociale de cre tere a siguran ei personale, de prevenire a comportamentuluiș ț
deviant în rândul elevilor ai căror părin i sunt pleca i la muncă în străinătate.ț ț
Obiective:
 1.Proiectarea, realizarea  i implementarea unor activită i la care să participe elevii ai căror părin i sunt pleca iș ț ț ț
la muncă în străinătate dar i ceilal i elevi.ș ț
 2.Organizarea la nivelul unită ilor de învă ământ participante la proiect a unor activită i cu caracter cultural-ț ț ț
artistic, care să promoveze i să între ină spiritul de echipă, colaborarea i sus inerea.ș ț ș ț
Grup intăț :  
1.Beneficiari direc i: elevii, cadrele didactice i părin ii sau membrii familiei care au în grijă minori cu părin iiț ș ț ț
pleca i la muncă în străinătate, din colile participante la proiect.ț ș
2.Beneficiari indirec i: familiile elevilor implicaț i, comunitatea colară.ț ș
Rezultate a teptate:ș
-300 de elevi din collie implicate în proiect vor fi informa i cu privire la consecin ele actelor de violen ăș ț ț ț
verbală i fizică, la factorii de risc în adoptarea comportamentelor deviante, la consecin ele distructive în planș ț
personal atunci când se integrează în grupuri care au comportamente deviante.
-24  de  cadre  didactice  î i  vor  dezvolta  abilita î  de  a  organiza  activită i  privind  siguran a  copiilor,  prinș ț ț ț
participarea la edin e de instruire i de informare.ș ț ș
-diminuarea numărului de conflicte elev-elev, elev-profesor,elev-familie.
Indicatori de performan ă:ț
-numărul elevilor cu părin i pleca i la muncă în străinătate-participan i la proiectț ț ț
-numărul de activită i informative/preventive/formative cu eleviiț
-numărul de materiale informative/formative distribuite
-numărul de cadre didactice, parteneri implica i în proiect.ț
Unită i colare în care s-a derulat proiectul în anul colar 2018-2019ț ș ș :

coala Gimnazială  „Alexandru Costescu”- Sector1, Bucure tiȘ ș
coala Gimnazială  „Grigore Ghica Voievod”- Sector 2, Bucure tiȘ ș
coala Gimnazială nr. 84 - Sector 3, Bucure tiȘ ș
coala Gimnazială  „George Bacovia”- Sector 4, Bucure tiȘ ș
coala Gimnazială nr.127 - Sector 5, Bucure tiȘ ș
coala Gimnazială nr.279 - Sector 6, Bucure ti.Ș ș
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De la coala Gimnazială  „George Bacovia”- Sector 4, Bucure ti, la acest proiect au participat 37 de elevi dinȘ ș
învă ământul primar i gimnazial (din care 17 elevi elevi cu părin i pleca i în străinătate) i 16 cadre didactice.ț ș ț ț ș
          În cadrul acestui proiect, la coala Gimnazială “George Bacovia” Bucure ti, în perioada februarie- iunieȘ ș
2019, s-au derulat următoarele activită i:ț
1.Activitatea de preproiect, în luna februarie 2019, în care au fost discutate diferite aspecte organizatorice ale
proiectului.
2.Activitatea „Pânza magică”,  activitate  de dezvoltare  personală  prin care  elevii  i–au însu it  tehnici  deș ș
autocunoa tere i intercunoa tere, învă ând să interrela ioneze mai u or în cadrul grupului.ș ș ș ț ț ș
3.Activitatea „Stil de via ă sănătos”,ț  activitate prin care elevii au dobândit no iuni referitoare la alimenta iaț ț
sănătoasă, rolul mi cării în via a omului, modul util i plăcut de petrecere a timpului liber.ș ț ș
4.Activitatea de vizionare a unei piese de teatru „Copii răi”, urmată de discu ii i dezbateri referitoare laț ș
piesa de teatru vizionată.Spectacolul a fost sus inut de către actori ai Teatrului Replika.ț
5.Activitatea  „Educa ie  juridică”,ț  în  cadrul  căreia  reprezentan i  ai  Serviciului  de  Analiză  i  Prevenire  aț ș
Criminalită ii au prezentat elevilor participan i comportamentele de risc la care sunt expu i copiiii i  tineriiț ț ș ș
dar i urmările nefaste ale acestor comportamente.ș
6.Activitatea - Concurs de desene “Prietenii mei de la coală contează”,  ș în care elevii i-au exprimat, prinș
desene, gândurile lor despre prietenie.
7.Activitatea –Realizarea unei  compuneri  “Cei  mai  buni  prieteni”,   prin care  elevii  i-au exprimat,  prinș
compuneri, gândurile lor despre prietenie.Compunerile au fost postate pe pagina de facebook a proiectului.
8.Activitatea  Concurs  de  dans  „Dansez  alături  de  prietenii  mei  de  la  coală”,  ș în cadrul  căreia  elevii
participan i la proiect au realizat un flashmob care a fost postat pe pagina de facebook a proiectului i a strânsț ș
cele mai multe like-uri dintre toate flashmob-urile prezentate.
9.Activitatea finală de premiere, desfă urată pe data de 7 iunie 2019 la Promenada Mall din Bucure ti, înș ș
cadrul căreia elevii i profesorii participan i la proiect au fost premia i pentru activitatea desfă urată în cadrulș ț ț ș
acestui proiect.
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PROIECT EDUCA IONALȚ
ALĂTURI DE VOLUNTARII DE LA CRUCEA RO IEȘ

Prof. Păun Veronica Angela
coala Gimnazială Jijila, Loc. Jijila jud. Tulcea Ș

COORDONATORI :

Prof. PĂUN VERONICA ANGELA COALA GIMNAZIALĂ JIJILAȘ

DIRECTOR CRUCEA RO IE - SIMONA COVALIOVȘ
DIRECTOR CRUCEA RO IE,                     DIRECTOR COALA GIMNAZIALĂ JIJILAȘ Ș
EC.  SIMONA COVALIOV                            PROF. OBANCIA PETRICĂ
      
DURATA:
ANUL SCOLAR 2020 - 2021

                         
ARGUMENT :
         Crucea Ro ie Română asistă persoanele vulnerabile în situa ii de dezastre i de criză. Prin programele si ș ț ș
activitatile sale in beneficiul societatii, contribuie la prevenirea si alinarea suferintei sub toate formele, 
protejeaza sanatatea si viata, promoveaza respectul fata de demnitatea umana, fara nicio discriminare bazata 
pe nationalitate, rasa, sex, religie, varsta, apartenenta sociala sau politica.

SCOPUL :

         Prin actiune umanitară, Crucea Ro ie Română se adaptează schimbarilor dinamice din cadrul societă ii ș ț
pentru a putea sprijini comunită ile să facă fata situatiilor de criză. Ac ionează în scopul ajutorării persoanelor ț ț
defavorizate, persoane în vârstă, copii orfani.

OBIECTIVELE :

- să aducem o rază de bucurie în ochii celor nevoiasi, cu posibilită i reduse de existen ă, celor singuri i afla i ț ț ș ț
în suferin ă, persoanelor cu disabilită i.ț ț  
- să cultivăm i să încurajăm ac iunile umanitare, să ne aducem modesta contribu ie în ac iunile ini iate de ș ț ț ț ț
Crucea Ro ie.ș

RESURSE UMANE:

- voluntarii de la Crucea Ro ie;ș
- cadre didactice de la coala Gimnazială  Jijila;Ș
- persoanele cu disabilită i;ț
- persoanele vârstnice cu posibilită i materiale reduse;ț
- copiii din familii defavorizate.

3164



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

RESURSE MATERIALE 

- Produse alimentare donate de elevi colii Gimnaziale JijilaȘ
 
FINALITĂ IȚ  :
           La finalul derularii proiectului, elevii colii Gimnaziale Jijila, alături de voluntarii de la Crucea Ro ie,Ș ș
cadrele didactice i  părin ii implica i în proiect, vor aduce bucurii  în sufletul persoanelor cu disabilită i, aș ț ț ț
copiilor ce provin din familii defavorizate, a persoanelor cu posibilită i materiale reduse. Deasemenea se vaț
creea un climat socio-afectiv pozitiv, stimulativ, privitor la comunicare i rela ionare .ș ț

CALENDARUL   ACTIVITĂŢILOR
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Nr. crt. Activită iț Perioada
1. -semnarea protocolului de colaborare Noiembrie 2020
2. ”Suntem alături de semenii no tri!”ș

-activitatea se voluntariat cu ocazia Crăciunului 
Decembrie  2020

3. ”Suntem alături de semenii no tri!”ș
-activitatea se voluntariat cu ocazia Pa teluiș

Aprilie 2021
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
„  Copilul artist – ateliere de crea ie”ț  

Profesor psihopedagog Diaconu Ramona
Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu”, Ia  iș  

ARGUMENT
Explorarea lumii prin întreg corpul copilului este unul dintre dezideratele unei educa ii creative, critice i ț ș
libere într-o lume armonioasă i competitivă. ș  Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi   
nonverbală în cadrul unei echipe de lucru, dezvoltarea unor aptitudini şi interese, antrenarea psiho-motrică, 
dezvoltarea componentei afective şi volitiv-acţionale a personalităţii copilului, dezvoltarea fizică a copiilor 
sunt a teptări pe care, împreună cu copiii deficien i de auz, ne dorim să la atingem prin intermediul unor ș ț
activită ile creative de lucru manual.ț

I. DENUMIREA PROIECTULUI:    „  Copilul artist – ateliere de crea ie”ț  

II. DOMENIUL:   voluntariat  

III. PERIOADA:    februarie 2022 - iunie 2022  
IV. BENEFICIARII PROIECTULUI       

     direc i: ț  28 de     elevi cu deficien ă auditivă din clasele a II-a, a III-a ț  i ș  a IV-a  
      indirec i: ț  părin i iț ș     profesorii implica i în proiectț  

V. COORDONATOR PROIECT:
     Prof. psihopedagog Ramona Diaconu  

VI. ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
     Profesorii de psihopedagogie de la cele trei clase  
     Profesorii psihopedagogi de la cele trei clase  
     Profesorii educator de la cele trei clase  
     Audiolog   
     Profesor kinetoterapeut  

VII. OBIECTIVUL GENERAL AL  PROIECTULUI:
          Dezvoltarea   gândirii logice, creative i critice, a ș  deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative,      
dezvoltarea abilităţilor sociale ale copiilor de vârstă şcolară cu deficienţe auditive prin activităţi terapeutice 
desfă urate în cadrul a patru ateliere de lucru manual.ș

VIII. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢILOR PROPUSE:
     Creşterea spontaneităţii şi a creativităţii.  
     Dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii, a limbajului verbal şi non-verbal.  
      Cr  eşterea expresivităţii şi armonizarea personalităţii copilului.  
     Reducerea anxietăţii, a temerilor, a agresivităţii prin dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii prin   

artă.
     Formarea şi exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice.  
     Realizarea de produse simple, utilizând tehnicile învăţate.  
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     Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit.  
     Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.  

IX. MIJLOACE ŞI RESURSE:
     resurse procedurale:   prezentarea, descrierea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul practic  
     resurse umane:    părin i, profesorii şi elevii participanţi; ț  
     resurse materiale şi financiare:    hârtie colorată, carton color (sidefat, oglindă, cu model), carton   

spumă cu sclipici, perforatoare diverse modele i mărimi, foarfece cu model, spumă cu diverse ș
modele, lipici,   modele, tabla Smart,   videoproiector, computer.  

I. FORMA DE ORGANIZARE:   individual/pereche/în grup  
II. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PARTENERIATULUI  

Nr.
crt.

Activitatea Descrierea activită iiț Locul 
desfă urăriiș

Participan iț Termen

1.

   Să fim   
prieteni!

*Sărbătorim ziua iubirii 
(Sfântul Valentin i ș
Dragobetele) realizând 
felicitări pe care elevii să 
le ofere cu iubire unor 
prieteni, fra i, părin i sau ț ț
oricăror persoane de la 
care simt că primesc 
iubire

Liceul 
Tehnologic 
Special ”Vasile 
Pavelcu” Ia iș

Elevii din   clasele a   
II-a, a III-a   i ș  a IV-a  
Profesori

februarie 
2022

2. Măr i or pentru mamaț ș *În cadrul primei etape a 
atelierului de crea ie ț
copiii vor face schimb de
informa ii despre ț
simbolul măr i orului ț ș
într-o discu ie liberă, ț
apoi
*copiii vor realiza un 
măr i or special, inedit i ț ș ș
creativ pentru mama

Liceul 
Tehnologic 
Special ”Vasile 
Pavelcu” Ia iș

Elevii din   clasele a   
II-a, a III-a   i ș  a IV-a  
Profesori

martie 
2022

3. Pa tele prin ochii ș
copiilor

*Discu ie între copiii ț
celor trei clase i ș
profesorii coordonatori 
despre istoricul 
sărbătorii, a simbolurilor 
cre tine, a obiceiurilor i ș ș
tradi iilor de Pa teț ș
*Realizarea unor obiecte 
decorative
*Realizarea unei 
expozi iiț

Liceul 
Tehnologic 
Special ”Vasile 
Pavelcu” Ia i.ș

Elevii din   clasele a   
II-a, a III-a   i ș  a IV-a  
Profesori

aprilie 
2022
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4. Pe aripile copilăriei *De ziua copilului, 
creativitatea micu ilor va ț
fi pusă la lucru. Copiii 
vor decora baloane pe 
care le vor da drumul în 
aer.

Liceul 
Tehnologic 
Special ”Vasile 
Pavelcu” Ia i.ș

Elevii din   clasele a   
II-a, a III-a   i ș  a IV-a  
Profesori

iunie   
2022

XII. MODALITĂŢI DE EVALUARE:
- prin observare sistematică:   implicarea şi colaborarea copiilor la pregătirea şi finalizarea lucrărilor.  
- prin analiza produselor activităţii:   realizarea expozi iei la nivelul Liceului Tehnologic Special ț  

„Vasile Pavelcu” Ia i.ș

XIII. MONITORIZAREA  PARTENERIATULUI:
 Aplicarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă, coordonatorul monitorizând permanent implicarea   

efectivă a copiilor şi profesorilor în activităţile planificate.
 Prin seriozitate, perseverenţă si îndrumare nemijlocită de către coordonatori se va urmări realizarea   

obiectivelor propuse.
 Fotografii din timpul activită ilor şi produsul final al activităţilor.ț  
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Parteneriat educaţional 

GRĂDINIŢĂ- FAMILIE

Prof. înv. pre c. Hurgoi Ramona    ș

Grădiniţa  Cu Program  Prelungit „ Albinu a” Nr 1 Zărne tiț ș

„ÎMPREUNĂ NE ESTE MAI U OR”Ș

Anul şcolar 2021-2022

Argument
       Mediul  familial  ocupă  un  loc  central  în  multitudinea  factorilor  determinanţi  ai  evoluţiei

individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale,
deosebit  de  receptiv  la  influenţele  pozitive  sau  negative.  Trăsăturile  şi  coordonatele  personalităţii  se
cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său
familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. Primul
model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund evoluţia
viitoare a copilului (G. Mauco). 
       Contextul actual, declan at de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de societate în vederea depă iriiș ș
unor situa ii  limită  create  de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi  modalită i  de comunicare  iț ț ș
colaborare. Indiferent de tipurile de servicii pentru educa ie timpurie (cre e, grădini e, centre de zi etc.) careț ș ț
răspund nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială
dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel serviciu şi părin ii copilului. Statutulț
familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile
de educaţie timpurie şi familie. Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul
socio-cultural  în  care  copilul  s-a născut,  în  care creşte şi  de  aceea este  foarte  important  respectul  pentru
moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de
părin ii săi. ț
       În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un schimb
bogat  de  informaţii,  de  experienţe  şi  pe  colaborare  în  asigurarea  celor  mai  bune  condiţii  de  creştere  şi
dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou impuse care in de distan area fizică, de igiena personală, deț ț
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dezinfectarea spa iilor i a suprafe elor cu care intră în contact copiii.  E de dorit ca părin ii să regăsească unț ș ț ț
sprijin în serviciul  de educaţie timpurie,  să se simtă responsabili  şi  responsabilizaţi  pentru a colabora cu
educatorii şi a asigura condi iile necesare pentru a traversa, cu cât mai pu ine riscuri, perioada de pandemie iț ț ș
post pandemie. 
       Cooperarea dintre părin i i educatori este esen ială atât pentru a asigura un mediu securizant copiilor,ț ș ț
familiilor i personalului din unită ile de învă ământ, cât i pentru a oferi sprijin educa ional prin interven iiș ț ț ș ț ț
coerente i consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului.ș

Motto:
“SĂ FII PĂRINTE E UN LUCRU SERIOS, NIMIC PE LUME NU E MAI FRUMOS!”

Parteneri:                                   
►Grupa mijlocie-mare  
►Familiile pre colarilor grupeiș

Coordonatori proiect:                            
- Educatoare 

Beneficiarii proiectului:
 copiii⁂
 familia⁂
 grupul familial lărgit⁂

Durata: 
♣ septembrie 2021- iunie 2022

Locul de desfă urareș : 
※  Grădiniţa P.P. „Albinu a” nr 1 Zărne ti, corp Bț ș
※ Alte spaţii impuse de calendarul acţiunilor.

Resurse: 
  Umane: părinţi, bunici, preşcolari, educatoare
 Materiale: reviste, DVD, materiale didactice, aparat de fotografiat, căr i.ț
 Financiare: sponsorizări, donaţii ale părinţilor
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Scopul proiectului:
 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a familiei;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi a

unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale;
 Eficientizarea relaţiei familie - grădiniţă. 

Obiectivele generale:
  Formarea unor deprinderi şi  bune practici de relaţionare şi comunicare între preşcolari, părinţi şi

educatoare.
 Dezvoltarea unor atitudini pozitive şi a unor percepţii sociale corecte faţă de problematica creşterii,

dezvoltării şi educării copiilor, precum şi eliminarea discriminărilor de orice natură.

Obiectivele specifice:
 Identificarea rolurilor parentale şi responsabilizarea părinţilor.
 Dezvoltarea deprinderilor educative ale părinţilor.
 Identificarea şi derularea unor activităţi de sprijinire a parteneriatului educaţional între grădiniţă şi

familie, familie şi preşcolar, educatoare- preşcolar şi părinte- educatoare.
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective;
 Iniţierea unor  acţiuni  comune prin contactul  direct  al  grupului  de părinţi  cu persoane abilitate  să

desfăşoare un proces educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe teme

date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui parteneriat.

Rezultatele a teptateș :
 O mai bună cunoaştere a copiilor de către părinţi.
 Observarea copiilor în activităţile de zi cu zi în grădiniţă.
 Îmbunătăţirea relaţiilor educatoare- părinţi, părinţi- copii, copii- educatoare.
 Însuşirea  unor  aspecte  teoretice  privind educaţia  copiilor  (managementul  conflictelor,  activitatea  de

relaxare şi recreere a copiilor, tipuri de recompense).
 Implicarea  directă  a  părinţilor  în  activitatea  instructiv-educativă  (activităţi  curente,  jocuri,  activităţi

extracurriculare, manifestări cultural-artistice şi sportive).
 Creşterea interesului faţă de copii (criterii de apreciere a activităţii copiilor).

Modalită i de realizare:ț
- Şedinţe cu părinţii;
- Lectorate pe diverse teme;
- Vizite, concursuri tematice;
- Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
- Serbările realizate în diferite momente ale anului;
- Concursuri  locale.

Mediatizarea proiectului:
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§ avizierul clasei; 
§ grupul de Whats App;
§ în cadrul edin elor cu părin ii.ș ț ț

Monitorizarea i evaluarea proiectului:ș

            Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată de aproximativ o oră, timp în care se vor transmite
informaţii  şi  se  vor  împărtăşi  experienţe  proprii.  La finele  unei  întâlniri  se  va prezenta  tematica  viitoare
pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană, din experienţele
personale.

            Se va pune accent pe o activitate interactivă; se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru copii şi
de autoevaluare pentru  părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate etc. Se vor realiza evaluări
pe parcursul întâlnirilor şi la finele acestora.

Finalizarea proiectului:

             Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului
şcolar 2020- 2021 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor.

              Suntem convinse că: Împreună ne este mai uşor!

Calendarul activită ilor desfă urate:ț ș
LUNA TEMA FORMA DE

REALIZARE
PARTICIPAN IȚ

Septembrie
2021

”Necesitatea parteneriatului online cu
părin ii”ț

Masă rotundă în aer
liber

Educatoare, părin iț

Octombrie
2021

”Din activită ile noastre” ț Expozi ie onlineț
pentru părin iț

Educatoare, părin i,ț
pre colariș

Noiembrie
2021

”Cu papucii ei de frunze, toamna mi-a bătut
în geam”

Evaluare online
proiect tematic

Educatoare, părin i,ț
pre colariș

Decembrie
2021

”Îl a teptăm altfel pe Mo  Crăciun!”ș ș Activită i integrateț
(practice, artistice) 

Educatoare, părin i,ț
pre colariș

Ianuarie
2022

”Părin ii ne citesc pove ti de acasă”ț ș Transmisie live pe
grup

Educatoare, părin i,ț
pre colariș

Februarie
2022

”Timp liber cu părin ii mei!”ț Prezentare filmule eț
trimise de părin iț

Educatoare, părin i,ț
pre colariș

Martie 2022 ”Pentru mămici, de ziua lor” Prezentare filmuleț
activitate

demonstrativă

Educatoare, părin i,ț
pre colariș

Aprilie ”Un copil, un pomi or”ș Activitate ecologică Educatoare, părin i,ț
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2022 de plantare în aer
liber

pre colariș

Mai 2022 ”De Ziua Familiei” Prezentare filmule eț
familii copii

Educatoare, părin i,ț
pre colariș

Iunie 2022 ”Prăjituri de 1 Iunie” Petrecere online-
transmisie live

Educatoare, părin i,ț
pre colariș

CONCLUZII:

Răspunzând cerinţelor unei educaţii psihopedagogice complete, parteneriatul grădiniţă-familie rămâne un
deziderat  prioritar,  cu atât  mai  mult  cu cât  materializarea lui  dovedeşte  practic  că  oferă  avantaje  tuturor
părţilor implicate în procesul educaţional:

- părinţii  au  posibilitatea  să-şi  cunoască  mai  bine  copiii,  modul  lor  de  manifestare  în  cadrul
microgrupului;

- părinţii înţeleg mai bine rolul lor educativ şi îşi însuşesc procedee pe care să le aplice în educaţia
copiilor lor;

- se stabilesc relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare şi părinţi, iar părinţii, cunoscându-se
mai bine între ei, pot colabora mai uşor în luarea unor decizii importante în activitatea grădiniţei,
astfel constituindu-se în factori de sprijin reali în procesul instuctiv-educativ al acestei instituţii.

BIBLIOGRAFIE:

1 Băran-Pescaru, A., (2004), Parteneriat în educaţie, Editura Aramis, Bucureşti
2 Bunescu, Ghe.,( 2002),  Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, Ed. Polirom, Iaşi, 
3 Ionescu, M., (2003), Instrucţie şi educaţie, Editura Garamond, Cluj-Napoca
4 Druţă, F., (1997), Psihologie şi educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
5 Voiculescu, E., (2004), Pedagogie preşcolară, Editura Aramis, Bucureşti

6 Vrăşmaş, E. A., (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor, Ed. Aramis, Bucureşti.
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 TO I SUNTEM COPII!Ț
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ

prof. înv. primar Vuia Iuliana
coala Gimnazială Comuna Dumbrăvi a, jude ul TimiȘ ț ț ș

MOTTO:  ,,Nimic nu-i niciodată at t de simplu cum pare.”ȃ

INSTITUŢIILE IMPLICATE ÎN PARTENERIAT:
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Constantin Păunescu” Recaş
 coala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, jude ul TimiȘ ț ș

COORDONATORI  PROIECT: prof. psihopedagog D.M., prof. înv.primar I.V.
ECHIPA DE PROIECT: profesori i psihologi ai colilor participanteș ș

ARGUMENT: 
Copiii cu CES (cerinţe educative speciale) sunt şi ei copii, merită grija şi atenţia noastră la fel ca toţi

copiii!!!
Pentru a veni în întampinarea copiilor cu CES, pentru a arăta lumii că şi  ei sunt copii,  cu nevoi,

dorinţe şi sentimente asemenea copiilor fără CES, pentru a- i pregăti pentru viitor, pentru momentul în care
vor fi integraţi în societate, dar şi pentru a arăta copiilor fără CES că îi pot avea alături ca şi colegi, prieteni, că
se pot baza unii pe alţii indiferent de deosebirile care exista între ei, că pot realiza diferite activitaţi împreună
ne-am propus încheierea unui parteneriat educaţional între unităţile noastre de învăţământ.

Prin  înt lnirile  noastre  copiii  vor  învăţa  că  pot  colabora,  că  pot  interacţiona  indiferent  deȃ
particularităţile fiecaruia, de condiţiile sociale, de climatul familial, de etnie. Copiii fără CES vor învăţa să-i
accepte  alături  de  ei  pe  cei  care  au  anumite  dificultăţi,  să-i  ajute,  să-  i  sprijine  la  nevoie  şi  nu  să-i
marginalizeze sau să- i ignore fiind “ altfel”. De asemenea în cazul copiilor cu CES, ei vor fi familiarizaţi cu
alte instituţii, vor admite mai uşor schimbările de mediu prin care vor trece, posibila integrare.

Deşi sunt diferiţi, copiii din instituţiile noastre au acelaşi traseu educaţional, cel pu in în copilărie,ț
trebuie să-i pregătim c t mai bine posibil pentru o autonomie personală şi socială c t mai calitativă, să leȃ ȃ
facilităm iniţierea contactelor cu alţi copii de v rsta lor, să înveţe să convieţuiască alături de aceştia.ȃ

PERIOADA DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI: 2021-2023
GRUP ŢINTĂ:

 elevii de la Centrul colar pentru Educaţie Incluzivă ,,C-tin Păunescu” Ș
 elevii de la coala Gimnnazială Comuna DumbraviţaȘ
 cadre didactice de la Centrul colar pentru Educaţie Incluzivă ,,C-tin Păunescu” Ș
 cadre didactice de la coala Gimnnazială Comuna DumbraviţaȘ
 părinţi

SCOPUL PROIECTULUI:
 formarea şi dezvoltarea abilităţilor sociale care să conducă la siguranţă de sine şi integrare socială
 utilizarea  unor  experienţe  de  activitate  integrative  ce  decurg  din  valorificarea  posibilităţilor  şi

resurselor de învăţare conexă (şcoală, familie, mediu)
 schimbul de experienţă între instituţii

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 dezvoltarea cooperării între instituţiile a două localităţi  
 să ofere cadrelor didactice şi elevilor experienţa altei instituţii de învăţăm nt, o bună ocazie pentruȃ

implementarea de noi metode şi practici etc.
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 formarea deprinderilor  de colaborare între elevii cu CES şi elevii fără CES
 creşterea toleranţei faţă de persoanele cu anumite dificultă iț

OBIECTIVE SPECIFICE:
*Privind copiii:

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 dob ndirea  unor  abilitaţi  de  abordare  a  persoanelor  cu  dificultăţi,  de  gestionare  a  unor  situaţiiȃ

specifice
 iniţierea contactelor şi întărirea colaborării între copii
 obişnuirea elevilor fără CES de a avea în preajmă elevi cu CES
 integrarea elevilor cu CES într-un colectiv de elevi fără CES
 colaborarea prin mijloace moderne de comunicare 

*Privind cadrele didactice:
 crearea unui climat propice dezvoltării copilului pe toate planurile
 facilitarea c t mai multor contacte a elevilor cu CES cu elevii fără CES pentru înlesnirea integrării lorȃ

ulterioare în şcoli de masă acolo unde este posibil
 medierea şi observarea activităţii elevilor, corijarea lor acolo unde este cazul
 asigurarea permanentă a unor modele pozitive de urmat şi înlăturarea modelelor negative
 folosirea metodelor, procedeelor şi tehnicilor inovative în procesul educativ

RESURSE UMANE: 
 elevii celor două instituţii
 cadrele didactice implicate în acest parteneriat

RESURSE FIZICE:
 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Constantin Păunescu” Recaş
 coala Gimnazială Comuna DumbraviţaȘ

RESURSE MATERIALE:
 autofinanţare
 materiale în funcţie de natura activităţilor desfăşurate

RESURSE INFORMAŢIONALE:
 albume foto
 CD înregistrat cu activităţile desfăşurate
 promovare în mediul on line

REZULTATE SCONTATE:
*la nivel de atitudini:

 creşterea  gradului  de  implicare  al  cadrului  didactic  alături  de  elevi  în  diversificarea  activităţilor
extraşcolare

 educarea copiilor în spiritul valorilor morale şi sociale
 educarea / dezvoltarea respectului faţă de toate categoriile sociale si etnice
 subordonarea  tuturor  activităţilor  obiectivelor  ,,socializării”  şi  ,,normalizării”  în  perspectiva

contribuţiei maxime la integrarea elevilor cu CES în comunitate
*la nivel de competenţe:

 capacităţi sporite de comunicare, cooperare şi recreere în colectiv
 elevi cu nivel sporit de abilităţi şi deprinderi specifice activităţii propuse
 proiectarea unei activităţi adecvate, prin satisfacerea nevoilor tuturor elevilor (cu CES şi fără CES) şi

obţinerea rezultatelor aşteptate
 valorificarea corespunzătoare a rezultatelor
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STRATEGIA  DE  REALIZARE:  conversaţia,  povestirea,  observaţia,  exerciţiul,  munca  în  echipă,
demonstraţia, exersarea, expoziţia, ateliere de lucru, jocul didactic 
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE:

 întâlniri cu colaboratorii de proiect 
 studierea unor materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii av nd în vedere faptul că activitateaȃ

trebuie adaptată pentru a fi una comună între elevii cu CES şi cei fără CES
 vizită site CSEI C- tin Păunescu, Recaş: https://sites.google.com/site/cseiconstantinpaunescu/
 vizită facebook coala Constantin PăunescuȘ
 vizită facebook Proiect Erasmus
 vizită site coala Gimnazială Comuna DumbraviţaȘ

DERULAREA PROIECTULUI:
 pe parcursul perioadei se vor stabili activităţile care vor avea loc de comun acord, precum şi detaliile

proiectului.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:

 expoziţie cu lucrările realizate 
 portofoliul
 vizualizări în mediul on line

DISEMINAREA:
 rezultatele proiectului vor fi aduse la cunoştinţa instituţiilor implicate în proiect 
 fotografii + CD cu înregistrarea activităţii
 publicarea activităţilor în mediul on line 

CONDIŢII CONTRACTUALE:
 programul activităţilor va fi stabilit în comun 
 suportul material necesar desfăşurării acţiunilor instructiv-educative va fi suportat de fiecare instituţie

în parte
 supravegherea copiilor în timpul desfăşurării activităţilor
 supervizarea interacţiunilor între elevi în plan socio-educaţional şi afectiv
 coordonatorii proiectului se vor asigura de buna desfăşurare a proiectului şi vor fi responsabili de

activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei din care fac parte.
 activităţile  proiectului  se  vor  desfăşura  în  zile  lucrătoare,  stabilite  de  comun  acord  de  către

coordonatori, cadrele didactice fiind responsabile de recuperarea orelor de curs din ziua respectivă.
 fiecare  activitate  va  cuprinde  un  program  elaborat  cu  cel  puţin  o  săptămână  înainte,  care  va  fi

cunoscut de toate părţile implicate în proiect. 
 programele activităţilor vor fi ataşate prezentului proiect.
 dacă o activitate nu va putea fi desfăşurată la data stabilită, din motive obiective, se va desfăşura în

cursul săptămânii următoare, cu condiţia anunţării din timp a tuturor persoanelor implicate în proiect.
CLAUZE GENERALE

 prezentul contract intră în vigoare la data semnării protocolului
 se va acorda reciproc sprijin în vederea îndeplinirii obiectului asocierii
 în relaţiile cu autorităţile locale, fiecare parte la prezentul contract va fi reprezentat separat, put ndȃ

prezenta totuşi proiecte comune
 prezentul contract se poate rezilia la cererea uneia dintre părţi cu un preaviz de 15 zile
 fiecare unitate va promova imaginea organizaţiei partenere atunci c nd acest lucru se impune.ȃ

PROIECT DE PARTENERIAT- VOLUNTARIAT
,,Suflet pentru suflet"
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Consilier educativ, prof. Brai  Ani oaraț ș
                                                 Prof. înv. pre c. Pîrv Florinaș

                                                Şcoala Gimnazială ,, Mihai Veliciu” Şepreuş, Arad            

“Facem lucruri care contează ! ”

Titlul proiectului : Suflet pentru suflet”
Echipa de proiect :
Şcoala Gimnazială, Mihai Veliciu”Şepreuş
Primăria Şepreuş
Centrul medical ,,Speranţă pentru via ăț ” Ineu
Biserica Ortodoxă,,Buna Vestire” epreu           Ș ș

Coordonatori : prof. Braiţ Anişoara
                          prof. Pîrv Florina                       
Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat persoanelor spitalizate din centrul ,,Speranţă  pentru via ă”Ineuț
Perioada de desfăşurare : aprilie –iunie;
Grup ţintă :pre colarii , elevii claselor primare i gimnaziale, grupa de cateheză a bisericii ortodoxe,cadrele ș ș
didactice ale colii i autorită i localeș ș ț ;
Obiective :

  revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de
solidaritate si generozitate;

  responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat ;
Rezultate aşteptate :

  creşterea stimei de sine în rândul elevilor;
  întărirea parteneriatului şcoală- comunitate locală;

Indicatori de evaluare :
  Participarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea de felicitări;
  Strângerea de fonduri pentru acţiune;

Modalităţi de monitorizare şi evaluare:
  Întâlniri ale echipelor de proiect
  Chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice şi voluntarilor;
  Raport final.

Impactul proiectului
  îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate;

Modalităţi de desfăşurare :
  În cadrul orelor de educaţie plastică, abilităţi practice şi dirigenţie, elevii,

îndrumaţi de cadrele didactice, vor confecţiona felicitări pentru sărbătorile de Paşti;
  Echipa de proiect comună va realiza materilale publicitare (pliante, afi e) pentru promovarea proiectului.ș
  Echipa de proiect si elevii voluntari  vor colecta sumele necesare pentru a cumpăra

produse alimentare 
  15 de elevi, care constituie grupul ţintă al proiectului , vor pregăti  un program artistic de Pa ti.ș
  Însoţiţi de cadrele didactic, cei 15 de elevi, vor vizita persoanele vârstnice din unitate, pentru a le oferi 

cadourile.
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Produse ale proiectului: felicitări, album foto
Bugetul proiectului:

-  consumabilele necesare pentru confecţionarea felicitărilor vor fi procurate de elevii
şi cadrele didactice din Şcoala Gimnazială,, Mihai Veliciu”Şepreuş;

- dona ii din partea elevilor, părin ilor , cadrelor didactice , autorită i locale , etcț ț ț

Calendarul activităţilor

Nr. 
Crt.

Activitatea Data şi locul 
desfăşurării

Resurse Responsabili

umane materiale

1. Confecţionarea  de 
felicitări 

aprilie Preşcolari

Elevii clasei I

Pîrv Florina

2. Realizarea materialelor 
publicitare

aprilie  cadre 
didactice şi 2  
voluntari

Hârtie, 

calculator,

imprimantă

Pîrv Florina
Braiţ Anişoara     

3. Comercializarea 
felicitărilor

aprilie Consumabile 
necesare 
pentru 
amenajarea 
expoziţiei 

Cadrele didactice 
implicate

4. Pregătirea unui program 
de  Paşti

aprilie de elevi c.d.-player Brai  Ani oaraț ș

5. Cumpărarea produselor 
alimentare şi pregătirea  
pachetelor 

aprilie elevi,2 cadre 
didactice

Produse 
alimentare

Pîrv Florina
Braiţ Anişoara     

6. Vizitarea persoanelor 
spitalizate ale centrului şi 
oferirea pachetelor

aprilie elevi, cadre 
didactice, 
autoritati 
locale

pachete cu 
produse 
alimentare

Cadrele didactice 
implicate, 
Autorită i localeț
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,,ALEARGĂ CU MINE!,,

PARTENERIAT EDUCA IONALȚ

I can
&

I will

AUTORI:

Prof. Mărginean Cornelia Leti iaț
Prof. Damian Augustin Aurol
Prof. Blaga Lucian
Prof. Pataki Ancu aț
Prof. Guba  Carmen Lauraș
Prof. Sevestrean Gabriela
Prof. Cadar Iulia
Prof. Gaszi Klara
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Prof. Sevestrean Lucian

Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu,, Blaj
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Coordonatorii proiectului: Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj

-prof. Mărginean Cornelia;

-prof.-ed. Pataki Ancu a;ț

-prof. Sevestrean Gabriela;

-prof. Guba  Laura;ș

-prof-ed. Gazsi Klara;

-prof. Sevestrean Lucian

Coordonatori proiect: Running & Cycling Club Blaj -Iorga Marius,

-Iorga Delia Maria;

- Colaboratori: consilieri educativi

- prof. Neagoie Aurelia

- prof. înv. primar Cădar Iulia;

a .Denumirea proiectului: ,,ALEARGĂ CU MINE,,

-Parteneri: Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj i Asocia ia Sportivă Running & Cycling Club Blajș ț

b. Domeniul şi tipul de educaţie: - Educaţie pentru dezvoltare personală, sănătate comunicare, rela ionareț

 Contextul

Realizând activităţi împreună, copiii vor înţelege că fac parte cu toţii din marea familie a şcolii si a comunităţii în care trăiesc.
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Argument:

Ce este parteneriatul?

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe păr i care ac ionează împreună pentru realizareaț ț

unor interese sau scopuri comune.

Conceptul  de  parteneriat  educa ional  constituie  o rela ie  de colaborare,  cooperare,  o  comunicare  eficientă,ț ț

acceptarea diferen elor i interac iunilor îndreptate în scopul optimizării rezultatelor educa iei.ț ș ț ț

Parteneriatul este o atitudine, caracterizată prin cooperare, implicare, dialog i (co)responsabilitate.ș

Termenul de parteneriat se bazează pe faptul că partenerii au un fundament comun de ac iune i dovedesc unț ș

sprijin de reciprocitate care le permite să ac ioneze împreună.ț

Părin ii i profesorii pot crea parteneriate valabile, angajându-se în activită i comune, de învă are, sprijinindu-se unii deț ș ț ț

al ii în îndeplinirea rolurilor cerute, desfă urând proiecte colaborative, participând împreună la activitatea de luare a deciziei.ț ș

Parteneriatul educa ional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane.ț

În cadrul acestui proiect, parteneriatul este un concept i o atitudine în câmpul educa iei care presupune: -ș ț

Sprijinirea unei atitudini pozitive, autonome care să armonizeze rela iile cu sine i cu ceilal i, cu comunitatea locală; -ț ș ț

Necesitatea unei rela ii de prietenie;ț

-Considerarea luării în calcul al altor copii, cu vârstă colară mică, care presupune schimbul de idei, cunoa terea de noiș ș

experien e dar i schimburi de experien e între ei i prietenii lor;ț ș ț ș
-Sportul ne sus ine, ne apropie de ceilal i, ne pune la picioare altă lume, ne dezvoltă i ne integreazăț ț ș ; Proiectul î i propuneș

stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea abilităţilor copiilor cu

nevoi educative speciale prin activităţi sportive si activită i de voluntariat.ț

Să aloci din timpul tău, de bună voie, fără niciun fel de constrângere este cheia voluntariatului.

A fi voluntar înseamnă a dărui resurse de timp pentru o cauză cu care te identifici emo ional, în care crezi iț ș

pentru care e ti dispus să ac ionezi.ș ț

Asta fac to i cei implica i în acest proiect, de fiecare data, la fiecare edi ie a ,,ț ț ț Crosului Speran eiț ,,; investesc

emo ie, pasiune, timp i multă dragoste, a teptând în schimb: zâmbetele copiilor i sclipirea din ochii lor .ț ș ș ș

Trăim vremuri în care, mai mult ca oricând, asistăm la dezvoltarea cooperării, comunicării, empatiei, oamenii revin

la esen a lor i la valorile care, în lipsa unor bunuri care ne sunt inutile în această perioadă, î i ghidau existen a.ț ș ț ț

Binele este o parte din esen a noastră, avem timp acum să reflectăm asupra a ceea ce suntem de fapt i, mai ales,ț ș

cine.

Obiective:

-dezvoltarea i  formarea deprinderilor  motrice,  ameliorarea func iei  de coordonare,  control  i  echilibru al  corpului;  -ș ț ș

dezvoltarea comportamentului bazat pe respect, toleranţă şi nediscriminare;

-sensibilizarea i cre terea gradului de integrare în comunitate a copiilor cu deficienţe i acceptarea lor cu înţelegere şiș ș ș

empatie;

-includerea elevilor cu cerinţe educative speciale în comunităţile lor locale, prin participarea la concursuri i evenimenteș

sportive i caritabile;ș

-pregătirea elevilor din învă ământul special, în vederea participării la ,,Crosul Speran ei,,ț ț

-con tientizarea activită ii de voluntariat i impactul ei asupra evolu iei i intregrării copiilor cu CES.ș ț ș ț ș
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Grupul ţintă:

-elevii cu CES din clasele I-IX – învă ământ special de la Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu” Blaj -cadre didactice,ț

voluntari, părin iț

Durata proiectului: 04.10.2021- 11.10.2021
Rezultate a teptate :ș

-Cre terea stimei de sine la elevii cu CES;ș

-Cultivarea sentimentului de toleranţă, de înţelegere faţă de copiii cu deficienţe, relaţii de colegialitate, cooperare,

transparenţă la persoanele din comunitate;

-Participarea elevilor cu dizabilită i la activită ile propuse;ț ț

-Aprecierea practicării sportului în timpul liber ca pe un mijloc important de dezvoltare i destindere; -Combaterea ș

sedentarismului;

-Responsabilizarea elevilor i a cadrelor didactice prin implicarea în ac iuni comunitare de voluntariat ; - Cre terea ș ț ș

numărului de voluntari implica i in activită ile copiiilor gcu CES.ț ț
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CALENDARUL ACTIVITĂ ILORȚ

,,Dacă ai căzut ieri, ridică-te azi!,,

H.G.Wells

Nr.
Denumirea activită iiț Data / loculResurse Responsabili

Crt.
desfă urăriiș

Umane Materiale

1
Antrenamente

04.10.2021
elevi beneficiari tafete,Ș Coordonatorii

de pregătire pentru
cercuri proiectului,,Crosul Speran ei “ț 08.10.2021cadre didactice

,, tafeta veselă”Ș
,, Cine ajunge
primul"

,, Parcurs aplicativ”

2
Participarea la

10.10.2021
elevi beneficiari Coordonatorii

,,Crosul Speran ei”ț proiectului
elevi voluntari

cadre didactice

3Diseminare
11.10.2021

elevi beneficiari ImprimantăCoordonatorii

·prezentare albumului cadre didactice
color, aparatproiectului

de înfoliat
de fotografii

Cartoane,
din cadrul proiectului

markere, lipici
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Proiect de parteneriat educa ionalț

,, PRIETENIA, comoară de pre ”  ț

                                         BÁTORI MÁRIA-GYOPÁRKA
                GPP. 30 ORADEA

AN COLAR 2021-2022Ș

Ini iatori proiect:ț
Grădini a cu Program Prelungit nr.30. Oradeaț

Grupa mijlocie ”Kincsem”
Prof.înv.pre c. Bș átori Mária-Gyopárka
Prof.înv.pre c. Tolnai Kinga-Gabriellaș

Grupa mijlocie”Micimackó”
Prof.înv.pre c. Fórián Elisabetaș

                                        Prof. înv.pre c.Krș álik Margareta

Colaboratori:
Centrul colar de Educa ie IncluzivăȘ ț ” Bonitas” Oradea

Grupa mare ”B”
                                          Prof.înv.pre c. Kupe Annaș

Prof.înv.pre c. Sș ánta Salomé
                                          Prof.psihoped. Wagner Andrea

                         Moto:
           ”Nu rupe firul unei prietenii pentru că, chiar dacă îl legi din nou,    nodul rămâne…” 

                                                                             (FRIEDRICH NIETZSCHE)
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ARGUMENT

Ce este prietenia? Prietenia este un lucru minunat, este strâns legată de ”a împăr i”-prietenii împartț
aproape totul, experien ele lor, fie că sunt bune, fie că sunt rele, fie că sunt rele, bucuriile i triste ile lor- deț ș ț
”altruism”-prietenii au grijă unii de al ii- i de ”sprijin i grijă”-prietenii sunt mereu împreună atunci când auț ș ș
nevoie unii  de al ii;  suportul vine sub diferite forme, însă suportul moral este considerat ca fiind cel maiț
important. i atunci, construirea i men inerea unei prietenii este unul dintre cele mai bine răsplătite proiecteȘ ș ț
ale vie ii noastre.ț

Un proverb japonez spune astfel: ”Când caracterul unui om nu î i este foarte clar, atunci uită-te laț
prietenii lui”.Ca fiin e umane, tindem să ne construim prietenii cu oameni ca i noi: cu o bază comună i cuț ș ș
obiceiuri comune.

          Obiective:
Pentru pre colari:ș

 Îmbunătă irea universului de cunoa tere;ț ș
 Dezvoltarea i cultivarea creativită ii;ș ț
 Educarea abilită ii de a intra în rela ie cu ceilal i.ț ț ț

Pentru educatoare:
 Planificarea,  organizarea  i  desfă urarea  unor  activită i  comune  materializate  prin:  vizite  reciproce,ș ș ț

concursuri, recitări de poezii, spectacole dedicate unor evenimente din via a copiilor etc.ț
 Adaptarea atitudinii, în raport cu schimbările i deschiderea spre nou;ș
 Rela ionarea pozitivă i constructivă dintre educatoare i pre colari;ț ș ș ș
 Implicarea părin ilor i a altor factori educa ionali în educa ia copiilor.ț ș ț ț

RESURSE UMANE:
 7 cadre didactice
 38 copii pre colari-GPP.30.Oradeaș
   7 copii pre colari- Centrul colar de ed. Incl.ș ș

3187



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

ETAPE:
 Documentarea – începând cu 1 octombrie 2021
 Activită i practice i activită i specifice: recitări de poezii, cântece, concursuriț ș ț
 Finalitate – realizarea unui portofoliu de colaborare cuprinzând un CD cu imagini din lucrări ale pre colarilorș

DURATA ACORDULUI: 1 an colarș
RITMICITATE: o dată pe lună

EVALUAREA:
Se va face la sfâr itul activită ii de către coordonatorii proiectului împreună cu copiii, prin expozi ii cuș ț ț

lucrări  , serbare i concursuri.ș
Acest acord a fost întocmit în două exemplare, câte unul de fiecare parte.

Prietenia, comoară de preț

Într-o zi , Petru a găsit o hartă pe care era marcat drumul către o comoară inestimabilă.
-Voi găsi această comoară i a a, voi avea parte i de ceva aventură! exclamă el.ș ș ș

i iată, că porni la drum. i merse, ce merse i ajunge la o pădure. Acolo l-a întâlnit pe Leu,pe care îlȘ Ș ș
întrebă:

-E ti suficient de puternic i curajos pentru a veni cu mine la o vânătoare de comori?ș ș
Leul acceptă propunerea lui Petru i îl înso i pe acesta la drum.Pădurea era foarte deasă i întunecoasă, iarș ț ș

lui Petru i se făcu frică însă, cu Leul lângă el reu i să o străbată până la capăt. Când cei doi ajunsese la poaleleș
unui munte, îl întâlniră pe Vultur.

-Ai o vedere excelentă i po i să ne alarmezi de pericole. Nu dore ti să vii cu noi, suntem în căutarea uneiș ț ș
comori? îl întrebă Petru.

Vulturul acceptă propunerea făcută de Petru i îi înso e te pe cei doi la drum. Muntele pe care trebuiau să îlș ț ș
străbată era foarte înalt i stâncos. Leul alunecă, însă Petru a fost suficient de iute să îi dea o mână de ajutor iș ș
să îl tragă sus. Vulturul, cu vederea lui ascu ită, era foarte atent la fiecare pas pe care îl făceau cei doi tovară iț ș
de drum.

Curând, au ajuns la valea din josul muntelui, unde au întâlnit-o pe Oaie.
-Vei dori să ne înso e ti în căutarea unei comori i să ne ii de cald când ne este frig? o întrebă Petru peț ș ș ț

Oaie.
Aceasta acceptă propunerea lui Petru i astfel, porniră to i la drum. Un vânt rece străbătu întreaga paji te iarș ț ș

to i  se îngrămădiră lângă Oaie,  ca să le ină de cald.  Apoi,  cei  patru ajunsese,în final,  în de ert  unde seț ț ș
întâlniră cu Cămila.

-E ti numită oaia de ertului, îi spuse Petru acesteiaș ș
-Ne vei ajuta să străbatem întregul de ert i să ne înso e ti în călătoria noastră, în căutarea comorii?ș ș ț ș
Zis i făcut. Cămila acceptă propunerea lui Petru i astfel că el, Oaia, Leul se urcară pe ea, iar împreună iș ș ș

ferici i străbat întreg de ertul cu Vulturul deasupra lor, bucurându-se de spectacol.ț ș
Cei cinci, ajung în cele din urmă lângă un ocean unde o întâlnesc pe Broasca estoasă de mare.Ț
-Suntem în căutarea unei comori i ne gândim dacă ne po i ajuta să străbatem oceanul? întreabă Petruș ț
Broasca le răspunse afirmativ i astfel că porniră to i la drum.ș ț
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Valurile  puternice aproape că  îi  înecă,  însă  Broasca estoasă îi  îndreptă  cu dibăcie către tărm, unde îiȚ
a tepta Bufni a.ș ț

-Felicitări, a i găsit comoara!ț
-Unde este? Exclamă to i surprin i.ț ș
”Împreună  a i  străbătut  pădurea,a i  urcat  muntele,  a i  înfruntat  valea,  a i  întâmpinat  cu  curajț ț ț ț

de ertul i a i traversat oceanul. Niciodată nu a i fi reu it unul fără celălalt”.ș ș ț ț ș
To i s-au uitat unul la celălalt i au realizat că Bufni a avea dreptate. To i au găsit ț ș ț ț PRIETENIA! ..... i, într-Ș

adevăr, au găsit cea mai de pre  comoară”.ț

         Planul activită ilorț

Nr.crt Tipul de activitate Mijloace  de
realizare

Perioada Cine răspunde

1. ”Copacul prieteniei” Stabilirea  de
contacte  între
cadrele  didactice
intrate în parteneriat

Octombrie 2021 Coordonatoarele  de
parteneriat

2. ”Toamna,  anotimpul
bogă iei”ț

Activitate
gospodărească  în
cele două grădini ă-ț
ppt  despre
activită ile copiiiorț

Noiembrie 2021 Cadrele didactice

3. ”Lăuda i  i  cânta i  i  văț ș ț ș
bucura i”ț

Spectacol  de
colinde-  momente
artistice

Decembrie 2021 Cadrele didactice

4. ”Argintul iernii” Gimnastică  ritmică-
Dansul  “fulgilor  de
zăpadă”

Ianuarie 2021 Cadrele didactice

5. ”Carnavalul copiiilor” Expozitie cu mă tileș
făcute de copiii. 

Februarie 2022 Cadrele didactice

6. ”1  Martie  călător  vă  aduce
un măr i or”ț ș

Activitate  practică:
confec ionare  deț
măr i oare  (diverseț ș
tehnici)

Martie 
2022

Cadrele didactice

7. ”Să tii mai multe, să fii maiș
bun”

Aspecte  din
activită i  propuseț
pentru  „grădini ăț
altfel”

Aprilie
2022

Cadrele didactice

8. ”Ziua  păsărilor  i  aș
arborilor”

Aspecte  din
activită ile propuseț

Mai
2022

Cadrele didactice

9. ”E ziua noastră a tuturor” Concursuri  sportive
în parcul 
1 Decembrie

Iunie 
2022

Cadrele didactice

  

 Siteografie:
 https://www.didactic.ro/materiale-didactice/prietenia-comoara-cea-mai-de-pret-poveste-populara

Bibliografie:
  Curriculum pentru educa ie timpurie( 2019) Ministerul Educa iei Na ionaleț ț ț
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,,Micii ecologişti” – proiect de parteneriat educaţional în cadrul S.N.A.C

Con iu Georgetaț
coala Gimnazială ,,Florea Bogdan” ReghinȘ

Argument
Educa ia ecologică se poate realiza în mod deosebit prin coală, determinând formarea unei concep iiț ș ț

sănătoase despre lume i via ă a tinerei genera ii. Schimbarea mentalită ii oamenilor nu este u oară, dar fără oș ț ț ț ș
educa ie în acest sens, orice ac iune de ocrotire a mediului este sortită e ecului.ț ț ș

Educa ia ecologică ar trebui sa înceapă din frageda copilărie, în familie, se continuă la coală i apoiț ș ș
toată via a. Prin urmare, educa ia ecologică are un caracter permanent. Aceasta contribuie la formarea uneiț ț
con tiin e ecologice i a unei gândiri ecologice despre natură, din care rezultă o comportare atentă i corectăș ț ș ș
faţă de ea. În cadrul diferitelor activită i desfă urate în coală este necesar a se aborda probleme de ecologieț ș ș
care  să  contribuie  gradat  la  formarea con tiin ei  ecologice.  Vindecarea naturii  de  nocivităţile  de tot  felulș ț
existente în apă, aer i sol nu se poate face fără con tientizare i fără pregătirea ecologică efectivă a noastră, aș ș ș
tuturor.

Prin activită ile derulate în acest proiect am urmărit formarea unei conduite ecologice pentru eleviiț
implica i, care să le permită mai târziu desfă urarea unor activită i în care grija faţă de natură să aibă rolulț ș ț
primordial. Prin formarea acestei con tiin e ecologice, profesorii trebuie să-i înve e pe copii ,,de ce” i ,,cum”ș ț ț ș
trebuie să protejeze natura.

Scopul proiectului
Sensibilizarea, con tientizarea i implicarea elevilor în activită i de gestionare i protec ie a mediuluiș ș ț ș ț

din comunitate.

Obiective:
 sensibilizarea elevilor faţă de problemele mediului
 con tientizarea rolului mediului în via a omuluiș ț
 dezvoltarea unor instrumente de analiză i ac iune pentru a în elege, preveni i corecta neajunsurileș ț ț ș

provocate mediului înconjurător
 îmbogă irea vocabularului cu termeni specifici ecologieiț
 stimularea imagina iei i a creativită ii utilizând materiale reciclabile în scopuri practiceț ș ț
 promovarea mi cării de voluntariat interactivș
 formarea unui comportament responsabil faţă de natură
 eficientizarea incluziunii sociale a elevilor cu CES i încurajarea muncii în echipăș

Perioada de desfă urare: ș februarie - iunie 2021

Grup intăț :
 20 elevi voluntari de la coala Gimnazială ,,Florea Bogdan” Reghin (implica i 4 elevi cu CES)Ș ț
 10 elevi cu CES de la Centrul colar de Educa ie Incluzivă Nr.3 ReghinȘ ț

Resurse umane:
 cadre didactice voluntare
 elevi voluntari
 părin iț
 comunitatea locală
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Resurse materiale:
 laptop
 televizor
 aparat foto
 coli albe/colorate
 creioane colorate/markere
 plastilină
 saci menajeri, mănu iș
 plante/pomi pentru plantat

Rezultate asteptate:
 Implicarea factorilor educativi în desfă urarea diferitelor ac iuni în scopul protejării mediului ș ț

înconjurător.
 Aspectul estetic al colii i parcului.ș ș
 Manifestarea spiritului de cooperare între elevi în realizarea activită ilor.ț
 Atitudini pozitive ale elevilor pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat.
 Lucrări realizate de elevi utilizând materiale reciclabile (eco-martişoare).
 Însu irea unor termeni ecologici pentru exprimarea în situa ii de comunicare.ș ț

Modalită i de monitorizare i evaluareț ș
Materiale informative despre proiect i activită ile desfă urate, fotografii, expozi ie cu lucrările ș ț ș ț

practice ale elevilor.

Activită i de mediatizare i promovareț ș
În timpul implementării proiectului în coală s-au distribuit pliante informative.ș
S-au organizat expozi ii cu lucrările elevilor în coală.ț ș
În cadrul comisiilor metodice ale cadrelor didactice implicate în derularea proiectului au fost 

promovate activită ile desfă urate.ț ș

Calendarul activită ilorț

Nr.crt. Activitatea Con inutulț
activită iiț

Locul de desfă urareș Data Evaluare

1. S.O.S – Salva iț
Planeta!

Prezentarea
proiectului  iș
informarea  elevilor
cu  privire  la
activită ile  careț
urmează  să  se
desfă oare.ș

coalaȘ
Gimnazială        ,,Flore

a Bogdan”

Februarie
2021

Fotografii din
timpul

activită iiț
Realizarea de

pliante

2. ,,Eco-martişor” Confec ionarea  deț
măr i oare  utilizândț ș
materiale reciclate

coalaȘ
Gimnazială        ,,Flore

a Bogdan”

Martie 2021 Expozi ie cuț
lucrările
elevilor

3. ,,Plantăm un pom,
salvăm un om!”

Plantarea de arbori coala Gimnazială Ș
,,Florea Bogdan”
Centrul colar deȘ

Aprilie
2021

Fotografii din
timpul

activită iiț
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Educa ie Incluzivă Nr.3ț
Reghin

4. ,,Ajuta iț
Pământul sa
zâmbească!”

Întocmirea unor
desene, afi e, pliante,ș

machete

coala GimnazialăȘ
 ,,Florea Bogdan”

Aprilie
2021

Expozi ie cuț
lucrările
elevilor

5. ,,Mai mult verde
în coala mea!”ș

Organizarea  unor
ac iuni  de  îngrijire  aț
spa iului  verde  dinț
curtea  colii,ș
plantarea de flori

coalaȘ
Gimnazială        ,,Flore

a Bogdan”
Centrul colar deȘ

Educa ie Incluzivă Nr.3ț
Reghin

Mai 2021 Fotografii din
timpul

activită iiț

6. 5 iunie – Ziua
Mondială a

mediului
înconjurător

Vizionarea  unor
filmule e didactice;ț
Prezentarea unor ppt.
Realizarea  unor
postere  despre
importan a  protejăriiț
mediului înconjurător

coalaȘ
Gimnazială        ,,Flore

a Bogdan”

Iunie 2021 Fotografii din
timpul

activită iiț
Expozi ie cuț

lucrările
elevilor
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  PENTRU EDUCAŢIE SANITARĂ
,,ÎMPREUNĂ PENTRU VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE’’

 STANEAN LIANA   OANA   
                     COALA GIM NR.1 AGHIREȘ Ș    

Motto: 
        "Invăţaţi-vă a face bine; 

        Căutaţi dreptatea şi ajutaţi pe cel apăsat’’

DURATA: 02. 06.2021- 25.06.2021

PARTENERI :
- Şcoala Gimnazială  Nr 1 Aghire  ș  reprezentată prin:
Director, prof. STANEAN LIANA OANA
-Crucea Roşie Română, reprezentată prin 
, director Crucea Roşie Română 
LORENA FILIP

COLECTIV DIN ŞCOALĂ:
Coordonatori: prof.Stânean Liana Oana
Prof.Chi  Ana Deboraș
Prof.Ciupe Anamaria

      
ARGUMENT :

        Născută din grija de a ajuta fără nici o discriminare răniţii de pe toate câmpurile de luptă, Crucea
Roşie se angajează să   prevină şi să aline suferinţele oamenilor, să protejeze viaţa şi să respecte persoana
umană.   În lumea modernă este important  să se perpetueze principiile fundamentale ale Crucii  Roşii,  iar
oamenii să dea dovadă de curaj, umanitate şi spirit de întrajutorare. 
SCOPUL PROIECTULUI: 

       Formarea iniţiativei şi a unei atitudini conştiente faţă de problemele sănătăţii, ajutând la formarea
unei generaţii de tineri sănătoşi.

OBIECTIVE:
1.  Cunoaşterea  de  către  elevi  a  regulilor  de  acordare  a  primului  ajutor  în  cazul    unor

accidente;
2. Respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi a normelor de igienă în şcoală şi

societate;
3. Cunoaşterea de către elevi a activităţii şi importanţei Crucii Roşii  Române;    
4. Conştientizarea comportamentul igienic prin:

igiena  corporală,  a  hainelor,  a  încălţămintei,  formarea  deprinderilor  corespunzătoare  vârstei  şi
sarcinilor şcolare, individuale şi colective; 

5.Organizarea unor acţiuni pentru ajutorarea persoanelor cu nevoi speciale;
6. Păstrarea curăţeniei în şcoală.
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RESURSE IMPLICATE

1. RESURSE UMANE: 
 Directorul de  Crucea  Roşie 
 Formatori ai Crucii Roşii
 Profesorii implicati in proiect

2. RESURSE MATERIALE:
 logistica necesară desfăşurării activităţilor comune este asigurată de cele două părţi. De asemenea

se pot atrage resurse materiale externe în condiţii legale.

ACTIVITĂŢI:
           - Desfăşurarea unor întâlniri cu reprezentanţi Crucii Roşii în şcoală, în cadrul cărora să se desfăşoare
discuţii despre importanţa respectării măsurilor de igienă personală şi individuală;
           - Realizarea, în cursul orelor de biologie, a educaţiei pentru sănătate, prin prezentare regulilor de
igienă, cunoaşterea factorilor de risc şi prevenirea bolilor;
           - Acţiuni de educaţie sanitară prin răspândirea de broşuri, pliante, afişe în scopul cunoaşterii şi
respectării normelor de igienă şi prevenirea unor boli;

         

 

3195



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ
„PUTEREA PRIETENIEI”

Codrea Ana Aurica
Grădini a cu Program Prelungit nr. 8 Sighetu Marma ieiț ț

Motto: „Prietenii buni sunt un izvor de sănătate.”
 (Irwin Sarason)

ARGUMENT

Sănătatea  este  factorul  hotărâtor  în  dezvoltarea  unei  societăţi.  Orice  copil  are  dreptul  la  sănătate
deplină, la asistenţă medicală, la educaţie, la o viaţă decentă. Pentru că viaţa persoanelor cu nevoi speciale este
mai dificilă decât a celorlalţi, ei trebuie în ele i i ajutaţi.ț ș ș

Toţi oamenii au îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se
obişnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politicoşi, înţelegători, i generoşi, să fie în stare să redea unș
zâmbet pe chipul copiilor care sunt în suferinţă.

Integrarea  şcolară a copiilor cu CES este o problemă care în ultimii ani a început să-şi găsească
rezolvarea  i  în  ţara  noastră.  Adoptarea  unei  orientări  incluzive  reprezintă  mijlocul  cel  mai  eficient  deș
combatere  a  atitudinilor  de  discriminare,  un  mijloc  care  creează  comunităţi  primitoare  i  construie te  oș ș
societate incluzivă  care oferă  educaţie  pentru  toţi copiii. Mai mult, asigură o educaţie eficientă pentru
majoritatea copiilor i  îmbunătăţe te eficienţa ei. ș ș

A integra copiii cu CES în societate presupune în primul rând, schimbarea atitudinii noastre vis-a-vis
de aceştia. Rolul nostru, al tuturor, este de a participa efectiv  la schimbarea  mentalităţii societăţii, oferind
informaţii i practici ancorate în realitate. ș

Realizarea unei colaborări între o grădini ă (învă ământ de masă) i un centru de educa ie incluzivăț ț ș ț
(învă ământ special) urmăre te întocmai con tientizarea problemelor pe care le au copiii cu CES i modul înț ș ș ș
care sunt privi i în societate, precum i identificarea unor modalităţi de integrare  socială a copiilor cu ț ș CES,
pentru a diminua factorii care duc la o instabilitate emoţională, la un limbaj insuficient  dezvoltat i la unș
comportament dificil.  Toate acestea nu cer un efort atât de mare din partea noastră, DAR, tratarea lor cu
nepăsare şi indiferenţă, poate duce la marginalizarea acestor copii. Să ne schimbăm atitudinea fa ă de aceştia,ț
cadre didactice, copii, părin i şi împreună să-i ajutăm  pe toate planurile (social, economic, cultural etc.). Esteț
foarte  important  să  găsim  diverse  modalităţi  de  integrare  a  copiilor  cu  CES.  Cu  cât  mai  devreme  vom
conştientiza acest aspect, cu atât vor creşte şansele acestor copii.                 

 Să ne bucurăm, aşadar, de ceea ce avem, dar să nu uităm de cei mai trişti ca noi! SĂ DAM O ŞANSĂ
TUTUROR  COPIILOR! 

SCOPUL:
 dezvoltarea unei rela ii de colaborare şi comunicare între copiii şi cadrele didactice din cele două instituţiiț

(învă ământ special – învă ământ de masă) pentru buna integrare socială a copiilor cu nevoi specialeț ț , precum
i reducerea marginalizării copiilor cu CES, cu dificultăţi de învăţare, schimbarea mentalităţilor şiș

atitudinii copiilor, cadrelor didactice faţă de aceştia; mijlocirea de către copiii din grădini a de masă aț
unei bune integrări sociale a copiilor cu CES prin implicare directă în formarea autonomiei personale
a acestora.

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI:
- formarea deprinderii copiilor de a respecta norme de comportare în societate, educarea abilităţii copiilor de a

intra în relaţie cu cei din jur;
- educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine i faţă de ceilalţi;ș
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- experimentarea de către educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, stimulative pentru procesul cognitiv şi
adaptarea comportamentului la situaţii inedite

- antrenarea copiilor în activităţi motrice specifice vârstei, în vederea dezvoltării armonioase
- realizarea educaţiei  pentu toleranţă,  promovarea înţelegerii  şi  a  receptivităţii  faţă de calităţile şi  defectele

celorlalţi, formarea calităţilor de cooperare i comunicare între copiii ambelor medii colareș ș
-  pregătirea copiilor în sensul asigurării egalită ii anselor în educa ie, al dezvoltării personale i al inser iei înț ș ț ș ț

comunitate. 
- stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi  dezvoltarea mai amplă a abilităţilor copiilor cu

nevoi speciale prin activităţi creative de imaginaţie, sportive, cultural-artistice şi de abilitate practică;
- stabilirea unor rela ii de prietenie, ini ierea copiilor în adoptarea unui comportament con tient, responsabil, deț ț ș

în elegere, toleran ă. ț ț

- stabilirea unor raporturi afective, pozitive între copiii proveniţi de la grădini ă de masă şi cei dinț
învăţământul special, pentru a-i ajuta pe cei din urmă în procesul de formare a autonomiei personale

METODE/TEHNICI, PRINCIPII DE LUCRU:
 schimb de materiale informative despre copii i unită ile de învă ământș ț ț
 vizitarea grădiniţelor în vederea cunoaşterii reciproce între copii şi pentru stabilirea relaţiilor de prietenie 
 schimb de felicitări, măr i oare i obiecte confec ionate de copii.ț ș ș ț
 povestire, jocuri i activită i relaxanteș ț

RESURSE:
a)  umane –  educatoarele  de  la  grupa  „Flutura ilor”  de  la  Grădini a  cu  Program Prelungit  nr.  8  Sighetuș ț
Marma iei i  educatoarele de la Centrul colar de Educa ie Incluzivă Sighetu Marma ieiț ș Ș ț ț
                  - 40 de pre colariș

      - părin ii copiilor implica i în proiectț ț
b)  materiale  – prezentări  ppt,  carton colorat,  hârtie  glasată,  acuarele,  creioane colorate,  accesorii,  mingi,
jucării, aparat foto, alte materiale.
c) financiare - finan are proprie, sponsorizări.ț

EVALUARE:
 realizarea unui album cu fotografii din activită ile desfă urateț ș
 redactarea unui raport cu rezultatele ob inute în urma derulării proiectului i impactul acestuia asupra copiilorț ș

i partenerilorș
 acordarea de diplome pentru copii

POPULARIZARE:
- prezentarea activită ilor la nivelul comisiilor metodice i a consiliului profesoralț ș
- informarea i antrenarea părin ilor în desfă urarea unei forme de activită i extracurriculareș ț ș ț
- mediatizarea rezultatelor proiectului pe site-ul grădini eiț

LOCUL DE DESFĂ URARE AL PROIECTULUI:Ș
7 sala de grupă, Grădini a cu Program Prelungit nr. 8, Sighetu Marma ieiț ț
8 sala de grupă, Centrul colar de Educa ie Incluzivă Sighetu Marma ieiȘ ț ț

DURATA PROIECTULUI: un an colarș
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BENEFICIARII PROIECTULUI:
 pre colarii din grupele implicateș
 educatoarele grupelor
 părin i, bunici.ț

COORDONATORII PROIECTULUI:
 director Grădini a cu Program Prelungit nr. 8 Sighetu Marma ieiț ț
 director  Centrul colar de Educa ie Incluzivă Sighetu Marma ieiȘ ț ț

ORGANIZATORI:
 educatoarele grupei „Flutura ilor”ș
 educatoarele grupei de copii de la CSEI Sighetu Marma iei ț

CALENDARUL DERULĂRII ACTIVITĂ ILOR ÎN PARTENERIATȚ

Data Tema activităţii Modalităţi de realizare Locul desfă urăriiș

Noiembrie „Să ne cunoa tem!”ș - realizarea unor  prezentări Power 
Point a  unită ilor partenere de  ț
proiect i a grupelor de copii ș
implicate - schimb  reciproc de 
materiale. 

Grădini a cu Program ț
Prelungit nr. 8 Sighetu 
Marma ieiț
Centrul colar de Ș
Educa ie Incluzivă ț
Sighetu Marma ieiț

Decembrie  „Fii bun i darnic de ș
Crăciun!” 

- oferire de cadouri i obiecte ș
confec ionate de copii, prietenilor ț
noi

Centrul colar de Ș
Educa ie Incluzivă ț
Sighetu Marma ieiț

Februarie „Copil ca tine sunt i ș
eu!”

- povestire Grădini a cu Program ț
Prelungit nr. 8 Sighetu 
Marma ieiț

Martie „Măr i oare pentru ț ș
prieteni”

- oferire de măr i oareț ș Grădini a cu Program ț
Prelungit nr. 8 Sighetu 
Marma ieiț

Iunie „Cântă, dansează şi 
joacă-te cu mine’’

- crearea unui cadru adecvat pentru 
desfăşurarea activităţii 
- copiii se joacă împreună şi învaţă 
să stabilească reguli adecvate de 
comportare

Grădini a cu Program ț
Prelungit nr. 8 Sighetu 
Marma ieiț
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PROIECT DE PARTENERIAT JUDE EAN CU BIBLIOTECAȚ
BIBLIOTECA – LUMEA MAGICĂ A CĂR ILORȚ

Prof. Turnea Roxana-Ionela

Grădini a cu Program Prelungit Nr. 11 Timi oaraț ș

Coordonatori:
Prof. învă ământ pre colar Turnea Roxana, Grădini a cu Program Prelungit Numărul 11 Timi oaraț ș ț ș
Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timi oara, jude ul Timiș ț ș

Argument
Orice copil care are ansa de a cre te în lumea căr ilor este precum o floare ce cre te în cea maiș ș ț ș

frumoasă grădină. 
Chiar dacă progresul tiin ei este destul de grăbit, copilul se regăse te în lumea plină de Jucării (căr i)ș ț ș ț

în care componentele ei sunt acele con inuturi pline de culoare care reu esc să-i atragă acestuia curiozitatea,ț ș
ori în minunata lume a Pove tilor, unde cei mici sunt atra i fără să- i dea sema de peripe iile distractive prinș ș ș ț
care personajele acestor căr i trec.ț

Ajutat să meargă pe acest drum, micul pre colar, urmează să se obi nuiască repede cu gândul că celș ș
mai bun profesor al micului învă ăcel este însă i cartea.ț ș

Copiii î i formează cu pa i mărun i latura resposabilită ii, a aten iei, pregătindu-se temeinic pentruș ș ț ț ț
viitor. În acest fel, drumul lor spre descoperirea micilor i esen iale secrete ale vie ii le este u urat.ș ț ț ș

Rela ia unui astfel de parteneriat nu poate decât să se transforme într-o prietenie durabilă i elegantă,ț ș
care este în acela i timp necesară.ș

Din punctul meu de vedere, lume magică a căr ilor este însă i lumea celor care în cel mai scurt timpț ș
vor deveni adul i.ț

Slogan: „To i cei ce au acces la o bibliotecă, la căr i, sunt ni te in i mai buni decât al ii, mai puternici,ț ț ș ș ț
iar durerile îi ating mai pu i i nefericirile trec mai repede.” ț ș (Mircea Eliade)

Grupul intăț :
- pre colarii grupeiș ;
- cadrele didactice;
- bibliotecar;
- părin ii pre colarilor;ț ș
- comunitatea locală.
Perioada de implementare (derulare): Săptămâna coala AltfelȘ
Beneficiarii direc i: ț pre colarii grupeiș
Beneficiari indirec i:ț  cadrele didactice care s-au implicat în proiectul de parteneriat, părin ii copiilor,ț

bunicii, bibliotecarul, participan ii în timpul derulării proiectului de parteneriat, comunitatea.ț
Parteneri: Grădini a cu Program Prelungit 11 Timi oaraț ș
Biblioteca Universitară „Eugen Todoran” Timi oaraș
Scopul proiectului:
Pre colarii  au ocazia să  recepteze valorile culturale,  să- i  stimuleze interesul  pentru lectură,  să- iș ș ș

formeze competen e de lectură care mai târziu le va asigura succesul colar.ț ș
Obiectivele proiectului:
O1: Să cunoască rolul pe care biblioteca îl are pentru oameni;
O2: Să stimuleze gustul pentru lectură, comunicare orală i creativitate;ș
O3: Să satisfacă curiozitatea pre colarilor pentru o carte frumos ilustrată;ș
O4: Să se familiarizeze cu institu iile care fac posibilă procurarea căr ilor;ț ț
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O5: Să- i formeze o atitudine i responsabilitate fa ă de carte.ș ș ț
Facilitare: Un rol important îl au părin ii i doamna bibliotecar. Prin discu ii i prezentări, se însu escț ș ț ș ș

informa iile necesare. Cadrele didiactice implicate în proiect au un rol moderator.ț
Ficare părinte a adus cel pu in o carte pentru bibliioteca sălii de grupe, iar doamna bibliotecară s-aț

oferit sa ne pună la dispozi ie pentru o perioadă de timp, anumite căr i de colec ie.ț ț ț
Analiza proiectului: Oportunitatea de a descoperi minunata lume a căr ilor.ț
Metode i tehnici de lucruș / Desfă urarea activită ilorș ț :
-  Moment  organizatoric  (pregătirea  laptopului,  a  căr iilor  pe  care  părin ii  le-au pus  la  dispozi ie,ț ț ț

pregătirea bibliotecii)
- Joc pentru spagerea ghe ii (Ce poveste îmi place mie i de ce?)ț ș
- Captarea aten iei pre colarilor asupra tematicii atelierului.ț ș
- Facilitare: Copiilor le sunt prezentate diferite căr i ( Regele Leu, Albă ca Zăpada, Cartea Junglei,ț

Bambi, Dumbo, Aladdin, 101 dalma ieni, Povestea jucăriilor, Cenu ăreasa, Peter Pan, Bolt, Puiu Mic, Prin esaț ș ț
i  broscoiul,  Cei  trei  purcelu i,  Ratatouille,  Compania  Mon trilor,  Cartea  jungelei  2,  Cei  6  super  eroi,ș ș ș

Frumoasa i bestia, Jack i pira ii din ara de Nicăieri, Neînfricată, Robotul Bow-Bot, Fratele Urs, Ma ini,ș ș ț ț ș
Alice în ara Minunilor, Minnie Mouse i purcelu ul, O poveste încâlcită, Ralph Stică-Tot, Deasupra tuturor,Ț ș ș
M de la Monstru). Copiii i cei prezen i î i aleg o carte i „citesc” (prin răsfoirea căr iilor), apoi urmează oș ț ș ș ț
serie de provocări prin care copiii le povestesc i celorlal i cartea „citită” (astfel, se urmăre te dacă copiii auș ț ș
în eles pove tile lectorate). La sfâr it se pun întrebări legate de căr ile prezentate:ț ș ș ț

- Unde stătea ascuns Duhul care îi îndeplinea dorin ele lui Alladin?ț
- Prin ce se deosebea Dumbo de ceilal i elefan i?ț ț
- Cine era prietenul lui Mowgli?
- Câ i pitici locuiau în căsu a în care locuia Albă ca Zăpada?ț ț
- Ce au construit cei trei purcelu i?ș
- Ce culoare aveau hăinu ele lui Peter Pan?ț
- Ce i-a pierdut Cenu ăreasa la miezul nop ii?ș ș ț
- Ce culoare avea părul Neînfircatei?
Viziunea proiectului:
- utilizarea resurselor educa ionale i materiale;ț ș
- o diversificare a mijloacelor folosite în cadrul activită ii;ț
- îmbogă irea experien elor de învă are;ț ț ț
- dezvoltarea sentimentelor de respect pentru carte.
Resurse:
umane – pre colari, părin i, bibliotecar, cadre didactice;ș ț
materiale – căr i, plan e, bibliotecă;ț ș
financiare – proprii.
Strategii de dezvoltare:
- formarea continuă a cadrelor diddactice, dezvoltarea profesională a acestora;
- socializarea copiilor implica i în cadrul proiectului de parteneriat;ț
- implicarea părin iilor în realizarea activită ii.ț ț
„Prognoza activită ilor în parteneriatț :
Proiectarea:
- întocmirea proiectului de parteneriat;
- întocmirea calendarului derulării ac iunilor;ț
- popularizarea proiectului de pareneriat;

- întocmirea proiectelor pentru activită i i pregătireaa activită i i pregătirea activită ilor demnstrative.”ț ș ț ș ț 1

1 http://www.isj-db.ro/red-pre-colar
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Formanrea profesională: 
Implicarea cadrelor didactice se va face apelând la toate resusele profesionale de care acestea dispun

în vederea eficietizării proiectului de parteneriat.
Evaluarea internă:
- se urmăre te calitatea exprmării orale a copiilor;ș
- frecven a noilor deprinderi achizi ionate de către copii;ț ț
- capacitatea acestora de a le aplica în contexte diverse;
- receptivitatea părin ilor la solicitările copilului i ale unită ii de învă ământ, activită ile din cadrulț ș ț ț ț

programului la care părin ii au participat;ț
-  frecven a cu care părin ii au contactat institu ia în vederea men inerii interesului pentru lectură alț ț ț ț

copilului i în familie.ș
Evaluarea externă: 
Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice;
Procese de comunicare: telefon, facebook,  platforme educa ionale, site-ul unită ii  de învă ământ,ț ț ț

socializare.
Surse de informare:
- Programa activită ilor instructiv-educative din grădini ă, MEC, 2005;ț ț
- „Curriculum pentru educa ia timpurie”, (a copiilor de la na tere până la vârsta de 6 ani) – 2019,ț ș

Ministerul Educa iei Na ionale;ț ț
- „Repere fundamentale în învă area i dezvoltarea timpurie a copilului de la na tere la 7 ani”ț ș ș ;
- „Suport pentru explicitarea i în elegerea unor concepte i instrumente cu care operează curriculumș ț ș

pentru educa ie timpurieț ”, 2019;
- Internet.

Concluziile activită ii după desfă urarea proiectului de parteneriat:ț ș

 Pe baza acestui proiect am reu it să-i ș „introducem” pe copiii în lumea magică
a căr ilor. Multitudinea de căr i le-a stimulat acestora gustul pentru lectură, creativitate i comunicare. Copiiiț ț ș
îndrăgesc căr ile datorită coloritului acestora i  pove tilor magice pe care le transmit.  Cei mici au în elesț ș ș ț
repede cum trebuie  să  manipuleze căr ile.  Prin intermediul  căr ilor,  copiii  reu esc să afle  pove ti  care  leț ț ș ș
încurajează imagina ia să zburde. Copiii iubesc căr ile i acest lucru este demonstrat de modul în care ei leț ț ș
manipulează  i  comunică  în  cadrul  centrului  Bibliotecă,  în  cadrul  Activită ilor  Liber-Alese  i  nu  numai.ș ț ș
„Momentul  de  lectură” al  fiecărei  zile  este  a teptat  cu sufletul  la  gură  de copii.  Implicarea părin ilor  înș ț
furnizarea  căr ilor  pentru  biblioteca  grupei  a  ajutat  dezvoltarea  acestui  parteneriat.  Cu  ajutorul  metodeiț
“Exploziei stelare” aplicată asupra părin ilor am reu it să identific dorin ele celor mari, dar i a celor mici înț ș ț ș
vderea desfă urării acestui proiect. În cadrul activită ilor desfă urate în acest proiect, am observat o atmosferăș ț ș
destinsă din partea participan ilor,  învă area realizându-se prin colaborare i  ascultare activă.  Consider căț ț ș
activită ile  desfă urate  în  acest  proiect  au  fost  interactive  i  atractive,  răspunzând  intereselor  pe  careț ș ș
pre colarii le-au avut. Cei mici au participat activ, exprimându- i sentimentele.ș ș

Prin  intermediul  derulării  proiectului  de  parteneriat  jude ean  cu  Biblioteca  Universitară  ț „Eugen
Todoran” din Timi oara, ș „Biblioteca – lumea magică a căr iilor”, consider că am reu it să stimulez imagina iaț ș ț
i creativitatea verbală a pre colarilor i am reu it să-i mobilizez pe copii să- i descopere anumite înclina ii iș ș ș ș ș ț ș

talente  artistice  pe  care  ace tia  le  de ineau.  Am observat  o  reală  perfec ionare  a  calită ilor  limbajului,  aș ț ț ț
pronun iei i a intona iei i am exersat cu ace tia anumite tehnici de interpretare indepedentă i creatoare aț ș ț ș ș ș
textelor audiate. 

Men ionez  că  au  fost  căutate  i  de  către  cadrele  didactice  modalită i  atractive  pentru  copii  deț ș ț
îmbogă ire a vocabularului activ, folosindu-ne de mijloacele pe care literatura na ională i cea universală ni le-ț ț ș
a pus la dispozi ie. Cadrele didactice au reu it să construiască un mediu educativ care a ajutat pre colarii înț ș ș
procesul de apropiere fa ă de limbajul verbal i cel nonverbal.ț ș
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A fost sesizată o implicare a părin ilor în ac iunile grădini ei i în crearea unei biblioteci proprii, atâtț ț ț ș
acasă, cât i la grădini ă. Am văzut o deschidere din partea părin ilor în vderea sprijinirii cu resursele materialeș ț ț
(căr i), dar am observat i con tientizarea pe care părin ii o au în ceea ce prive te importan a i literaturii i aț ș ș ț ș ț ș ș
căr ii în via a copiilor lor.ț ț

Poate că interesul  pentru lectură al  genera iei  actuale este unul  scăzut  sau,  inexisten a unei  mini-ț ț
biblioteci personale a copiilor îngreunează într-un fel sau altul orientarea acestora spre literatură i spre căr iș ț
dar, cadrele didactice perfec ionate, bibliografia variată care există la biblioteca grupei noastre i interesulț ș
pre colarilor pentru lumea minunată a căr ilor, a demonstrat că acest parteneriat este unul viabil.ș ț

Prin intermediul căr ilor copiii au călătorit în minunata lume a pove tilor, i-au dorit să afle cât maiț ș ș
multe despre căr i i i-au manifestat interesul de a cunoa te “casa căr ilor” – biblioteca. Singurul impedimentț ș ș ș ț
în explorarea acestei lumi, a căr ii, ar putea fi insuficienta atragere a părin ilor în continuarea acestui proiect iț ț ș
acasă, dar totu i, tind să cred că acest lucru nu se va întâmpla.ș

Derulând acest  proiect  de  parteneriat  al  grădini ei  cu  biblioteca,  copiii  au  reu it  să- i  însu eascăț ș ș ș
deprinderea de lucru cu cartea i  au început să manifeste un real interes pentru citit-scris.  S-a observat oș
activare,  o dezvoltare i  o nuan are a vocabularului  pre colarilor.  Având un vocabular bogat,  copiii  au oș ț ș
imagina ie i o creativitate verbală, pe care mai târziu o pot utiliza în diverse situa ii i contexte.ț ș ț ș

Împreună  cu  cei  mici,  am vizitat  biblioteca  (locul  de  unde  putem împrumuta  căr i),  ba  chiar  înț
decursul altei activită i, au vizitat chiar i librăria (de unde putem să ne procurăm căr i). ț ș ț Copiii grupei noastre
au fost entuziasma i de expozi ia de căr i pe care biblioteca ne-a pus-o la dispozi e.ț ț ț ț

Comunitatea i  familia au fost stimulate în implicarea efectivă în cadrul activită ilor desf urate înș ț ș
cadrul grădini ei. To i participan ii acestui proiect au descoperit ce însemnă lucrul cu cartea, i-au intensificatț ț ț ș
plăcerea pentru lectură i au în eles importan a textului scris în dezvoltarea intelectuală. De asemenea, amș ț ț
putut  observa manifestarea comportamentului  de toleran ă, bucuria de a dărui  i  modul în care munca înț ș
echipă a fost îmbunătă ită.ț

Înainte de implementarea acestui parteneriat, într-una dintre edin ele cu părin ii, utilizând metodaș ț ț
“Explozia stelară” am antrenat părin ii în discu i legate de importan a căr ii i am fost plăcut surprinsă deț ț ț ț ș
modul în care ace tia au colaborat răspunzând întrebărilor mele. De asemenea, am folsit un Jurnal de reflec ie,ș ț
care să mă ajute să-mi stabilesc încă de la început pa ii ce trebuiesc urma i în realizarea acestui parteneriat.ș ț

Acest  parteneriat  a reprezentat  un valoros schimb de idei,  iar  produsele finale au adus satisfac ieț
tuturor. Se preconizează o colaborare în permanen ă între aceste două institu ii.ț ț

Acest parteneriat consider că a adus reale beneficii, eficientizând procesul instructiv-educativ, motiv
pentru care îmi doresc continuarea lui i pe viitor, încercând între timp să continui achizi ionarea de căr i înș ț ț
biblioteca grădini ei pentru ca pre colarii să aibă o diversite mai mare de alegere a căr ilor ce doresc să leț ș ț
„lectureze”.
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SISTEMUL DE ÎNVĂ ĂMÂNT INCLUZIV – ANSE EGALE Ț Ș
PENTRU TO I COPIIIȚ

Prof. înv. primar Mihai tefania MonicaȘ
coala Gimnazială „ tefan cel Mare” Alexandria, jude ul TeleormanȘ Ș ț

Principiul esen ial al educa iei incluzive este de a oferi o educa ie calitativă disponibilă i accesibilă oricui,ț ț ț ș
fără a ine seama de nevoile i abilită ile individuale, statutul social, rasa, etnia, na ionalitatea, sexul, religia,ț ș ț ț
opiniile politice i  starea de sănătate,  într-un mediu încurajator i  favorabil.  Scopul principal  al  educa ieiș ș ț
incluzive este de a reduce barierele sociale i de a elimina discriminarea.ș

Conform Declara iei de la Salamanca din 1994 (UNESCO, 1994), educa ia incluzivă se bazează pe principiileț ț
justi iei sociale i oferă tuturor acces egal la educa ie. Agen ia Europeană pentru Nevoi Speciale i Educa ieț ș ț ț ș ț
Incluzivă  (2009)  a  dezvoltat  principii  pentru  promovarea  calită ii  în  educa ia  incluzivă,  unde  una  dintreț ț
principiile de bază este ideea că educa ia incluzivă creează temeiuri pentru a garanta anse egale pentru eleviiț ș
cu diferite tipuri de nevoi speciale în toate aspectele vie ii lor (educa ie, formare profesională i via ă socială).ț ț ș ț
Scopul educa iei incluzive este evitarea excluderii copilului din sistemul general de învă ământ pe criterii deț ț
rasă, etnie, statut social, religie, gen sau abilită i ț (Ainscow, 2005).

Conven ia  ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilită i  recunoa te acest  drept  la educa ia incluzivăț ț ș ț
pentru toate persoanele de acest fel. Dar ce înseamnă asta de fapt? i ce măsuri sunt necesare pentru a deveniȘ
realitate? 

Comitetul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilită i a elaborat un punct de vedere general despre educa ieț ț
– un document care explică ce înseamnă educa ia incluzivă i stabile te în detaliu ce trebuie să facă guverneleț ș ș
pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă. Acest document oferă îndrumări cu privire la ceea ce guvernele
pot face pentru a crea inclusiv sistemelor de învă ământ. ț

Ce este  educa ia  incluzivă?  Un  sistem de  învă ământ  care  include  to i  elevii,  care  vine  în  întâmpinareaț ț ț
acestora cu toate instrumentele de care ace tia au nevoie i îi sprijină să înve e, oricine ar fi ei i oricare ar fiș ș ț ș
abilită ile sau cerin ele lor. Aceasta înseamnă să ne asigurăm că predarea i curriculumul, clădirile colare,ț ț ș ș
sălile de clasă, locurile de joacă, transportul i toaletele sunt adecvate pentru to i copiii de la toate nivelurile.ș ț
Educa ia incluzivă înseamnă că to i copiii înva ă împreună în acelea i coli. Nimeni nu trebuie exclus. Fiecareț ț ț ș ș
copil are dreptul la educa ie incluzivă, inclusiv copiii cu dizabilită i.ț ț

De ce este educa ia incluzivă atât de importantă?ț
                                             

 Îmbunătă e te  învă area pentru to i  copiii,  atât  pentru cei  cuț ș ț ț
cerin e educa ionale speciale, cât i pentru cei fără;ț ț ș

 Promovează  în elegerea,  reduce  prejudecă ile  i  întăre teț ț ș ș
integrarea socială;

 Se asigură că elevii cu dizabilită i sunt pregăti i pentru a lucraț ț
i a contribui economic i social pentru comunită ile lor.ș ș ț

Sisteme educa ionale incluziveț
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Educa ia incluzivă presupune transformarea întregului sistem de învă ământ – legisla ie i politică, sistemeț ț ț ș
pentru  finan area,  administrarea,  proiectarea,  livrarea  i  monitorizarea  educa iei  i  modul  în  care  suntț ș ț ș
organizate colile.ș
Ele au nevoie de:

 Angajament i investi ii din partea ministerului educa iei – este nevoie de timp i bani pentru a seș ț ț ș
schimba sisteme.

 Sprijin pentru profesori i studen i – profesorii au nevoie de formare i îndrumare, iar studen ii trebuieș ț ș ț
să fie asigura i de primirea unor servicii optime pentru a depă i barierele din calea învă ării.ț ș ț

 Promovarea respectului pentru diversitate i a învă ării incluzive – este nevoie de ac iuni pentru aș ț ț
îndrepta atitudini i prejudecă i fa ă de copiii cu dizabilită i.ș ț ț ț

 A teptări mari ale tuturor elevilor – profesorii trebuie să investească i să sprijine to i copiii.ș ș ț
 Medii sigure i incluzive – copiii nu pot învă a dacă le este frică fie de profesori, fie de agresiunea dinș ț

partea altor copii.
 Parteneriate între părin i,  organiza ii  ale persoanelor cu dizabilită i  i  coli  – inclusiv educa ia vaț ț ț ș ș ț

beneficia de cea mai largă experien ă i cuno tin e posibile.ț ș ș ț
 Sisteme de monitorizare a progresului – este vital să se măsoare dacă situa ia se îmbunătă e te i, dacăț ț ș ș

nu, să se identifice ce alte modificări sunt necesare.

Cerin e pentru realizarea educa iei incluzive:ț ț
 Încheierea discriminării i încetarea excluderii copiilor cu dizabilită i;ș ț
 Sprijin practic i ajutor în adaptare pentru elevi, pentru a le permite să înve e.ș ț
 Planuri individuale de educa ie pentru copiii cu dizabilită i care stabilesc ce măsuri trebuie luate iț ț ș

sprijinul de care au nevoie.
 Servicii  pentru  deficien e  specifice,  cum  ar  fi  învă area  limbajului  braille  sau  al  semnelor,ț ț

reorganizarea sălii de clasă i materiale de învă are accesibile.ș ț
 Profesori pregăti i corespunzător pentru a lucra în coli incluzive.ț ș

Ainscow (2005) consideră că multe dintre obstacolele în calea implementării educa iei incluzive provin dinț
modul  actual  de  gândire.  Este  important  să  schimbăm semnificativ  modul  de  gândire  către  deschiderea
potenţialul neutilizat al actualului sistem de învăţământ general.
Pentru a îmbunătă i calitatea educa iei incluzive, este important să în elegem că:ț ț ț

 incluziunea se aplică tuturor cursan ilor care au riscul de a fi exclu i din procesul de studiu, nu numaiț ș
cei cu cerinţe educaţionale speciale;

 incluziunea se aplică tuturor cursan ilor care sunt  înscri i  într-o anumită coală, fiecare copil esteț ș ș
special;

 implicarea i participarea părin ilor este un factor important în organizarea procesului de studiu;ș ț
 atitudinea părin ilor i a profesorului fa ă de educa ia incluzivă depinde de experien a lor personală,ț ș ț ț ț

iar atitudinea pozitivă ajută la învă area materialului de studiu ț (Murloy, 1997)

Pe baza a numero i ani de experien ă practică, ș ț Terzi (2005) consideră că este necesar să se dezvolte programe
individuale  de educa ie  specială  în  func ie  de dizabilitate.  Ideea este  că,  pentru a  oferi  educa ia  cea maiț ț ț
eficientă, trebuie să în elegem că unii copii sunt individual destul de diferi i i pot au nevoie de o abordareț ț ș
personalizată în cadrul procesului de studiu. 

Din punctul de vedere al filosofiei educa iei, ț Danforth i Rhodes (1997)ș  critică grav termenul „copii cu nevoi
educa ionale speciale”. Ace ti autori consideră că întregul domeniu al educa iei incluzive ar trebui să fie maiț ș ț
pu in preocupat de metodele de incluziune i să se concentreze mai mult pe dezvoltarea unor astfel de sistemeț ș
de educa ie în care neparticiparea la procesul de studiu este imposibilă. Împăr irea tuturor cursan ilor în „copiiț ț ț
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sănăto i”  i  „copii  cu  nevoi  educa ionale  speciale”  este  o  construc ie  socială  care  este  pur  i  simpluș ș ț ț ș
inacceptabilă, iar colile ar trebui să elimine acestui concept ca unul dintre principiile de bază ale educa ieiș ț
incluzive.

Ferri i Connor (2005)ș  sunt, de asemenea, de acord cu acest punct de vedere i compară împăr irea copiilor înș ț
func ie de dizabilită i cu rasismul - ei introduc termenul „capacitate” pentru a descrie discriminarea împotrivaț ț
presupuselor „abilită i” ale cuiva.ț

Studiile anterioare au produs rezultate dubioase în ceea ce prive te eficien a educa iei incluzive. ș ț ț Rogers
(2007) a studiat experien ele părin ilor britanici în cazurile în care copiii lor CES nu au putut să păstrezeț ț
la nivelul ritmului de studiu în colile generale. ș Rogers a făcut interviuri calitative aprofundate cu părin i aiț
căror  copii  au cel  pu in una dintre  următoarele  tulburări:  autism,  sindrom Asperger,  deficit  de  aten ie  iț ț ș
tulburare  de hiperactivitate  (ADHD),  tulburări  de  învă are,  tulburări  de  citire  i/  sau scriere,  tulburări  deț ș
limbaj, tulburări emo ionale i/ sau comportamentale.ț ș

Având în vedere că modelul de educa ie incluzivă a devenit obligatoriu în multe sisteme de învă ământ, to iț ț ț
copiii trebuie să înve e împreună urmând un standard educa ional unificat. Cu toate acestea, cercetările auț ț
arătat că „incluziunea” este adesea doar o formalitate i, în practică, sistemul de testare structurat i culturaș ș
predominantă a examenului nu permite o abordare individuală a fiecărui copil. Prin urmare, Rogers (2007) are
dreptate când pune întrebarea dacă to i copiii pot studia cu succes în colile de masă. Interviurile arată că, de iț ș ș
părin ii ar dori ca ai lor copii cu cerin e educa ionale speciale să meargă la colile de masă, conducerile coliiț ț ț ș ș
tind să fie indiferente i, în unele cazuri, chiar aducând prejudicii majore acestor copii. El arată că, în cadrulș
educa iei „incluzive”, un copil se poate descoperi singur, izolat i abandonat, neputând face faţă procesului deț ș
studiu şi neprimind sprijinul necesar.

De i educa ia incluzivă devine din ce în ce mai larg adoptată la nivel mondial, există încă întrebări privindș ț
metodele corecte de implementare  a acesteia.  S-au depus eforturi  în multe sisteme educa ionale pentru aț
permite cât mai multor copii să fie inclu i în colile de masă, nesocotindu-le abilită ile; in orice caz, există oș ș ț
lipsă de date cu privire la succesul educa iei incluzive la nivel european i mondial. Literatura anterioară aratăț ș
că un aspect semnificativ al educa iei incluzive este reprezentată de o pregătire precară a cadrelor didactice înț
acest domeniu, aptitudini profesionale inadecvate, competen e pedagogice i psihologice nepotrivite completț ș
acestui sistem.

Implicarea  societă ii  i  cooperarea  cu  familiile  copiilor  cu  CES  diminuează  discriminarea,  într-adevăr.ț ș
Cercetările viitoare ar trebui să acopere experien ele educa iei incluzive din punctul de vedere al copiilor cuț ț
cerin e educa ionale speciale, al părin ilor i profesorilor lor.ț ț ț ș
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Dizabilitate - implicaţii asupra învă ăriiț

                             Prof. Costache Mirela

 Liceul Teoretic ,,Ioan Petruș’’, Otopeni

Deficitele primare în ADHD (tulburarea hiperactivă cu deficit de aten ie ) sunt : inatenţia,ț
hiperactivitatea  şi impulsivitatea. Deficitul educaţional vizează atât deficite la nivelul selectivităţii
atenţiei  cât  şi  la  cel  al  capacităţii  de  concentrare.  Atenţia  selectivă  se  referă  la  capacitatea  de
focalizare a copilului  asupra stimulilor  relevanţi  pentru sarcină şi de a ignora stimulii  irelevanţi.
Distractibilitatea  este  semnul  unei  atenţii  selective  reduse.  Concentrarea  atenţiei  se  referă  la
capacitatea de a menţine atenţia asupra unei sarcini pentru o perioadă mai lungă de timp. În cazul
copiilor  cu ADHD se pot  observa ambele tipuri  de tulburare a atenţiei.  Deficitul  atenţional  este
caracterizat de faptul că sarcinile pe care le are copilul sunt finalizate foarte rapid sau nu sunt duse la
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bun  sfârşit.  Acest  lucru  poate  fi  observat  mai  ales  în  activităţile  care  reclamă  efort  intelectual
susţinut.  Copiii  oscilează frecvent  de la o activitate  la alta,  pierzându-şi  repede interesul  fa ă deț
activitatea în desfă urare, dedicându-se alteia.Fac deseori gre eli de neaten ie în realizarea temelorș ș ț
sau a altor activită i. Munca lor este deseori dezordonată i superficială. ț ș

Hiperactivitatea constă într-o activitate motorie neregulată i explozivă, o nelini te excesivă,ș ș
care  apare mai  ales  în  situa iile  în  care copilul  trebuie să  stea lini tit.  Hiperactivitatea  este  spreț ș
exemplu agita ia i nelini tea pe care o simt copiii când stau pe scaun. Copiii nu pot să stea a eza i,ț ș ș ș ț
lini ti i, atunci când sunt implicaţi în activită i, se ca ără sau aleargă în momente nepotrivite. Ei seș ț ț ț
ridică frecvent, alunecă de pe scaun sau atârnă de marginea lui, se joacă nervos cu obiectele,  lovesc
cu mâinile i mi că picioarele tot timpul, se ridică deseori de pe scaun. Impulsivitatea se manifestă caș ș
i  dificultatea/incapacitatea  în  a  a tepta  i  a  amâna  dorin ele.  Astfel,  copiii  răspund  înainte  caș ș ș ț

întrebarea să fie adresată, întrerup sau îi deranjează pe al ii,  provocând probleme în clasă sau înț
grupul  de copii.  Impulsivitatea  poate duce la accidente,  (  de exemplu  răsturnarea unor obiecte,
ciocnirea cu alţii, atingerea unui obiect care -i poate vătăma) i la un interes crescut fa ă de activită iș ț ț
poten ial periculoase, copiii ne inând seama de posibilele consecin e. Impulsivitatea este tendin a deț ț ț ț
a urma primul impuls de ac iune i de a începe o activitate înainte ca ea să fie suficient de bineț ș
gândită sau explicată.

Alături de simptomele primare, copiii cu ADHD au i alte probleme asociate :ș
-deficite la nivelul funcţiilor executive;
-probleme de interacţiune socială în relaţia cu alţi copii;
-comportamentul opozant;
-performanţe mai scăzute la testele de inteligenţă;
-probleme de dezvoltare şi de performanţă şcolară;
-tulburări emoţionale;
-convingeri  iraţionale;  printre  cele  mai  frecvente  amintesc:  toleran ă  scăzută  la  frustrare,ț

autoevaluare globală negativă, cerin e absolutiste pentru sine, al ii i via ă, catastrofarea .ț ț ș ț
Interven ia  psihosocială  cuprinde  terapia  comportamentală,  programele  educaţionale,ț

formarea i implicarea părin ilor în interven ie.ș ț ț
Nevoile de sprijin implică de asemenea  :
-o abordare educa ională  care men ine i implică interesul copilului- educa ia imaginativăț ț ș ț

fiind o solu ie care este considerată perfect aplicabilă pentru copiii cu poten ial ADHD;ț ț
-programe de formare pentru părin i i cadrele didactice în managementul comportamentuluiț ș

i în teoria i practica educa iei imaginative;ș ș ț
-strategii de interven ie în plan comportamental;ț
-metode educa ionale adaptate ADHD;ț
-consiliere familială i individuală.ș
Cadrele didactice  :

- trebuie să aplice tehnici de management comportamental;
- să creeze un mediu structurat de tehnici şi sarcini de lucru;
- să asigure elevului condiţii optime în clasă ( de exemplu un loc preferen ial );ț
- să înveţe să aplice sistemul de întăriri, cum ar fi sistemul de puncte sau economia de jetoane, care au

ca scop întărirea comportamentelor dezirabile şi reducerea celor indezirabile;
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- utilizarea  unui  sistem  periodic  (  în  prima  etapă  zilnic  )  de  notare  a  progresului  la  nivel
comportamental pe care să -l comunice atât copilului cât şi părintelui.
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PARTENERIAT EDUCA IONALȚ
”CRĂCIUN CU ZÂMBET DE COPIL”

-Activitate de voluntariat-
DAMIAN DANIELA

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea

Motto:
”Nu există nimic mai puternic decât inima unui voluntar!”

ARGUMENT

Voluntariatul este o activitate de interes public desfă urată din proprie ini iativă i poate fiș ț ș
considerat un mod activ de a participa la via a comunitară, care izvoră te din educa ia social.ț ș ț

Personalitatea viitorului adult este determinată în mare măsură de coală i de familie, deș ș
modul în care copilul este educat i format.ș

Învă ământul  modern  promovează  o  metodologie  axată  pe  ac iunea,  pe  promovareaț ț
metodelor interactive care să solicite mecanismele inteligen ei, ale imagina iei i creativită ii.ț ț ș ț

Sărbătorile de iarnă sunt un prilej  de bucurie pentru fiecare copil.  Împărtăşim darul divin
împreună cu cei  apropiaţi  nouă,  cu familia,  cu prieteni.  Ne oferim bucurie  unii  altora,  momente
împreună, zâmbete şi vorbă caldă. În aceste zile nimeni nu este uitat. Iisus prin Înviere ne-a arătat că
trebuie să oferim din suflet lumină fără a cere nimic în schimb. 

De aceea în această  Perioadă Sfântă nici  un suflet  nu trebuie să se simtă trist  sau singur
pentru că prin iubire  ne oferă singura cale  reală  de bucurie  spirituală,  de înălţare  sufletească  de
apropiere a umanului concret de divinul spiritual. 

Realitatea socială în care trăim, prezintă  o paletă întreagă de situaţii  în care oamenii,  din
diferite medii sociale, nu pot oferi copiilor, strictul necesar pentru un trai decent i educa ie. ș ț

Scopul proiectului: 
Sprijin umanitar şi spiritual al unei categorii defavorizate de copii şi formarea spiritului civic

şi a abilităţii de voluntariat a elevilor.
Grup ţintă: 
Elevii claselor IX B i X C de la Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea ș
Cadrele didactice i părin ii elevilor liceeni.ș ț
Beneficiari: Elevii claselor Grupa  0 i clasa I, clasa a III-a  de la Şcoala Gimnazială Valeaș

Nucarilor,  
Perioada desfăşurării proiectului:   decembrie 2021

Obiective specifice
 Con tientizarea i responsabilizarea elevilor la nivelul comunită ii locale prin implicarea activă iș ș ț ș

directă,
 Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate i de toleran ă fa ă de grupurile sociale dezavantajate,ș ț ț
 Familiarizarea elevilor cu specificul ac iunilor de voluntariat,ț
 Con tientizarea afectivită ii de grup ca suport al prieteniei i dovedirea unui compartiment asertiv.ș ț ș

Desfăşurarea activităţilor
 Mobilizarea i implicarea elevilor de ciclu primar spre realizarea unor scrisori personale adresate luiș

Mo  Crăciun în spiritul Sărbătorilor de iarnă.ș
 Mobilizarea  i  implicarea  elevilor  liceeni  pentru  îndeplinirea  dorin elor  celor  mici  (în  limiteleș ț

posibile).
 Deplasarea elevilor i cadrelor didactice implicate la coala Gimnazială din Valea Nucarilor.ș Ș
 Interac iunea celor două grupuri, în atmosferă de sărbătoareț

Oportunită i:ț
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Pentru elevi:
-Cultivarea i exersarea competen elor de leadershipș ț
-În elegerea problemelor sociale din comunitatea ruralăț
-Cultivarea sentimentului de a fi util
-Gestionarea de calitate a timpului util
-Formarea unor deprinderi utile
Pentru profesori:
-Con tientizarea unor noi dimensiuni educa ionaleș ț
-Implicarea în organizarea i derularea unor activită i cu caracter non formalș ț
-Posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educa ieiț
Sustenabilitatea:

Această ac iune de voluntariat vine ca răspuns la principalele nevoi pe care le au copiii dinț
zonele  rurale.  Voluntariatul  se na te  în  inima fiecăruia,  nu în  vreun statut  de organiza ie  sau înș ț
discu ii mediatizate. Învă ăm că ingredientele principale în ac iunile de voluntariat nu sunt nici banii,ț ț ț
nici numărul de oameni implica i, ci pasiunea i dăruirea cu care cei ce vor să dăruiască din timpulț ș
lor, vor să- i pună în valoare abilită ile i cuno tin ele lor, fără să a tepte nimic în schimb.ș ț ș ș ț ș
Evaluarea:
-Feedback-ul primit de la beneficiari.
-Feedback-ul voluntarilor materializat într-un Jurnal al voluntarului.
-Popularizarea activită ii pe site-ul colii i pe re elele de socializare.ț ș ș ț

Proiectul a debutat cu implicarea cadrelor didactice de la coala Valea Nucarilor. Elevii au Ș
fost încuraja i să-i scrie lui Mo  Crăciun câteva rânduri. Scrisorile au ajuns la elevii i cadrele ț ș ș
didactice de la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil”.Pentru fiecare scrisoare, au fost achizi ionate, în ț
limita posibilită ilor i dorin elor copiilor, echipament sportive, ghete, rechizite, jucării i dulciuri.ț ș ț ș

Ma inile personale au transportat cadourile elevilor defavoriza i din mediul rural i printr-o ș ț ș
activitate emo ionantă în pr”prezen a” Mo ului au primit darurile.ț ț ș
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PARTENERIAT EDUCA IONALȚ
„CUNOA TERE, BUNĂTATE, FANTEZIE I TALENT”Ș Ș

 Prof.înv.pre c.: Grosu Stelaș
Grădini a nr. 232, Bucure tiț ș

Motto:
                                                                                                       „  A-ţi  învăţa  copiii  să  facă bine,

                                             înseamnă a le lăsa moştenirea cea                                                                                                                                         
                                               mai preţioasă „                

                                                              Montegazza 
I. ARGUMENT

Dacă  vom avea  grijă  de  batrâni,  care  sunt  ai  nostri,  ai  tuturor,  atunci  copiii  nostri  vor  fi  buni,
sensibili  ,umani i  vor aprecia întelepciunea poporului român; copiii  nostri  vor zburda prin iarba frageda,ș
păsările se vor înalta spre cerul senin, pe tii vor mai înota în apele limpezi si ……va  FI   IUBIREș  !
       Prin acest proiect ne-am propus  să lărgim sfera de cunoa tere umana, copiii să trăiască în rela ie cu ceiș ț
din jur, să- i dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vie ii unor persoane singure, bolnave sauș ț
abandonate, stabilirea unei pun i de legătură între cele doua medii diferite i adaptarea comportamentului laț ș
cerin ele grupului cu care vin in contact.ț
     Ajutorarea i protejarea bătrânilor este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea: adul i i copii.ș ț ș
Vrem să aducem un zâmbet pe fe ele acestor «ț  trecatori prin via aă», să fim nepo ii pe care i i-ar fi dorit, să leț ț ș
deschidem u a de Crăciun, de Pa te,  să le aducem un strop de bucurie prin cantecele, poeziile si dansurileș ș
noastre.
   
II.     DESCRIEREA PROIECTULUI:

SCOPUL PROIECTULUI: dezvoltarea sentimentelor de dragoste, pre uire i respect pentru  persoanele înț ș
vârstă.

OBIECTIVE SPECIFICE: 
A. Privind copiii implica i în proiecteț

●Dezvoltarea  liberă,  integrală  i  armonioasă  a  personalită ii  copilului  în  func ie  de  ritmul  propriu  i  deș ț ț ș
trebuin ele sale, sprijinind formarea autonomă i creative a acestuia.ț ș
●Dezvoltarea capacită ii de a interac iona cu al i copii, cu adul i i cu mediul natural i social pentru a dobândiț ț ț ț ș ș
cuno tin e, deprinderi, atitudini î conduit noi.ș ț ș
●Stimularea imagina iei i creativită ii.ț ș ț
●Sensibilizarea pre colarilor cu privire la probleme sociale.ș
●Încurajarea exprimării sentimentelor prin intermediul artei: desen, picture, muzică, dans, poezie.

B. Privind părin ii i ceilal i parteneri educa ionali : ț ș ț ț
● Con tientizarea părin ilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor, în perspectiva dezvoltăriiș ț
spiritului de comunicare. 
● Implicarea acestora în ac iunile promovate de grădini ă pentru crearea unui mediu social i familial pozitiv,ț ț ș
sănătos. 
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C. Privind cadrele didactice : 
● Cunoa terea  particularită ilor  copiilor  i  înclina iile  acestora  pentru  descoperirea  i  promovarea  de  noiș ț ș ț ș
talente. 
● Promovarea activită ilor propuse în proiect i solicitarea sprijinului acestora sub diverse forme. ț ș
● Încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educa ional propice care să favorizeze dezvoltareaț
fizică, psihică, morală, socială, afectivă, spirituală, cognitivă i culturală a tuturor copiilor.ș

GRUPUL INTĂ:Ț  Copiii de la grupa mijlocie 2 
– Grădini a nr. 232ț

 
 BENEFICIARI INDIRECTI:

 părin ii;ț
 grădini a;ț
 comunitatea locală

RESURSE UMANE:
 copiii, cadrele didactice
 părin ii copiilorț
 bătrânii din căminul „Amici pentru bunici”

BUGETUL PROIECTULUI:
 sponsorizări din partea părin ilorț

 MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI DISEMINAREA PROIECTULUI vor fi realizate prin: 
● promovarea proiectului în grădini ă i comunitate ; ț ș
● pagina facebook a grădiniţei; 
● CD-uri cu fotografii i filmări ; ș
● realizarea portofoliului proiectului;
● evaluarea impactului pe care l-a avut proiectul în rândul copiilor, părin ilor. ț

FEEDBACK-UL ROIECTULUI
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
●  a  dezvoltat  la  copii  abilită ile  de  lucru  în  echipă  iț ș
capacitatea de asumare a responsabilită ilor ; ț
● a  antrenat  copiii  în  invă area  prin  cooperare,  a  dezvoltatț
rela iile copil-copil, copil-adult ; ț
● le-a oferit copiilor posibilitatea de a lua decizii, transferând
în contexte educa ionale noi achizi iiț ț

●  lipsa  mijloacelor  de  transport
necesare deplasării în vizite;
● lipsa fondurilor necesare derulării
proiectului;

PROGRAM DE ACTIVITĂ IȚ

Nr.
Crt.

Perioada Denumirea
activită iiț

Con inutul activită iiț ț Locul de desfă urareș

1. Noiembrie-
decembrie

„Făurătorii  de
bucurii”

Activităţi  de  confecţionare  a  unor
daruri şi  podoabe pentru bradul de

Sălile de clasa
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Crăciun  împreună  cu  copiii  şi
părinţii

2. Decembrie ’’Primiti  cu
colindul?’’

Întâlnire pentru înmânarea darurilor
şi a pachetelor

Căminul de bătrâni

3.  Martie ’’Vestitorii
primaverii’’
Daruim
martisoare  si
felicitari

Vizita la caminul de batrani Căminul de bătrâni

4. Aprilie  „Iată ce pot face
două  mâini
dibace...”

Activitate  practică  pentru
confecţionarea  unor  podoabe  de
Paşte.

Sălile de clasă

5. Aprilie „Soseşte
iepuraşul”

Vizită  la  azilul  de  batrâni  cu
înmânarea pachetelor pregătite.

Căminul de bătrâni.
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PROIECT DE PARTENERIAT
Voluntar în şcoala mea

prof. Laura Sălăgean
Liceul Tehnologic ”Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş

Între păr ile:ț
Liceul Tehnologic ”Traian Vuia”                                                                       Crucea Ro ieș
Tău ii Măgherău - Maramure                                                                          Baia Mare – Maramureț ș ș ș

             Prezentul acord are în vedere derularea unor activităţi cu tema:
                                                                                ” Să învă ăm no iunile elementare de prim ajutor”ț ț

Obliga iile păr ilor:ț ț
- Institu ia organizatoare – ț se obligă să participe nemijlocit i să respecte calendarul desfă urării activită ilor; ș ș ț

să asigure popularizarea proiectului în rândul elevilor; să comunice în timp util orice modificare apărută în 
derularea activită ilor.ț

- Institu ia parteneră – ț se obligă să participe  nemijlocit i să respecte calendarul desfă urării activită ilor; să ș ș ț
asigure cadrul desfă urării activită ilor i asisten a de specialitate conform tematicilor; să comunice în timp ș ț ș ț
util orice modificare apărută în derularea activită ilor.ț

Durata acordului: anul colar 2021-2022ș
Titlul proiectului:   

Voluntar în şcoala mea
                    ” Să învă ăm no iunile elementare de prim ajutor”ț ț

Argument:
În cadrul acestui proiect dorim să demonstrăm elevilor implica i necesitatea cunoa terii măsurilor ț ș

elementare de acordare a primului ajutor care, la un moment dat, pot contribui la salvarea unei vie i. Se ştie ț
deja că primele momente de la producerea unui accident şi până la sosirea paramedicilor la faţa locului, poate 
fi uneori esenţială pentru persoana accidentată.

Elevii vor fi instruiţi să folosească obiectele care le sunt la îndemână pentru a suplini lipsa unui kit de 
prim-ajutor, ceea ce înseamnă că vor putea face faţă multor situaţii. De asemenea se va insista asupra 
importanţei modului de colectare a datelor şi a informaţiilor cu privire la ceea ce s-a întâmplat, informaţii care 
vor fi transmise ulterior serviciilor de urgenţă şi vor ajuta de asemenea la economisirea timpului. 

Unul dintre cele mai importante lucruri este faptul că elevii vor fi învăţaţi să acorde o atenţie sporită 
propriei siguranţe, pentru că atîta timp cât ei sunt sănătoşi şi în siguranţă, îi vor putea ajuta şi pe cei din jur. 

Deprinderile privind acordarea primului ajutor joacă un rol foarte important în via a fiecăruia dintre ț
noi, deoarece, datorită lor vom fi pregăti i pentru o multitudine de situa ii, fiind capabili să intervenim rapid, ț ț
corect i eficient. ș
Grupul intă:  ț Elevi din clasele a VII- a i a VIII-a din Liceul Tehnologic ” Traian Vuia” Tău ii Măgherăuș ț ș
Scopul proiectului: Informarea i educarea elevilor cu privire la  acordarea primului ajutor.  ș
Obiective:

 Însu irea cuno tin elor de bază i a deprinderilor practice pentru acordarea primului ajutor;ș ș ț ș
 Încurajarea elevilor să participe la ac iunile de voluntariat alături de Crucea Rosie;ț
 Dezvoltarea sentimentului solidarită ii umane, fa ă de cei afla i în suferin ă;ț ț ț ț
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Resurse umane : 25 elevi din clasele a VII-a i a VIII-a ș
    profesori
    voluntari Crucea Roşie,  Baia Mare

Resurse materiale: trusa de acordare a primului ajutor; 
   obiecte de îmbrăcăminte - fulare, eşarfe etc. 

Rezultate a teptate:ș
- Dobândirea  de cuno tin e în vederea acordării primului ajutor.ș ț
- Aplicarea cuno tin elor învă ate în practică;ș ț ț

Evaluarea proiectului:
- Realizarea i publicarea în revista colii a unui articol;ș ș
- Realizarea unui filmule  cu imagini surprinse în timpul activită ilor.ț ț

ACTIVITĂ IȚ
Nr.
Ctr.

Titlul activită iiț Locul de desfă urareș Perioada desfă urăriiș

1. Primii pa i in acordareaș
primului ajutor.

Lic. Teh. ” Traian Vuia” 14. X. 2021

2. Primul meu bandaj Lic. Teh. ” Traian Vuia” 17. II. 2022

3. Resuscitarea - o nouă
ansă la via ăș ț

Sediul Crucii Ro ii din Baiaș
Mare

1. V. 2022
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COALA GIMNAZIALĂ NR 1 MÂRZĂNE TI, JUDE UL TELEORMANȘ Ș Ț
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONAL  JUDE EAN                                                     Ț Ț

" ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ!"

Motto: „Drumul către casa unui prieten nu este niciodată lung.” (Proverb danez)
AN COLAR 2020-2021Ș

INITIATOR SI COORDONATOR al  PROIECTULUI: 
CHIRESCU LOREDANA  

Inspectoratul colar Jude ean                                      Ș ț
Jud. Teleorman                                                              
                                                                                                                                         

1. Prof. STANCU IULIANA    -  Inspector colar General                                          Ș
2. Iliescu Eliza-Inspector colar General Adjunct Ș
3. Vîjă Ramona Daniela -Inspector colar General AdjunctȘ
4. Vilae Flori Lumini aț - Inspector şcolar - limba şi literatura română
5. Dinu Mariana- Inspector şcolar - învăţământ primar
6. Ghenu Dorina-Inspector şcolar - educa ie timpurieț
7. Dobrică Cristinela -Inspector şcolar - proiecte educaţionale, învăţământ 

                          particular i alternative educaţionaleș
8. tefan FlorinȘ -Inspector şcolar - educaţie permanentă
9. Alexe Alina-Inspector şcolar - fizică, chimie, biologie
10.  Marioara Adrian -Inspector şcolar - reţea şcolară, plan şcolarizare
11. Ionescu Floren a- ț Inspector şcolar - informatică

coala Gimnazială Nr. 1 Mârzăne ti      Ș ș
1.Director, Prof. Chirescu Loredana
2. Prof. Înv. Primar, MIRANCEA GEORGIANA

coala Gimnazială Nr.4Ș                                 Liceul Teoretic "Marin Preda" 
Turnu Măgurele, jud. Teleorman                     Turnu Măgurele, jud. Teleorman
      
1.Director, Prof. Silimon Emanuel                 1.  Director,   Prof. Manea Tudor                        
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A. REZUMATUL PROIECTULUI 
a. Activită ile propuse se încadrează în categoria proiectelor de tip social.ț
b. Număr de elevi implica i: 180ț
c. Activită i propuse:ț
  – Întâlnirea cadrelor didactice implicate în proiect.
  – “Micii gastronomi”- expoziţie cu produse culinare în fiecare unitate şcoală implicată;
 – “Dăruind, suntem mai buni” – activitate de voluntariat
  – “Buni la suflet,  buni la carte!”- concurs de cultură generală în fiecare şcoală implicată –

clasament general;

B. PREZENTAREA PROIECTULUI

Argument justificare, context 

Şcoala, prin destinaţia şi rolul său, asigură cadrul adecvat în care se desfăşoară un complex de
formare a elevilor, atât sub aspect instructiv, cât şi sub aspect educativ. Ea este un factor important
care contribuie la dezvoltarea personalităţii umane. Şi totuşi, oricât de bine ar fi organizate şi oricât
de bogate sunt conţinuturile  disciplinelor  de învăţământ,  de foarte multe  ori  nu se poate  acoperi
nevoia de explorare, investigare, creativitate a copiilor. Ei sunt dornici să se implice în activităţi, în
care să se simtă importanţi,  să se manifeste liber, să-şi arate talentele,  să-şi satisfacă dorinţele şi
curiozităţile. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.            

Iată câteva din motivele pentru care considerăm că şcoala trebuie să acorde atenţie timpului
liber al copiilor. Ne revine obligaţia de a organiza activităţi extracurriculare de calitate, care să-i
implice activ pe copii, să-i provoace la căutări, cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste
activităţi să acopere cât mai multe domenii, cât mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să
ducă la dezvoltarea personalităţii lor, sub toate aspectele. 

Prin acest proiect dorim să dezvoltăm capacităţi de comunicare şi interrelaţionare între elevi,
să arătăm copiilor că ei toţi, indiferent de religie sau rasă, doresc să se joace, să înveţe, să se bucure
de tot ce-i înconjoară şi o pot face într-o relaţie de prietenie, de respect şi întrajutorare reciprocă, într-
un climat de stabilitate şi de bună înţelegere.

 Obiectivul general /scopul:

Dezvoltarea  componentelor  de  comunicare  interpersonală  prin  cunoa terea  reciprocă  aș
grupurilor de elevi din colile partenere şi interrelaţionarea cu persoane din medii defavorizate.ș

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Stabilirea unor relaţii de prietenie, abordând diferite metode de comunicare;
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- Dobândirea sentimentului de înţelegere şi respect faţă de oameni aflaţi in dificultate;
- Dezvoltarea unor atitudini pozitive;
- Cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii de sine;    
- Stimularea creativităţii copiilor;
-  Stimularea  şi  promovarea  capacităţilor  creatoare  ale  elevilor  prin  organizarea  de  expoziţii  şi
concursuri;
- Realizarea schimbului de experienţă didactică între cadrele didactice.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:
180 elevi din învă ământul primar/gimnazial  din colile implicate;ț ș
15 cadre didactice;
100 de părin i.ț

 Durata proiectului 
iunie 2021 / iulie 2021

 Descrierea activităţilor 
a. Activitatea nr. 1 

            b. Titlul activităţii: „Să facem cunoştinţă!”
c. Data/perioada de desfăşurare: iunie 2021 

d. Participanţi: cadrele didactice implicate
e. Descrierea activită iiț
Întâlnirea cadrelor didactice, stabilirea titlului proiectului şi a activităţilor ce se vor desfăşura

în fiecare lună şi stabilirea sarcinilor de lucru. 
f. Beneficiari: cadrele didactice partenere

            g. Modalităţi de evaluare: chestionar

a. Activitatea nr. 2
b. Titlul activităţii: „Micii gastronomi”;

c. Data/perioada de desfăşurare:iunie 2021; 
d. Locul desfăşurării: în fiecare şcoală implicată;
e. Participanţi: (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc):  15 cadre didactice,
180 elevi, 100 părin i, reprezentan i ai comunită ii etc.ț ț ț
f. Descrierea activită ii :ț

 În fiecare şcoală implicată se va lucra pe grupe, elevii având sarcina de a prepara diferite
produse culinare.
g. Responsabili: cadrele didactice implicate;

h. Beneficiari: elevii şcolilor implicate;
i. Modalităţi de evaluare: expoziţie cu vânzare , album de fotografii;

a. Activitatea nr. 3
b. Titlul activităţii: „Dăruind, suntem mai buni.”
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c. Data/perioada de desfăşurare: iulie 2021; 
d. Locul desfăşurării: colile implicateș
e. Participanţi: (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc):  15 cadre didactice,
180 elevi, 100 părin i, reprezentan i ai comunită ii etc.ț ț ț
f. Descrierea activită ii: ț

Şcolile partenere din celelalte judeţe trimit către şcoala iniţiatoare colete cu hăinuţe şi jucării,
şcolile pregătesc coşuri cu produse tradiţionale.

h. Beneficiari: copiii şi bătrânii instituţiilor partenere.
i. Modalităţi de evaluare: album de fotografii

a. Activitatea nr. 4
b. Titlul activităţii: „Buni la suflet, buni la carte!”- concurs de cultură generală

c. Data/perioada de desfăşurare: iulie 2021; 
d. Locul desfăşurării: în fiecare şcoală implicată
e. Participanţi: (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc):  15 cadre didactice,
180 elevi.
f. Descrierea activită ii: ț

Fiecare şcoală propune o variantă  pentru fiecare disciplină implicată  ( Limba i literaturaș
română, Matematică, Ştiinţe ale naturii, Muzică i mi care).ș ș

h. Beneficiari: elevii şcolilor implicate
i. Modalităţi de evaluare: clasament general pe baza punctajului obţinut.

 Descrierea  rezultatelor aşteptate  ca  urmare  a  implementării  proiectului,  precum  i  aș
metodelor de evaluare a acestor rezultate 
R1: expoziţie cu produsele realizate de elevi;
R2: DVD-uri cu elemente culturale prezentate de elevi la fiecare activitate;
R3: materiale informative specifice obiectivelor proiectului;
R4: albume cu fotografii.

Evaluarea şi indicatorii de evaluare ai proiectului
- întâlniri de lucru;
- rapoarte periodice asupra planificării şi desfăşurării fiecărei activităţi, precum şi indicatori

privind numărul de participanţi/activitate.
Monitorizarea se va face pe activităţi urmărind modificările în implementarea activităţilor sau

dacă planul de lucru trebuie modificat.
Evaluarea va stabili raportul între ce s-a propus şi ce s-a realizat pentru constatarea „valorii

adăugate”.

Beneficiari direcţi: elevii participanţi la activităţi, cadrele didactice implicate în proiect, 
Beneficiari  indirecţi:copiii  şi  bătrânii  din  instituţii/comunită i,  părinţi,  reprezentanţi  aiț
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comunităţii locale.

Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare 
-crearea unui blog şi mediatizarea proiectului pe facebook, www.didactic.ro;
-materiale informative, pliante distribuite în şcoli şi în comunitate;
-seminar de diseminare la nivelul fiecărei şcoli partenere, la nivelul comisiei metodice.
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ  

SUFLET PENTRU SUFLET

Profesor Grivincă Oana Cristina

coala Gimnazială “Carmen Sylva” Ia iȘ ș

Participanti: elevi i profesori pentru învă ământul primar de la coala: ___________________ș ț ș

Beneficiari: elevi ai claselor primare de la școlile _____________________________________

Argument

Îi învăţăm pe copiii noştri să fie curaţi, respectuoşi, politicoşi, să-şi asculte dascălul şi părinţii, să fie atenţi
când traversează strada, să nu mintă etc. Cu adevărat, însă, foarte rar ne gândim cum să-i învăţăm să fie generoşi,
să dăruiască. Ştim că de sărbători, spiritul caritabil se manifestă mai puternic, dar lectia de generozitate este mai
complicată şi adună în ea o seamă de exigenţe mult mai diverse şi mai profunde decât pare la prima vedere. Ea
înseamnă darul făcut fără ostentaţie din puţinul pe care îl avem, timpul petrecut cu cei care au nevoie de noi,
cuvinte de încurajare pentru cei împovăraţi.

Lecţia de generozitate înseamnă să fim atenţi  la cei din jur,  să-i  ascultăm, să le respectăm nevoile,
dorinţele, visurile. Ea trebuie să-l înveţe pe copil ca atunci când dăruieşte să nu judece, să nu pună etichete, să nu
acuze. Să nu promită, dacă nu se poate ţine de cuvânt, să nu nască iluzii, atunci când nu poate oferi nimic.

Elevii trebuie să înţeleagă că generozitatea nu se reduce doar la o vizită la un centru pentru copii sau
bătrâni. Ea trebuie să devină o permanenţă a vieţii noastre. Dar pentru a se realiza acest lucru este nevoie de
lecţii de generozitate. Şi aici intervine, alături de familie, şcoala a cărei menire este nu doar de a instrui, ci şi de
a forma caractere. 

Scopul proiectului: 

Promovarea unei cetăţenii active, valorificarea spiritului caritabil al elevilor şi al parintilor, stimularea
elevilor pentru voluntariat, oferirea unui ajutor material şi sprijin moral celor cu probleme, crearea de legături
între copii, elevii din echipă, sensibilizarea opiniei publice faţă de acţiunile de solidarizare, creşterea gradului de
sensibilizare a comunităţii locale cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului.

Obiectivele proiectului: 

-  Popularizarea unor exemple de bune practici;

-  Cultivarea empatiei cu semenii aflaţi  în nevoie şi  a unui comportament social care plasează voluntariatul
printre căile pe care elevii le propun pentru soluţionarea provocărilor cu care lumea contemporană se confruntă;

-  Reducerea abandonului şcolar prin susţinere materială şi morală; 
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-  Oferirea de exemple de petrecere a timpului liber în mod plăcut si totodată folositor. 
Rezultate a teptate : ș

- Cre terea încrederii în sineș
- Formarea sim ului civicț
- Responsabilizarea elevilor i cadrelor didactice prin implicarea în ac iuni de voluntariatș ț
- Promovarea imaginii colii în comunitateș
- Întărirea parteneriatului cu alte institu ii colareț ș

Modalită i de monitorizare i evaluare :ț ș

- Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice
- Procese- verbale încheiate în urma desfă urării activită ilorș ț
- Diseminarea rezultatelor în intalnirile cu colegii sau in sedintele cu părin iiț

Impactul proiectului

- Îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale
- Întelegerea scopului voluntariatului
- Crearea unor stări de bine prin implicarea în gesturi de caritate

Modalită i de realizare:ț

- Echipa de proiect  comună  va  realiza  materialele   publicitare  (pliante  ,  post-ituri)  pentru  promovarea
proiectului ce vor fi afi ate în colile implicateș ș

Produse ale proiectului: 
- desene, felicitări, mesaje video, cadouri (rechizite, căr i, jucării, dulciuri)ț

Activităţile din cadrul proiectului 

Durata proiectului: octombrie – iunie (an scolar)

coala organizatoare:Ș

colile partenere:Ș

Descrierea activităţilor:

Nr. 
Crt.

Titlul activitatii Perioada Participanti Modalită i de ț
realizare

Coordonatori

1. Mediatizarea proiectului Octombrie
Martie
Mai

Elevii claselor 
primare, părin iiț

Sedin e cu ț
părin iiț
Comisii 
metodice

Cadrele 
didactice 
implicate
Consilierul 
colarș

Directorii de 
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coalăș
2. Stabilirea modului de 

realizare a activită ii, ț
respectând normele 
reglementate de DSP si ISJ 
pe timpul pandemiei cu 
SARS cov 19.

Decembri
e
Aprilie
Mai

Elevii 
participan iț

Discutii
Mesaje de 
informare

Cadrele 
didactice 
implicate
Consilierul 
scolar
Directorii de 
scoală

3. Organizarea colectivelor – 
împăr irea ț
sarcinilor/stabilirea tipului 
de cadou si sugestii de 
con inutț

Decembri
e
Aprilie
Mai

elevii întâlniri Cadrele 
didactice 
implicate

4. Selectarea/sortarea 
materialelor: felicitări, 
mesaje 
audio-video/pache ele ț
cadou

Decembri
e
Aprilie
Mai

elevii Intâlniri Cadrele 
didactice 
implicate

5. Stabilirea datelor/zilelor 
pentru trimiterea  darurilor 
prin intermediul po tei ș
electronice/deplasare catre 
scolile beneficiare

Decembri
e
Aprilie
Mai

Elevii i părin iiș ț Mesaje de 
informare

Cadrele 
didactice 
implicate

6. Organizarea activită ilor de ț
diseminare a proiectului

Craciun
Pa teș
Ziua 
copilului

elevii, părin ii, ț
înva ătorul ț
clasei

Sedin e cu ț
părin iiț
Comisii 
metodice

Cadrele 
didactice 
implicate
Consilierul 
colarș

Directorii de 
coalăș

Echipa managerială de la scoala organizatoare: Organizatorii proiectului,
Echipa managerială de la scolile partenere:

(nume + semnături)
(nume + semnături + stampile)

DĂ SENS LUCRURILOR CARE CONTEAZĂ, CARE- I FAC VIA A MAI FRUMOASĂ!Ț Ț

IMPLICĂ-TE  DACĂ- I PASĂ!Ț
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PARTENERIAT EDUCA IONAL CU CRUCEA RO IE BRA OVȚ Ș Ș
 Prof. S rghie Ralucaȃ

C.N. Dr. I Me otă Bra ovș ș

n anul colar 2018-2019 am derulat proiectul educa ionalȊ ș ț  mpreună pentru via ă i sănătateȊ ț ș  n parteneriat cuȋ

Crucea Ro ie Bra ov. Proiectul a fost aprobat de ISJ Bra ov. ș ș ș

Activitatea principală din cadrul proiectului a fost de cultivare a unei  atitudini conştiente faţă de  importan aț

cunoa terii tehnicilor de Prim Ajutor, care sunt esen iale în cazul unor situa ii neprevăzute. Astfel, orice persoanăș ț ț

are posibilitatea de a învă a să acorde Primul Ajutor i să salveze vie i, punând accent pe capacitatea comunită ilorț ș ț ț

vulnerabile în acordarea Primului Ajutor. 

Proiectul  a vizat  un număr de aproximativ 390 elevi  din ciclul  liceal  i  gimnazial  i  un număr de 15 cadreș ș

didactice de la CN DR. I. Me otă;ș

a. Beneficiarii direcţi i indirec i au fost elevii, cadrele didactice, comunitatea locală;ș ț

b. Activităţi propuse, în ordinea în care s-au desfăşurat:

1. ncheierea unui parteneriat educa ional cu Crucea Ro ie Filiala Bra ov;Ȋ ț ș ș

2. Desemnarea persoanelor de contact;

3. Desemnarea grupelor de beneficiari direc i ai proiectului;ț

4. Desfăşurarea unor ateliere cu voluntarii Crucii Roşii Bra ov în şcoală, în cadrul cărora elevii vor nvă a cum săș ȋ ț

acorde primul ajutor;

5. Cunoaşterea de către elevi a activităţii şi importanţei Crucii Roşii Române;

6. Realizarea, în cursul orelor de dirigen ie, a educaţiei sanitare, prin prezentarea regulilor de igienă, cunoaştereaț

factorilor de risc şi prevenirea bolilor;

7. Acţiuni de educaţie sanitară prin răspândirea de broşuri, pliante, afişe în scopul cunoaşterii şi respectării normelor

de igienă şi prevenirea unor boli;

8. Pregătirea unui echipaj de elevi ,,Sanitarii Pricepuţi’’ şi participarea la   concursurile organizate de Crucea Roşie;

9. Diseminarea activită ilor;ț

c. Descrierea activităţii principale;

Via a  unei  persoane  accidentate  depinde,  ntr-o  mare  masură,  de  momentul  acordării  primului  ajutor  i  deț ȋ ș

priceperea celui care intervine primul la locul accidentului. Activitatea principală din acest proiect a avut n primȋ
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plan educarea elevilor din CN Mesota n vederea acordării primului ajutor. Primul ajutor de bază este doar unȋ

ajutor  temporar  acordat  n  caz  de  urgen ă  pentru  salvarea  vie ii,  prevenirea  unor  complica ii  ulterioare  iȋ ț ț ț ș

ameliorarea suferin elor p nă n momentul n care un serviciu medical adecvat poate să intervină.ț ȃ ȋ ȋ

d. Impactul educativ estimat asupra grupului intă.ț

Abordarea ac iunilor de voluntariat la nivelul institu iei construie te în plan social o anumită atitudine a oamenilorț ț ș

fa ă de oameni, construie te rela ii i aduce comunitatea laolaltă. Elevii au nvă at să acorde primul ajutor n cazț ș ț ș ȋ ț ȋ

de urgen ă. Totodată ei au fost informa i i sensibiliza i ț ț ș ț cu privire la riscurile generate de lipsa educa iei sanitare iț ș

a regulilor de igienă. 

Scopul acestui proiect a fost de a promova valorile morale, principiile pe care se bazează via a unei societă i iț ț ș

anume: ajutorarea aproapelui, altruismul, facerea de bine, eliminarea egoismului, stimularea implicării n ac iuniȋ ț

de voluntariat, depă irea barierelor legate de cultură, etnie, religie.ș

Obiectivele specifice ale proiectului:

 O1. Cunoaşterea de către elevi a regulilor de acordare a primului ajutor în cazul unor accidente;

  O2. Respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi a normelor de igienă în şcoală şi societate;

 O3. Cunoaşterea de către elevi a activităţii şi importanţei Crucii Roşii Române; 

 O4. Dezvoltarea i îmbunătă irea unor calităţi precum toleran a, răbdarea şi devotamentul;ș ț ț

 O5. Dezvoltarea abilită ilor de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilită ilor.ț ț

Rezultate calitative i cantitative ca urmare a implementării proiectuluiș

Rezultatele calitative 

- acumularea de informa ii de către cei care fac parte din grupul intă stabilitț ț

- sporirea gradului de implicare a participan ilor la activită ile de acordare a primului ajutorț ț

- formarea unei mentalită i noi privind modul de abordare a problematicii specifice n domeniuț ȋ

- mbunătă irea capacită ii de reflexie i comunicareȋ ț ț ș

- ridicarea nivelului de performanţă prin exersarea abilităţilor individuale 

- îmbogăţirea experienţei elevilor şi a profesorilor participanţi în cadrul activităţilor 

Rezultate cantitative

- finalizarea activităţii prin oferirea de diplome şi popularizarea rezultatelor / talentelor deosebite prin intermediul
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mass-mediei

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

S-a urmărit:

- realizarea unui portofoliu al proiectului cu secven e i fotografii din activită i; ț ș ț

- desfăşurarea activităţilor cuprinse în proiect; 

- modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi în care reacţionează participanţii la proiect;

- modul în care sunt folosite resursele umane; 

- impactul implementării proiectului asupra grupului ţintă şi asupra colilor partenere (anticiparea schimbărilorș

produse ca urmare a derulării proiectului); 

- probleme care apar în implementarea proiectului;

- realizarea de sondaje de opinie şi interviuri

Indicatori de performanţă: 

CANTITATIVI:

- numărul de elevi implicaţi în proiect;

- numărul de elevi participanţi la fiecare activitate;

- numărul de activităţi realizate;

CALITATIVI:

- gradul de informare al beneficiarillor direcţi – chestionare 

- gradul de apreciere al activităţilor proiectului

 

Modalită i de asigurare a continuită ii /sustenabilită ii proiectului ț ț ț

Experienţa acumulată în timpul derulării proiectului ne va ajuta ca pe viitor sa dezvoltăm o atitudine pozitivă, 

pentru un stil de via ă sănătos, i vom avea cuno tin e n vederea acordării primului ajutor n caz de necesitate. ț ș ș ț ȋ ȋ

Pe viitor, ne propunem să atragem un număr cât mai mare de elevi care să participe la activităţile care se vor 

desfăşura începând cu anul şcolar următor.

De asemenea, ne propunem să realizăm un feedback coerent prin implicarea unui număr c t mai mare de elevi. ȃ

Activităţi de promovare  /  mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării  
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proiectului 

Publicarea proiectului:

- n anuarul coliiȋ ș

-  În presa locală şi pe site-ul şcolii; 

- Prezentarea punctelor-forte ale proiectului în şedinţele cu părinţii, în şedinţele comisiilor metodice la nivel local

şi judeţean; 

-  Participarea  cu  acest  proiect  la  simpozioane  locale,  naţionale,  internaţionale  care  vizează  parteneriatele

educaţionale.
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ

„POR I CĂTRE SUFLET Ț “

                                                                         Prof. Bidilică Alina

                    Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă   “Sfântul Nicolae” Câmpulung

COORDONATORI PROIECT: 
-Centrul colar de Educa ie Incluzivă“Sfântul Nicolae” CȘ ț âmpulung                                  
- Centrul de Zi ”Vladimir Ghika” Câmpulung
                                                                      
 PARTENERI ÎN PROIECT :
 - coala Gimnazială.”Oprea Iorgulescu” CâmpulungȘ
- coala Gimnazială” Sf. Iacob” CâmpulungȘ
- coala Gimnazială”Nanu Muscel” CâmpulungȘ
- Asocia ia Leolution Câmpulungț
- Primăria Municipiului Câmpulung

       ARGUMENT:

     Indiferent de problemele pe care le prezintă atât în procesul de învăţare şcolară, cât i în via a socială ș ț , fiecare
copil este unic şi are propria sa valoare . Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii, în general şi pentru
toţi copiii, în mod special, fără discriminare, subliniază faptul că nevoile fiecăruia sunt la fel de importante. Viaţa
socială a persoanelor cu nevoi speciale este de cele mai multe ori influenţată de etichete,  de reacţia celor
din  jur  sau  de  mediul  în  care  aceştia  trăiesc.
Comportamentul copiilor cu ces este influenţat de temperament, mediu familial, şcolar  sau social,  de  modul
în  care  sunt  trataţi.  Atunci   şi  acolo  unde  se  vor  simţi  acceptaţi  şi iubiţi, vor dezvolta comportamente
pozitive. Copiii  cu  nevoi  speciale  au  nevoie  de  acceptare,  înţelegere  i  afecţiune,  ei  doresc  compania  celorș
apropiaţi de vârsta lor sau de vârstă mai mare, au nevoie de sus inere i sprijin necondi ionat. ț ș ț

       Acest parteneriat sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze  relaţiile cu sine şi
cu ceilalţi. Prin derularea acestui proiect, ne dorim  să stabilim noi şi reale căi de comunicare între copiii speciali
i ceilal i copii din colile partenere. ș ț ș

Considerăm că relaţia de prieteneie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. Încă de la o vârsta şcolară
mică, copiii cu nevoi speciale, indiferent de tipul şi gradul deficienţei, au nevoie să înveţe să ia în considerare
punctul de vedere al altor copii, să facă schimb de idei şi să înţeleagă mai bine experienţele prietenilor lor.

      Dorin a noastră este aceea de a crea pun i de legătură între copii şi de a sprijini elevii cu cerin e educa ionaleț ț ț ț
speciale să facă un pas sigur spre integrarea colară i socială, cu ajutorul celor din jur, a celor implica i în proiectș ș ț
şi a voluntarilor.
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SCOPUL PROIECTULUI:

     Informarea,  cre terea  nivelului  de  empatie  i  sensibilizarea  membrilor  comunită ii  locale  (elevi,cadreș ș ț
didactice,simpli cetă eni) fa ă de problemele i necesită ile copiilor speciali i ale familiilor acestora. În acela iț ț ș ț ș ș
timp se  urmăre te  rș educerea  marginalizării  copiilor  cu  CES prin  încercarea   schimbării  atitudinii  elevilor  iș
cadrelor didactice din învatamantul de masă faţă de aceştia, precum si mijlocirea de către elevii din şcoala de
masă a unei bune integrări sociale a elevilor cu CES prin implicare in parteneriat, în diferite activitati extrascolare,
cu respectarea normelor în vigoare la acest moment.       
                                                                         
PERIOADA DERULĂRII  PROIECTULUI:

21 martie  2021  –  2 aprilie 2021                         

OBIECTIVE URMĂRITE:

        -Integrarea socială, stimularea mentală şi dezvoltarea abilităţilor copiilor cu nevoi speciale  prin diferite activităţi ;

 -Înţelegerea dimensiunii sentimentului de prietenie adevărată şi a criteriilor de apreciere  a ceea ce    presupune relaţia de
prietenie.

  -Cultivarea capacităţii de a comunica pe teme şi preocupări comune, de a-şi însuşi regulile unui dialog civilizat, bazat pe
respectarea partenerului de dialog .

 -Promovarea înţelegerii,toleranţei şi a receptivităţii faţă de calităţile şi defectele celorlalţi;

  -Stabilirea unor raporturi afective, pozitive între elevii  unităţilor şcolare partenere

-Încurajarea elevilor din învăţământul de masă şi a cadrelor didactice de a se dedica activităţilor de voluntariat
desfăşurate cu copii cu nevoi speciale şi în afara prezentului program partenerial, în scopul susţinerii procesului
de integrare socială şi dezvoltare educaţională.

GRUP ŢINTĂ:
- elevii  i  cadrele  didactice/terapeuţii  din unităţile  şcolare  organizatoare  şi  din unităţile  şcolare  partenere   înș
proiect.

ACTIVITĂ I DESFĂ URATEȚ Ș : 

1.”FII  I TU PRIETENUL UNUI COPIL SPECIAL!“Ș

    – Activitate de informare i con tientizare  a Autismului i a Sindromului Down. Prin ora  i prin unită ileș ș ș ș ș ț
partenere se vor pune la aviziere  afi e cu informa ii despre autism i Sindromul Down. De asemenea, colileș ț ș ș
partenere primesc CD-uri cu filmule e informative, care pot rula în sălile de clasă,într-o anume oră stabilită deț
cadrul didactic îndrumător. Cine dore te, este încurajat ca pe perioada derulării proiectului  să poarte în piept  oș
inimioară  albastră cu sloganul”  Sunt prietenul unui copil special” .
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     Aceste  activită i  se  vor  desfă ura  sub  coordonarea  profesorilor/  terapeu ilor  de  la  cele  două  unităţiț ș ț
organizatoare ,  prin colaborarea directă cu  consilierii  educativi  din unită ile colare partenere i  cu sprijinulț ș ș
voluntarilor de la Asocia ia Leolution Câmpulung.ț

2.”CUVINTE CARE ÎNFLORESC INIMI ”

     –Activitatea este  centrată pe relaţiile  afective şi  dezvoltarea empatiei intre elevii cu CES şi elevii unită ilorț
colare partenere in proiect. Pentru că în această perioadă copiii nu pot realiza activită i în grup, activitatea o să seș ț

desfă oare separat, în fiecare unitate şcolară în parte. ” Inimioara” copiilor speciali o să ajungă în fiecare unitateș
colară dar şi  la  intrarea in Primăria Municipiului  Câmpulung..  Elevii  claselor implicate în proiect,  ajutaţi  şiș

încurajaţi de profesori, transmit un gând, o încurajare, o urare către copii speciali  printr-un cuvânt scris pe o
floricică de hârtie colorată pe care o lipesc individual pe inima mare din holul colii.Şi oamenii din urbea noastră,ș
care păşesc in incinta primăriei sunt întâmpinaţi de voluntarii din cadrul Asocia iei  Leolution , care îi îndeamnăț
să transmită un gând sincer către copiii speciali. Astfel, inimioara o să devină multicoloră i veselă i cu siguran ăș ș ț
cuvintele scrise o să bucure sufletele copiilor cu CES, o să deschidă por i către sufletele lor, o să le întăreascăț
încrederea în propriile for e, o să le crească stima de sine i poate chiar o să-i facă să- i con tientizeze propriileț ș ș ș
emoţii şi trăiri.

3.CULORILE PRIETENIEI

- Activitate realizată sub forma unor ateliere de lucru organizate la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ”Sfântul
Nicolae” şi la Centrul de Zi” Vladimir Ghica”. Pe parcursul celor două săptămâni în care se derulează proiectul,
cele două unităţi organizează mai multe activităţi sub forma unor ateliere :

-  “Micul  dansator”  -  atelier  de  dans
-  “Bucătarul  priceput”  –  atelier  de  gătit
-  “Mânu e  pricepute”  -  atelier  de  pictură  i  abilitare  manualăț ș
-  “  Emo iile  mele”-  atelier  de  dezvoltare  personalăț
- “Sport i sănătate” – jocuri i mi care în aer liberș ș ș

       În cadrul atelierelor , participă echipe  de lucru mixte,  alcătuite din copii speciali i copii din şcolile de masă.ș
Activită ile se vor desfă ura cu un număr restrâns de copii (maxim 4), coordona i de un terapeut i un cadruț ș ț ș
didactic. 

FINALITĂŢI AŞTEPTATE: 

-dezvoltarea însuşirilor pozitive ale personalităţii copilului cu cerin e educa ionale specialeț ț

-formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur;

-formarea capacităţii copiilor de a coopera în cadrul unei activităţi, de a oferi şi de a primi sprijin;

-optimizarea personală ce permite fiecăruia să se autodescopere şi să se autocreeze prin întâlnirea cu celălalt;

-cultivarea sentimentului acceptării necondiţionate, al siguranţei şi al încrederii în sine;

-valorizarea copiilor cu dizabilităţi pentru a le induce sentimentul de utilitate;
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MEDIATIZAREA PROIECTULUI:

-pliante de informare la avizierul scolilor partenere , la avizierele i în punctele foarte populate din ora  i laș ș ș
sediul unităţilor organizatoare. 

 EVALUAREA REZULTATELOR:

-realizarea  unei  expozi ii  cu   lucrările   executate  de  copii  în  cadrul  atelierelor  de  lucruț
-prezentarea” inimioarelor înflorite”realizate de copiii din colile partenereș
-albume cu fotografii din timpul activită ilor dar i din timpul campaniei de informare i con tientizare.ț ș ș ș

  DISEMINAREA  REZULTATELOR:
-rezultatele proiectului si impresiile  despre experienţa trăită de copiii cu CES vor  fi cunoscute la nivelul intregii
comunită i prin intermediul presei i  televiziunii locale.ț ș
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Terapii alternative pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale

Profesor  Daniela  Dan
 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 36, Timişoara

Dreptul la educaţie egală pentru toţi, conform Drepturilor Fundamentale  ale  Omului  şi a celei de-a 20  
Conferinţă  Generala  UNESCO  afirmă dreptul persoanei  handicapate  de  a primi o educaţie conform  
aspiraţiilor sale.  Tinând  cont  de specificul naţional se  impune tot  mai  pregnant integrarea copiilor cu C.E.S. în 
viaţa comunităţii.
            Copilul cu dizabilităţi trebuie  considerat ca făcând parte din societate.  Nu-l putem ascunde, el nu are 
nevoie de mila noastră ci de ajutorul nostru, lăsându-l să crească alături de ceilalţi copii, făcând parte din 
societate. Se pare că două ar fi căile cele mai importante de urmat:
1. Pregătirea copiilor cu C.E.S. pentru a putea deveni parte integrantă a societăţii;
2. Pregătirea societăţii pentru a accepta persoanele cu cerinţe educative speciale.

Dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale este o adevărată provocare  atât pentru părinţi, cât şi pentru
specialiştii care studiază cauzele care determină aceste nevoi speciale. De-a lungul timpului s-au dezvoltat mai
multe tipuri de terapii care vin în sprijinul pacienţilor, terapii menite să contribuie la o dezvoltare armonioasă a
acestor persoane.  

Terapia prin artă este, în primul rând, o metodă eficientă de reconciliere a conflictelor emoţionale, de a
creşte constiinţa de sine, ajutându-i pe copii să se exprime fără să fie nevoie să folosească limbajul verbal şi să
depăşească barierele impuse de problemele lor psihice şi mentale. Terapia prin artă poate fi, de asemenea, utilizată
pentru evaluarea persoanelor individuale, a cuplurilor, a familiilor sau a grupurilor. Terapia este însă cu adevărat
eficientă mai ales în cazul copiilor care au dificultăţi de vorbire sau dificultăţi emoţionale care îi impiedică să
vorbească despre spaimele lor interioare. 

Legatura dintre artă şi sănătatea mentală a fost recunoscută ştiintific spre sfârşitul secolului al XIX-lea

şi  începutul  secolului  al  XX-lea.  Cartea  lui  Prinzhorn,  Artistry  of  the  Mentally  Ill  (Arta  bolnavilor  psihic),
publicată în 1922, conţinând fotografii  ale unor produse artistice uimitoare, realizate de  copii ce sufereau de
diverse afectiuni psihice, a stârnit interesul în ceea ce priveşte capacitatea anumitor pacienţi de a se exprima prin
intermediul artei. În plus, s-a constatat că arta nu ajută doar la o mai bună stabilire a diagnosticului, ci contribuie
efectiv la reabilitarea bolnavilor.

Arte  precum  pictura,  grafica,  modelajul  ajută  copiii  cu  deficienţe  psihice  să  îşi  dezvolte  mai  bine
coordonarea fizică şi mentală.

Terapia prin muzică se defineste ca folosirea muzicii în tratamentul diverselor afecţiuni psihologice,
accentul fiind pus pe dobândirea de competenţe non-muzicale şi comportamente determinate de către un terapeut,
prin evaluare sistematică şi printr-un plan de tratament prestabilit. Primul program oficial de terapie prin muzică
datează din 1944 şi a fost implementat la Universitatea din Michigan, SUA.

Copiii cu întârzieri de dezvoltare psihică sau cu dizabilităţi de învăţare  (cum sunt cele care sufera de
sindromul Down, spre exemplu) răspund foarte bine la o astfel de terapie. Răspunsurile pot varia de la o simplă
clipire, la un zâmbet sau la vocalizare, la cântat sau dans. Terapia prin muzică le oferă acestor copii oportunitatea
de a se exprima. În plus, se pare că terapia prin muzică este una dintre cele mai bine primite de către pacienţi.

Terapia prin muzică ajută şi  la dezvoltarea interacţiunii sociale, în cazul terapiei de grup.  Spre
exemplu, copiii pot fi încurajaţi să cânte numele celorlalţi, odată cu terapeutul, să ofere instrumente muzicale
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celor din jur şi să cânte împreunâ la ele. Indiferent de cât de grave sunt afecţiunile psihice ale copiilor, terapia prin
muzică stimulează capacitatea creativă şi expresivă a fiinţei, aducând uneori rezultate miraculoase. 

Persoanele suferinde pot avea probleme motorii sau alte probleme fizice.  De aceea, folosirea vocii
sau a unui instrument muzical pentru a cânta, indiferent de calitatea sunetelor rezultate, demonstrează abilitatea de
a crea sunetele respective, lucru care creşte stima de sine a copiilor în cauză. Cântatul la diverse instrumente
creşte încrederea în sine, dezvoltând şi abilităţile de mişcare. Conexiunea dintre sunete şi mişcările făcute de copil
încurajează conştinetizarea actului în sine şi repetarea procesului, ceea ce creează un mediu bun pentru învaţare.
Exerciţiile de mişcare pe muzică sunt foarte eficiente în acest sens. Datorită faptului că muzica este temporizată,
mişcările pot fi coordonate mai bine la auzul ei.

Terapia asistată cu animale. Se ştie că prietenia dintre animale şi copii este un lucru natural. Animalele
sunt tovarăşi de joacă extraordinari şi reusesc uneori să îi înveţe pe copii lucruri pe care adulţii nu reuşesc. Pentru
copiii cu dizabilităţi, compania unui animal poate avea efecte extrem de benefice, cu atât mai mult cu cât acestor
copii le este mai greu să îşi facă prieteni şi să comunice cu cei din jur. Pe lângă dezvoltarea laturii emoţionale,
terapia asistată cu animale poate contribui şi  la dezvoltarea capacităţilor motorii  ale copilului.  Spre exemplu,
călăritul terapeutic sau înotul alături de delfini dau uneori rezultate mai bune decat alte terapii de mişcare. 

Călăritul  terapeutic  este  de mare  ajutor în  cazul  copiilor  cu autism,  dar  şi  al  celor  cu scleroze
multiple, distrofie musculară, probleme de comportament etc. Pe lângă faptul că tonifică musculatura, călăritul
ajută la dezvoltarea abilităţilor de coordonare, de concentrare, creşte încrederea în sine şi stima de sine. Felul în
care copilul interacţionează cu calul îi poate dezvolta şi abilităţile de comunicare care ulterior vor fi valorificate în
mediul social. În plus, un avantaj al acestei terapii este faptul că pacientul uită de dificultăţile întâmpinate pentru
ca este o activitate amuzantă, captivantă.

Hidroterapia (terapia acvatică).  Terapia cu apă sau hidroterapia este cunoscută dîn cele mai vechi
timpuri. Apa neutralizează efectele gravitaţiei, ajutând copilul să se mişte cu mai puţin efort. 

Se ştie că orice copil născut înainte de 37 de săptămâni este expus unor astfel de întârzieri în ceea ce
priveşte  dezvoltarea  fizică  şi  psihică.  Copiii  născuţi  între  32  şi  37  de  săptămâni  (aproape  prematuri)  sunt
predispuşi la dificultăţi de învăţare, odată ce încep şcoala. Cei născuţi între 23 şi 28 de săptămâni prezintă un risc
crescut de dizabilităţi care se vor manifesta de-a lungul întregii vieţi, precum paralizia cerebrală.

Gemenii sau tripleţii se nasc de multe ori înainte de termen, având o greutate mai mică decât cea normală,
ceea ce îi expune unui risc crescut de întarziere în dezvoltare.

Un alt factor care influenţează dezvoltarea ulterioară a copilului este naşterea în sine.  Orice traumă la
naştere sau orice complicaţie poate creşte riscul  de apariţie a unor probleme neuromotorii,  precum hipotonia
(tonusul muscular redus). 

Faptul  că  85%  din  dezvoltarea  creierului  se  produce  în  primii  3  ani  de  viaţă  este  relevant  pentru
oportunităţile pe care le poate oferi hidroterapia în dezvoltarea fizică şi mentală. Scopurile terapiei acvatice pot fi
variate, de la întărirea musculaturii, la coordonare, echilibru, conştientizarea propriului corp, rezistenţă etc. Apa
reduce greutatea corpului cu până la 90% şi de aceea este mult mai uşor ca unele exerciţii să fie efectuate în apă.
Apa opune, de asemenea, o anumită rezistenţă corpului, făcându-l să-şi îmbunătăţească rezistenţa. 
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Comportament de bullying la colaritatea micăș

PROF. ZUBCU ANA
GRĂDINI A P.P. NR. 36, TIMI OARAȚ Ș

            Pentru foarte mulţi copii interacţiunea cu alţi copii, în locuri în care supervizarea din partea unui adult este
mai redusă (în curtea şcolii, pe terenul de sport, în pauze, în vestiare sau pe drumul spre casă), reprezintă o lecţie
de viaţă foarte dureroasă. 
    Toate aceste experienţe în care un copil este pus să facă anumite lucruri umilitoare pentru distracţia altor copii,
este hărţuit, etichetat, ameninţat, deposedat de anumite bunuri etc., îşi pun amprenta asupra modului în care el se
va percepe pe sine şi pe cei din jurul său. Unii dintre aceşti copii vor alege să adopte şi ei acelaşi comportament,
exploatându-i pe cei pe care îi percep că sunt „mai slabi” decât ei sau mai lipsiţi de resurse (ex: nu au prieteni),
alţii rămân „ciuca bătăii de joc” pentru că le este frică să vorbească. Mai există şi categoria copiilor care reuşesc
să îşi înfrunte frica şi cer ajutorul unui adult. 
     Toate exemplele date mai sus sunt circumscrise fenomenului de bullying. Bullying-ul este un termen umbrelă
care înglobează o serie de comportamente agresive prin intermediul cărora un copil  încearcă să obţină unele
beneficii  cum ar  fi:  apreciere,  valorizare,  atenţie  din  partea  celorlalţi  colegi  sau chiar  o  serie  de  bunuri.  Se
deosebeşte de celelalte tipuri de comportamente agresive (lovit, smuls, împins, înjurat) prin faptul că nu apare ca
reacţie la anumite emoţii de disconfort (furie, tristeţe, etc).
Care sunt cele mai frecvente comportamente de bullying?
   Odată cu vârsta, creşte frecvenţa comportamentelor de bullying, iar formele de manifestare se accentuează.
Astfel, dacă la grădiniţă copiii se etichetează sau îşi pun porecle, şcolaritatea mică aduce în prim plan forme mult
mai accentuate. Cele mai frecvente forme de bullying din şcolaritatea mică sunt: tachinarea (ex. „aragaz cu patru
ochi” pentru copiii care poartă ochelari, „balenă” pentru copiii care au o greutate mai mare, „girafă” pentru copiii
mai înalţi, „sărac” pentru copiii cu posibilităţi financiare mai reduse, „căminist” pentru copiii care provin din
sistemul de protecţie de stat), izolarea unui copil („Nu vorbiţi cu ea!”; „Nu ai ce căuta pe terenul de sport!”),
împrăştierea de zvonuri false.
De ce unii copii aleg să se comporte aşa?
    Comportamentul de bullying este o cale prin care unii copii au învăţat să primească atenţie, chiar dacă într-un
mod negativ. Alţi copii se manifestă astfel pentru că aşa au învăţat să se simtă puternici (când ceilalţi se tem de
ei). Pentru alţi copii, comportamentul de bullying reprezintă o cale uşoară de a fi percepuţi de ceilalţi ca fiind
„cool”. Nevoia de integrare este atât de mare, încât copiii pot să se comporte astfel pentru a fi acceptaţi de copiii
cu o popularitate mai mare. Există şi situaţii când copiii imită modelele învăţate - ei acţionează în acelaşi mod în
care au fost trataţi şi ei  în contextele lor de viaţă. Şi mai există şi categoria copiilor care interpretează greşit
diferenţele culturale şi etnice.
Ce putem face?
          Un copil care este victimă a bullying-ului are nevoie de sprijinul adulţilor din jurul lui. Cu ajutorul dvs.,
copiii învaţă cum să facă faţă comportamentelor de tachinare, poreclire sau a altor forme mult mai grave. Fiecare
copil are nevoie să primească mesajul că aceste tipuri de comportamente sunt inacceptabile. Deoarece bullying-ul
apare de obicei în comunităţile de copii, acest mesaj trebuie să fie promovat şi întărit atât la şcoală, cât şi acasă.
Pentru că bullying-ul afectează pe toţi elevii din grup, nu se reduce doar la copilul care agresează şi la victimă,
este important să îi învăţăm pe copii ce să facă dacă sunt martorii unui asemenea eveniment. Martorii bullying-
ului, care sunt de obicei ceilalţi copii, de multe ori se simt în secret uşuraţi că nu sunt ei ţinta bullying-ului şi tind
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să evite agresorul,  nefiind dispuşi  să intervină în apărarea copilului  agresat.  Bullying-ul  creează o atmosferă
pervazivă şi nedefinită de intimidare, frică şi tăcere printre copii.
Paşi în gestionarea comportamentului de tachinare. Tachinarea nu poate fi întotdeauna prevenită, iar noi nu
putem controla ceea ce spun sau fac ceilalţi. Ce putem face într-o astfel de situaţie este să îl învăţăm pe copil cum
să îşi controleze propriile reacţii. Aceasta, deoarece multor copii le lipsesc abilităţile sociale necesare pentru a
face faţă glumelor, etichetărilor şi farselor colegilor lor. În momentul în care ei plâng sau se înfurie, nu fac decât
să îşi încurajeze colegii în a continua.
Învăţaţi copilul prin joc de rol ce să îşi spună în situaţia respectivă sau să o privească diferit.

 Copilul poate să îşi spună: „chiar dacă nu îmi place cum mă porecleşte pot să fac faţă acestei situaţii “; poate să îşi
pună o întrebare care să verifice valoarea de adevăr a celor spuse pe seama sa: „este adevărat ce spune … despre
mine?”  (de  cele  mai  multe  ori  se  dovedeşte  că  nu);  poate  să  se  gândească  la  calităţile  sale  care  contravin
remarcilor negative făcute la adresa sa.
Învăţaţi copilul prin joc de rol să se comporte diferit:

 Ignorarea copilului care tachinează - să se comporte ca şi cum celălalt este invizibil şi să acţioneze ca şi cum
nimic nu s-a  întâmplat.  (Manifestarea  furiei  sau  izbucnirea  în  plâns  adesea  accelerează  comportamentele  de
tachinare). Ignorarea NU este o metodă bună în situaţii în care cineva tachinează de foarte mult timp şi foloseşte
comportamente de bullying cu scopul de a-l intimida). Dacă este posibil, este recomandat să plece din situaţie.
       Pentru situaţiile în care comportamentul de bullying se menţine şi nimic nu pare să funcţioneze, copiii au
nevoie  să  solicite  ajutorul  unui  adult:  Primul  pas  în  reducerea  comportamentelor  de  bullying  este  să  le
recunoaştem şi  să  facem ceva pentru stoparea lor  (ex.  să semnaleze prietenilor,  cadrelor didactice,  părinţilor
atunci când nu ştiu sau nu reuşesc să facă faţă singuri).

În concluzie:
Ce trebuie să facă un copil care este agresat?

 Să ignore comportamentul de agresare (doar în faza iniţială!).
 Să se distanţeze de situaţia şi locul respectiv.
 Să reacţioneze într-o manieră fermă (învăţarea abilităţilor asertive).
 Să se asigure de protecţie (solicitarea ajutorului).

Bibliografie:
1. Juvonen, J. & Graham, S. (Eds.) (2001). Peer harassment in school. New York: Guilford Publications.2.
2.  Olweus,  D.  (2001). Olweus'  core  program  against  bullying  and  antisocial  behavior:  A  teacher
handbook. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, N-5015 Bergen, Norway.
3. Olweus, D. (2002) A profile of bullying at school. Educational Leadership, Vol.60, pp. 12-17.
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ROLUL JOCULUI ÎN ACTIVITĂ ILE MATEMATICEȚ

Prof. Bălănoiu Georgiana-Maria

coala Gimnazială Novaci, jud. GorjȘ

Toate  problemele  matematice  au  un  grad  înalt  de  generalizare  şi  abstractizare.  Exersarea
îndelungată a operaţiilor gândirii are drept consecinţă formarea capacităţii elevilor de a gândi corect în
multiple situaţii ale diferitelor activităţi matematice teoretice şi practice. Aceste situaţii, care uneori au
ceva special,complicat sau inedit, pot să ofere rezolvarea mai rapidă,mai elegantă şi mai originală în
funcţie de calităţile gândirii. 

Matematica posedă avantajul de a dispune de numeroase oportunităţi care influnenţează pozitiv
calităţile gândirii.Jocurile logico-matematice constituie un deosebit prilej de a forma la elevi capacitatea
de gândire corectă în multiple situaţii în cadrul variatelor activităţi matematice. În viaţa de fiecare zi a
copilului, jocul ocupă un loc important deoarece, atunci când se joacă, acesta îşi satisface nevoia de
activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl
apropie de realitatea înconjurătoare. 

Rolul şi importanţa jocului matematic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare,
fixare  şi  consolidare  a  cunoştinţelor,  iar  datorită  caracterului  său  formativ  influenţează  dezvoltarea
personalităţii  elevului.  Jocul logico-matematic  este  un important  mijloc de educaţie  intelectuală,care
pune în valoare şi antrenează capacităţile creatoare ale elevilor. Jocurile logico-matematice au scopul de
a pune la dispoziţia copiilor mijloace agreabile care să le stimuleze gândirea, perspicacitatea şi să le
dezvolte atenţia şi creativitatea. 

O atenţie deosebită o acord jocurilor matematice,ca instrumente care să contribuie în mod gradat
şi  plăcut  la  apropierea  elevului  de  cerinţele  şi  rigurozităţile  matematicii,  ajutându-l  să-şi  dezvolte
abilităţi specifice precum:  gândirea logică, capacitatea de a raţiona şi a emite judecăţi,identificarea
soluţiei optime de rezolvare corectă şi rapidă a situaţiei-problemă.

Incluziunea este un proces care poate creşte practic la nesfârşit nivelul învăţării şi al participării
pentru toţi elevii. De fapt incluziunea are loc concomitent cu creşterea gradului de participare. O şcoală
incluzivă este o şcoală în mişcare. Educaţia incluzivă presupune:
•  Valorizarea  egală  a  tuturor  elevilor  şi  a  personalului
• Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor excluşi din
cultura,  curricula  şi  valorile  comunităţii  promovate  prin  şcoala  de  masă
• Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă diversităţii
elevilor  din  localitate
• Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi elevii, nu doar pentru cei cu dizabilităţi sau
cei  etichetaţi  ca  având  „nevoi  educaţionale  speciale”
• Însu irea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a şcolii şi deș
participare  din  partea  unor  elevi
• Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce trebuie
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depăşită
•  Recunoaşterea  dreptului  elevilor  la  educaţie  în  propria  lor  localitate
•  Evoluţia  gradului  de  incluziune  în  şcoli,  atât  în  privinţa  personalului,  cât  şi  în  privinţa  elevilor
•  Creşterea  rolului  şcolilor  în  construirea  comunităţilor  şi  a  valorilor  lor,  precum  şi  în  creşterea
performanţelor
•  Cultivarea  unor  relaţii  de  susţinere  reciprocă  între  şcoli  şi  comunităţi
• Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate

Participarea  şcolară  înseamnă  învăţarea  alături  de  ceilalţi  copii  şi  colaborarea  cu  ei,  prin
împărtăşirea experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă în învăţare şi dreptul la opinie în
ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către fiecare copil. Mai mult, participarea înseamnă
recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate.

Departe de a fi simple „jocuri”, ele reprezintă,pe planul activităţii intelectuale, momente de efort
concentrat  la  care  participă,influenţându-se  reciproc,  majoritatea  factorilor  psihici  care  concură  la
realizarea procesului de cunoaştere şi învăţare. În acest sens,copilul trebuie să recepţioneze mesajul şi
să-l înţeleagă,să analizeze şi să interpreteze datele, să gândească şi să aleagă calea cea mai exactă de a
acţiona . 

Prin joc, copilul învaţă cu plăcere,devine interesat de activitatea care se desfăşoară în orele de
matematică, cei timizi devin cu timpul mai activi, mai volubili, primesc încredere în capacităţile lor, au
mai  multă  siguranţă  şi  răspund  cu  mai  multă  rapiditate.  Jocurile  matematice  constituie  adevărate
mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar angajează şi metode de stimulare a potenţialului
creativ al copilului. 

Procesele intelectuale declanşate de jocul logico-matematic,în special cele ale gândirii, îi conduc
pe elevi pentru a descoperi adevăruri noi pentru ei, cu o oarecare uşurinţă, pe fondul angajării doar în
aparenţă a unui efort mic şi mai ales în condiţiile unei satisfacţii evidente.

Ţinând  seama de  puterea  de  concentrare  a  elevilor,  de  nevoia  de  varietate  şi  de mişcare  în
activitatea şcolară, lecţia de matematică trebuie completată cu jocuri cu conţinut matematic. În general,
un exerciţiu sau o problemă de matematică poate deveni joc matematic, dacă îndeplineşte următoarele
condiţii: - realizează un scop şi o sarcină didactică din punct de vedere matematic; - foloseşte elemente
de joc în vederea realizării sarcinii propuse,precum sunt: competiţia individuală sau pe grupe de elevi,
recompensarea rezultatelor bune sau, penalizarea greşelilor comise. - foloseşte un conţinut matematic
accesibil,  atractiv  şi  recreativ  prin  forma de  desfăşurare şi  prin  materialul  didactic  folosit;  -  pentru
realizarea sarcinii propuse şi pentru a stabili rezultatele competitive se folosesc reguli de joc cunoscute
anticipat de elevi, iar învăţătoarea este „arbitrul” competiţiei. 

La  clasele  de  gimnaziu,  jocul  logico-matematic  reprezintă  o  modalitate  de  asigurare  a
continuităţii  între  grădiniţă  şi  şcoală,de  uşurare  a  procesului  adaptării  copiilor  la  specificul  muncii
şcolare, de învăţare. Introducerea jocului în structura lecţiilor de matematică, constituie un mijloc de
înlăturare a oboselii, cunoscând capacitatea redusă de efort a micilor şcolari. Jocul matematic trebuie să
aibă:un scop,o sarcină,un conţinut matematic,material didactic şi reguli de joc. Scopul didactic poate fi
de natură cognitivă, formativă sau mixtă. Sarcina didactică exprimă acţiunile concrete pe care jucătorii
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trebuie să le efectueze.Conţinutul matematic al jocului se stabileşte în funcţie de sarcina didactică şi
particularităţile de vârstă ale elevilor.

Bibliografie
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TEHNICI DE COMUNCARE PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR CU C.E.S.

Profesor Învăţământ Preşcolar Moraru Aurelia Daniela

  Scoala Gimnazială Nr 4 /Grădiniţa PN Nr 1 Vulcan

Şcoala inclusivă are menirea de a asigura o educaţie permanentă pentru toţi, de a răspunde la
necesităţile copiilor cu CES, de a armonia diferenţele de învăţare.

Specificul elevului cu CES constă în faptul că "integrarea socială a deficitului mintal şi modul
său propriu de reacţie sunt în funcţie de tipul şi severitatea handicapului şi de modul în care se percepe şi
îşi trăieşte propria existenţă în termeni de imagine de sine" şi prin comparaţia permanentă cu ceilalţi
deficienţi, dintre care unii pot avea un handicap mult mai grav.

Cerinţele educative speciale (CES) reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare, în raport cu
obiectivele generale ale educaţiei, particularizate în funcţie de dizabilităţile constatate la astfel de copii
(deficienţe mentale, fizice, senzoriale, tulburări socio-afective sau de comportament, autism, dificultăţi
de învăţare). Copilul cu CES nu-şi poate valorifica, la maxim, potenţialul de care dispune, de aici acel
sentiment de inferioritate şi de aici importanţa relaţiei de comunicare.

Concret, la clasă, profesorul trebuie să acorde o importanţă sporită acestor copii particularizand
totodata conţinutul programei şcolare, astfel încât sarcinile să fie accesibile,corect formulate, urmarind
ca potenţialul fiecărui elev să fie valorificat la maxim.

Principalele relaţii interpersonale stablite între elevii cu CES sunt: 

 relaţii de intercunoaştere 
 relaţii de comunicare
 relaţii socio-afective 
 relaţii de influenţare

Dintre toate aceste relaţii o însemnătate aparte deţine relaţia de comunicare pentru că pe suportul
ei  se  construiesc  şi  se  dezvoltă  toate  celelalte  relaţii  şi  se  desfăşoară  actul  didactic  sau  se  rezolvă
problemele care apar. Relaţiile de intercomunicare care se stabilesc între elevii cu CES au o puternică
influenţă afectivă, preferinţele sau respingerile între copii manifestându-se şi în timpul rezolvării unei
sarcini trasate de profesor. Putem spune că un lucru este cert,  comunicarea între elevii  cu CES este
foarte anevoioasă.  Din acest motiv,  profesorul trebuie să utilizeze diferite  strategii,  metode pentru a
facilita comunicarea, pentru a diminua limbajul şi distorsiunile în comunicare.

Principalele metode şi tehnici pentru facilitarea şi dezvoltarea comunicării între elevii cu CES 
sunt: exerciţiile de spargere a gheţii, tehnica "adevărat şi fals" sau tehnica "obiecte găsite".

3239



“O FAPTA BUNĂ ÎN FIECARE ZI”

REVISTA ,,INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

1. exerciţiile de spargere a gheţii au drept scop diminuarea barierelor în comunicare şi instalarea
unui climat de lucru relaxant (Daţi-mi voie să mă prezint, jocul "Recunoaşte-mă")

2. tehnica  "adevărat  şi  fals"  are  drept  scop  facilitarea  comunicării  şi  creşterea  nivelului  de
cunoaştere reciprocă a elevilor

3. tehnica  "obiecte  găsite"  e  o  tehnică  producătoare  de  energie  şi  amuzament  care  permite
dezvoltarea capacităţii de exprimare şi argumentare, dar şi realizarea unor dialoguri cu colegii,
astfel încât elevii să se simtă confortabil şi să nu refuze comunicarea.

Aceste metode de interacţionare educaţională au drept efect facilitarea si optimizarea comunicării cu
elevii  cu CES, fiind un suport pe care se sprijină,  atât actul învăţării,  cât  şi antrenarea şi integrarea
şcolară şi socială a acestor copii.

 De aceea, concentrarea profesorului pe problemele facilitării şi optimizării comunicării între elevii
cu CES constituie o prioritate a demersului didactic.

Bibliografie:

Stoica, Marin, "Pedagogie şi psihologie", Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2002.
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES 

                                      Prof. Înv. Pre colar: Ignătescu Lilianaș
                    Grădini a cu Program Prelungit ,,Toldi,,Structura G.P.N. ,,Fluiera ul Fermecat,,ț ș

             Integrarea este procesul complex i de durată ce presupune asigurarea participării copiilor cu CES laș
via a  profesională  i  socială,  împreuna  cu  ceilal i  copii,  favorizându-se  autocunoa terea,  intercunoa terea  iț ș ț ș ș ș
familiarizarea reciprocă   Din categoria  copiilor  cu C.E.S (cerinţe  educative speciale)  fac  parte  atât  copiii  cu
deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele
şcolii. Din această categorie fac parte:

-  copiii  cu deficienţe  senzoriale  şi  fizice  (tulburări  vizuale,  tulburări  de auz,  dizabilităţimintale,  paralizia
cerebrală);

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cudeficit de atenţie-ADHD,
tulburări de opoziţie şi rezistenţă);

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de stres
posttraumatic,  tulburări  de alimentaţie:  anorexia  nervoasă, bulimia  nervoasă, supra-alimentarea);-  copiii  cu
handicap asociat;

-  copiii  cu dificultăţi  de  cunoaştere  şi  învăţare  (dificultăţi  de  învăţare, sindromul  Down,dislexia,  discalculia,
dispraxia);

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic,sindromul Asperger, întârzieri
în dezvoltarea limbajului). 

     Există cinci niveluri de integrare care sunt interdependente între ele, asigurând reu ita procesului de integrare aș
copiilor cu CES: integrarea fizică ce se referă la posibilitatea copiilor cu CES de a avea acces la mijloacele fizice
necesare satisfacerii  propriilor nevoi fundamentale, integrarea func ională ce constă în asigurarea accesului laț
servicii  publice ale societă ii  i  stăpânirea cuno tin elor i  deprinderilor  necesare pentru a putea beneficia deț ș ș ț ș
aceste  servicii,  integrarea  personală  este  legată  de  dezvoltarea  rela iilor  interumane  cât  mai  apropiate  cuț
persoanele semnificative, în diferite perioade ale vie ii, integrarea socială se realizează dacă copiii cu CES auț
posibilitatea ini ierii i men inerii unor contacte sociale, dacă se poate integra, pe această bază, în diverse grupuriț ș ț
i integrarea societală ce se referă la participarea copiilor, adolescen ilor, adul ilor cu CES la procesul productiv alș ț ț

comunită ii de care apar ine, asumându- i responsabilită i precise i bucurându-se de încrederea oamenilor.ț ț ș ț ș

 La copiii  cu CES se întâlnesc frecvent următoarele caracteristici:  evaluări negative a schemei corporale i  aș
imaginii de sine, sentimente de inferioritate, neîncredere în for ele proprii, atitudini pasive, de evitare i izolare,ț ș
interiorizarea  emo iilor,  nervozitate  exagerată,  impulsivitate  i  agresivitate,  anxietate  i  depresie,  sentimenteț ș ș
negative.  Toate  acestea  afectează  procesul  de  adaptare  i  integrare  în  mediul  educa ional  i  în  comunitate.ș ț ș
Încurajarea  autocunoa terii  i  dezvoltării  personale  duce  la  modificarea  modului  de  structurare  a  atitudiniiș ș
copilului cu CES fa ă de sine i la stimularea dreptului lui de a se afirma i a lucra pentru ameliorarea imaginiiț ș ș
sale. Consider că o bună cunoa tere a propriilor for e de către copiii cu CES determină formarea unei imagini deș ț
sine obiective i clare, oferă posibilitatea realizării unui echilibru emo ional, facilitează dezvoltarea unor atitudiniș ț
favorabile despre sine,  favorizează exersarea unor abilită i  de autoprezentare i  înlesne te reu ita adaptării  laț ș ș ș
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mediu. După cunoa terea propriilor calită i, defecte, următorul pas îl văd ca fiind acela în care copiii cu CES î iș ț ș
acceptă  aceste  trăsături,  dar  nu  printr-o  acceptare  prin  indulgen ă,  ci  prin  integrare.  Integrarea  constă  înț
considerarea  defectelor  ca  făcând parte  din  identitatea  proprie  la  fel  de  mult  ca  i  calită ile,  întrucât  acesteș ț
deficien e  intră  în  componen a  emo iilor,  deciziilor,  ac iunilor  i  rela iilor  interumane  a  copilului  cu  CES.ț ț ț ț ș ț
De aceea, părerea mea, ca i cadru didactic, este că anturajul apropiat i cadrele didactice să ajute copilul cu CESș ș
să înve e că a se accepta i a se iubi înseamnă a se considera o fiin ă independentă, egală cu ceilal i, demnă deț ș ț ț
dragoste, înzestrată cu un anumit număr de calită i care îi sunt proprii i dintre care unele constituie un adevăratț ș
talent i liberă să- i dezvolte capacită ile i să- i realizeze elul în via ă. De cele mai multe ori, modul în careș ș ț ș ș ț ț
ceilal i tratează copilul cu CES i imaginea formată despre acesta, îl determină, în timp, pe cel din urmă să seț ș
comporte în conformitate cu acea imagine, fie că este reală sau nu. Pentru ca un copil cu CES să- i modificeș
imaginea de sine defavorabilă are nevoie de oportunită i pentru a- i cunoa te poten ialul său real i ocazii prinț ș ș ț ș
care să încerce să realizeze diferite lucruri. Membrii familiei în care există un copil cu cerin e educative specialeț
se pot afla într-un mare impas, iar modul în care reac ionează este foarte diferit de la o persoană la alta. Ace tiaț ș
pot trece prin stări precum ocul, neîncrederea în diagnostic, negarea, frica, autoînvinuirea, învinuirea destinului iș ș
a celorlal i, depresia, ca într-un final să ajungă la stări precum acceptarea, resemnarea i lupta. Familia care se aflăț ș
în această situa ie – de a avea un copil cu CES – are nevoie de informare i consiliere pentru a putea depă i acesteț ș ș
momente i pentru a fi de un real suport în procesul de integrare socială i profesională a copilului cu deficien e.ș ș ț
Optimizarea  comunicării  prin  realizarea  acesteia  într-un  mod  asertiv  prezintă,  pe  termen  lung,  următoarele
consecin e: dezvoltarea încrederii în sine, îmbunătă irea abilită ilor de luare a deciziilor personale, îmbunătă ireaț ț ț ț
rela iilor sociale, ce duce la o bună integrare socială.ț

            Ca i concluzie, pentru a putea crea o lume mai bună, în care to i oamenii să fie i să se simtă egali, esteș ț ș
necesar ca fiecare să fie dornic de a primi cu bra ele deschise orice persoană, indiferent de cât de diferită este, iarț
pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe comunicare i o dorin ă de a acumula cât mai multeș ț
metode pentru a integra persoanele cu CES.

 Bibliografie: 

Cocorada E.,  Năstasă L.,  “Fundamentele psihopedagogiei  speciale.  Introducere în logopedie”,  Editura
Psihomedia, Sibiu, 2007

 Purcia S., “Ocrotirea i integrarea copiilor handicapa i”, Editura Psihomedia, Sibiu, 2003ș ț
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EDUCA IA TIMPURIE INCLUSIVĂ-Ț PROVOCARE I ÎMPLINIRE, RESPONSABILITATE IȘ Ș
INTEGRARE SOCIALĂ

Prof. PANAIT ANAMARIA
COALA GIMNAZIALĂ ”ANDREI MURE ANU” CEHU SILVANIEI,SĂLAJȘ Ș

     Noile educaţii presupun necesitatea permanentă de „A învăţa” şi de „a învăţa să trăieşti împreună cu alţii”,
nu numai a învăţa pentru tine. Accentul cade pe copil , pe nevoile sale,în funcţie de caracteristicile de vîrstă, de
mediul social, cultural în care trăim.
    Copilul trebuie sprijinit să se cunoască pe sine, să cunoască pe celălalt, să relaţioneze, să-l perceapă pe cel de
lîgă el ca fiind „la fel”,să ia decizii pentru a face faţă unor situaţii de viaţă diverse.
    Principiul  Educaţiei  pentru  toţi  stă  la  baza  învăţământului  românesc,  iar  ca  fundament  ,Educaţia
inclusivă.Toţi  copiii  sunt  recunoscuţi  ,de  timpuriu,  ca  resurse  umane  în  procesul  educaţional,  indiferent  de
etnie,mediu de provenienţă,religie şi în special copiii cu cerinţe speciale.
    Cadrul  pentru implementarea serviciilor de educaţie timpurie de calitate şi îmbunătăţirea calităţii sistemului
şi serviciilor educaţionale la nivelul învăţământului preşcolar din România-ne angrenează pe noi toţi( dascăli,
personal de îngrijire, părinţi,  comunitate)în educarea şi formarea copilului de la vârstă fragedă, propulsând
comunicatul Comisiei de la Bruxelles din 2011: „ să oferim copiilor noştri cea mai bună pregătire pentru lumea
de mâine”.
    Avantajele serviciilor de calitate oferite în sistemul de educa ie timpurie sunt diverse: sociale, economice şiț
educaţionale. Implementarea şi existenţa  programelor educaţionale pentru vârste timpurii, permite şi părinţilor
să împace responsabilităţile familiale cu cele profesionale, acestea sprijinind copiii ,nu numai pe planul educaţiei
viitoare, ci şi la integrarea lor în societate.
      Totodată, includerea copiilor foarte mici  în sistemul educaţional şi promovarea unei educaţii, care evită
prejudecăţile  discriminatorii,  bazată  pe  incluziunea  socială,  centrarea  pe  nevoile  familiilor  în  demersul
educaţional,  respectarea diversităţii,  valorificarea învăţării  autentice  şi  respectarea coerenţei  şi  continuităţii
Curriculumului, sunt unele din  principiile şi cerinţele educaţiei timpurii .
    Perioada antepreşcolară şi preşcolară este etapa în care Educaţia poate influenţa cu cea mai mare eficienţă
dezvoltarea copiilor şi poate anihila efectele unor condiţii sociale defavorabile.
     Dobândirea unor aptitudini altele decât cele cognitive, precum perseverenţa, motivaţia, capacitatea de a
interacţiona  cu  ceilalţi,  în  perioada  formării  şi  dezvoltării  copilului  foarte  mic,  este  indispensabilă  pentru
capacitatea sa viitoare de a învăţa şi pentru buna integrare socială. Prin această modalitate educativă, există o
interacţiune între îngrijire şi educaţie.
      În „Convenţia privind Drepturile Copilului” se respectă copilul foarte mic ca persoană cu drepturi depline.
Ei sunt consideraţi membri activi ai familiei, comunităţii şi societăţii, cu interese, preocupări şi puncte de vedere
proprii.
     În timpul copilăriei timpurii aceştia se ataşează emoţional de părinte ,educator, sau adultul de sprijin, la care
caută şi din partea cărora au nevoie de ocrotire, îngrijire, îndrumare şi protecţie, în moduri ,care ţin cont de
individualitatea şi abilităţile lor în curs de dezvoltare.
Educa ia timpurie are la bază principiile dezvoltării integrale a copilului:ț

 Învăţarea prin implicare directă şi interacţiune cu mediul fizic şi social
 Învăţarea prin descoperirea efectelor acţiunilor lor
 Jocul ca şi cale eficientă pentru dezvoltarea socială , emoţională, cognitivă
 Respectarea ritmului propriu de dezvoltare
 Oferirea prilejului de a practica noile achiziţii 
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     Demersurile educative în perioada timpurie, trebuie să se realizeze cu sprijinul şi colaborarea familiilor.
     Activităţile de acest fel conduc  la dezvoltarea autonomiei şi iniţiativei. Mediul ambiant aasigură  fiecărui
copil  un  spaţiu  adecvat  şi  siguranţă.  Rutinele  sunt  considerate  activităţi  pentru  promovarea  dezvoltării
autocontrolului, independenţei şi responsabilizării copilului.
    Copilul fiind o entitate ,care evoluează de-a lungul parcursului său educaţional, atenţia  trebuie acordată
dezvoltării sale din toate punctele de vedere( fizic, sănătos, social, emoţional, cognitiv).                       Grădiniţa
de  copii  este  mediul  ideal  de  formare  şi  dezvoltare  a  copilului,  chiar  de  la  vârstă  fragedă.”Aici  toţi  sunt
importanţi şi fiecare are propria valoare”.Adulţii  trebuie să aibă  timp pentru binele copiilor care se află aici.
     Educa ia timpurie este perioada cea mai importantă din via a unui individ, fiind cu consecin e durabile,ț ț ț
pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia,îndeplinind roluri importante, precum : 

 identifică startul dezvoltării;
 construieşte premisele socializării şi participării copilului; 
 egalizează şansele la dezvoltare, participare şi integrare fiecărui copil;
 responsabilizează familia, educatorii, comunitatea, societatea; 
  propune şi proiectează parteneriate educaţionale; 
 schimbă abordarea vârstelor mici în teorie şi practică; 
 oferă o perspectivă pozitivă, umanistă asupra educaţiei, vârstelor copilăriei şi activităţii de joc şi învăţare; 
 adaptarea Curriculumului, flexibil,  pentru toţi copiii,de la na tere la 7 ani.ș

       Dezideratul acestui tip de educa ie este dezvoltarea integrală normală i deplină a copilului, valorificându-seț ș
potenţialul  fizic i  psihic al  acestuia,  respectându-se ritmul propriu de dezvoltare ,  nevoile sale şi  specificulș
activităţii  sale  de  bază  în  învăţare.  Copilul  înva ă  interactionând  cu  obiectele  i  lucrurile,   din  mediulț ș
înconjurător. 
     Activitatea de bază a copilului mic este jocul.  Prin joc copilul interactionează cu mediul social i  fizic,ș
experimentează si explorează. Jocul este modalitatea de bază, prin care se desfa oară activită ile de înva are cuș ț ț
copiii mici , ace tia învă ând. Nu există diferen ă între joc i învă are, satisfăcând copilului nevoia de cunoa tereș ț ț ș ț ș
prin explorarea i manipularea obiectelor de joacă, precum  i achizi onarea diferitelor informa ii de cunoa tereș ș ț ț ș
a lumii din jurul său.
    Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul, pentru a dobândi cunoştinţe,
deprinderi,  atitudini  şi  conduite  noi,  este  un  alt  principiu  al  educa iei  timpurii;   încurajarea  explorărilor,ț
exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare, conduc spre dezvoltarea de
comportamente dezirabile. Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea
unei imagini de sine pozitive, dezvoltă social i emo ional abilită i de autocontrol i reglare, importante pentruș ț ț ș
integrarea  acestuia  în  următoarele  etape,  ale  colarizării  i  ale  vie ii  de  adult  responsabil  al  societă iiș ș ț ț
contemporane.
     Educa ia timpurie acordă o mare însemnătate unor ț cerinţe specifice pentru intervenţia educativă precum:

 Copilul necesită îngrijire şi atenţie din partea întregii societăţi;
 Respectarea copilului indiferent de problemele de dezvoltare pe care le are – copiii care trăiesc în situaţii dificile

sunt lipsiţi de ocaziile necesare dezvoltării şi de aceea au nevoie de atentie specială; 
  Intervenţia educativă se adresează tuturor copiilor, nediscriminativ – toţi copii, fără deosebire de sex, rasă,

limbă, religie ,sau alte criterii ,trebuie să se bucure de condiţiile care le permit dezvoltarea integrală, pentru
atingerea maximului lor de potenţal;

 Educa ia timpurie  este raportată la valorile culturale diverse, ca sursa de experienţă şi învăţareț
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    Este  necesară  recunoaşterea  diversităţii  interindividuale,a  nevoilor  şi  intereselor  educaţionale  comune,
accesul  la educaţie şi  la calitatea acesteia pentru toţi.Aici intervin pentru că simt a fi  necesar în societatea
contemporană!
      Modul de raportare al umanităţii la diversitate a evoluat în timp spre segregare şi integrare socială şi
educaţională. Vorbim despre principiul normalizării ,care constă în a-i privi pe semenii noştri ca fiinţe egale,cu
personalităţi individuale, cu drepturi şi libertăţi egale.
     Noi, dascălii, ar trebui să privim nu numai modul în care persoanele se adaptează mediului, ci şi modul în
care MEDIUL ESTE PREGĂTIT  să ACCEPTE/INTEGREZE aceşti indivizi.
     Noi trebuie să ne preocupăm, cum să îi includem pe toţi, cum să lărgim orizontul societăţii înspre primirea
acestora  la  tot  ce  ea  oferă,de  a  le  oferi  un  loc  de  muncă,  posibilitatea  de  a  presta  servicii,  de  respectare
reciprocă, de a lucra împreună în manieră creativă, astfel, fiecare să înveţe.
     Sunt educatoare în localitatea Motiş, judeţul Sălaj,  structură a unită ii de centru, şcoala existând într-unț
număr foarte mare de copii, doar datorită populaţiei rome, care o frecventează.
     Cu” părere de rău , milă, scepticism” şi alte sentimente „mai pu in plăcute pentru un dascăl în societateaț
contemporană”(citez  colegi)  ,care trebuie  să promoveze şi  să aplice  toate  cele  expuse mai  sus,  m-au privit
anumi i colegi, atunci când am preluat acest post; in să recunosc, că au reu it să mă inimideze pu in, la început,ț ț ș ț
aceste  remarci,  eu  transferându-mă  de  la  ora ,  dintr-o  grădini ă  cu  program  prelungit,  de  renume!.....darș ț
cunoscându-mă, am sim it că este locul, unde trebuie să fiu i unde pot face o schimbare în imaginea structuriiț ș
respective!
    Lucrez  de  6  ani  şcolari  cu  aceste  minunăţii  ,care  îmi  aduc  zâmbet  pe  buze,  care  îmi  spun pe  numele
mic(Anamaria) şi care se bucură de mii de ori mai mult ,pentru îmbrăţişarea aceea ,de care au nevoie şi pe care
o simt cu toată fiinţa.....de dulciurile scoase din poşetă ,drept recompensă...de activităţile interesante i diverse,ș
care îi ajută să se modeleze frumos....de materialele de joacă ,ce pot fi  împrăştiate şi apoi aranjate frumos,la loc,
în rafturi „pentru că nouă ne place curăţenia şi ordinea în grupă”!....de luatul gustării  pe o masă dezinfectată,
cu erve el i mâini proaspăt spălate,  de comunicarea permanentă a tot ce este în interesul lor de moment.....seș ț ș
vede...se  întâmplă.!!!...de  eliminatul  cuvântului  greoi  „Doamna”,  pentru  că  acesta  nu  mai  presupune  acea
apropiere prietenească, pe care vreau să o aplic la grupa mea!....de părinţi, care se ruşinează că „nu ştiu carte”,
dar care au o viaţă dură în fiecare zi şi ştiu să aprecieze, cum pot ei mai bine, că au un dascăl ,căruia îi pasă de
copiii lor cu adevărat!....de fiecare clipă în care EI conştientizează că EDUCAŢIA este CU ADEVĂRAT de folos
pentru viaţa însăşi!....de fiecare mângâiere....de fiecare explicaţie dată cu răbdare....de FIECARE ZI în care se
AUDE şi SE STRIGĂ O SCHIMBARE ÎN BINE!
     O  STRIGARE  DIN  INTERIOR:  ESTE  COPILUL  MEU  ÎN  MÂINILE  TALE!  Este  EL  cel  care  te-a
făcut ,DASCĂLE, să simţi ceea ce ai aşternut ,mai sus, pe această foaie de hârtie!
    Şi acum... i în fiecare zi petrecută între ei, la Grădi Moti , văd o muncă depusă, simt o schimbare în bine,ș ș
sufletul meu de educatoare radiază şi transmite ecoul acum...peste dealuri...vouă...în acest eseu(mărturisesc că
îmi place să a tern în scris i în vorbă ceea ce simt mereu).......DOREŞTE-ŢI ŞI IMPLICĂ-TE CU ADEVĂRAT,ș ș
căci toate cele se vor împlini!!!
REFLECŢII.........

 NOI...DASCĂLII....ŞTIM : ”Există un singur fel de a înţelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci
de a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se explice, să se dezvăluie zi de zi, să se zugrăvească ei înşişi în ei..”
(C.A.Saine – Beune).

 NOI...DASCĂLII....FORMĂM  :,,în viitor, când vor fi  mari,  vor şti,  cum să se adreseze cuiva pe care nu îl
cunosc,  vor şti  să aprecieze  ,ce ştie  altcineva şi  vor şti  cum să folosească toate  resursele pe care ni  le  dă
diversitatea mare atât etnică, cât şi de alte tipuri care există în România” (Maria Koreck)
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Voluntariatul, arta de a privi cu inima

Profesor, Că uneanu-Panaitiu Aura-Valentinaș
coala Gimnazială Nr. 25, Gala iȘ ț

Voluntariatul reprezintă angajarea  individului în derularea diferitelor activită i, fără a beneficia de vreoț
recompensă  de  natură  financiară.  Statisticile  arată  că  tot  mai  multe  ac iuni  de  voluntariat  au  început  să  seț
desfă oare i în ara noastră, mai ales în rândul tinerilor, atât a elevilor, cât i a studen ilor. ș ș ț ș ț

Printre categoriile sociale, care au nevoie de sprijin se numără i copiii proveni i din familii cu venituriș ț
mici, sărace, monoparentale, copii răma i orfani către care se îndreaptă de cele mai multe ori aten ia elevilorș ț
coordona i de cadre didactice, prin participarea la diferite campanii umanitare ini iate de Centrele Jude ene. ț ț ț

Implicarea în ac iuni de voluntariat are un rol important în cariera profesională, în aplicarea la diferiteț
universită i din străinătate, de aceea studen ii urmăresc înscrierea în astfel de programe, tocmai pentru a- i asiguraț ț ș
un parcurs educa ional i profesional cât mai atractiv din punct de vedere material. Pentru practican ii de ac iuniț ș ț ț
caritabile,  de  voluntariat,  există  i  un  câ tig  pe partea  emo ională,  deoarece dezvoltă  încredere  în  sine,  prinș ș ț
cre terea stimei de sine, a nivelului de satisfac ie i de mul umire, dezvoltă  noi abilită i sociale,  de comunicareș ț ș ț ț
prin bucuria, impactul pe care-l manifestă asupra vie ii celorlal i, prin contribuirea la binele comunită ii sau alț ț ț
unei persoane.

Voluntariatul  devine  i  o  solu ie  prin  care  se  înlătură  discriminarea,  căci  ajutorul  acordat  celorș ț
marginaliza i din cauza statutului financiar i social diminuează diferen ele celor în cauză. Venind în contact cuț ș ț
grupuri defavorizate, voluntarii vor aprecia mai mult ceea ce au, interac ionând în mod direct cu problemele cuț
care se confruntă semenii lor.

Privită ca pe o experien ă profesională,  activitatea de voluntariat  acoperă un spectru larg din diferiteț
domenii, cum ar fi pe lângă educa ie, sănătatea, arta, sportul, asisten ă socială, ajutor umanitar, copii cu CES,ț ț
protec ia mediului. Există programe educa ionale de voluntariat prin care se oferă ajutor la teme copiilor din mediiț ț
defavorizate; practicarea  activită ilor diverse în căminele de bătrâni, ajutorarea celor bolnavi prin campanii deț
donare de sânge, integrarea copiilor cu CES.

Tot mai mult s-a pus accent i pe ini iative de voluntariat în domeniul ac iunilor de mediu, de protejare aș ț ț
naturii, de plantare de copaci pentru crearea spa iilor verzi. Cadrele didactice desfă oară împreună cu elevii astfelț ș
de activită i extracurriculare, de voluntariat, de protejare a mediului înconjurător. ț

Trăind într-un mediu competitiv, abilită ile pofesionale, aptitudinile dobândite prin implicarea în ac iuniț ț
de voluntariat vor aduce reu ite i împliniri profesionale i emo ionale, vor dezvolta gândirea critică, strategică,ș ș ș ț
precum i calită ile de lider motivându-i la rândul tău pe al ii.ș ț ț

Din  2014  există  i  o  Lege  a  Voluntariatului  prin  care  este  reglementată  activitatea  voluntarilor  iș ș
recunoscută prin contractul i certificatul de voluntariat, prin care se pot departaja candida ii pe un anumit post.ș ț

Ini iativa i implicarea în comunitatea din care fac parte, îi responsabilizează i îi fac pe cei care ț ș ș
contribuie la astfel de ac iuni să empatizeze cu semenii lor, ajungând să cunoască mai bine toate aspectele ț
realită ii înconjurătoare. ț
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 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău
 coala Specială Gimnazială Maria Montessori BacăuȘ
 Teatrul ,,Trupa  LICURICI’’ Bacău

2.Coordonatori :
a) Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău

 Prof. Mihăescu Anca
 Prof. Relea Adina

b) coala Specială Gimnazială Maria Montessori, BacăuȘ
c) Teatrul ,,Trupa  LICURICI’’

!!! INVITAT SPECIAL: MO  CRĂCIUN !!!Ș  
B. INFORMAŢII  DESPRE  PROIECT 
B1. Titlul proiectului:  ,,Vine vine Moş Crăciun !”             
     Acest  proiect educaţional urmăreşte să formeze în rândul elevilor, o conduită 
cultural-artistică care să contribuie  la dezvoltarea armonioasă a acestora. De asemenea, 
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proiectul  îşi propune  ca colarii din C.S.E.I.Nr.1 Bacău i cei din coala Gimnazială Maria Montessori, Bacău, ș ș Ș
să dobândească noi cunoştiinţe despre sărbatorile de iarnă , în special referitoare la Sărbătoarea Crăciunului , a 
Naşterii pruncului Iisus” .
B2. Domeniul în care se încadrează proiectul: educaţie cultural-artistică
B3. Participanţi : elevi din Centrul colar de Educa ie Incluzivă nr. 1 Bacău i elevi din cadrul colii GimnazialeȘ ț ș Ș
Maria Montessori, Bacău.

C. REZUMATUL PROIECTULUI
a. Elevi şi cadre didactice implicate 

 Elevii claselor primare speciale de la Centrul colar de Educa ie Incluzivă nr. 1 BacăuȘ ț
 Elevii colii Speciale Gimnaziale Maria Montessori, BacăuȘ
 Profesorii de la Centrul colar de Educa ie Incluzivă nr. 1 BacăuȘ ț
 Profesorii  colii Speciale Gimnaziale Maria Montessori, BacăuȘ

b. Beneficiari  direcţi şi indirecţi 
Beneficiari direcţi:
- Elevi
- Profesori 
Beneficiari indirecţi:
- părinţii copiilor  implicaţi în proiect
c.Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
      1. Documentarea
      2. Întocmirea  propunerii de proiect educative
      3.Desfăşurarea proiectului :
- Scrisoare pentru Mo  Crăciunș  – realizarea unei activită i cu caracter cultural-artistic de către profesorii din ț
cadrul Centrului colar de Educa ie Incluzivă nr. 1 Bacău i din coala Specială Gimnazială Maria Montessori, Ș ț ș Ș
Bacău.
 -Vine, vine, Moş Crăciun - petrecere pentru copiii beneficiari ai proiectului alături de Mo  Crăciun.ș
      4. Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului.

D. PREZENTAREA  PROIECTULUI 
D1. Argument 
     Proiectul ,,Vine vine Moş Crăciun”  , se înscrie în cadrul proiectelor  din domeniul  educaţie cultural-artistică.
Prin derularea acestui proiect educaţional se va realiza o socializare şi  o îmbogăţire a cunoştinţelor cultural-
artistice a fiecărui copil participant la activităţile din cadrul proiectului educaţional.
D2. Scopul proiectului 
     Scopul acestui proiect este ofertarea de activităţi extracurriculare care să contribuie  la  cultivarea 
comportamentului cultural si artistic  al copiiilor de vârstă şcolară.
D3. Obiectivele proiectului:

a) privind  copiii implicaţi în proiect 
 Prezentarea unor materiale informative referitoare la sărbatorile de iarnă elevilor participan i , în ț

domeniul cultural-artistic; 
 Participarea  colarilor cu CES  la  activitãţi  desfaşurate în parteneriat cu alte instituţii;ș
 Organizarea de activitãţi care să contribuie la consolidarea cuno tiin elor  elevilor, precum şi  implicarea ș ț

lor în activitãţi educative cu caracter cultural-artistic.
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 Crearea unui context educativ extraşcolar care să  permită realizarea unor activităţi    interdisciplinare;
b) privind  cadrele didactice implicate in proiect 
 Încurajarea  cadrelor didactice pentru  crearea  unui mediu educaţional

care să favorizeze dezvoltarea  unor trăsături  pozitive de caracter;
 Promovarea unor metode si tehnici  interactive de lucru cu elevii in

domeniul cultural-artistic ;
c) privind  părinţii şi ceilalţi parteneri
 Conştientizarea părinţilor  şi a partenerilor cu privire la rolul pe care îl

au în educarea  copiilor  prin participarea la activitati cu caracter
cultural-artistic;

 Creşterea  implicării acestora  în acţiunile  promovate de şcoală pentru
crearea  unui mediu  social pozitiv.   

D.4. Durata proiectului:
- O zi – 21 Decembrie 2021 
-  Activitatea finală : Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului 

     D.5. Descrierea activităţii:
Activitatea nr. 1

a) Tipul activităţii : Documentarea
b) Data/perioada de desfăşurare : Decembrie 2021
c) Locul desfăşurării : Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău şi în 

       instituţia parteneră
d) Participanţi: elevi, părinţi, cadre didactice.
e) Descrierea activităţii

În luna  Decembrie 2021, vor fi informaţi  despre intenţia de proiect  elevii, 
părinţii şi cadrele didactice din instituţiile  interesate. Responsabilii  activităţii  
se vor documenta şi vor realiza analiza de nevoi. Cadrele didactice vor aduna 
date şi informaţii,  prin observatie curentă şi dezbateri, despre disponilitatea 
şcolarilor  de a participa la activitatea cu caracter cultural-artistică.
Datele colectate din instituţiile  interesate de proiect vor fi interpretate. Se vor 
formula concluzii cu privirea la necesitatea proiectului, precum şi la modul de 
desfăşurare a acestuia. 

f)     Responsabili : coordonatorii  proiectului
g)    Beneficiari : elevi, cadre didactice, familia, comunitatea

        h)  Modalitaţi de monitorizare  si evaluare: gradul de obiectivitate  a informaţiilor colectate despre atitudinea
şcolarilor implicaţi  în activitate; 
         i)   Metode /mijloace de realizare : observarea atitudinii elevilor implicaţi în activitate cultural- artistic

Activitatea nr.2

a) Tipul activităţii : Intocmirea propunerii de proiect
b) Data/perioada de desfăşurare : Decembrie 2021
c) Locul desfăşurarii : Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău şi în 
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       instituţia parteneră
         d) Participanti: cadrele didactice implicate în proiect, reprezentaţi din partea Trupei de teatru LICURICI.

e) Descrierea activitătii:
     În  luna decembrie 2021,  coordonatorii  proiectului vor scrie proiectul pe baza rezultatelor obţinute în perioada
de  documentare, a sugestiilor făcute de către elevi,  de către reprezentanţii altor instituţii  preocupate de  
problema identificată. Echipa de redactare aproiectului  va avea în vedere în eleborarea acestuia : realismul  
obiectivelor propuse; stabilirea celor mai adecvate  si atractive activităţi menite să dezvolte la copii atitudini 
pozitive  faţă de activităţile cu caracter cultural-artistice; identificarea unor metode eficiente in vederea atingerii 
obiectivelor; planificarea  monitorizarii activitatilor, a evaluarii proiectului.

f)     Responsabili : coordonatorii  proiectului. 
g)    Beneficiari : elevi, cadre didactice, familia.
h)    Modalitati de monitorizare  şi evaluare:

 relevanţa proiectului  pentru nevoile elevilor care se vor implica
în proiect şi  ale comunitatii din care aceştia fac parte;

 realismul  obiectivelor  propuse  în cadrul proiectului;
 gradul de atractivitate al activităţilor propuse în cadrul 

proiectului
Metode /mijloace de realizare :

 colaborarea tuturor celor implicaţi în scrierea proiectului;
 elaborarea proiectului pe baza rezultatelor obtinute în perioada 

de documentare. 

Activitatea nr.3
a)   Tipul activităţii : Desfasurarea proiectului
a) Data/perioada de desfăşurare :  decembrie 2021
b) Locul desfăşurării : Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău 
c)  Participanţi: cadre didactice, elevi  din cadrul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău i de la ș

coala Specială Gimnazială Maria Montessori, Bacău, Trupa de teatru LICURICI.Ș
d) Descrierea activitatii:

     În  luna decembrie  2021,  se va realiza la nivelul Centrul Şcolar de Educaţie     Incluzivă Nr.1 Bacău activităti 
culturale i artistice de către profesorii prin care se vor prezenta material informative referitoare la sărbătorile de ș
iarnă.

f)   Responsabili : coordonatorii  proiectului
g)   Beneficiari : elevi ai Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Bacău i din partea colii Speciale ș Ș
Gimnaziale Maria Montessori, Bacău.

Activitatea nr.4
a)   Tipul activitătii : Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului
b)   Data/perioada de desfăşurare : Decembrie 2021
c )  Locul desfăsurării : Centrul Şcolar de Educa ie Incluzivă Nr.1 Bacău ț
d) Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi
e) Descrierea activităţii:
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     Se va organiza un focus-grup în cadrul căruia se va analiza impactul proiectului asupra instituţiilor partenere iș
a comunităţii locale. Se vor formula concluziile finale  referitoare la impactul  proiectului asupra grupului ţintă si 
asupra comunităţii.
*Diseminarea  informaţiilor privind  importanţa proiectului
Pe parcursul derulării proiectului vor fi prezentate exemple de bune practici şi  rezultatele obţinute  în urma 
derulării activită ilor.  ț
f) Responsabili : coordonatorii  proiectului
g) Beneficiari : elevi, cadre didactice, familia, comunitatea
h)    Modalităţi de monitorizare  şi evaluare:

 numărul de exemple de bune practici;
i)   Metode /mijloace de realizare :
 - realizarea unui focus-grup pentru a analiza impactul proiectului asupra grupului-ţintă.

D.6. Rezultate asteptate ca urmare a implementării proiectului
Rezultate cantitative:

 un afiş de prezentare a proiectului;
 un pliant de informare  ; 
 un grup de initiativă-acţiune  în domeniul acţiunilor educative;
 diminuarea atitudinilor de discriminare faţă de caracteristicile şi dificultăţile persoanelor cu dizabilităţi.

Rezultate calitative:
 sensibilizarea comunităţii locale pentru integarea socială a persoanelor cu CES;
 creşterea numărului de preşcolari, părinţi,cadre didactice  care participă  la activităţi educative.
 valorificarea potenţialului creativ al fiecărui  participant la proiect;
 îmbunătăţirea comunicării în interiorul grupului şi în relaţia profesor-elev;
 dezvoltarea spiritului de echipă la elevii din grupul ţintă;
 formarea unor relaţii de colaborare eficientă cu alte instituţii.

D.7. Modalităti de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 
 Activitaţile de monitorizare a proiectului  se vor realiza prin:
- analize SWOT ale instituţiilor  beneficiare ale proiectului;
- raportul final de evaluare a proiectului;
- albume foto;
- PPT pentru activităţile desfăşurate
1. Evaluarea iniţială:
 analiza de nevoi-observare, dezbateri legate de proiect precum şi monitorizarea incadrarii bugetului alocat

acestui proiect educative.
2.    Evaluarea finală:

0 focus-grup 
Indicatori cantitativi:

 Elevi
  Trupa de Teatru LICURICI
 cadre didactice;

Indicatori calitativi:
-creşterea cu 20% a numărului de elevi care participă  la activităţi cu caracter cultural-artistic;
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-îmbunatăţirea conduitei elevilor participanţi la proiect faţă de acţiunile cu caracter cultural-artistic ;
-  îmbunatăţirea  comunicarii in interiorul grupului de elevi participanţi la proiect şi  în  relaţia elev-profesor;
-îmbunătăţirea cadrului de colaborare între instituţiile implicate în proiect 
şi  comunitatea locală.

D.8. Continuitatea / sustenabilitatea proiectului
În urma implementării prezentului proiect
continuitatea/sustenabilitatea acestuia va fi asigurată, prin:

 extinderea  grupului ţintă prin includerea altor instituţii ca 
parteneri în proiect;

 obţinerea unor sponsorizări  pentru continuarea
proiectului; 

 derularea altor acţiuni de voluntariat de către grupul de iniţiativă constituit în cadrul proiectului;
 menţinerea /dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;
 includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile  instituţiilor partenere.

D.9. Promovarea şi mediatizarea proiectului
      Acest proiect  va fi promovat/mediatizat prin :

 convorbiri directe cu elevii,părintii şi cadrele didactice;
 difuzarea afişului, a pliantului  proiectului în instituţiile partenere şi on-line pe site-uri educaţionale;

D.10. Diseminarea proiectului se va produce prin:
-schimburi de experienţă cu instituţii care nu au fost implicate în proiect.

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ
Motto :    FACEM LUCRURI CARE CONTEAZĂ!

Titlul proiectului: “SUFLET DE COPIL”

OPREA GABRIELA
LICEUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”

                                                      
Echipa de proiect :

 Liceul Economic “Virgil Madgearu”
 Asocia ia de sprijin a persoanelor cu autism ț “Harap Alb”
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Membrii :- prof.OPREA GABRIELA                                
               - prof.MARCU CAMELIA
               - prof.BICĂ MIRELA
               - prof.DATCU CAMELIA
               - prof.DASCALU ALINA

Durata proiectului : anul școlar 2021/ 2022 (decembrie 2021 –iunie 2022)

Scopul proiectului : Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială i dezvoltarea mai amplă aș
abilită ilor copiilor cu nevoi speciale prin activită i recreative, de imagina ie i terapeutice ( arte plastice,ț ț ț ș
muzică, sport, petrecerea timpului liber)

 Grup intăț  : - 20 elevi din clasele a IX-a i  a XI-a de la ș Liceul Economic “Virgil Madgearu”

Obiective :
Implicarea elevilor,  cadrelor didactice i a altor  voluntari  în cadrul unor   proiecte  ce vor fiș

realizate împreună:
Educarea sentimentelor de prietenie, toleran ă, armonie i bună dispozi ie în rela iile ț ș ț ț cu copii din
alte grupuri;
Dezvoltarea  abilită ilor  de  comunicare  eficientă,  de  lucru  în  echipă,  de  asumare  aț
responsabilită ilor.ț

Rezultate a teptateș  :
Cre terea stimei de sineș  ;
Responsabilizarea elevilor i cadrelor didactice prin implicarea în ac iuni comunitare;ș ț
Promovarea imaginii colii în comunitate;ș
Întărirea parteneriatului cu alte institu ii colare.ț ș

Modalită i de monitorizare i evaluareț ș  :
Întâlniri lunare ale echipelor de proiect;
Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice ;
Procese- verbale încheiate în urma desfă urării activită ilor;ș ț
Raport de evaluare finală.

Impactul proiectului
Îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale

Modalită i de realizare:ț

        Echipa de proiect comună  va realiza materialele  publicitare (pliante , post-ituri ,comunicate de
presă ) pentru  promovarea proiectului  

Elevii voluntari i cadrele didactice voluntare de la Liceul Tehnologic ș “Virgil Madgearu”se vor
întâlni lunar pentru desfă urarea unor activită i recreative, de relaxare, de petrecere a timpuluiș ț
liber cu beneficiarii de la Asocia ia de sprijin a persoanelor cu autism ț “Harap Alb”

Produse ale proiectului: fotografii, afi e, lucrări realizate de către elevi.ș
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Bugetul proiectului:
 Consumabilele  utilizate pentru ob inerea diferitelor produse/ lucrări vor fi procurate de cătreț

Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”.
 Costurile pentru materialele publicitare vor fi suportate de către cadrele didactice.

Calendarul activită ilorț

Nr.
Crt.

Denumirea
activită ii/ activită iț ț

Data  /  locul
desfă urăriiș

Resurse Responsabili

Umane materiale

1. „În jurul bradului”
-  Semnifica iaț
Crăciunului-
prezentare
-confec ionarea  unorț
podoabe pentru brad
-învă area unui colindț

10. dec. 2021
Asocia ia  deț
sprijin  a
persoanelor
cu  autism
“Harap Alb”

20  elevi
voluntari

Hârtie  colorată,
lipici  cu  sclipici,
cartoane  colorate,
brad,  cd-uri  cu
colinde, prezentare
–  Semnifica iaț
Crăciunului

prof.  OPREA
GABRIELA
prof.  MARCU
CAMELIA
prof.  BICĂ
MIRELA
prof.  DATCU
CAMELIA
prof.  DASCALU
ALINA

2. „Dă-mi  mâna,
prietene!”
-sărbătorirea  zilei  de
na tere  a  elevilorș
beneficiari i voluntariș
născu i în semetsrul Iț
-concurs  de  cultură
generală
-Jocuri distractive
- servirea de dulciuri iș
sucuri
- dans 

28  ianuarie
2022

20  elevi
voluntari
Cadre
didactice
voluntare

Felicitări,
diplome , dulciuri,
sucuri,  materiale
pentru  jocurile
distractive

prof.  OPREA
GABRIELA
prof.  MARCU
CAMELIA
prof.   BICĂ
MIRELA
prof.  DATCU
CAMELIA
prof.  DASCALU
ALINA

3. „Ce  miros  au
meseriile?”
-prezentarea/
recunoa terea  unorș
meserii  (imagini,
ghicitori)
-recitări de versuri
-prepararea  unor
salate/ dulciuri/ gustări

Februarie
2022

20  elevi
voluntari

Cadre
didactice
voluntare

retroproiector,
laptop,  plan eș
didactice,   versuri
selec ionate,ț
alimente  pentru
prepararea  unor
gustări,  diplome
de participare

prof.  OPREA
GABRIELA
prof.  MARCU
CAMELIA
prof.  BICĂ
MIRELA
prof.  DATCU
CAMELIA
prof.  DASCALU
ALINA

4. „Măr i oare,ț ș
măr i oare...”ț ș

Martie 2022 20  elevi
voluntari

textul  „Legenda
măr i orului”,  cd-ț ș

prof.  OPREA
GABRIELA
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-Legenda măr i orului-ț ș
audiere
-  confec ionarea  deț
măr i oare  iț ș ș
oferirea/expunerea
acestora

Cadre
didactice
voluntare

ul  cu  cântecul
„Măr i oare,ț ș
măr i oare”,laptop,ț ș
materiale  necesare
confec ionării  deț
măr i oareț ș

prof.  MARCU
CAMELIA
prof.  BICĂ
MIRELA
prof.  DATCU
CAMELIA
prof.  DASCALU
ALINA

5. „Natura  ne
zâmbe te!”ș
-Realizarea   de  afi eș
ecologice
-Plantare  de  pomi,
răsaduri de flori
-Ce  putem  face  cu
materialele
reciclabile?
-Construirea  unei
machete  din  cutii,
peturi/  doze  iș
expunerea  acesteia  la
loc  vizibil  (  lângă
Primărie)

 Aprilie  2022 20elevi
beneficiari,
22  elevi
volunatari,
8  cadre
didactice
voluntare,
prof.  de
biologie  Ion
Cătălina-
colaborator

Cartoane, markere,
lipici  cu  sclipici,
hârtie  colorată,
puie i,  răsaduri/ț
semin e  de  flori,ț
materiale
reciclabile

prof.  OPREA
GABRIELA
prof.  MARCU
CAMELIA
prof.  BICĂ
MIRELA
prof.  DATCU
CAMELIA
prof.  DASCALU
ALINA

6. „Am reu it!”ș
-întâlnire de evaluare a
activită ilorț
-impresii, opinii

Mai 2022 20  elevi
voluntari

Cadre
didactice
voluntare

Chestionare  de
evaluare  a
activită ilor,ț
impresii, opinii

prof.  OPREA
GABRIELA
prof.  CAMELIA
prof.  BICĂ
MIRELA
prof.  DATCU
CAMELIA
prof.  DASCALU
ALINA
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Test de evaluare adaptat elevilor cu CES 

Vlad Copil 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti 

Test de evaluare: clasa a X-a 

Unitatea de învăţare: Numere complexe 

Specializarea: Matematică-informatică / Ştiinţe ale naturii 

Timp de lucru: 50 de minute 

 

Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.  

 

1. (1,5p) Fie 
3 4

8 6

i
z

i

−
=

+
. Calculaţi ( )Re z .  

a) 0;  b) 1;  c) 3/8;  d) -2/3.  

 

2. (1,5p)  Fie 𝑧 ∈ ℂ, 𝑚 ∈ ℝ astfel încât ( )( )2 2 3z m i m mi= + + + + . Determinaţi z, ştiind că z este număr 

real. 

a) m=-1;  b) m=-2 sau m=-1/3;  c) m=0;  d) m=i.  

 

3. (1,5p) Determinaţi 𝑧 ∈ ℂ, dacă 2 1z i zi+ = + . 

a) z=i;  b) z=1+i;  c) z=2-3i/2;  d) z=0.  

 

Stabiliţi dacă următoarele propoziţii sunt adevărate sau false şi încercuiţi litera corespunzătoare 

răspunsului corect.  

 

4. (1,5p) Forma trigonometrică a numărului complex 3z i= − −  este 
7 7

2 cos sin
6 6

z i
  

= + 
 

 

A      F 

 

5. (1,5p) Dacă 0,
2




 
 
 

, forma trigonometrică a numărului complex 
1 cos sin

1 cos sin

i
z

i

 

 

+ +
=

+ −
 este 

cos sinz i = − .  

A      F 

 

6. (1,5p) Dacă 1 2z i= − − , atunci 
2 3 4z i= − + .  

A      F 

 

 

Barem  de corectare  

Itemul 1 2 3 4 5 6 Oficiu Total 

Răspuns 

corect 

a b c A F A 

Punctaj 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1  
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PROIECT EDUCAȚIONAL „ÎNVĂȚĂM SĂ CIRCULĂM CORECT” 

prof. Luca Emese-Csilla,  

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr.2, Tg.-Mureș 

A. ARGUMENT 

Educația rutieră reprezintă o latură esențială privind integrarea în civilizația modernă a elevilor, inclusiv 

a elevilor cu CES. Indiferent de vârstă, dizabilitate regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse 

de societate pietonilor și vehiculelor trebuie cunoscute și respectate cu consecvență și responsabilitate. 

Educația rutieră trebuie implementată în educația elevilor în scopul dezvoltării capacităților de 

înțelegere, de formarea unor deprinderi practice și a unor abilități specifice percepției traficului rutier, a 

simțurilor orientării și concentrării, a capacității de a lua repede decizii corecte. Din nefericire se întâmplă multe 

accidente și printre victime se află de foarte multe ori și copii. De aceea cunoașterea regulilor de circulație în 

condițiile traficului modern trebuie să se realizeze de la vârste mici. Indiferent de regulile impuse de societate, 

referitoare la traficul pe drumurile publice, ale pietonilor și ale vehiculelor, trebuie cunoscute și respectate cu 

consecvență și responsabilitate.  

Strada este locul unde din nefericire pot avea loc întâmplări nedorite dacă copilul este neatent. Copiii 

nu trebuie să fie nici stresați, nici timorați că ar putea fi expuși pericolului dacă circulă pe stradă, dar nici prea 

încrezători în abilitățile lor de a circula pe stradă, de a se strecura printre mașini. Un copil în siguranță pe stradă 

este cel care cunoaște și aplică regulile, este atent și circulă preventiv, fără grabă. 

Motivele pentru care am dorit să facem cunoscute  regulile de circulaţie pe drumurile  publice sunt: 

numărul mare de evenimente rutiere ale căror victime sunt copiii ne-a îngrijorat şi de aceea am considerat ca o 

datorie să încercăm să prevenim astfel de evenimente; copiii nu-şi aleg în mod corect locurile de joacă, cu 

precădere cei cu CES care nu conștientizează pericolului, iar noi îi putem îndruma în această direcţie; 

observându-le comportamentul în traficul pietonal am considerat că trebuie să-i îndrumăm pentru a descifra 

ABC-ul circulaţiei; prezentându-le şi analizând cauzele care conduc la producerea unor evenimente rutiere 

nedorite. Consider că este o temă de actualitate care reprezintă un interes pentru societatea în ansamblul ei, 

deoarece este de datoria noastră, a profesorilor, să îi facem pe elevi să cunoască și să respecte regulile de 

circulație, și să le stârnim înteresul pentru înțelegerea drepturilor și îndatoririlor de pietoni în condițiile unui 

trafic modern.  

B. DATE DESPRE PROIECT  

a. Titlul: „ÎNVĂȚĂM SĂ CIRCULĂM CORECT” 

b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: - Domeniul pentru dezvoltare și siguranță 

personală - Educaţie Rutieră 

c. Tipul de proiect: proiect educațional  

C. APLICANTUL 

prof. Luca Emese-Csilla, Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr.2, Tg.-Mureș 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop: Prin interemediul proiectului se urmărește perfecţionarea unor deprinderi de comportare civilizată 

pe stradă, cunoașterea drumului public cu elementele sale componente, a principalelor reguli de circulatie 

precum și protejarea elevilor de accidente rutiere prin educarea lor în acest scop. 

Obiective specifice:  

• Achiziţionarea unor cunoştinţe şi capacităţi pentru aplicarea normelor de circulaţie 

rutieră; 

• Cunoașterea regulilor de circulație rutieră; 
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• Utilizarea unui limbaj adecvat în prezența unor situații specifice circulației rutiere; 

• Cunoașterea cauzelor care duc la provocarea accidentelor și evitarea acestora 

• Conştientizarea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie; 

• Dezvoltarea deprinderilor de circulaţie rutieră şi a comportamentului preventiv; 

• Cunoașterea locurilor de joaca și respectarea regulilor de circulație; 

• Consolidarea deprinderilor corecte de circulație; 

• Sistematizarea și aprofundarea cunoștințelor cu privire la educația rutieră; 

• Dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării pe baza unui sistem de norme. 

Grup-ţintă:  Elevii claselor I C, II D, III C, IV A și VII E - VIII C- X A- cu dizabilități grave/asociate 

de la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr.2 din Târgu-Mureș. 

Durata: 17-18 ianuarie 2022, An școlar 2021-2022. 

Metode şi tehnici de lucru:  conversația, învățarea prin cooperare, activități practice, exercițiul, 

dezbateri, expuneri, vizionare filmulețe educative, explicații, povestiri. 

Resurse umane:  - proprii (elevi, cadre didactice) 

Resurse materiale: fișe de lucru, acuarele, creioane colorate, carioci, calculator, imprimantă, Cd-uri, 

casete audio, diverse materiale pe teme de circulaţie rutieră 

Resurse financiare: autofinanțare 

Rezultatele așteptate: 

• Recunoașterea în peisajul rutier a principalelor semne care orientează 

circulația; 

• Semaforul și semnificatia lui (pentru pietoni și pentru vehicule); 

• Trecerea de pietoni (marcajul, zebra, semne de orientare); 

• Indicatoarele ,,accesul interzis’’ ,,stop’’; 

• Cunoașterea principalelor reguli de circulație; 

• Pe stradă (în grup); 

• Cunoașterea consecințelor nerespectării regulilor de conduită rutieră. 

Rezultate calitative: dezvoltarea sentimentului de acceptare adaptarea și integrarea copiilor cu CES și 

a celor cu dificultăți de învățare. 

Produse ale activităţilor: Imagini de pe parcursul derulării proiectului; Fișele de lucru realizate de 

elevi. 

E.  EVALUARE – CALITATIVĂ: 

- Observarea comportamentului elevilor cu CES. 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

I.  Activitatea 1 – Să cunoaștem ce înseamnă să circulăm corect 

Data/ Perioada: 17.01.2022 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Participanţi: elevii claselor I C, II D, III C, IV A și VII E - VIII C- X A- cu dizabilități grave/asociate 

de la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr.2 din Târgu-Mureș. 

Descrierea activităţii:  

1) ABC-ul circulaţiei: Vocabularul rutier, Semne de circulaţie, Indicatoare de circulaţi 

2) Povestioare cu morală – pe teme rutiere 

3) Strada şi noi: Vizionarea unor materiale cu urmările unei circulaţii rutiere incorecte: 

Circulaţia pietonilor, Cel mai sigur drum spre şcoală, Traversarea străzilor, Jocul „Pe stradă”. 
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Responsabil: prof. Luca Emese-Csilla. 

Modalităţi de evaluare:  observarea reacţiilor şi comportamentelor elevilor. 

II.  Activitatea 2 – Strada prietena mea  

Data/ Perioada: 18.02.2022 

Locul de desfăşurare: Pe stradă, împrejurimile școlii, în cartier și în sala de clasă 

Participanţi: elevii claselor I C, II D, III C, IV A și VII E - VIII C- X A- cu dizabilități grave/asociate 

de la Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Nr.2 din Târgu-Mureș.  

Descrierea activităţii:  

1) Respectarea regulilor de circulaţie – Activitate practică, concretă: Reguli de 

prevenire a accidentelor (conduită preventivă): Cum circulăm pe trotuar, Cum circulăm atunci când nu 

avem trotuar, Cum traversăm la colț de stradă, Cum traversăm pe trecere de prietoni nesemaforizată, 

cum circulăm la trecerile de pietoni cu semafor, Ce facem la trecerile de pietoni cu semafor cu buton. 

2) „Circulăm corect?”  La reîntoarcerea în sala de clasă pe baza unor imagini sugestive 

elevii răspund la urmatoarele întrebări: -Cum se numesc persoanele care circulă pe jos, pe trotuarul unei 

străzi sau pe un drum public?; -Care este cea mai importanta acţiune pe care o  desfaşoară un pieton?; 

-Pe unde se traversează corect strada?; -Cum se traversează corect strada?;  -Ce semnificaţie au 

următoarele indicatoare rutiere? (se prezintă câteva indicatoare utile în circulaţia pietonilor);-Cum se 

numeşte dispozitivul de semnalizare cu lumini colorate folosit pentru a dirija circulaţia?. 

3) Fișe se lucru – Elevilor li se oferă fișe de lucru în care ei trebuie să coloreze locurile 

unde trebuie să se joace, să unească imaginile cu cuvintele care le denumesc și să ghicească o ghicitoare.  

Responsabil: prof. Luca Emese-Csilla. 

Modalităţi de evaluare: Observarea reacţiilor şi comportamentelor elevilor. 
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PROGRAM DE INTERVENȚIE LOGOPEDICĂ 

Prof. Pescari Tatiana-Ana 

Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă, Nr.2, Târgu Mureș  

Nume si  prenume:  S.M. 

Clasa: a II-a  

Diagnostic medical: Tulburare din spectrul autist, Întârziere mintală gravă, Tulburare hiperkinetică, Tulburare de somn 

Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate.  

Evaluare: 

Diagnosticul psihologic: Retard sever în dezvoltarea psihică şi de limbaj, dificultăți de concentrare a atentiei, superficialitate, simț redus al realului, tulburări 

de conduită și adaptabilitate cu elemente atipice.  

Diagnosticul educaţional: Întârziere gravă în asimilarea cunoștințelor și formarea capacităților de învățare, prezintă deprinderi deficitare în plan lexico-

grafic și în plan logico-gramatic și cerințe educative speciale care necesită adaptarea programei pentru învățământul special. 

Date anamnezice semnificative: Elevul provine din CTF. 

STAREA ACTUALĂ A SUBIECTULUI ( capacităţi, competenţe, lacune, puncte slabe, nevoi) 

a) Comportament motor si psihomotor: Motricitate generală, în general bine dezvoltată, simțul echilibrului și capacitatea de a se orienta spațio-

temporal prezintă deficiențe grave. 

b) Comunicare şi limbaj: dificultăţi de exprimare a limbajului oral şi întâmpină dificultăți mari la scris 

c) Comportament cognitiv: nu cunoaşte zilele săptămânii, cunoaşte anotimpurile, cunoaşte culorile, cunoaște câteva litere, și-a însușit conceptul de 

număr, recunoaște  cifrele în concentrul 0-5, efectuează adunări în concentrul 0-5. 

d) Comportament social-afectiv: elevul relaționează deficitar cu colegii și personalul didactic și administrativ, are momente când devine agitat. Necesită 

supraveghere și sprijin permanent. Vine și pleacă însoțită la/de la școală. 

Instrumente utilizate în evaluare: 

• chestionare orale; 

• observaţii curente; 

• Fişa logopedică;  

• Observația;  

• Fişe de lucru;  

• Testul pentru stabilirea vârstei psihologice a limbajului; 
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• Observaţia spontană şi dirijată; 

• Scala integrată de dezvoltare (Ascultarea / audiţia -31 – 36 luni; Limbajul receptiv -  25 – 30 luni; Limbajul expresiv- -  25 – 30 luni; Vorbirea - 31 – 

36 luni; Cogniţia - 25 – 30 luni; Comunicarea socială - 16 – 18 luni.) 

• Scala Portage (Socializare – 2 ani 5 luni;  Limbaj – 2 ani 7 luni; Autoservire – 2 ani 6 luni; Cognitiv – 2 ani 5 luni; Motor – 3 ani. VM - 30-39 retard 

sever) 

Obiectivele programului: 

Pe termen lung: 

• Articularea corectă a cuvintelor; 

• Îmbunătăţirea atât a comunicării verbale cât şi a celei non-verbale; 

• Înţelegerea comunicării verbale şi non-verbale, înţelegerea intenţiilor celorlalţi într-o anumită situaţie dată; 

• Iniţierea comunicării fără ajutor din partea celor din jur; 

• Cunoaşterea locurilor şi momentelor potrivite pentru a spune ceva; 

• Dezvoltarea abilităţilor de conversaţie; 

• Dezvoltarea schimbului de idei; 

• Dezvoltarea comunicării ca modalitate de îmbunătăţire a relaţiilor; 

• Învăţarea şi folosirea funcţiei auto-reglatorii a limbajului. 

• Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic; 

Obiective specifice: 

1. Receptarea semnalelor/stimulilor din mediul apropiat, cu acordarea de semnificații corespunzătoare. 

2. Dezvoltarea abilităților de imitare a unor activități/modele acționale oferite de terapeut. 

3. Stimularea si dezvoltarea psihomotricității generale. 

4. Ascultarea și receptarea mesajelor orale scurte exprimate de terapeut. 

5. Formarea abilităților de vorbire reflectată și independentă la nivel fonematic. 

6. Formarea și dezvoltarea abilităților de scris-citit a semnelor pregrafice și a literelor de tipar. 

7. Exersarea aparatului fono-articulator și a inspir-expirului 

8. Educarea și exersarea auzului fonematic 

Domeniul de intervenţie: comunicare și limbaj 

Elevul pronunţă corect cuvintele, dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să 

povestească texte auzite în clasă ori întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în 

conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia. 
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Metode și strategii didactice: 

- demonstrația, explicația, exercițiul, metoda fonetică analitico– sintetică, prezentarea într-o manieră simplă a sarcinilor, jocul didactic, 

conversația, imitația, tehnici de modelare a comportamentului (întărirea pozitivă/negativă, chaining, backward chaining-ul, tehnica aproximărilor progresive 

etc) 

Resurse: pictograme, jocuri cu caracter educativ, litere magnetice, planșe, carduri cu diferite imagini, oglinda logopedică, Piramida cuvintelor, lista 

de cuvinte T50. 

PLAN DE INTERVENȚIE 

Aria Obiective specifice Exemple de activitati terapeutice Perioada de timp 

Educarea 

respirației 

Educarea și corectarea respiraţiei defectuoase şi 

obţinerea unei respirații corecte 

Să își dezvolte respiraţia non-verbală  

Să își dezvolte respiraţia verbală 

Exercitii de respirație – „Mirosim florile”, „Suflam în lumânare” etc.exerciţii 

de pronunţie a vocalelor, prelung, rar, fără efort în timpul unei expiraţii; 

exerciţii de pronunţie într-o expiraţie a unei consoane; -Exerciţii de pronunţie 

într-o expiraţie a unei consoane;  

Exerciţii de pronunţie a unor grupuri de vocale pe durata unei expiraţii (ex: 

ai, ei, oi, ua, ue, etc);  

Exerciţii de pronunţie a unor consoane însoţite de vocale, pe durata unei 

expiraţii (ba, be, bi, bo … ale, ile ole, ule);  

Exerciţii de pronunţie a unor silabe în care se găsesc grupuri de vocale sau de 

consoane pe o expiraţie (ex: aie, oie, uie, sta, ste, stri, cra, cre, cri, tra, tre, tri, 

etc.);   

Exerciţii de respiraţie: la început non-verbal, cu pronunţie pe vocale, silabe, 

cuvinte, cu recitare de poezii, citire în această poziţie cu voce tare;  

Exerciţii ritmice de respiraţie însoţite de mişcare şi cântec (ex: mersul 

numărat, cu cântec, cu poezie, ghicitori, proverbe). 

Permanent 

Mobilitatea 

aparatului 

fonoarticulator  

 

Dezvoltarea mobilității aparatului 

fonoarticulator 

Să execute prin imitație mișcări pentru 

exersarea mobilității apartului fono-

articulator/de respirație nonverbală 

Exerciții: 

 - Pentru mobilitatea maxilarului: închiderea/deschiderea gurii, exerciții de 

alternare a maxilarelor înainte – înapoi, mușcătura;  

- Pentru mobilitatea limbii: limba iese si intră repede (pisicuța bea lapte), 

limba mișcată de la dreapta la stânga (tic-tacul ceasului), limba iese in forma 

de lopata, limba iese în formă de sageată, limba șterge buzele, limba sterge 

dintii pe deasupra/pe dedesupt, miscari circulare ale limbii, mișcări ale limbii 

în sus si în jos, tropaitul calului, sforaitul calului; 

Permanent 
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- Pentru buze și obraji: mișcări de sugere a obrajilor, miscari de tuguiere a 

buzelor, miscari de intindere a buzelor, miscari alternative de rotunjire si 

intindere ale buzelor, tuguierea buzelor, umflarea obrajilor, vibrarea buzelor, 

miscari de aburire a oglinzii;  

- Pentru valul palatin: imitarea cascatului, a tusei 

Exercitii ludice pentru exersarea mișcărilor expresive faciale, labiale, 

linguale – „Pisicuța bea laptic”, „Mieluțul” etc. 

Dezvoltarea 

auzului 

fonematic 

 

Să asculte, să identifice semnale sonore 

(onomatopee) 

Să emită sunete 

Să pronunțe silabe și cuvinte 

Exerciții de localizare a zgomotelor – „Unde se aude?” 

Exerciții de identificare a zgomotelor- „Cine face așa?”, „Glasul animalelor” 

Exerciții de recunoaștere a vocii unor persoane/ personaje din poveste prin 

indicare; “Cine vorbește acum?” etc. 

Exerciții de reproducere de sunete onomatopeice produse de diferite obiecte 

și animale 

Exerciții de impostare corectă a fonemelor; emiterea prin imitație/ pronunție 

reflectată și concomitentă 

Exerciții de emitere, fixare și consolidare a sunetelor 

Exerciții de introducere a sunetelor în silabe directe 

2 Săptămâni 

(consolidare 

permanentă) 

Schema 

corporală 

 

Să identifice componentele schemei corporale 

pe propriul corp/ alte persoane 

 

Exerciții de identificare a elementelor proprii ale schemei corporale 

Exerciții de localizare a elementelor schemei corporale 

Exerciții de reconstituire a obiectului din părți (Păpușă demontată) 

Exerciții joc de reconstituire imagistică –puzzle cu corpul uman 

6 Săptămâni 

(consolidare 

permanentă) 

Coordonare 

psihomotrică 

Să manipuleze obiectele și să le ordoneze după 

anumite criterii 

Exerciții joc de aliniere a obiectelor într-o succesiune 

Completează șirul 

Sortează piese după anumite criterii: mărime, formă, culoare 

Mută obiecte de la stânga la dreapta – „Pune merele în coș” etc. 

5 Săptămâni 

(consolidare 

permanentă) 

Comunicarea 

non-verbală 

Să reproducă modelul mimico-gesticular  Exercitii de imitare a expresiilor mimico-faciale de pe fata terapeutului 

Jocuri cu marionete. 

2 Săptămâni 

(consolidare 

permanentă) 

Dezvoltarea 

limbajului 

receptiv 

Să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului 

oral 

 Să distingă cuvintele într-o propoziţie  

Exerciții de tipul „Da-mi…”, „Ia….”, „Ridică-te”, „Așază ….” 

Exerciții pentru executarea unor comenzi verbale potrivite la mediul ambiant 

– „Închide ușa!” etc. 

3 Săptămâni 

(consolidare 

permanentă) 
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Să distingă sunetele şi silabele dintr-un cuvânt 

dat 

Să asculte și să execute comenzi verbale simple 

Să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului 

oral 

Să sesizeze intuitiv corectitudinea unei 

propoziţii ascultate 

Să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată, 

silabele dintr-un cuvânt şi sunetele dintr-o 

silabă 

Exerciții de delimitare a cuvintelor în enunțuri; 

Exerciții de stabilire a poziției unui cuvânt într-o propoziție; 

Jocuri de identificare a poziției silabelor în cuvânt; 

Exerciții de distingere a sunetului inițial, final sau din interiorul unei silabe 

sau al unui cuvânt; 

Exerciții de ascultare şi confirmare a mesajului ascultat  

Exerciții de delimitare a cuvintelor într-o propoziţie dată 

Dezvoltarea 

limbajului 

expresiv 

Să învețe cuvinte noi 

Să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 

Să formuleze clar şi corect enunţuri verbale 

potrivite unor situaţii date 

Să identifice litere, silabe, cuvinte şi enunţuri în 

textul tipărit 

Să integreze cuvintele noi în enunţuri 

Exerciții de redare gestuală a cuvintelor 

Exerciții de selectare a cuvintelor dintr-un grup dat 

Jocuri și exerciții de identificarea cuvintelor ce conțin sunetul învăţat și 

despărțirea lor în silabe; 

Jocuri de punere în corespondență a unui cuvânt auzit cu imaginea 

corespunzătoare; 

Exerciții de identificare a sunetelor din structura silabei 

Exerciții de identificare a silabelor dintr-un cuvânt dat 

Învățarea de cuvinte noi pe baza Piramidei cuvintelor și a listei de cuvinte 

T50 

3 Săptămâni 

 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

receptare a 

mesajului scris 

(citirea / 

lectura) 

 

Să identifice litere, grupuri de litere, silabe, 

cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul 

de mână 

Să asocieze formă grafică a cuvântului cu 

sensul acestuia  

Să citească în ritm propriu cuvinte 

monosilabice şi bisilabice 

Să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile 

care le însoţesc 

Să desprindă semnificaţia globală a unui text 

citit 

Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe; 

Exerciții de trasare a elementelor grafice; 

Exerciții de adoptare a poziţiei corecte și comode pentru scris; 

Exerciții de scriere a unor elemente grafice pregătitoare, care să faciliteze 

scrierea literelor și scriere în duct continuu; 

Exerciții de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor și propoziţiilor; 

Exerciții de asociere a sunetului cu litera  

Exerciții de identificare a literelor mari şi mici, de tipar sau scrise de mâna  

Exerciții de asociere a textului cu imaginea  

Exerciții de exprimare a înțelesului unor cuvinte dintr-un text citit  

Exerciții de citire a cuvintelor pe silabe 

3 Săptămâni 
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Să citească în ritm propriu, corect un text 

cunoscut 

 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

exprimare 

scrisă 

 

Să scrie cu ajutor, litere, silabe, cuvinte scurte 

Să scrie, cu ajutor, folosind semnele de 

punctuaţie: punctul, semnul întrebării 

Să scrie corect litere, silabe, cuvinte 

Să scrie corect, lizibil şi îngrijit propoziţii 

scurte 

 

-Exerciții de colorare și de scriere a semnelor grafice pe diferite suporturi, de 

la dimensiune mare → mică și cu diferite instrumente (pensulă, marker, 

creion) 

-Exercitii de redare gestuală a semnelor pregrafice 

Exerciții de scriere în spațiul nelimitat și delimitat 

Exercitii de selectare a cartonașelor cu diferite semne pregrafice dintr-o 

mulțime dată 

Exerciții de scriere corectă a literelor, silabelor, cuvintelor scurte 

Exerciții de scriere corectă a literelor, silabelor, cuvintelor scurte  

Exerciții de scriere a literelor și a cuvintelor, respectând forma, mărimea lor; 

Exerciții de încadrare corectă în pagină a textului (dată, alineat); 

Exerciții de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte;  

Exerciții de scriere folosind semnele de punctuaţie învăţate 

Dictări de litere, silabe și cuvinte. 

Câte 3 săptămâni 

pentru fiecare semn 

grafic 

(consolidare 

permanentă) 

 

 

 

 


