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Cod de conduit! ce reglementeaz! comportamentele
nondiscriminatorii "i promoveaz! principiile "colii incluzive
„Fiecare dintre noi are nevoie
de ajutorul fiec!ruia dintre noi.” B. Brecht
Ce vizeaz! codul de etic! profesoral?
O educa!ie public" de calitate, piatr" de temelie a societ"!ii democratice, are rolul
de a asigura #anse egale pentru to!i copiii #i tinerii #i este fundamental" pentru
bun"starea social" prin contribu!ia sa la dezvoltarea economic", social" #i cultural".
Profesorii #i personalul din educa!ie au responsabilitatea de a înt"ri încrederea general"
a publicului în standardele serviciilor ce sunt a#teptate de la to!i cei implica!i în aceast"
important" activitate.
Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul activit"!ii profesionale, iar
activit"!ile profesorilor #i personalului din educa!ie dedicate cu devotament, competen!"
#i d"ruire pentru a ajuta elevul s"-#i ating" propriul poten!ial reprezint" un factor critic în
asigurarea unei educa!ii de calitate. Experien!a #i d"ruirea profesorilor #i a personalului
din educa!ie trebuie s" fie combinate cu condi!ii bune de munc", o comunitate care s"-i
sprijine #i s" creeze politici care s" permit" o educa!ie de calitate.
Recunoscând extinderea responsabilit"!ilor incluse în procesul educa!ional #i
responsabilitatea de a atinge #i men!ine cele mai înalte grade de norme etice în
profesie pentru elevi, colegi #i p"rin!i, autorit"!ile ar trebui:
-

s" activeze pentru a se asigura ca profesorii #i personalul din educa!ie s"
beneficieze de termeni #i condi!ii de munc" care s" le permit" s"-#i îndeplineasc"
responsabilit"!ile;

-

s" coopereze la nivel na!ional pentru a promova o educa!ie de calitate pentru to!i
copiii, s" îmbun"t"!easc" statutul #i s" protejeze drepturile personalului din
educa!ie;

!

!

-

s"-#i utilizeze influen!a pentru a face posibil pentru copii lipsa de discriminare, #i în
mod particular pentru copii care muncesc, copii din grupurile marginalizate sau cele
având dificult"!i specifice, s" aib" acces la o educa!ie de calitate.
Acest cod de etic! vizeaz!:
1. aspecte concrete legate de respectarea legilor #i regulamentelor;
2. anticorup!ie;
3. condi!iile de munc" echitabile;
4. conflictele de interese;
5. contabilitatea #i raportarea financiar";
6. confiden!ialitatea;
7. preocup"rile;
8. reclama!iile;
9. responsabilitatea;
10. promovarea principiilor incluzive.

Codul de Etic" se refer" la unele valori esen!iale legate de profesia de profesor, #i
anume: integritatea, onestitatea, respectul, responsabilitatea #i încrederea.
Profesorul trebuie s! demonstreze INTEGRITATE prin:
!

crearea #i men!inerea rela!iilor profesionale corespunz"toare

!

comportarea cu impar!ialitate, încredere #i onestitate

Profesorul trebuie s! demonstreze ONESTITATE prin:
!

exersarea ac!iunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte

!

exprimarea stimei fa!" de o alt" persoan", ac!ionând #i discutând sincer #i corect

Profesorul trebuie s! demonstreze RESPECT prin:
!

fiind tolerant, atent #i în!eleg"tor cu alte persoane, p"rerile #i valorile lor

!

fiind con#tient de faptul c" rela!ia cu elevii #i p"rin!ii acestora trebuie s" fie
bazat" pe respect reciproc, încredere #i dac" este necesar, pe confiden!ialitate

Profesorul trebuie s! demonstreze RESPONSABILITATE prin:
!

oferirea priorit"!ii educa!iei #i îngrijirii elevilor

!

angajarea în activit"!i de dezvoltare profesional" continu" #i de îmbun"t"!ire a
strategiilor de predare-înv"!are

!
!

colaborarea #i cooperarea cu colegii în interesul educ"rii #i bun"st"rii discipolilor

!

Profesorul trebuie s! demonstreze ÎNCREDERE prin:
!

fiind cinstit #i rezonabil

!

participarea la bun"starea indivizilor #i a comunit"!ii

!

solu!ionarea conflictelor prin discu!ii profesionale #i de reflec!ie

SUCCESUL DEPINDE DE EFORTURILE DEPUSE:
POT - definirea scopului, incluzând valori, viziune, misiune, !inte (perspectiva intern");
CERCETEZ - studii, chestionare, discu!ii etc., pentru a ne ajuta s" în!elegem, s"
cunoa#tem elevii #i to!i factorii care contribuie la actul educa!iei;
ANALIZEZ - ce m" individualizeaz" ca #coal", luând în calcul punctele slabe #i
oportunit"!ile;
STRATEGIZEZ - dezvoltarea obiectivelor, a unui nou traseu (rut" de educa!ie);
IMPLEMENTEZ - punerea în ac!iune a ofertei educa!ionale, a rezultatelor cu strategia
adoptat";
EVALUEZ - m"surarea corect" a rezultatelor #i a reac!iilor elevilor.
Toate aceste aspecte integrate în cadrul unui cod apar!ine managementului de
vârf, formele acestuia variind în func!ie de m"rimea, domeniul #i preferin!ele #colii.
Dup" elaborare, acesta trebuie comunicat tuturor p"r!ilor interesate atât din interiorul
cât #i din afara entit"!ii.
Comportamentul etic trebuie s" fie o parte integrant" a organiza!iei, un MOD DE
A TR$I care trebuie profund înr"d"cinat în organismul colectiv al #colii; trebuie s" fie o
modalitate de existen!" a #colii care este transmis" de la o genera!ie la alta.

!

!

Profesorul "i incluziunea "colar!
Principiile generale, pentru o societate incluziv! (Art. 3, 2006 Conven#ia cu privire
la drepturile persoanelor cu dizabilit!#i)
!

Respectarea demnit"!ii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a
libert"!ii de a face propriile alegeri, #i a independen!ei persoanelor;

!

Nediscriminarea;

!

Participarea #i incluziunea deplin" #i efectiv" în societate;

!

Respectul pentru diversitate #i acceptarea persoanelor cu dizabilit"!i ca parte
a diversit"!ii umane #i a umanit"!ii;

!

Egalitatea de #anse;

!

Accesibilitatea;

!

Egalitatea între b"rba!i #i femei;

!

Respectul pentru capacit"!ile de evolu!ie ale copiilor cu dizabilit"!i #i
respectul pentru dreptul copiilor cu dizabilit"!i de a-#i p"stra propria
identitate.

Printre conceptele promovate #i cu impact asupra dezvolt"rii #colii, men!ion"m:
designul universal, adaptare rezonabil" #i tehnologia asistiv".
Designul universal cuprinde:
!

societate f"r" obstacole;

!

spa!iu public, mediu, servicii concepute pentru to!i;

!

tehnologii #i servicii de suport incluse.

Mijloacele asistive se refer" la dispozitive #i mijloace care s" faciliteze integrarea
#i participarea tutror persoanelor cu dizabilit"!i.

!

!

Adaptare rezonabil" se refer" la modific"rile #i ajust"rile necesare #i adecvate,
care nu impun un efort dispropor!ionat sau nejustificat atunci când este necesar într-un
caz particular, pentru a permite persoanelor cu dizabilit"!i s" se bucure sau s"-#i
exercite, în condi!ii de egalitate cu ceilal!i, toate drepturile #i libert"!ile fundamentale ale
omului;
ANEX$ la OMEC nr. 5379/25.11.2004
Art. 2. Principiile care stau la baza educa#iei speciale sunt:
(1) Garantarea dreptului la educa#ie al oric!rui copil
Copii au dreptul s" înve!e împreun" indiferent de dificult"!i #i de diferen!e
Fiecare copil este unic #i are un anume poten!ial de înv"!are #i de dezvoltare
%coala #i comunitatea asigur" #anse egale de acces la educa!ie pentru to!i copii
Structuri la nivel institu#ional

Privindu-l pe elev ca subiect al situa!iei educative, nu diminu"m deloc rolul
educatorului ca organizator al acestei situa!ii. Educatorul concepe situa!ia în a#a fel
încât elevul,”pus în situa!ie”, s" efectueze acele forme de activitate #i s" manifeste
acele atitudini prin care prevedem c" vor fi atinse obiectivele educa!ionale vizate. Cum
!

!

vedem, #i educatorul este într-o anumit" situa!ie, dar nu în situa!ia educativ", ci în
situa!ia de creator al acesteia. Situa!iile educative create într-o #coal" special", unde
to!i elevii sufer" de aceea#i deficien!", difer" mult de cele dintr-o clas" obi#nuit", în care
a fost inclus #i un copil cu cerin!e educa!ionale speciale.
Spre deosebire de vechiul profesor de #coal", educatorii au ast"zi o serie de
resurse de sprijin disponibile. Din p"cate, mul!i profesori nu reu#esc s" le utilizeze.
Plasarea copiilor cu #i f"r" dizabilit"!i în aceea#i clas", a reprezentat o tendin!"
na!ional" în cre#tere, sus!in speciali#ti în educa!ie. Statisticile oficiale arat" c" în
România sunt 71.798 de copii cu dizabilit"!i, dintre care 46.661 sunt în vârst" #colar",
cu vârste între 7-17 ani. Conform datelor CMBRAE pentru anul #colar 2015-2016 au
fost orienta!i c"tre #coli de mas" un num"r de 350 de copii cu CES, iar peste 1.200 de
copii c"tre #coli speciale. Profesioni#tii din domeniu apreciaz" c" num"rul acestora este
dublat de cel al copiilor nediagnostica!i sau ai c"ror p"rin!i refuz" diagnosticul.
To!i copiii au dreptul de a fi educa!i împreun", oricare ar fi dizabilitatea/
handicapul sau dificult"!ile de înv"!are.
Educa!ia integrat" este un drept pentru respectarea c"ruia este nevoie de o
educa!ie bun" #i de bunul sim! social.
Legea educa!iei:
Art. 2 (4) Statul asigur! cet!#enilor României drepturi egale de acces la toate
nivelurile "i formele de înv!#!mânt preuniversitar "i superior, precum "i la
înv!#area pe tot parcursul vie#ii, f!r! nici o discriminare.
Art. 12 (6) Statul garanteaz! dreptul la educa#ie al tuturor persoanelor cu cerin#e
educa#ionale speciale.
Exist" trei mari tipuri de abord!ri ale educa"ei copiilor cu CES:
a) segregarea - gruparea copiilor în func!ie de dizabilt"!i #i repartizrea lor în #coli special
create pentru a r"spunde acelor categorii de dizabilit"!i ;
b) integrarea - copiii cu dizabilit"!i sunt plasa!i în #colile obi#nuite, adesea în clase
speciale, în m"sura în care ei pot face fa!" cerin!elor #colii de mas";
c) incluziunea - se recunoa#te necesitatea transform"rii culturilor, politicilor #i practicilor
#colilor generale pentru a se adapta la diferite nevoi ale anumitor elevi, precum #i
obliga!ia de a îndep"rta barierele care ar împiedica acea posibilitate (UNICEF, 2012).
!

!

Educa!ia integrat" se refer" la faptul c" to!i copiii trebuie s" înve!e împreun" în
medii cât mai aproape de contextul normal al vie!ii #i nu în medii separate. Fiecare copil
trebuie integrat într-un program adecvat de educa!ie; fiecare copil are dreptul s"
mearg" la gr"dini!"/#coal" unde merg to!i copiii din vecin"tatea sa, iar gr"dini!"/#coala
s" r"spund" nevoilor sale educative.
Orice copil are o serie de particularit"!i, caracteristici care se refer" la modul,
stilul, ritmul #i specificul înv"!"rii sale. În acela#i timp o serie de copii au particularit"!i ce
îndrept"!esc un sprijin suplimentar, activit"!i specifice pentru realizarea sarcinilor de
înv"!are; este vorba de cerin"e speciale, diferite de ale majorit"!ii copiilor #i care
determin" m"suri specifice. Cerin!e speciale poate avea orice om/copil în anumite
perioade, pentru c" cerin!ele speciale acoper" o realitate extrem de variat", complex"
#i dinamic" - de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipic" a individualit"!ii
#i persoanei, pân" la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o interven!ie
special" #i specific".
S" nu uit"m c" #i „copiii care au anumite dizabilit"!i/handicapuri au trebuin!e de
baz" în cre#tere #i dezvoltare ca to!i copiii. Identific"m: nevoia de afec!iune #i
securitate, de apreciere #i înt"rire pozitiv", de încredere în sine, de responsabilitate #
independen!"”. (E. Vr"#ma#, 1998).
Cerin!ele educative speciale deriv" din dizabilit"!i, deficien!e, boli sau depriv"ri de ordin
socio-cultural:

!

!

Dificult"!i/ dizablit"!i de înv"!are;

!

Întârziere/deficien!" mintal";

!

Tulbur"ri de limbaj;

!

Deficien!e fizice/motorii;

!

Deficien!e vizuale;

!

Deficien!e auditive;

!

Tulbur"ri emo!ionale #i de comportament;

!

Delicven!ele;

!

Copiii str"zii;

!

Grupuri etnice #i religioase minoritare;

!

Copiii bolnavi de boli cronice sau SIDA;

!

Copii exploata!i, maltrata!i sau abuza!i;

!

Conceptul de cerin"e educative speciale corespunde unei abord"ri care:
- postuleaz" ideea c" fiecare copil este unic;
- identific" faptul c" orice copil poate înv"!a;
- valorizeaz" unicitatea tipului de înv"!are determinat" de particularit"!ile individuale;
- cultiv" diversitatea copiilor ca un mijloc de înv"!are, care sprijin" #i înt"re#te
înv"!area dac" este folosit" adecvat (prin curriculum).
Grupa/clasa heterogen" -

este caracterizat" de diversitate, din perspectiva

diferen!elor de dezvoltare, stil de înv"!are #i alte particularit"!i ale copiilor care

o

alc"tuiesc. Practic, diversitatea duce la o mai atent" privire asupra educa!iei incluzive.
Astfel, ajungem s" preciz"m c" o grup"/clas" în care este acceptat" diversitatea #i se
lucreaz" pentru a r"spunde nevoilor educa!ionale ale fiec"rui copil este o grup"/clas"
incluziv". Una dintre caracteristicile acesteia este asigurarea unui mediu prietenos,
flexibil #i deschis pentru fiecare copil #i pentru clasa întreag". Orice demers educativ
autentic se produce ca urmare a unei întâlniri paideice între pedagog #i discipol. Ca s"
evolueze, copilul are nevoie de un model, de un punct de referin!", care s"-l îndrume pe
calea cea bun" în via!".
Copiii cu cerin!e educa!ionale speciale fac parte din comunitatea noastr" #i au
nevoie ca noi, pedagogii, „s" le ie#im în cale”. Persoanele cu nevoi speciale au, în
general, mai pu!ine posibilitati de afirmare #i o calitate a vie!ii mai sc"zut".
Misiunea noastra este s" oferim tuturor copiilor posibilitatea de a-#i forma
competen!e, de a le crea condi!ii s" #i le exprime, de a sim!i bucuria copilariei si de a
descoperi lumea care-i înconjoar". Noi avem #ansa s" le oferim celor din jur #anse
egale pentru fiecare, prin educa!ie, grij", dragoste.

!

!

Atitudinea profesorului incluziv. Ce spun cercet!torii?
Mul!i cercet"tori care investigheaz" atitudinea profesorilor fa!" de integrare au
folosit inventarele de tip Likert în încercarea de a stabili m"sura în care responden!ii
sunt de acord sau dezacord cu conceptul general de integrare ca fiind lega!i de o serie
de condi!ii de dezactivare. În acest sens, o mare parte din cercet"rile anterioare au fost,
pân" în prezent, reprezentate în primul rând prin chestiuni de acceptare/respingere care
reflect" categoriile tradi!ionale de handicap, f"r" prea mult efort îndreptat spre
descoperirea factorilor care pot sta la baza unor atitudini particulare. Cu toate acestea,
utilizarea etichetelor sau a categoriilor de persoane cu dizabilit"!i, cum ar fi „persoanele
cu dizabilit"!i fizice”, „sindromul Down” sau „autismul”, ridic" problema c" responden!ii
dintr-o popula!ie pot avea interpret"ri multiple pentru aceea#i etichet" care apare atunci
când cadrele didactice atribuie caracteristici diferite unei etichete pe baza experien!ei lor
sau a lipsei acesteia, care ar putea fi pozitiv" sau negativ" #i în mare m"sur"
imprevizibil" în rândul unei popula!ii de profesori.
Problema multiplelor interpret"ri poate fi atenuat" prin furnizarea unor descrieri
specifice a comportamentelor #i caracteristicilor persoanelor cu handicap, mai degrab"
decât trimiterea la un grup de persoane printr-o stare de dezactivare. Mai mult,
semnifica!ia acestor studii const" în presupunerea c" atitudinile raportate vor fi
exprimate în comportament. Având în vedere faptul c" „integrarea” #i, mai recent,
„includerea” sunt idei corecte din punct de vedere politic, exist" întotdeauna pericolul ca
responden!ii s" dea r"spunsuri dorite din punct de vedere social, care au o
coresponden!" mic" sau deloc cu comportamentul lor de zi cu zi. Profesorii pot aproba
declara!ii generale în favoarea faptului c" to!i copiii sunt diferi!i în s"lile de clas"
obi#nuite, dar este o alt" chestiune cât de dispu#i sunt s" fac" adapt"ri speciale pentru
ace#ti copii.
Din acest motiv, se recomand" s" se realizeze observa!iile comportamentului
propriu-zis al claselor profesorilor #i interac!iunile cu copilul integrat. O limitare a
observa!iilor

directe,

desigur,

este

c"

persoana

observat"

poate

modifica

comportamentul s"u în timpul perioadei de observa!ie. Cu toate acestea, este mai
!

!

probabil s" observa!i e#antioane de comportament adev"rat fa!" de observa!iile
periodice, decât s" v" baza!i exclusiv pe datele din chestionar.
Prezenta revizuire eviden!iaz" necesitatea adopt"rii de modele alternative de
cercetare pentru studierea atitudinilor cadrelor didactice. Eiser (1994) ne reaminte#te c"
atitudinea profesorilor fa!" de integrarea / includerea în cercetarea psihologic" a
atitudinilor a luat „sinele individual” atât ca punct de plecare, cât #i ca punct central al
analizei, rezultând adesea o „psihologizare” a problemelor sociale f"r" articularea
modului în care interac!iunea social" face procesele psihologice a#a cum sunt ele.
Într-adev"r, marea majoritate a studiilor analizate au utilizat modele tradi!ionale
de cercetare cantitativ" (anchet") #i au investigat experien!ele „individuale” de
incluziune.
Cu toate acestea, dup" cum sus!ine Eiser, exist" o interdependen!" a
„individului” #i a „socialului”. Cu alte cuvinte, atitudinile nu ar trebui privite doar ca fiind
personale, ci ca rezultat al interac!iunilor cu ceilal!i în sistem (de exemplu, #coala).
Având în vedere aceast" concep!ie constructivist" social" a atitudinii ca context
dependent #i receptiv la factorii dintr-un anumit mediu socio-cultural, cercetarea viitoare
ar beneficia de folosirea unor metode alternative, cum ar fi istoria vie!ii, autobiografia,
pentru a examina atitudinea profesorilor. Aceste metode se concentreaz" pe propriile
istorii ale participan!ilor #i pot duce la o mai bun" în!elegere a proceselor complexe #i
interdependente ale experien!elor, atitudinilor #i practicilor personale. Direc!iile pentru
cercetarea viitoare, de#i cercetarea privind atitudinile profesorilor fa!" de incluziune a
crescut în ultimii ani, sunt necesare pentru a examina factori suplimentari care
contribuie la formarea unor atitudini pozitive fa!" de incluziune.

Profesorii nu trebuie s! r!spund! mi"c!rii standardelor prin standardizarea
pred!rii "i înv!#!rii. În mod evident, nu ar trebui s! se a"tepte ca un elev s!
cunoasc! "i s! fac! exact acelea"i lucruri ca "i colegii s!i la aceea"i vârst! la
sfâr"itul anului "colar. Din acest motiv, standardele trebuie privite ca fiind
flexibile. Aceast! orientare spre standard ofer! elevilor din aceea"i clas!
posibilitatea de a lucra pe o serie de concepte "i abilit!#i, bazate pe abilit!#i, nevoi
"i interese individuale.
!

!

(Natriello, 1996; Reigeluth, 1997)

Responsabilitatea multi-factorial! a înv!#!rii.

Studiile de specialitate precum #i experien!a la catedr" au constatat, în general,
o reticen!" în exprimare #i lipsa lucrului în echip". Elevii manifestau re!ineri; cu alte
cuvinte, apartenen!a la o clas" incluziv" a afectat negativ imaginea lor de sine. În ceea
ce-i prive#te pe profesori, s-au identificat urm"toarele probleme:
!

lipsa planurilor de interven#ie personalizate,

!

lipsa obiectivelor personalizate "i a metodelor de evaluare personalizat!,
raportate la progresul individual al fiec!rui copil în func#ie de posibilit!#ile
"i de ritmurile lui reale de înv!#are "i nu standardizat! raportate la norma
de grup sau la standardele generale de performan#!.
Cercet"rile recente vorbesc tot mai mult despre atitudinea/ empatia profesorului

ca despre un punct central al unui demers integrativ.
!

!

Integrarea copiilor cu CES
Dac" întreba!i mai multe persoane ce cred despre locul unde pot fi mai bine
educa!i #i sprijini!i copiii cu dizabilit"!i, r"spunsul lor este cam acela#i; în forme speciale
de educa!ie, pentru c" acolo pot s" fie mai u#or ajuta!i #i se simt mai în siguran!". Dac"
ve!i întreba îns" mai mul!i p!rin#i, sau persoane care au printre rude copii cu dizabilit"!i
ce cred despre aceast" problem" ve!i vedea c" r"spunsul lor este altul; copiii cu
dizabilit!#i au nevoie de ceilal#i copii "i locul lor este împreun! cu ei. La rândul lor
cei care sunt considera!i „normali” pot înv"!a s" tr"iasc" împreun" în societate numai
dac" interac!ioneaz" #i sprijin" pe semenii lor cu probleme.
Mul!i p"rin!i î!i pun direct urm"toarea întrebare: dac! tu ai avea un copil cu
dizabilit!#i, ai accepta s!-l îndep!rtezi de tine pentru a-l ajuta, sau ai sim#i nevoia
s! îl vezi crescând cât mai aproape de familia lui "i de ceilal#i copii de pe strada
lui?
Anii 70 ai secolului trecut, caracteriza!i prin c"ut"ri pedagogice multiple

la

nivelul strategiilor #i metodelor utilizate, au adus o profund" preocupare la nivel mondial
pentru a sprijini #colarizarea tot mai adecvat" a copiilor cu probleme de dezvoltare #i
înv"!are. De#i principala form" de #colarizare a copiilor considera!i #i/ sau certifica!i ca
având cerin!e speciale, era cea în cadrul unor #coli separate, speciale/ specializate, s-a
pus tot mai mult probleme evit"rii discrimin"rilor #i accesibiliz"rii sistemului educa!ional
pentru a primi în #colile obi#nuite copiii cu cerin!e speciale. Aceast" mi#care mondial" a
fost denumit" de integrare #i tot mai mult s-a opus politicilor #i practicilor exclusiviste.
Aceast" mi#care a câ#tigat teren în cursul ultimele decenii pân" când a devenit
metoda preferat" pentru a r"spunde nevoilor educative a tuturor elevilor #colilor #i
claselor obi#nuite.
Ini!iativele în plan interna!ional luate de Na!iunile Unite, UNICEF, UNESCO,
Banca Mondial" #i organiza!ii neguvernamentale au dus la urm"toarele concluzii/ opinii:
- To!i copiii au dreptul de a fi educa!i împreun", oricare ar fi dizabilitatea/ handicapul sau
dificult"!ile de înv"!are
- Educa!ia integrat" este un drept în respectarea c"ruia este vorba de educa!ie bun" #i
de bunul sim! social.
!

!

Înc" din 1986, UNESCO, ca urmare a unui studiu efectuat pe 14 !"ri, preciza
nevoia de a reconsidera modul de #colarizare al elevilor cu diferite probleme de
înv"!are se propuneau astfel c" priorit"!i în politicile tuturor sistemelor de înv"!"mânt:
1. Precizarea educa!iei obligatorii pentru to!i copiii unei popula!ii
2. Integrarea copiilor cu dizabilit"!i în #colile obligatorii/ obi#nuite.
3. Organizarea unui sistem de preg"tire ini!ial" #i continu" pentru profesori pentru a
face fa!" primelor dou" priorit"!i.
Educa#ia incluziv! este un sistem flexibil #i individualizat de sprijin pentru copii #i
tineri cu cerin!e educative speciale (din cauza unei dizabilit"!i sau din alt" cauz"). Ea
formeaz" o component" integrat" a sistemului educa!ional global #i se realizeaz" în
#colile orientate spre adaptarea educa!iei pentru to!i.
„Când î"i asum! provocarea de a face clasele sau "coala mai incluzive, profesorii
devin profesioni"ti "i practicieni mai buni. Aceasta înseamn! c! au de câ"tigat
to#i elevii, nu numai cei cu cerin#e speciale.”
(Sursa: UNESCO, S" în!elegem #i s" r"spundem la cerin!ele elevilor din clasele
incluzive. Ghid pentru profesori. Traducere UNICEF, ed. RO MEDIA, 2002, P. 31.)
Plasarea în medii speciale a elevilor cu dizabilit!#i nu a reu"it s! demonstreze
avantaje substan#iale fa#! de clasele obi"nuite în ciuda rela#iilor profesor-copil
înt!rite de predarea specializat!. Educa#ia special! nu s-a dovedit, nici din punct
de vedere academic, nici social, mai puternic! decât plasarea într-o clas!
obi"nuit! a elevilor cu dizabilit!#i.
(Bunch
1997)

!

&

Valeo,

!

Profesorul incluziv "i elevii s!i...
!

Profesorul î"i cunoa"te "i valorizeaz! elevii

!

Elevii sunt valoriza#i în mod egal

!

Diversitatea elevilor este privit! ca o resurs! de valoare

!

La planificarea lec#iilor se au în vedere to#i elevii

!

Lec#iile dezvolt! în#elegerea "i sentimentul de respect pentru diferen#e

!

Explica#iile profesorilor ajut! elevii s! în#eleag! "i s! înve#e lec#ia în clas!

!

Profesorii utilizeaz! o mare varietate de stiluri "i strategii de predare–
înv!#are

!

În timpul lec#iilor, elevii sunt încuraja#i s! lucreze împreun!

!

Elevii sunt încuraja#i s! vorbeasc! despre modul în care înva#! în timpul
activit!#ilor din cadrul lec#iilor

!

Profesorii î"i adapteaz! lec#iile în func#ie de reac#iile elevilor

!

Elevii se sprijin! reciproc în timpul lec#iilor

!

Elevii sunt încuraja#i s!-"i asume r!spunderea pentru propria lor înv!#are
Profesorul incluziv "i colegii s!i...

!

Cadrele didactice sunt valorizate în mod egal.

!

Cadrele didactice se sprijin! reciproc în rezolvarea problemelor

!

Personalul din "coal! reac#ioneaz! pozitiv la dificult!#ile întâmpinate de
elevi

!

Profesorii îi ajut! s!-"i revizuiasc! propriul proces de înv!#are

!

Dificult!#ile de înv!#are sunt considerate ca prilejuri de dezvoltare a
practicii

!

La planificarea activit!#ii de preg!tire particip! to#i profesorii din "coal!

!

Membrii consiliului managerial se implic! în întrebuin#area activit!#ii la
clas!

!

!

!

Colaboreaz! cu serviciile de sprijin (cum ar fi de pild! cele asigurate de
psihologi, logopezi, consilieri, personalul medical din "coal!) pentru a
asigura cre"terea gradului de participare a elevilor.
%coala incluziv!. Profesorul incluziv "i p!rin#ii...

!

%coala incluziv! este primitoare pentru toat! lumea

!

%coala încearc! s! includ! to#i elevii din comunitatea local!

!

%coala caut! în mod activ s!-"i dezvolte rela#iile cu comunitatea local!

!

%coala se str!duie"te s! adapteze cl!direa în a"a fel încât aceasta s! fie
accesibil! tuturor

!

Politicile de formare continu! sprijin! cadrele didactice în efortul lor de a
r!spunde la diversitatea elevilor

!

Politicile pentru copiii cu nevoi speciale vizeaz! stimularea particip!rii la
activit!#ile obi"nuite din clas!

!

Politicile de sprijin pentru copiii care vorbesc "i o alt! limb! încurajeaz!
participarea la activit!#ile obi"nuite din clas!

!

Politicile care privesc rezolvarea dificult!#ilor comportamentale sunt legate
de politicile de sprijin al activit!#ii de înv!#are

!

În "coal! distribuirea resurselor se face în mod deschis "i echitabil

!

S-a elaborat o strategie prin care p!rin#ii sunt încuraja#i s! devin! parteneri
în procesul de înv!#are a copiilor lor

!

Cadrele didactice colaboreaz! cu p!rin#ii

Putem enumera, în esen#!, urm!toarele tr!s!turi/ dimensiuni principale ale
abord!rii incluzive în cadrul procesului didactic.
!

Elevul este partener de înv"!are pentru profesor dar în acela#i timp înva!" în
parteneriat cu ceilal!i elevi.

!

Diferen!ele dintre copii, ca personalit"!i în construire, cele dintre profesori, ca
adul!i cu roluri bine definite social #i cu experien!a deja bogat" în via!a personal"
#i social", dintre profesori #i p"rin!i (sau al!i membrii ai comunit"!ii), potenteaz"
metodele folosite în predare-înv"!are în clas".

!

!

!

Profesorul poate utiliza experien!ele diferite, stilurile #i ritmurile de înv"!are ca o
resurs" pentru to!i copiii.

!

Rela!iile dintre profesori sunt o surs" de înv"!are #i un schimb de experien!"
continuu. Practicile curente duc prin reflexivitate la acumulare de experien!" care
trebuie împ"rt"#it" cu colegii pentru a deveni o alt" surs" de îmbun"t"!ire a
înv"!"rii.

!

Înv"!area #colar" este un proces continuu care se des"vâr#e#te în urma
interac!iunilor din clas" #i pune în valoare acumul"rile fiec"rui elev.

!

Predarea este, în acest sens, un proces de provocare la discu!ii #i analize în
grup. Ea poate deveni un proces de interac!iune, descoperire #i antrenare a
experien!elor anterioare de via!" dac" antreneaz" valen!ele pozitive ale grupului
mic de elevi.

!

Profesorul este cel care organizeaz" situa!iile de înv"!are în care implic" to!i
elevii #i el poate valoriza poten!ialul fiec"ruia, într-o manier" pozitiv" #i flexibil".
Interac!iunea este considerat" o coordonat" necesar" pred"rii, pentru c"
produce înv"!are.

!

Înv"!area didactic" se produce în clas". Procesul înv"!"rii este un proces
continuu în care este important modul de pornire #i mijloacele de sus!inere #i
sprijinire.

!

Pentru dezvoltarea personalit"!ii elevului #i construirea competen!elor lui
psihosociale, procesul de înv"!are este mai important ca produsul.

!

Elevul nu poate fi considerat o problem", dac" nu se adapteaz" ritmurilor
propuse de înv"!area #colar". El este un model de înv"!are, expresie #i
dezvoltare.

!

!

Pentru a r"spunde nevoilor diferite ale elevilor, profesorul incluziv este:

Profesorul care lucreaz" cu practici incluzive este un profesor care a în!eles #i
accept" faptul c" înva!" permanent. Asta pentru c" fiecare genera!ie este diferit" #i
fiecare elev are specificul #i particularit"!ile sale de înv"!are. Pedagogia ne d" strategii
#i metode de diferen!iere, individualizare #i personalizare a înv"!"rii, nu doar abordarea
frontal.
ABILIT$&ILE %I APTITUDINILE PROFESORULUI CARE LUCREAZ$ CU ELEVI CU
CES
A fi dasc"l (educator, înv"!"tor sau profesor) la o clas" de copii cu cerin!e
speciale este mai mult decât o profesie, este pân" la urm" o misiune dat" nou" nu
tocmai întâmpl"tor. Cu siguran!a c" fiecare dintre noi are ceva de d"ruit, fiecare
!

!

reprezint" o piatr" de temelie în educa!ia acestor copii, fiecare este o prezen!" vie,
imposibil de înlocuit.
A fi con#tient de aceast" misiune #i a te d"rui total #i dezinteresat pentru
înf"ptuirea ei înseamn" a fi un adev"rat pedagog #i mai ales un adev"rat om, om care
a descoperit în munca lui un adev"r simplu, dar esen!ial:
„Dac" exista lumin" în suflet,
Omul va fi frumos.
Dac" exist" frumuse!i în om,
Este armonie în cas".
Dac" în cas" este armonie
Va fi ordine în !ar"
Dac" în !ar" este ordine
Atunci va fi pace în lume.” (proverb chinezesc)
Scopul educativ principal în activitatea cu elevii cu cerin!e speciale este formarea unei
modalit!#i de comunicare eficient!, care s" le permit" o foarte bun" adaptare la via!a
comunit"!ii #i oferirea unei independen!e ac!ionale #i sociale.
Modalit"!ile de educare a comunic"rii folosite, inten!ioneaz" s" asigure fiec"rui
copil un limbaj sigur, care s"-i asigure o comunicare eficient! "i adaptativ! cu mediul
în care tr"ie#te.
Înainte de a avea rolul de îndrum!tor al acestor elevi spre însu#irea valorilor
sociale în vederea adapt"rii #i integr"rii lor în societate, ar trebui s" r"spundem la o
serie de întreb"ri, printre care: cum trebuie s" fim noi ca dasc"li #i mai ales ca oameni
pentru a înlocui acest rol?
Dintre calit"!ile umane, pedagogice #i profesionale necesare unui profesor fac parte:
! personalitate puternic"
! o preg"tire profesional" temeinic"
!

m"iestrie pedagogic"

! calit"!i ale gândirii, memoriei, limbajului, aten!iei
! cooperare
! toleran!"
! încredere
!

!

! confiden!ialitate
! empatie
! suport/sprijin etc.
Oprindu-ne asupra primei calit"!i, pe care o implic" statutul de dasc"l, puternica
personalitate, cu siguran!" c" aceasta nu poate fi înlocuit" nici de manualele
performante, nici de instruc!iuni, nici de îndrum"toare. Adev"rata personalitate sau mai
bine zis – individualitatea - se formeaz" în timp prin voin#! "i perseveren#!. A#adar,
înainte de a dori s"-i educ"m sau s"-i ajut"m pe al!ii, este preferabil s" ne educ"m pe
noi în#ine. Este vorba de acea educa!ie intelectual", profesional", dar mai ales de acea
educa!ie spiritual" interioar", asupra modului nostru de a fi, de a gândi, de a sim!i, de a
reac!iona, de a ne prezenta în fa!a altora cât mai bine.
Ne îndrept"m elevii prin a ne schimba pe noi în#ine. Numai propriul nostru
exemplu va ar"ta elevilor #i nu numai lor, c" se în#eal" atunci când se comport" r"u.
Lucrând asupra noastr", lucr"m #i asupra celorlal!i.
Este normal ca elevii s" se conformeze cerin!elor dasc"lului #i invers. Acesta
trece #i el printr-un proces de educa!ie performant". Trebuie s" facem fa!" exigen!elor
impuse de cei cu care venim în contact: elevi, p"rin!i etc.
Fiecare dintre noi s-a sim!it m"car o dat" venerat de elevii s"i. Pentru ei suntem
modele sub orice aspect: intelectual, fizic, moral, comportamental. Modul cum ne
îmbr"c"m #i cum vorbim, atitudinea fa!" de colegi, fa!" de autorit"!i, disciplina în
munc", se constituie un exemplu pentru elevi, cu atât mai mult pentru cei cu deficien!e,
„izola!i” într-o lume restrâns" în care profesorul este omniprezent #i are rolul central.
Dintre însu#irile afective necesare profesorului dragostea fa#! de copii este
primordial". Cine iube#te copiii #i #tie s" #i-i apropie g"se#te mai u#or drumul spre
inima lor #i-i poate influen!a profund. Profesorul care î#i iube#te elevii are o atitudine
atent", cald", delicat" fa!" de fiecare dintre ei, este sensibil la toate succesele #i
insuccesele lor. Fa!" de acest profesor, elevii devin sinceri #i deschi#i, iar fa!" de cel
pedant, distant #i ursuz, ei devin închi#i #i neîncrez"tori.
Optimismul pedagogic este o alt" tr"s"tur" caracteristic" a profesorului.
Încrederea în elev, în posibilit!#ile lui de dezvoltare, încrederea în reu"ita
ac#iunilor educative "i recuperative stau la baza întregii activit"!i didactice.
!

!

Calit!#ile de voin#! "i caracter au o importan!" deosebit" în munca cu elevii cu
CES. Procesul de înv"!are, în special cu copiii de vârst" mic", solicit" mult" r"bdare.
Totodat" profesorul trebuie s" fie drept, obiectiv, întrucât elevii respect" mai mult pe
cei care-i apreciaz" obiectiv, decât pe cei care manifest" indulgen!".
Tactul "i m!iestria pedagogic! sunt calit"!i pe care trebuie s" le posede
profesorul pentru a proiecta #i organiza actul educa!ional, pe lâng" buna preg"tire de
specialitate. M"iestria pedagogic" se constituie ca #tiin!" #i art". Ea este rezultatul atât
al preg"tirii cât #i al experien!ei didactice îndelungate, bazate pe preg"tire #i
interac!iunea tuturor calit"!ilor personalit"!ii profesorului.
O idee desprins" din experien!ele de formare demonstreaz" c" nu orice profesor
poate deveni formator pentru educa!ia incluziv". Formatorii trebuie selec!iona!i dintre
profesorii care doresc s" se schimbe #i care cred în ideea cooper"rii #i respectului
celuilalt. A#a cum accept"m c" ne putem schimba, diversitatea ne înva!" c" unii
profesori se schimb" mai greu #i nu sunt convin#i de valorile fundamentale ale
incluziunii:

unicitatea,

pozitivismul,

flexiblitatea,

adaptarea

curricular!,

individualizarea, înv!#area continu!, etc. Orice formare pentru dezvoltarea practicilor
#colii pentru to!i devine viabil" doar când se exemplifi c" prin activit"!ile de la clas". De
aceea, cele mai eficiente cursuri sunt cele care au module practice de experimentare a
celor însu#ite în teorie. Orice astfel de curs trebuie s" aib" modele practice de derulare
a unor activit"!i, s" se bazeze pe prezentarea #i analiza unor activit"!i model, pe
schimburi de experien!", dar #i pe practicarea permanent" a celor propuse. Lec!iile
demonstrative sunt utile la început, dar apoi este firesc ca lucrul la clas" în fiecare zi s"
fie în sensul #i în spiritul #colii incluzive. Apoi este nevoie s" ne amintim c" nu se poate
face incluziune „pe buc"!i”, adic" o singur" clas", un profesor sau o #coal". Abordarea
unei educa!ii de calitate pentru to!i este necesar s" se fac" în cadrul muncii în echip!
din "coal!, împreun" cu directorii, inspectorii, dar #i cu deciden!ii de politici
educa!ionale.

!

!

Factori de succes. Note esen#iale de incluzivitate.
Profesorii din #coala incluziv" se confrunt" cu o multitudine de stiluri #i
ritmuri de înv"!areproprii fiec"rui elev, cu nivele de înv"!are #i dezvoltare diferite, cu
cerin!e educative specialecare solicit strategii diferen!iate #i flexibile. Acestea se
bazeaz" pe:
a) Cunoa#terea elevilor- prin detecarea ariilor de dificultate;
b) Planificarea lec!iilor în mod dinamic, flexibil, conform programei #colare, dar #i
stilurilor diferite de înv"!are, !inând cont de tipul dominant de inteligen!";
c) Analiza resurselor de înv"!are #i asigurarea spijinului necesar înv"!"rii, pentru fiecare
copil;
d) L"rgirea percep!iei despre înv"!area #colar", considerat" a fi un process intractiv,
continuu, complex, individual.
În #colile inclusive, profesorii:

!

!

asigur" accesul fizic al tuturor copilor

!

dezvolt" un mediu #colar de sprijin

!

lucreaz" în perechi #i în echipe

!

recunosc c" #i ei mai au de înv"!at

!

sunt flexibili #i inovatori

!

se preg"tesc anterior

!

folosesc tehnici corespunz"toare

!

dezvolt" parteneriate

!

adapteaz" curriculum

!

folosesc metode de înv"!are alternative

!

Roluri noi pentru profesori.
Profesorii:
!

Particip" la elaborarea politicii #colare

!

Creeaz" medii #colare inclusive

!

Lucreaz" în echip"

!

Se consider #i ei elevi

!

Sunt flexibili #i inovatori

!

Î#i preg"tesc lec!iile, folosind metode #i material de sprijin adecvate #i
variate

!

Lucreaz" în parteneriat

!

Sunt receptive la scopurile #i principiile #colii inclusive

!

Asigur" un curriculum incluziv, prin planificare global"

Profesorii cu bune practice în educa!ia incluziv" au urm"toarele obiective:
!

înv"!are în grup

!

sprijinirea colegilor #i a profesorilor resurs"

!

grupuri de elevi cu vârste diferite

!

includerea în programe a p"rin!ilor

!

dezvoltarea deprinderilor sociale

!

modele de curriculum integrativ

!

planificare în colaborare

!

evaluare continu"

!

curriculum individualizat-personalizat.

Succesul dezvolt"rii #colii inclusive depinde în mare m"sur" de cadrele
didactice, care sunt de fapt motorul mi#c"rii în educa!ie, ele fiind chemate s" sus!in", s"
promoveze #i s" aduc" în clas" #i în #coal" Schimbarea. Fiecare pas în acest demers
conteaz" #i ne apropie de o lume mai deschis", mai tolerant", de o lume mai
INCLUZIV$.
!

!

Comisia multidisciplinar! intra"colar! – resurs! pentru dezvoltarea educa#iei
incluzive
În cadrul proiectului „Parteneriate active pentru incluziunea #colar" a copiilor cu
cerin!e educa!ionale speciale”, desf"#urat în perioada iunie 2015- septembrie 2016,
prof. dr Ecaterina Vr"sma#, pre#edinta Asocia!iei Reninco, precizeaz" c" un pas
important în promovarea dimensiunilor incluziunii în institu!ia de înv"!"mînt/comunitate
este constituirea Comisiei Multidisciplinare Intra#colare (CMI). Pentru a-#i îndeplini
eficient atribu!iile, membrii Comisiei Multidisciplinare Intra#colare trebuie s" fie
instrui!i/s" se autoinstruiasc" în corespundere cu responsabilit"!ile pe care urmeaz" s"
le exercite în vederea facilit"rii incluziunii educa!ionale a copiilor cu CES.

Ce reprezint" Comisia Multidisciplinar" Intra#colar"?
Comisia Multidisciplinar" Intra#colar" (CMI) reprezint" cadrul institu!ional de
ac!iune care asigur" accesul la educa!ie al copiilor cu CES, dar #i sprijin informa!ional
psihopedagogic personalului managerial, cadrelor didactice, p"rin!ilor/tutorelui – tuturor
celor care sînt implica!i în incluziunea educa!ional" a copiilor cu CES (E. Vrasma#,
2005). Comisia Multidisciplinar" Intra#colar" este un element inovativ în managementul
educa!ional al institu!iei de înv"!"mînt primar #i secundar general din Republica
Moldova. Scopul CMI este de a contribui la formularea politicilor/dezvoltarea
practicilor/formarea culturilor incluzive în #coal".
Care este componen!a Comisiei Multidisciplinare Intra#colare?
Comisia Multidisciplinar" Intra#colar" se formeaz" din speciali#ti care
reprezint" institu!ia de înv"!"mînt. Astfel, din componen!a CMI fac parte:

!

!

Directorul institu!iei de înv"!"mînt sau directorul-adjunct/directorii-adjunc!i

!

Coordonatorul Centrului de Resurse pentru Educa!ie Incluziv"

!

Cadrul didactic de sprijin

!

Psihopedagogul

!

Psihologul #colar

!

!

Dirigintele (în clasa c"ruia sunt copii cu CES)

!

Logopedul

!

Asistentul medical
În func!ie de situa!ie, din componen!a CMI poate face parte asistentul social

din comunitate etc. Decizia privind constituirea Comisiei Multidisciplinare Intra#colare se
aprob" la Consiliul profesoral, iar directorul institu!iei emite ordinul de validare.

Ce responsabilit"!i are Comisia Multidisciplinar" Intra#colar"?
Reie#ind din scopul cuprinz"tor pe care îl urm"re#te Comisia Multidisciplinar"
Intra#colar", responsabilit"!ile acesteia sînt foarte variate. Comisia Multidisciplinar"
Intra#colar" este dirijat" de un coordonator care, de obicei, este directorul sau
directorul-adjunct al unit"!ii de înv"!"mînt. sînt sintetizate cele mai importante
responsabilit"!i ale CMI #i ale coordonatorului acesteia.
Responsabilit"!i ale Comisiei Multidisciplinare Intra#colare #i ale coordonatorului CMI
Comisia Multidisciplinar" Intra#colar"
!

elaboreaz" un plan anual de activitate;

!

identific" copiii cu CES din localitate/#coal" în colaborare cu asistentul social #i
cel medical (în baza criteriilor) #i elaboreaz" lista copiilor cu CES;

!

efectueaz" evaluarea ini!ial" a copiilor cu CES din comunitate;

!

colaboreaz" cu Serviciul raional/municipal de Asisten!" Psihopedagogic" (SAP),
care efectueaz" evaluarea complex"/multidisciplinar" a copiilor cu CES;

!

decide constituirea echipelor de elaborare a PEI pentru fiecare copil cu CES #i le
propune spre aprobare Consiliului profesoral;

!

acord" asisten!" echipelor PEI în elaborarea, implementarea, evaluarea PEI; •
dirijeaz" #i monitorizeaz" procesul de elaborare, implementare, evaluare a
planurilor educa!ionale individualizate;

!

apreciaz" calitatea procesului de instruire #i educa!ie a copiilor cu CES
(asisten!" la ore #i în cadrul activit"!ilor extra#colare #i comunitare);

!

!

!

ofer" asisten!" cadrelor didactice, p"rin!ilor #i membrilor comunit"!ii în
incluziunea educa!ional" a copiilor cu CES;

!

particip" la autoevaluarea #colii din perspectiva educa!iei incluzive în baza
standardelor #i înainteaz" sugestii de ameliorare;

!

valorific" practicile de succes în incluziune #i promoveaz" tendin!ele actuale în
domeniul educa!iei incluzive.
Coordonatorul CMI

!

organizeaz" #i dirijeaz" activitatea CMI;

!

prezint" deciziile, planurile #i rapoartele de activitate ale CMI la Consiliul
profesoral;

!

încurajeaz" stabilirea unui parteneriat viabil cu familia, personalul didactic,
institu!iile publice din comunitate #i ONG-uri pentru facilitarea incluziunii
educa!ionale #i sociale a copiilor cu CES;

!

organizeaz" #i faciliteaz" activit"!ile desf"#urate de CMI: identificarea #i
evaluarea copiilor cu CES; elaborarea, implementarea, reevaluarea PEI;
monitorizarea #i evaluarea progresului copiilor cu CES;

!

valorific" experien!a psihopedagogic" pozitiv" #i promoveaz" educa!ia incluziv"
prin publicarea materialelor în mass-media local" #i na!ional", precum #i prin
organizarea meselor rotunde, întrunirilor metodice, vizitelor de studiu etc;

!

acord" suport informa!ional familiilor în vederea stabilirii unor cerin!e unice fa!"
de copilul cu CES #i a asigur"rii continuit"!ii procesului incluziv;

!

este responsabil de portofoliul CMI, care cuprinde documenta!ia de rigoare:
- ordin de formare;
- planuri #i rapoarte de activitate;
- baz" de date a copiilor cu CES;
- PEI-uri #i date despre echipele de elaborare a PEI;
- procese-verbale ale #edin!elor CMI;
- materiale-suport.

!

!

Cine sînt partenerii Comisiei Multidisciplinare Intra#colare?
Comisia Multidisciplinar" Intra#colar" are rolul de a facilita crearea unui mediu
incluziv în institu!ia de înv"!"mînt/localitate. Acest deziderat va putea fi atins prin
dezvoltarea unei colabor"ri strînse #i fructuoase între CMI #i p"rin!i, cadre didactice,
factori de decizie, ONG #i membri ai comunit"!ii.
Un prim pas în activitatea CMI este elaborarea unui plan de activitate
func!ional #i realist. Acesta trebuie s" con!in" obiective clare, m"surabile, activit"!i
concrete de realizare a obiectivelor #i indicatori. Planul trebuie s" prevad" convocarea
unui num"r rezonabil de #edin!e (de exemplu, o dat" în lun") la care s" fie abordate
subiecte tematice. Întrucît responsabilit"!ile CMI sunt multe #i complexe, planul va
schi!a organizarea unor activit"!i/ ac!iuni care se vor desf"#ura în #coal" #i în
comunitate.
Este evident faptul c" asigurarea accesului fiec"rui copil la educa!ie de
calitate, inclusiv a copilului cu CES, reclam" o preg"tire profesional" foarte bun" a
personalului didactic. Prin urmare, cadrele didactice trebuie s" beneficieze de o gam"
variat" de activit"!i de formare pentru a în!elege filozofia incluziunii, a con#tientiza
importan!a educa!iei incluzive pentru #coal" #i comunitate #i pentru a fi motiva!i
intrinsec s" lucreze cu copiii cu CES.
În loc de sfâr"it'
Sugestii pentru un profesor incluziv
În lucrarea „Educa!ie Incluziv". Ghid metodologic pentru institu!iile de înv"!"mînt
primar #i secundar general”, elaborat" în cadrul Proiectului „Acces egal la educa!ie”,
Programul „Comunitate Incluziv"–Moldova”, implementat de c"tre Keystone Moldova în
parteneriat cu Ministerul Educa!iei, cu sus!inerea financiar" a Open Society
Foundations/Early

Childhood

Program

în

parteneriat

cu

Open

Society

Foundations/Mental Health Initiatives, ni se ofer" câteva sugestii metodologice privind
consuita profesorului incluziv.
Astfel, to!i profesorii #i personalul din #coal" care se ocup" de elevi ar trebui s"
convin" asupra unei abord"ri comune, care s" vizeze reac!ia la comportamentul
!

!

copilului, mai ales în ceea ce prive#te folosirea metodelor de corectare a
comportamentului.
!

Pute!i identifica cauzele comportamentului copiilor? Le place s" atrag" aten!ia
celorlal!i copii sau a profesorilor? Observând momentul în care un elev se
comport"

într-un

fel

anume,

pute!i

ob!ine

indicii

asupra

cauzelor

comportamentului respectiv pentru a stabili m"surile potrivite pe care a!i putea s"
le lua!i.
!

Deseori elevii vor da semne care avertizeaz" despre începutul comportamentului
deviant. Dac" le pute!i identifica, încerca!i s" distrage!i aten!ia copilului: da!i-v"
mai aproape #i pune!i-i mâna pe um"r în timp ce continua!i lec!ia sau ruga!i
copilul s" fac" o activitate pe care #ti!i c" o poate face #i îi place.

!

Copilul cu CES ar putea beneficia de o zi de #coal" mai scurt" sau de pauze de
odihn" în plus. Este mai bine ca acesta s" se comporte adecvat tot timpul cît se
afl" în clas" decît s" stea la lec!ie purtîndu-se necorespunz"tor. Programul zilnic
poate fi m"rit gradual.

!

Profesorii ar trebui s" recompenseze copilul atunci când se comport" adecvat
sau a terminat cu succes setul de sarcini. Face!i acest lucru l"udându-l #i
ob!inînd recunoa#terea meritelor sale de c"tre colegi. Orice plan de control al
comportamentelor inadecvate trebuie s" includ" încurajarea comportamentelor
pozitive. Altfel copiii înva!" ce nu trebuie s" fac", #i nu ajung s" înve!e ceea ce
trebuie s" fac".

!

Discuta!i cu elevii impactul pe care-l pot avea comportamentele asupra celorlal!i.
Activit"!ile dramatice, cu interpretarea diferitelor roluri, îi pot face pe elevi s"-#i
tr"iasc" #i s"-#i exteriorizeze emo!iile.

!

Afla!i din familie dac" copilul are acela#i comportament #i acas". În caz afirmativ,
planifica!i cu p"rin!ii/asisten!ii o abordare comun" vizavi de reac!ia la aceste
manifest"ri.

!

&ine!i minte: o metod" eficient" în cazul comportamentului unui elev ar putea s"
nu fie potrivit" în cazul altui elev. Reac!iile planificate #i consecvente reprezint"
cheia succesului.

!

Cere!i sfaturi celorlal!i profesori din #coal". Acesta nu este un semn de nereu#it"!
Pute!i înv"!a foarte multe unii de la al!ii. Un grup de profesori se poate reuni o

!

!

dat" pe s"pt"mân" pentru 30 de minute. În fiecare s"pt"mân" unui profesor îi
vine rândul s" prezinte succint o problem" specific": aceasta ar putea viza
g"sirea unei modalit"!i potrivite pentru a rezolva o situa!ie referitoare la un copil
cu CES etc. Ceilal!i profesori trec în revist" posibile solu!ii, dup" care profesorul
ar trebui s" le selecteze pe cele mai promi!"toare.
!

Rezerva!i-v" timp pentru a observa cum î#i organizeaz" lec!iile al!i pedagogi #i
invita!i-v" colegii s" asiste la lec!iile dumneavoastr". Pute!i discuta împreun"
aspectele pozitive #i cele care pot fi îmbun"t"!ite.

!

%coala ar putea delega profesorii la stagii de perfec!ionare cu tematica educa!iei
incluzive, dup" care ace#tia ar putea face o prezentare pentru colegi #i #i-ar
împ"rt"#i plusul de înv"!are ob!inut.

!

Afla!i dac" exist" în localitate speciali#ti în educa!ie incluziv", de exemplu
membri a unor echipe de proiect de reabilitare comunitar" etc. Încerca!i s" v"
întâlni!i cu ei pentru a le ob!ine sfatul. E #i mai bine dac" ace#tia v" viziteaz" la
#coal" pentru a v" vedea pe dumneavoastr" #i pe copilul cu CES în cadrul
lec!iei.

!

!

Glosar de termeni*
* conform CIF - Clasficarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii –
document elaborat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, Geneva, 2001
Cerin#e

educative

speciale

(CES)

–

necesit"!i

educa!ionale

suplimentare,

complementare obiectivelor generale ale educa!iei, adaptate particularit"!ilor individuale
#i a celor caracterisrice unei anumite deficien!e sau tulbur"ri / dificult"!i de înv"!are;
CES solicit" #i o asistnen!" complex" (medical", social", educa!ional"....);
Deficien#! – absen!a, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei func!ii
(anatomice, fizice sau psihice) a individului rezultând în urma unei maladii, accident sau
perturbare, care îi impiedic" participarea normal" la activitate în societate;
Dizabilitate – rezultatul sau efectul unor rela!ii complexe existente / stabilite între starea
de s"n"tate a individului, factorii personali #i factorii externi care reprezint"
circumstan!ele de via!" ale acestui individ. Ca urmare a acestei rela!ii, impactul
diverselor medii asupra aceluia#i individ, având o anumit" stare de s"n"tate, poate fi
extrem de diferit. „Dizabilitatea” este termenul generic ce desemneaz" afect"ri, limit"ri
ale activit"!ii #i restric!ii de participare.
Educatie incluziv! – proces permanent de îmbun"t"!ire a institu!iei #colare, având ca
scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a sus!ine
participarea în procesul de înv"!"mânt a tuturor persoanelor din cadrul unei comunit"!i.
Educa#ia "colar! a copiilor cu cerin#e educative speciale – trebuie sa corespund"
nevoilor de dezvoltare a copiilor, presupune evaluarea adecvat" a poten!ialului lor de
învatare / dezvoltare #i implic" asigurarea reabilit"rii – recuper"rii – compens"rii
deficien!elor / tulbur"rilor, dificult"!ilor de înv"!are.
Func#ionarea – termen generic ce se refer" la func!iile organismului, structurile
corpului, la activit"!i #i participare. El denot" aspectele pozitive ale interac!iunii dintre
individul care are o problem" de s"n"tate #i factorii contextuali în care se reg"se#te
(factori de mediu #i personali).
Handicap – dezavantaj social rezultat în urma unei deficien!e / incapacit"!i care
limiteaz" / impiedicâ îndeplinirea de catre individ a unui rol a#teptat în societate.
Incapacitate – limitare func!ional" cauzat" de disfunc!ionalit"!i ( deficien!e) fizice,
intelectuale, senzoriale, de condi!ii de s"n"tate ori de mediu, care reduc posibilitatea
individului de a realiza o activitate (motric" / cognitiv") sau un comportament.
!

!

Incluziune – procesul de preg"tire a unit"!ilor de înv"!"mânt pentru a cuprinde în
procesul de educa!ie pe to!i membrii comunit"!ii, indiferent de caracteristicile,
dezavantajele sau dificulta"!ile acestora.
Integrarea "colar! - proces de adaptare a copilului la cerin!ele #colii pe care o
urmeaz", de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului #colar
(clas"), de desf"#urare cu succes a presta!iilor #colare. Asimilarea de c"tre copil a
statusului de elev este rezultatul unor modific"ri interne în echilibrul dintre anumite
dominante de personalitate cu consecin!e în planul ac!iunii sale.
Participarea – implicarea unei persoane într-o situa!ie de via!" . Ea reprezint"
func!ionarea la nivelul familiei, clasei, comunit"!ii, sociat"!ii.
%coala incluziv! – unitate de înv"!"mânt în care se asigur" o educa!ie pentru to!i copiii
si reprezint" mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. Copiii
din aceste unit"!i de înv"!"mânt beneficiaz" de toate drepturile si serviciile sociale #i
educa!ionale conform principiului „resursa urmeaz" copilul”.

!

!
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