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The Summary

This article highlights the attributes o f  the educational factors involved in the efficient realization 
o f the inclusive education within mainstream schools. It appears that parents are the most important 
factors in the life support o f  children with disabilities, which is why they must participate actively in all 
school activities. Also, the highlights are made towards the roles o f the teacher, the team o f specialists, 
the government, the school and the children. The article stresses the need for synchronization o f attribu
tes for all educational factors, with the purpose o f giving children with disabilities equal chances to 
succeed.

Actul educativ în şcoala incluzivă are şanse de reuşită dacă factorii implicaţi, adică elevii cu deficienţe şi 
cei fără deficienţe, familia, echipa de specialişti, profesorul clasei şi administraţia şcolii cooperează, sunt parte
neri care conlucrează în aceeaşi direcţie: dezvoltarea copilului cu CES. Fiecare dintre parteneri are atribuţii 
clare in actul educativ, care, însă, nu acţionează cu succes decât dacă sunt sincronizate cu ale celorlalţi membri 
ai echipei.

Vom încerca să prezentăm, cât mai concis posibil, implicaţiile fiecărui partener în acţiunea de educare a 
copiilor cu CES în sistem integrat, aşa cum le-am desprins din sursele studiate.

Implicaţii pentru elevii cu CES
Integrarea individuală a copilului cu nevoi speciale în clasa obişnuită presupune următoarele implicaţii:
V copilul rămâne în familie, beneficiind de sprijin moral-afectiv necondiţionat;
V adaptarea programelor şi a resurselor organizatorice şi procedurale la nevoile sale:
V învaţă în clase omogene;
V creşte motivaţia pentru învăţare, fiindcă este stimulat de mediul competiţional şi de performanţele 

şcolare ale colegilor valizi;
V scade nivelul de izolare a copilului cu deficienţă şi creşte nivelul de contact cu copiii obişnuiţi, sporind 

nivelul de socializare;
Implicaţii pentru elevii fără CES
Cum ar putea elevii să sprijine existenţa şi funcţionarea şcolii pentru diversitate?
V fiecare elev să-şi trateze semenii din jurul său aşa cum ar dori el să fie trata de aceştia;
V fiecare elev să fie dispus să-i sprijine pe colegii din clasă ori de câte ori este nevoie;
V elevii, în calitatea lor de beneficiari direcţi ai procesului de învăţare, prin feedback-ul oferit, pot şi 

trebuie să-i orienteze pe profesori în identificarea celor mai eficiente situaţii şi strategii de prezentare 
a conţinuturilor educaţiei;

V fiecare elev să sprijine şi să-i încurajeze pe noii colegi veniţi în clasă/şcoală pentru a-şi găsi mai uşor 
prieteni şi preocupări comune în activităţile din cadrul şcolii.

Adesea, elevii reprezintă unul pentru celălalt fie un prieten sau un simplu copil, un coleg dejoacă sau un 
prieten mai special, o cunoştinţă, un model, un amic sau un coleg de clasă, un semen de încredere sau un vecin 
etc.; în toate aceste situaţii există câte ceva de învăţat unul de la celălalt. Astfel, elevii se cunosc mai bine, 
procesul de socializare capătă o seric de valenţe noi prin înlăturarea unor bariere de rclaţionare determinate de 
anumite prejudecăţi, stereotipuri sociale sau, uneori, chiar de modele ale indiferenţei şi intoleranţei oferite de 
experienţa socială în comunitatea din care fac parte. Şcoala pentru toţi luptă împotriva acestor forme de discri
minare prin promovarea unor modele şi forme de interacţiune între elevi bazate pe egalitate deplină între 
parteneri şi unde spiritul de toleranţă şi acceptare totală prevalează în faţa oricăror alte atitudini sau reacţii 
discriminatorii [2].

Implicaţii pentru cadrele didactice:
In activitatea din clasă, cu elevi cu deficienţe, acceptăm diversitatea ca valoare. Pentru a valoriza cu 

adevărat potenţialul fiecărui copil cu CES, trebuie să reformulăm toate componentele educaţiei:
/- obiective/scopuri;
> curriculum;
> resurse procedurale, materiale, organizatorice;
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> evaluare;
> relaţiile între partenerii educaţiei; 
a resursele umane.
Implicarea cadrelor didactice este condiţia majoră în realizarea integrării copiilor cu CES în viaţa şcolară 

şi socială. In demersul la clasă, pentru a favoriza integrarea cât mai rapidă a copiilor cu nevoi speciale, e 
necesar să valorificăm sensibilitatea deosebită a acestora şi disponibilitatea de a oferi şi de a primi afecţiunea 
celor din jur.

în condiţiile învăţământului integrat, profesorii şi educatorii din şcoala pentru diversitate trebuie să satisfa
că o serie de cerinţe:

S  să aibă o viziune clară asupra filosofici educaţiei integrate;
S  să dezvolte şi să susţină în şcoală activităţi educaţionale în care elevii, profesorii şi părinţii să relaţione- 

ze de pe poziţii egale, după principiul parteneriatului;
S să susţină şi să încurajeze activităţile desfăşurate în echipe de specialişti şi să participe la activităţile de 

perfecţionare în domeniul educaţiei integrate;
•S să fie convinşi că toate problemele şi provocările generate de cerinţele speciale în educaţie ale copiilor 

integraţi au întotdeauna mai multe soluţii de rezolvare;
^ să creadă în rolul determinant jucat de părinţi în procesul integrării şcolare a copiilor lor;
'ri să fie convinşi că riscul asumat în promovarea educaţiei integrate nu este în zadar şi că se pot afla şi 

în situaţia unor nereuşite parţiale sau totale în procesul de integrare, dar care nu trebuie să-i descura
jeze sau să-i dezarmeze;

ri să admită educaţia integrată ca pe un scop fundamental în procesul de dezvoltare armonioasă a perso
nalităţii copiilor cu cerinţe educative speciale;

•S să fie deschişi dialogului şi, în acelaşi timp, să fie model sau un mentor pentru fiecare dintre elevii 
clasei;

ri să fie dispuşi să ofere ajutor oricărui elev din clasă şi să stimuleze elevii clasei în susţinerea lor recipro
că la activităţile de învăţare;

■S să favorizeze crearea unui mediu propice rclaţionării între elevii clasei şi între părinţii sau membrii 
familiilor copiilor din clasă;

S  să fie în măsură să coordoneze strategiile şi activităţile educative incluse în programa şcolară şi să fie 
un sprijin activ al elevilor în situaţiile când aceştia trebuie să aleagă cele mai potrivite soluţii sau 
oport unităţi do rezolvare a problemelor din viaţa cotidiană; 

ri să aibă capacitatea de a prezenta conţinuturile specifice diferitelor arii curricularc în concordanţă cu 
cerinţele educative ale elevilor clasei;

S  să înveţe de la toţi membrii echipei cu care lucrează, inclusiv de la copii din clasă [1].
Implicaţii pentru părinţi
în condiţiile şcolii pentru diversitate, părinţii participă direct la viaţa şcolii şi pot influenţa anumite decizii 

care privesc actul educaţional.
Pornim de la constatarea că părinţii sunt cci mai importanţi factori de sprijin în viaţa copilului cu deficienţe 

sau a copilului sănătos. Pentru a-şi putea sprijini copiii aflaţi în dificultate, părinţii trebuie să participe la următoa
rele acţiuni, asigurate de echipa dc intervenţie:

у  consiliere privind diagnosticul şi consecinţele acestuia asupra copilului, ţinând cont dc evoluţia previzi
bilă a defectului şi de punerea în lucru a mijloacelor de compensare; 

у informare asupra potenţialii lui real al copilului şi asupra mijloacelor susceptibile să-i favorizeze dezvol
tarea:

у informare asupra tipurilor dc servicii care pot asigura cel mai bine educarea şi dezvoltarea copilului cu 
nevoi speciale.

Cooperarea familiei cu echipa dc intervenţie poate transforma părintele într-un bun “specialist”, care 
creează un mediu prielnic educaţiei incluzive, generat de:

"y instaurareauneirelaţiipozitivepărinţi -  copii - copil deficient, climinându-sc reacţii le tipice,ca: depre
sia, furia, culpabilitatea, sentimentul de injustiţie, anxietatea, autocompătimirea, respingerea copilului 
sau supraprotejarea sa, ceea ce împiedică formarea abilităţilor de autonomie ale copilului cu nevoi 
spcciaîe:

у  convingerea părinţilor că nu sunt singuri în demersurile lor educative cu copilul deficient;
'y învăţarea familiei să trăiască în echilibru cu copilul cu nevoi speciale;
"y însuşirea unor abilităţi şi tehnici speciale dc educaţie a copilului cu deficienţe, conlucrând adecvat cu 

profesioniştii;
у  elaborarea programelor educaţionale în conlucrare cu membrii echipei transdisciplinare.
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Realizarea unei atmosfere prielnice dezvoltării potenţialului copilului cu deficienţe presupune, din partea 
părinţilor, următoarele manifestări:

> acceptarea realităţii;
> acordarea unei atenţii speciale copilului cu deficienţe pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor sale;
> disponibilitate la efort fizic şi psihic îndelungat:
> încredere în factorii care pot sprijini dezvoltarea copilului (medic, kinetoterapeut, psiholog, logoped, 

învăţătoare);
> afectivitate şi răbdare.
Pentru o mai eficientă susţinere a educaţiei din partea familiilor, membrii acestora trebuie să satisfacă un 

minim de cerinţe:
— să fie participanţi activi la toate activităţile şcolii şi să se implice în promovarea educaţiei integrate la 

toate nivelurile vieţii sociale, inclusiv la nivel politic;
— să fie modele de acţiune şi comportament în acceptarea şi susţinerea integrării persoanelor cu cerinţe 

speciale din comunităţile lor;
— să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluţia şi formarea copiilor în 

şcoală şi în afara ei;
— să fie parteneri sinceri de dialog şi să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa dc specialişti care se 

ocupă de educarea şi recuperarea copiilor lor, urmărind împreună progresul înregistrat de copil în 
diverse situaţii de viaţă;

— să colaboreze cu alţi părinţi în grupele de suport ale părinţilor şi să împărtăşească şi altora experienţele 
personale cu proprii copii la activităţile desfăşurate în mijlocul familiei;

— să fie convinşi de avantajele oferite dc învăţământul integrat copiilor cu cerinţe speciale şi să accepte 
fără resentimente eventualele limite impuse de gradul şi complexitatea deficienţelor acestora.

Practica noastră a demonstrat că, atunci când familia manifestă disponibilitate în a-şi ajuta copilul cu 
deficienţe, integrarea acestuia în viaţa şcolară şi socială se realizează cu rezultate foarte bune. încrederea 
părintelui în reuşita demersului educativ influenţează în mod pozitiv dorinţa copilului cu CES de a-şi învinge 
limitele, susţine efortul acestuia pentru paşii următori [2].

Implicaţii pentru echipa de specialişti
în condiţiile şcolii pentru diversitate, profesorul de sprijin reprezintă un nou personaj, cu rol principal în 

optimizarea procesului educaţional din clasele unde se derulează învăţământul integrat. Profesorul de sprijin este 
o persoană specializată în domeniul psihopedagogiei speciale şi care, împreună cu profesorul din şcoala dc masă, 
formează o echipă omogenă responsabilă dc procesul învăţării elevilor din şcoala pentru diversitate. Pentru 
marca majoritate a elevilor clasei, profesorul care predă o anumită disciplină respectă un anumit standard privind 
conţinuturile şi modul dc comunicare al acestor conţinuturi către elevii clasei, standard cerut dc programa şi 
manualele acelor discipline. în aceste condiţii, sc ivesc situaţii când elevii cu cerinţe educative speciale au nevoie 
dc un sprijin suplimentar pentru a înţelege cât mai bine acele conţinuturi prezentate de profesorul dc sprijin pe 
înţelesul acestor elevi şi adaptate nivelului şi cerinţelor lor în planul educaţiei.

în afară de prezenţa sa la anumite activităţi în clasă, alături de ceilalţi elevi şi profesori din clasa obişnuită, 
profesorul de sprijin îşi continuă cea mai mare parte a activităţilor sale în afara orelor clasei când. prin activităţi 
şi metode didactice specifice, consolidează conţinuturile învăţării prezentate la orele de clasă şi ajută elevii să-şi 
îndeplinească obligaţiile şi sarcinile individuale cerute la activităţile clasei. De obicei, activitatea extraşcolară a 
elevului cu cerinţe educative speciale desfăşurată împreună cu profesorul de sprijin este inclusă în programul 
unor centre de zi sau centre de ocrotire şi asistenţă unde. pe lângă activităţile educative, copii sunt antrenaţi în 
programe de recuperare sau compensare a deficienţelor lor. în plus, aceste tipuri de centre dispun dc un perso
nal specializat pe diferite domenii (logopezi, kinetoterapeuţi, ergo terapeuţi, specialişti în euritmie, cromoterapie, 
surdologi, tiflologi etc.), în funcţie de tipurile dc copii cu cerinţe speciale avute în vedere şi au o legătură foarte 
strânsă cu şcoala şi cu familiile acestor copii, fiind o instituţie de tip deschis, cu un program flexibil şi adaptat 
nevoilor reale ale copiilor înscrişi [3]. In aceste condiţii, profesorul de suport este pus în situaţia de a-şi desfăşura 
activitatea în cooperare cu profesorii clasei, părinţii şi specialiştii din centru. Acest statut presupune o seric de 
cerinţe cum ar fi:

> să nu facă diferenţieri în privinţa atitudinii sale faţă de elevii clasei, ajutându-i pe toţi în mod egal;
A să înţeleagă pe deplin elevii cu cerinţe speciale şi să manifeste real interes şi plăcere în munca cu 

aceştia;
> să aibă capacitatea de a iniţia şi susţine programe de educaţie individualizate şi adaptate cerinţelor 

fiecărui elev cu nevoi speciale;
88



I> să aplice strategii noi şi diverse în situaţiile de învăţare şi să faciliteze cooperarea între toţi elevii clasei;
> să coopereze cu profesorii, părinţii şi specialiştii care lucrează cu copii;
> să fie un sprijin şi un partener activ pentru profesorii clasei, atât la activităţile clasei, cât şi în afara 

orelor, la pregătirea lecţiilor, materialelor didactice, a clasei şi a ambianţei necesare bunei desfăşurări 
a lecţiei;

> să accepte rolul de avocat al copilului şi să mediteze în situaţiile dificile care se pot ivi între profesori şi 
părinţi sau alte persoane directe implicate în activităţile copiilor cu cerinţe speciale;

> să înregistreze toate observaţiile cu pri vire la evoluţia şi progresul elevilor, fiind cel mai în măsură să 
explice comportamentul, reacţiile şi modul de a fi al copilului cu cerinţe speciale în diferite situaţii dc 
viaţă;

> să fie creativ, flexibil şi deschis la noile idei şi propuneri venite de la ceilalţi parteneri;
> să fie un model pentru toţi elevii şi să respecte intimitatea şi confidenţialitatea unor in formaţii cu privire 

la viaţa personală a copilului;
> se evite, pe cât posibil, apariţia dependenţei copilului de persoana sa în momentele de decizie sau în 

situaţiile cotidiene de viaţă.
Implicaţii pentru administraţia şcolii
în modelul tradiţional, şcoala este privită ca fiind locul unde are loc învăţarea, fără a menaja copiii în faţa 

volumului de cunoştinţe care trebuie asimilat necondiţionat şi reprodus ulterior. Şcoala pentru toţi este deschisă 
unor situaţii stimulative diverse, fiind mai flexibilă şi mai variată din punctul dc vedere al ocaziilor dc învăţare; 
actul învăţării nu mai este privit ca fiind ceva impus, ci capătă o serie de semnificaţii noi datorită posibilităţilor de 
selecţie şi “negociere” a tipurilor de învăţare adaptate cerinţelor şi posibilităţilor fiecărui copil în parte.

Conducerea şcolii, în condiţiile educaţiei integrate, este răspunzătoare, pc lângă gestionarea bugetului şi a 
resurselor şcolii, dc: promovarea unei politici educaţionale transparente şi flexibile, prezentarea pachetului de 
sarcini pentru fiecare categoric de personal din şcoală şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor acestora, clarificarea 
rolurilor şi responsabilităţilor pe care părţile implicate în actul educaţional din şcoala respectivă le au de-a lungul 
unor unităţi de timp bine precizate (zile, săptămâni, luni, trimestre, semestre, an şcolar etc.), structurarea şi 
aprobarea unui curriculum accesibil şi suficient cerinţelor educaţionale ale fiecărui elev în parte, astfel încât 
fiecare elev să atingă la sfârşitul fiecărui ciclu de şcolarizare un anumit nivel al pregătirii sale, în deplină concor
danţă cu potenţialul aptitudinal evaluat la începutul fiecărui ciclu de învăţare (în cazul copiilor cu cerinţe educa
tive speciale, evaluarea se poate face fie de către consilierii şcolari din şcoala respectivă, fie şi de către membrii 
comisiilor de expertiză complexă înfiinţate la nivel interşcolar) [4].

Analizând lucrurile dintr-o altă perspectivă, fiecare membru din conducerea şcolii pentru diversitate tre
buie să îndeplinească o serie de cerinţe desprinse din principiile-cadru care stau la baza acestui tip de şcoală:

> să creadă în valoarea învăţământului integrat şi să pună pe prim plan interesele elevilor din şcoala sa;
> să respecte deontologia profesională şi să demonstreze calităţi deosebite în relaţiile cu elevii şi perso

nalul şcolii;
> să vegheze la calitatea educaţiei şi a condiţiilor în care se desfăşoară procesul didactic;
> să menţină contactul permanent eu părinţii/lutorii copiilor pe întreg parcursul activităţilor şcolare des

făşurate de aceştia în şcoala pe care o conduce;
> să fie receptiv la noile schimbări din societate şi să menţină o strânsă legătură cu reprezentanţii comu

nităţii locale;
> să vegheze la calitatea morală şi profesională a cadrelor didactice şi a specialiştilor din şcoală;
> să fie un model de acţiune pentru personalul şcolii, părinţi, dar şi pentru elevi, care trebuie să vadă în 

persoana sa un partener apropiat şi apt să le înţeleagă trăirile şi nevoile;
> să încurajeze profesorii şi specialiştii din şcoală în activitatea lor de zi cu zi. să-i ajute să-i sprijine în 

momentele lor dificile sau când apar probleme dc relaţionare cu elevii integraţi în şcoală;
> să sc implice în activităţile de perfecţionare a cadrelor didactice din şcoală prin măsuri specifice de 

popularizare a experienţelor pozitive în integrare şi prin achiziţia de informaţii de ultimă oră din litera
tura psihopedagogieă de specialitate.
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ASPECTE METODOLOGICE ALE AUTOEVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR
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The Summary

Self-appraisal it's a quality o f vocational training in the nursery school. The achieved appropriate 
ability o f  self-appraisal is the result o f  pedagogical action. Self-appraisal is on ability that „ is formed ”, 
but is not a gift ", and the background o f this capacity can be formed from the childhood.

Autoevaluarea constituie un obiectiv de formare a personalităţii şcolarului mic. Capacitatea de autoeva
luare adecvată a rezultatelor obţinute este rezultatul acţiunii pedagogice. Autoevaluarea este o capacitate care 
„se formează”, nu este un „dar”, iar premisele formării acestei capacităţi pot fi create de timpuriu.

Modernizarea curriculiimului şcolar încurajează formarea şi dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la 
elevi. Dezideratele educaţionale cuprind un registru nou de competenţe, spre deosebire de atribuţiile tradiţionale 
centrate pe transmiterea de informaţii şi evaluarea însuşirii informaţiilor transmise. Aşa cum ne schimbăm 
îmbrăcămintea, încercăm să ne schimbăm şi ideile, deoarece şi ele au un termen de valabilitate.

Autoevaluarea, în urma modernizării auriculare, s-a bucurat de o reconsiderarea, regăsindu-şi locul în 
procesul instructiv sub titlul de competenţă specifică de monitorizare şi autoevaluare care derivă din 
competenţa de a învăţa să înveţi. Complexul necesar de atitudini, abilităţi şi cunoştinţe îl găsim deja specificat 
în literatura de specialitate:

Atitudini
-- Vrea să monitorizeze rezultatele în timpul procesului de învăţare;
-  Doreşte să aprecieze periodic rezultatele muncii;
-  Este deschis să valorifice constructiv greşelile şi succesele;
-  Este interesat de performanţele atinse.

Abilităţi
-  Controlează realizarea pe etape a activităţii;
..Elaborează în mod individual indicatorii dc performanţă;
-Depistează greşeli comise şi ie înlătură;
-  Reflectă asupra rezultatului învăţării independente.

Cu noştinţe
-  Cunoaşte etapele activităţii dc învăţare;
-  Cunoaşte din start indicatorii de performanţă;
-  Cunoaşte criteriile de apreciere a rezultatelor. [3, 8]
La formarea competenţei de monitorizare şi autoevaluare pot contribui tehnicile de autoevaluare Prin 

intermediul acestor tehnici, elevii apreciază mai bine potenţialul şi realizările lor. tinzând să devină tot mai obiec
tivi. estimând mai eficient obiectivele şi posibilităţile proprii. Propunem câteva tehnici din cele mai puţin cunos
cute publicului.

Roata

Procesul autoevaluării nu este liniar, ci circular. Procesul autoevaluării pune un cerc în mişcare şi astfel 
cercul devine o roată. “Viaţa poate fi înţeleasă numai din trecut, însă viaţa e trăită înainte”. Acest principiu este 
simbolizat de roată: în rotire, momentele anterioare şi posterioare caracterizează roata în mişcare.

Roata procesului autoevaluării promovează dezvoltarea domeniilor în jurul cărora se roteşte. Roata în 
mişcare este caracterizată prin deplasări a căror energic provine: înapoi din reflecţia şi evaluarea experienţei iar 
înainte din mobilizarea potenţialului. Aceste considerente ne conving să utilizăm tehnica “Roata” cu uncie adap-
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