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ARGUMENT
Stimate cadre didactice şi manageri şcolari,
Vă propunem o scurtă reflecţie pe marginea unei parabole, care datează încă din secolul al XIII -lea:
Mă plimbam. Văd la picioarele mele o frunză. Era pe jumătate uscată, dar răspîndea
un miros foarte plăcut. O iau de jos şi o miros cu mare plăcere...
– Tu, ce răspîndeşti un miros atît de plăcut, o întrebasei, eşti un trandafir?
– Nu, îmi răspunse, nu-s un trandafir, dar am trăit cîtva timp lîngă un trandafir.
De acolo vine mirosul ce-l răspîndesc.
După Buna întovărăşire de Th. Barrau
Din această frumoasă parabolă desprindem că orice demers educativ autentic se produce ca urmare a unei întîlniri paideice între pedagog şi discipol. Ca să evolueze, copilul
are nevoie de un model, de un punct de referinţă, care să-l îndrume pe calea cea bună în
viaţă. Un model veritabil îl va face pe copil să acţioneze, îl va invita la reflecţii, îl va schimba... Adevăratul model este pentru un copil momentul crucial de a-şi găsi locul potrivit
în viaţă.
Se ştie că o persoană poate fi apreciată nu numai după cele realizate efectiv, ci şi după
ceea ce ar fi putut să facă, dacă alte persoane, în anumite perioade ale vieţii sale, i-ar fi ieşit
în cale şi l-ar fi marcat...
Copiii cu cerinţe educaţionale speciale fac parte din comunitatea noastră şi au nevoie
ca noi, pedagogii, „să le ieşim în cale”. Întîlnirea educativă între copilul cu CES şi pedagogii săi trebuie să fie adevărată, sinceră, însemnată, chiar decisivă, trebuie să trezească
bucurie şi dorinţa reîntîlnirii. Şi poate cîndva, amintindu-şi de anii de şcoală, va afirma că
a stat mai mult timp lîngă un trandafir...
Conceptul de educaţie incluzivă stipulează că elevul cu cerinţe educaţionale speciale
trebuie susţinut şi încurajat de învăţător/profesor ca să-şi dezvăluie personalitatea, să-şi
valorifice şi să-şi dezvolte potenţialul. Şcoala, în general, şi pedagogii, în special, sînt responsabili, alături de familie, de modelarea personalităţii, de ceea ce filozoful Constantin
Noica numea “devenirea întru fiinţă a omului”. Cît de pregătit însă este pedagogul ca să
ofere sprijinul necesar copilului cu cerinţe educaţionale speciale? Cu siguranţă, e nevoie
de o schimbare a atitudinii tuturor angajaţilor şcolii, a altor membri ai comunităţii faţă de
actul educaţional, determinat de procesul incluziunii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Or, incluziunea nu înseamnă doar a integra copiii cu cerinţe educaţionale speciale
în mediul şcolar, ci şi a conştientiza fenomenul diversităţii umane şi a organiza procesul
educaţional în şcoală pornind de la această concepţie.
Lucrarea „Educaţie incluzivă. Ghid metodologic pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general” este elaborată în baza Metodologiei pentru incluziunea educaţonală a copiilor cu CES, elaborată de Keystone Moldova şi aprobată de Ministerul
Educaţiei (Ordinul nr. 738 din 15 august 2011 „Cu privire la pilotarea educaţiei incluzive
în instituţiile de învăţămînt”). Lucrarea este un îndemn la cunoaştere, la schimbare de
atitudine, la acţiune. Este o invitaţie la un alt mod de a reflecta asupra misiunii pe care
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o are astăzi şcoala: de a fi templu al educaţiei pentru toţi copiii din comunitate, inclusiv
pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale. Ghidul se adresează comunităţii educaţionale
şi are menirea de a sprijini eforturile şcolilor din Republica Moldova în aspiraţiile lor de a
deveni instituţii educative pentru toţi copiii, prin urmare şi instituţii incluzive.
În paginile ghidului veţi găsi şi răspunsuri, mai mult sau mai puţin exhaustive, la întrebări care vizează metodologia educaţiei incluzive în instituţia de învăţămînt. Veţi identifica, de asemenea, exemple de bune practici/activităţi în domeniul incluziunii şi situaţii
de reflecţie profesională.
Ghidul este alcătuit din patru capitole, structurate pe unsprezece subcapitole. Primul capitol vă familiarizează cu cadrul conceptual şi normativ al educaţiei incluzive şi
cu dimensiunile incluziunii. Cel de-al doilea capitol prezintă modul de constituire şi de
activitate a Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare – resursă importantă în dezvoltarea
educaţiei incluzive în instituţia de învăţămînt. Capitolul al treilea relevă rolul şi importanţa mai multor factori în crearea mediului incluziv: cadrul didactic, cadrul didactic de
sprijin, Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă, familia şi comunitatea. În cel de-al
patrulea capitol este reflectat modul de autoevaluare a şcolii din perspectiva incluziunii
educaţionale şi sînt prezentate modalităţi de valorificare a educaţiei incluzive în proiectul
de dezvoltare a şcolii.
Pe lîngă informaţii, la fiecare capitol se propun sugestii şi recomandări practice şi exerciţii de aplicare.
Semne convenţionale

Info

Sugestii şi recomandări practice

Aplicaţii
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ABREVIERI

APL – Administraţia Publică Locală
CDS – cadrul didactic de sprijin
CES – cerinţe educaţionale speciale
CG – curriculum general
CA – curriculum adaptat
CM – curriculum modificat
CREI – Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă
CMI – Comisia Multidisciplinară Intraşcolară
PEI – Plan Educaţional Individualizat
SAP – Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică
VRS – Valorizarea Rolului Social
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Capitolul 1.
ŞCOALA INCLUZIVĂ – O ŞCOALĂ DESCHISĂ PENTRU TOŢI
„… În livadă ne place să avem copaci care rodesc
mai devreme sau mai tîrziu, [...] toate aceste roade sînt
bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli minţi mai agere sau mai încete? De ce nu
le-am ajuta? Pierdem timp, dar cîştigăm satisfacţie şi
respect... ”
Comenius
În acest capitol se face o trecere în revistă a celor mai importante aspecte ale cadrului
conceptual şi normativ al educaţiei incluzive şi ale dimensiunilor incluziunii. Demersul
schiţează cîteva rezultate aşteptate, care ar reprezenta realizarea următoarelor obiective:
• Familiarizarea personalului didactic şi managerial cu reperele conceptuale ale educaţiei incluzive: fundamente, principii, funcţii.
• Esenţializarea cadrului normativ pentru implementarea educaţiei incluzive: strategii, program, metodologie, regulament-cadru, standarde.
• Înţelegerea de către personalul didactic şi managerial a necesităţii valorificării în
înstituţia de învăţămînt a dimensiunilor incluziunii: politici, practici şi culturi incluzive.
• Exersarea abilităţilor de aplicare a chestionarelor privind indicatorii incluziunii.
• Dezvoltarea unei atitudini pozitive şi deschise faţă de şcoala incluzivă.

1.1. Cadrul conceptual şi normativ pentru implementarea educaţiei incluzive
INFO
Concepută ca parte componentă a paradigmei Educaţie pentru Toţi, educaţia incluzivă reprezintă o abordare care presupune că toţi copiii trebuie să aibă şanse egale de a
frecventa aceeaşi şcoală şi a învăţa împreună cu semenii lor indiferent de capacităţile lor
intelectuale sau fizice, de apartenenţa lor culturală, socială, etnică, rasială, religioasă.
Prin urmare, educaţia incluzivă presupune extinderea misiunii instituţiei de învăţămînt de a satisface nevoile unei mari diversităţi de copii din cadrul comunităţii.
De fapt, în ultimii ani în sistemul de învăţămînt din Republica Moldova s-au făcut
mai mulţi paşi în promovarea anumitor modele de educaţie incluzivă, însă acest lucru
s-a realizat sporadic. Practicile de succes obţinute în incluziune s-au datorat, în linii mari,
susţinerii din partea societăţii civile şi entuziasmului manifestat de unele cadre didactice,
de voluntari şi de părinţi.
Din aceste considerente, aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Programului de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020
7

reprezintă o asumare a responsabilităţii, la nivel de autoritate statală, de a asigura promovarea incluziunii educaţionale pe plan naţional şi local.
În conformitate cu Programul dat, educaţia incluzivă presupune o nouă orientare educativă care pune accentul pe cooperare, parteneriat, pe educaţia socială şi pe valorizarea
relaţiilor interpersonale. Sînt reorientate scopurile, obiectivele şi formele de organizare
a educaţiei, este reevaluată atitudinea statului şi a societăţii faţă de copiii, tinerii, adulţii
excluşi şi/sau marginalizaţi.
Educaţia incluzivă prevede schimbarea şi adaptarea continuă a sistemului educaţional
la condiţiile de oferire a educaţiei de calitate copiilor şi tinerilor într-un mediu comun de
învăţare.
Care sînt reperele conceptuale care determină educaţia incluzivă?
Cadrul conceptual al educaţiei incluzive este determinat de documente internaţionale,
care au marcat şi au impulsionat noi abordări în domeniul educaţiei. Cele mai importante
sînt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 1. Documente internaţionale referitoare la educaţia incluzivă
• Declaraţia Conferinţei Mondiale de la Jomtien (1990), referitoare la Educaţia
pentru Toţi, face recomandări statelor lumii cu privire la edificarea sistemelor de
educaţie naţională pornind de la dreptul fundamental al fiecărui copil la educaţie
completă şi la dezvoltare armonioasă, care să se realizeze în baza pedagogiei centrate pe copil; considerarea diferenţelor individuale drept provocare, şi nu un obstacol în realizarea dezideratului educaţional; acordarea atenţiei deosebite formării
cadrelor didactice, precum şi abordării intersectoriale integrate şi holistice asupra
educaţiei.
• Declaraţia de la Salamanca (1994), cu privire la realizarea şcolii de tip incluziv,
reafirmă ataşamentul la principiile Educaţiei pentru Toţi şi recunoaşte necesitatea
de a asigura educaţia copiilor, tinerilor şi a adulţilor cu cerinţe educaţionale speciale
în cadrul sistemului obişnuit de educaţie.
• Forumul Mondial al Educaţiei de la Dakar (2000) recomandă orientarea procesului educaţional spre oferirea şanselor egale de educaţie tuturor copiilor, spre accesul
copiilor excluşi şi/sau marginalizaţi la sistemul de educaţie generală.
Abordată din perspectiva conceptuală, educaţia incluzivă are la bază fundamente sociale, pedagogice şi psihologice.
Fundamentele sociale vizează echilibrul dinamic dintre personalitate şi societate;
adaptarea şi integrarea individului în societate.
Fundamentele pedagogice fac referinţă la teoriile educaţiei şi ale învăţării; la legităţile
generale ale educaţiei; la conceptul de educabilitate.
Fundamentele psihologice se raportează la teoriile dezvoltării personalităţii; la teoria
intervenţiei timpurii în dezvoltarea copilului; la teoriile evaluării structurilor psihice ale
personalităţii.
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Din punct de vedere conceptual, educaţia incluzivă se întemeiază pe următoarele principii:
• principiul dreptului egal la educaţie;
• principiul egalizării şanselor;
• principiul interesului superior al copilului;
• principiul nondiscriminării, toleranţei şi al valorificării tuturor diferenţelor;
• principiul intervenţiei timpurii;
• principiul individualizării procesului educativ şi al dezvoltării maximale a potenţialului fiecărui copil;
• principiul asigurării serviciilor de sprijin;
• principiul flexibilităţii în activitatea didactică;
• principiul designului universal, adică al accesibilităţii tuturor la un mediu adecvat
de educaţie;
• principiul managementului educaţional participativ;
• principiul dreptului părintelui de a alege;
• principiul cooperării şi al parteneriatului (17).
Educaţia incluzivă realizează mai multe funcţii, în special:
• satisfacerea necesităţilor educaţionale ale tuturor membrilor comunităţii;
• adaptarea personalităţii la condiţiile vieţii cotidiene şi integrarea acesteia în societate;
• schimbarea de atitudini, comportamente, conţinuturi educaţionale acceptînd diversitatea copiilor, tinerilor, adulţilor;
• aplicarea practicilor nondiscriminatorii în procesul de educaţie;
• prevenirea şi combaterea excluderii şi/sau marginalizării în educaţie;
• reformarea şcolii şi a societăţii, în ansamblu, întru satisfacerea necesităţilor educaţionale ale tuturor copiilor, tinerilor şi ale adulţilor;
• centrarea procesului educaţional pe copil, abordarea fundamentată a intereselor
copilului, dezvoltarea respectului de sine, spiritului de toleranţă şi acceptarea diferenţelor;
• orientarea strategică spre trecerea de la adaptarea elevului la diferenţele dintre şcoli
la adaptarea învăţămîntului la diferenţele dintre elevi;
• ameliorarea continuă a calităţii educaţiei (Ibidem).
Care este cadrul normativ care determină implementarea
educaţiei incluzive?
Cadrul normativ pentru implementarea educaţiei incluzive în învăţămîntul primar şi
secundar general din Republica Moldova este determinat de o serie de documente internaţionale şi naţionale.
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Tabelul 2. Documente referitoare la cadrul normativ al educaţiei incluzive
• Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, la care Republica Moldova a
aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 408-XII din 12.12.1990
• Legea învăţămîntului din Republica Moldova nr.547-XIII, adoptată la 21 iulie 1995
• Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Strategiei Naţionale „Educaţie pentru
Toţi” pentru anii 2004–2015, nr. 410 din 04.04.2003
• Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ratificată de către
Republica Moldova prin Legea nr. 169 – XVIII din 09.07.2010
• Strategia consolidată de dezvoltare a învăţămîntului pentru anii 2011–2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11 iulie 2011 şi Planul consolidat de
acţiuni pentru sectorul educaţiei (2011–2015), aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei nr. 849 din 29 noiembrie 2010
• Programul de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în Republica Moldova pentru anii
2011–2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011
Cadrul normativ pentru implementarea educaţiei incluzive a fost dezvoltat în continuare de Metodologia pentru incluziunea educaţonală a copiilor cu CES, elaborată de
Keystone Moldova (Anexa nr. 1).
Metodologia Keystone Moldova propune următoarele etape în implementarea educaţiei incluzive:
• Identificarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
• Formarea Comisiilor multidisciplinare intraşcolare si evaluarea mediului educaţional familial, evaluarea iniţială şi evaluarea complexă, elaborarea PEI.
• Asistarea copiilor şi a familiilor lor în procesul incluziv.
• Dezvoltarea mediului incluziv prin instruirea cadrelor didactice din fiecare şcoală, a cadrelor didactice de sprijin, a membrilor comisiei multidisciplinare şi a coordonatorilor
centrelor; sensibilizarea părinţilor, a colegilor de clasă şi a membrilor comunităţii.
• Monitorizarea şi evaluarea incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Conform prevederilor Metodologiei – dezvoltarea cadrului legal şi normativ – au fost
elaborate Regulamentul-cadru şi Standardele de funcţionare a unităţii de învăţămînt
general incluzive (Anexa nr 2; Anexa nr. 3). Aceste documente, la moment în varianta de
proiect, sînt implementate în şcolile-pilot.
Ce stipulează Regulamentul-cadru referitor la incluziunea educaţională?
Regulamentul-cadru oferă răspuns la mai multe întrebări care vizează atribuţiile şi responsabilităţile conducerii instituţiei, ale personalului didactic şi ale celui specializat raportate la elevii cu CES. De asemenea, este reliefat specificul includerii elevilor cu CES în procesul educaţional, precum şi rolul părinţilor în dezvoltarea copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale.
Conform Regulamentului-cadru, instituţia de învăţămînt este obligată să şcolarizeze şi
copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi să asigure accesul fizic al acestor copii la mediul
şcolar.
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Un rol aparte în implementarea educaţiei incluzive în şcoală îl are comisia Multidisciplinară Intraşcolară care, potrivit Regulamentului, reprezintă cadrul instituţional de
acţiune ce asigură accesul la educaţie al elevilor cu CES, oferind servicii specializate de
informare, documentare, consiliere, proiectare şi elaborare de planuri educaţionale individualizate, de monitorizare şi de evaluare etc.
Documentul prevede, de asemenea, crearea în instituţia de învăţămînt a unui serviciu
de sprijin pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din şcoală şi din comunitate - centrul de susţinere educaţională (Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă – n.n.).
Articolul 13 al Regulamentului face referinţă la îndatoririle directorului instituţiei de
învăţămînt incluzive. Astfel, acesta „cunoaşte şi aplică principiile educaţiei incluzive prin
respectarea diversităţii, iniţiază şi realizează accesul la educaţie şi participarea la viaţa socială a tuturor copiilor din comunitate; identifică şi implementează resursele umane şi
materiale pentru ameliorarea performanţelor elevilor, inclusiv ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”.
În instituţia de învăţămînt incluzivă activează şi servicii educaţionale (cadru didactic
de sprijin, psiholog, pedagog etc.) care acordă servicii de suport în incluziunea educaţională şi socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (Art.49).
În conformitate cu Regulamentul, procesul de studiu pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale se realizează cu ajutorul învăţătorului/profesorului/cadrului didactic de
sprijin.
Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot avea un program redus, stabilit şi aprobat de
către CMI/SAP şi administraţia instituţiei de învăţămînt.
Ce reprezintă Standardele de funcţionare a unităţii
de învăţămînt general incluzive?
Standardele de funcţionare a unităţii de învăţămînt general incluzive reprezintă
un alt document important care dezvoltă cadrul normativ de implementare a educaţiei
incluzive. Standardele sînt norme obligatorii pentru instituţiile de învăţămînt general incluzive din Republica Moldova, a căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim
obligatoriu de calitate a procesului educativ incluziv.
Standardele cuprind şapte dimensiuni care sînt determinante în funcţionarea instituţiei de învăţămînt general incluzive: Incluziune; Eficienţă; Sănătate, siguranţă şi protecţie;
Resurse financiare; Resurse umane; Resurse fizice; Relaţie şcoală – comunitate.
Fiecărui standard îi corespund indicatori specifici de performanţă, care direcţionează
spre obţinerea anumitor caracteristici ale instituţiei de învăţămînt general incluzive.
Standardele sînt o resursă comprehensivă care ghidează instituţia şcolară în dezvoltarea educaţiei incluzive. Totodată, menţionăm că Standardele de calitate pentru instituţiile
de învăţămînt primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului (proiect), elaborate recent, conţin dimensiunea Incluziune educaţională, care este operaţionalizată pe domenii şi indicatori.
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Care este rolul Standardelor de funcţionare a unităţii
de învăţămînt general incluzive?
Rolul Standardelor constă în:
• a institui un cadru comun de referinţă pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei
de învăţămînt general incluzive;
• a orienta instituţiile de învăţămînt general incluzive în procesul de autoevaluare în
scopul aprecierii independente a propriilor rezultate şi a identificării domeniilor în
care urmează îmbunătăţirea performanţelor;
• a oferi un cadru pentru redactarea rapoartelor instituţionale de autoevaluare;
• a servi drept bază pentru evaluarea externă.

1.2. Dimensiuni şi indicatori ai incluziunii
INFO
Care sînt dimensiunile şi indicatorii incluziunii?
Practica internaţională privind educaţia incluzivă demonstrează că în implementarea
incluziunii educaţionale în instituţia de învăţămînt se interpătrund trei dimensiuni importante: politicile, practicile şi cultura (Indexul incluziunii şcolare, traducere M. Pantea).
Pentru desfăşurarea oricărui proces educaţional, inclusiv cel de dezvoltare a educaţiei
incluzive, se porneşte de la stabilirea obiectivelor şi a direcţiilor de acţiune (formularea
politicilor), apoi se aplică un set de practici care conduc la schimbările preconizate de
obiective. Procesul derulează spre o anumită situaţie educaţională, care solicită şi dezvoltă
un cadru cultural specific. Fiecare dimensiune este structurată în două secţiuni şi este
însoţită de indicatori de incluziune. În tabelele ce urmează sînt prezentate dimensiunile
incluziunii şi un set de indicatori asociaţi fiecărei dimensiuni (13).
Tabelul 3. Dimensiunea A – Crearea culturilor incluzive
Dimensiunea A – Crearea culturilor incluzive
(secţiuni: consolidarea comunităţii, stabilirea valorilor incluzive)
Această dimensiune creează o comunitate autentică, atrăgătoare, stimulantă, bazată
pe relaţii de colaborare, în care fiecare persoană este preţuită ca fiind capabilă de performanţe valoroase. Ea dezvoltă valori incluzive împărtăşite atît de personalul didactic,
cît şi de elevi şi părinţi/tutori. Principiile şi valorile culturale şcolare incluzive ghidează
deciziile cu privire la politicile şi practicile de zi cu zi la clasă, astfel încît dezvoltarea
şcolară devine un proces continuu. Această dimensiune se referă atît la imaginea reală
a unei şcoli, cît şi la imaginea transmisă despre aceasta.
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Indicatori
A.1. Consolidarea comunităţii
A.1.1. Fiecare se simte acceptat în şcoală.
A.1.2. Elevii se ajută reciproc.
A.1.3. Membrii personalului şcolii colaborează.
A.1.4. Personalul şcolii şi elevii se respectă reciproc.
A.1.5. Există relaţii de parteneriat între personalul şcolii şi părinţi.
A.1.6. Învăţătorii/profesorii şi cadrul didactic de sprijin muncesc împreună amical.
A.1.7. comunitatea locală este implicată în viaţa şcolii.
A.2. Stabilirea valorilor incluzive
A.2.1. Aşteptările sînt mari pentru toţi elevii.
A.2.2. Personalul şcolii, elevii şi părinţii împărtăşesc filozofia incluziunii.
A.2.3. Elevii sînt trataţi în mod egal.
A.2.4. Personalul şcolii şi elevii sînt respectaţi atît pentru calităţile omeneşti, cît şi pentru
rolurile îndeplinite în şcoală.
A.2.5. Personalul tinde să înlăture barierele în învăţare şi în participare la activităţile vieţii
şcolare sub toate aspectele.
A.2.6. Şcoala se străduie să lichideze toate formele de discriminare.
Tabelul 4. Dimensiunea B – Producerea politicilor incluzive
Dimensiunea B – Producerea politicilor incluzive
(secţiuni: dezvoltarea şcolii pentru toţi, organizarea suportului pentru diversitate)
Această dimensiune oferă siguranţa că incluziunea este tratată în toate documentele
de politică educaţională ale şcolii. Politicile încurajează participarea tuturor elevilor
şi a personalului instituţiei în viaţa şcolii şi minimalizează presiunile de excluziune.
Toate politicile presupun strategii clare, bine structurate pentru schimbare. Politica
incluziunii se sprijină pe activităţile care dezvoltă capacitatea personalului şcolii de a
respecta diversitatea elevilor.
Indicatori:
B.1. Dezvoltarea şcolii pentru toţi
B.1.1. Modalităţile de angajare şi de promovare a personalului sînt corecte.
B.1.2. Toţi noii angajaţi sînt ajutaţi să-şi găsească locul potrivit în şcoală.
B.1.3. Şcoala îi acceptă pe toţi elevii din circumscripţia sa.
B.1.4. Şcoala este preocupată de organizarea condiţiilor de acces pentru toate
persoanele.
B.1.5. Toţi elevii noi sînt ajutaţi să se acomodeze cît mai uşor la condiţiile şcolii.
B.1.6. Şcoala este preocupată de organizarea activităţilor în grup, astfel încît toţi elevii
să se simtă valoroşi.
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B.2. Organizarea suportului pentru diversitate
B.2.1. Toate formele de sprijin sînt coordonate cu specialiştii în domeniul incluziunii.
B.2.2. Cadrele didactice sînt ajutate să respecte diversitatea de nevoi ale elevilor prin
variate activităţi de perfecţionare a personalului.
B.2.3. Atitudinile şi comportamentul personalului faţă de copiii cu cerinţe educaţionale
speciale sînt incluzive.
B.2.4. Pentru lichidarea barierelor în invăţare şi în participarea activă a tuturor elevilor
se folosesc toate instrumentele didactice legale.
B.2.5. Elevilor reprezentanţi ai diferitor grupuri etnice la fel li se acordă sprijin.
B.2.6. În sprijinul oferit copilului, pedagogul va coordona acţiunile de comportament,
de adaptare curriculară a materiei de studiu şi de suport în procesul învăţării.
B.2.7. Presiunile pentru excludere din motive disciplinare sînt reduse.
B.2.8. Barierele în învăţare sînt reduse.
B.2.9. Violenţa de limbaj este exclusă din comunicare.
Tabelul 5. Dimensiunea C – Desfăşurarea practicilor incluzive
Dimensiunea C – Desfăşurarea practicilor incluzive
(secţiuni: dirijarea învăţării, mobilizarea resurselor)
Această dimensiune dezvoltă practicile şcolare care reflectă culturile incluzive şi
politicile instituţiei. Practici înseamnă lecţii/activităţi educaţionale şi modul în care ele
se desfăşoară – în cadrul şi în afara clasei – astfel încît să motiveze includerea tuturor
elevilor şi să respecte diversitatea acestora. Participarea tuturor elevilor se face prin
încurajarea lor de a se implica activ în toate activităţile educative prin valorizarea
cunoştinţelor şi a experienţelor acumulate/căpătate în afara şcolii. Personalul identifică
resurse materiale şi umane implicînd elevi, părinţi şi resurse ale comunităţii care pot fi
mobilizate pentru a susţine învăţarea şi participarea.
Indicatori
C.1. Dirijarea invăţării
C.1.1. Predarea este planificată ţinînd cont de procesul de învăţare a tuturor elevilor.
C.1.2. Lecţiile încurajează participarea tuturor elevilor.
C.1.3. Lecţiile stimulează înţelegerea şi acceptarea diferenţelor.
C.1.4. Elevii sînt implicaţi activ în propriul lor proces de învăţare.
C.1.5. Elevii învaţă prin cooperare.
C.1.6. Evaluarea contribuie la creşterea performanţelor elevilor.
C.1.7. Disciplina în clasă se bazează pe respect reciproc.
C.1.8. Profesorii planifică, predau şi evaluează în parteneriat.
C.1.9 Cadrul didactic de sprijin susţine învăţarea şi participarea tuturor elevilor.
C.2. Mobilizarea resurselor
C.2.1. Diferenţele dintre elevi sînt folosite ca resurse pentru predare şi învăţare.
C.2.2. Experienţa de viaţă a personalului este valorificată maximal.
C.2.3. Personalul antrenează diverse resurse pentru a susţine învăţarea şi participarea
elevilor.
C.2.4. Resursele comunităţii sînt cunoscute de personalul şcolii, care va recurge la ele.
C.2.5. Resursele şcolii sînt distribuite corect, astfel incît să susţină incluziunea.
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Indicatorii de incluziune, asociaţi fiecărei dimensiuni, reflectă situaţia ideală şi pot
fi folosiţi ca punct de referinţă în scopul analizei/descrierii situaţiei din scoală privind
incluziunea, dar şi pentru a direcţiona activităţile de revizuire/dezvoltare/ameliorare. În
funcţie de specific, instituţiile de învăţămînt sînt în drept să excludă sau să includă anumiţi indicatori.
SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI METODICE
De ce e bine să cunoaştem/să aplicăm indicatorii incluziunii?
În parcurgerea paşilor de edificare a unei instituţii de învăţămînt incluzive este necesar
a porni de la stabilirea clară a politicilor incluzive, apoi a trece la dezvoltarea în instituţie a
practicilor incluzive, care, în final, vor conduce la crearea culturii incluzive. Prin urmare,
este bine ca personalul managerial şi cel didactic să se familiarizeze cu dimensiunile şi cu
indicatorii incluziunii. Or, aceştia reflectă toate aspectele necesare incluziunii. De asemenea, este important ca indicatorii nu doar să fie cunoscuţi de către personalul şcolii, dar şi
aplicaţi în practică, iar rezultatele obţinute – valorificate.
Pentru ca indicatorii să fie utilizaţi corect şi să ofere informaţii relevante cu prvire la
situaţia din şcoală, pentru fiecare au fost elaborate chestionare (a vedea Indexul incluziunii
şcolare, partea a 3-a). La discreţia instituţiei, unele întrebări din chestionar pot fi eliminate, iar altele incluse. În funcţie de specificul indicatorului, chestionarul poate fi completat
de către profesori, elevi, părinţi, alţi membri ai comunităţii.
Prezentăm două chestionare-modele: primul corespunde indicatorului A.1.6. Învăţătorii/profesorii şi cadrul didactic de sprijin muncesc împreună amical (Dimensiunea A
– Crearea culturilor incluzive, secţiunea A.1 – Consolidarea comunităţii). Al doilea chestionar vizează indicatorul B.1.4. Şcoala este preocupată de organizarea condiţiilor de acces
pentru toate persoanele (Dimensiunea B – Crearea politicilor incluzive, secţiunea B.1 –
Dezvoltarea şcolii pentru toţi). Enunţurile vor fi formulate ca întrebări de tipul: „În ce
măsură...”, iar răspunsurile vor fi selectate din variantele propuse: total de acord; parţial de
acord; dezacord. Aceste chestionare (dar şi altele care pot fi selectate/adaptate din Index)
pot fi aplicate în cadrul unui seminar metodologic din instituţie, la şedinţele de catedră, la
consiliile profesorale, la orele de dirigenţie, la adunările cu părinţii etc.
Tabelul 6. Chestionar în baza indicatorului Învăţătorii/profesorii şi cadrul didactic de
sprijin muncesc împreună amical
Indicator: Învăţătorii/profesorii şi cadrul didactic de sprijin muncesc împreună amical.
1. Cunosc învăţătorii/profesorii rolul şi responsabilităţile cadrului didactic de sprijin?
2. Cunoaşte cadrul didactic de sprijin structura organizaţională a şcolii şi responsabilităţile învăţătorilor/profesorilor?
3. Este acceptat pe deplin cadrul didactic de sprijin; poate acesta contribui în permanenţă la realizarea activităţilor din şcoală?
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4. Sînt cunoscute şi apreciate cunoştinţele şi capacităţile cadrului didactic de sprijin?
5. Sînt informate pe deplin cadrele didactice de sprijin despre politicile şcolare?
6. Este satisfăcut cadrul didactic de sprijin de contribuţia personală la desfăşurarea
activităţilor din şcoală?
7. Simte cadrul didactic de sprijin că contribuţia sa este preţuită?
8. Dispune cadrul didactic de sprijin de aceleaşi oportunităţi de calificare la locul de
muncă pe care le au învăţătorii/profesorii?
9. Abordează la fel învăţătorii/profesorii din şcoală şi cadrul didactic de sprijin elevii
cu cerinţe educaţionale speciale?
10. Au aceleaşi viziuni învăţătorii/profesorii şi cadrul didactic de sprijin cu privire la
identificarea elevilor care trec prin situaţii dificile şi modul de ajutorare a acestora?
Întrebări suplimentare
...
...
Tabelul 7. Chestionar în baza indicatorului Şcoala este preocupată de organizarea condiţiilor de acces pentru toate persoanele
Indicator: Şcoala este preocupată de organizarea condiţiilor de acces pentru toate
persoanele.
1. Sînt luate în considerare nevoile persoanelor cu deficiențe de văz, de auz, motorii
etc. pentru a face clădirea şcolii accesibilă?
2. Este preocupată instituţia de accesibilizarea spaţiului şcolii, inclusiv a sălilor
de clasă, coridoarelor, localului grupului sanitar, curţii, terenurilor de joacă/de
sport, cantinei?
3. Sînt consultate asociaţiile de profil ale persoanelor cu dizabilităţi cu privire la
asigurarea accesului în şcoală?
4. Fac parte proiectele de îmbunătăţire a accesului în clădirea şcolii din planul de
dezvoltare strategică a instituţiei?
5. Colaborează instituţia şcolară cu Administraţia Publică Locală în vederea
îmbunătăţirii accesului în clădirea şcolii?
Întrebări suplimentare
...
...
Răspunsurile la întrebările din chestionare pot deveni un cadru de referinţă pentru:
• colectarea informaţiei cu referire la situaţia educaţiei incluzive în şcoală;
• identificarea priorităţilor pentru schimbare şi includerea acestora în proiectul de
dezvoltare a şcolii;
• implementarea priorităţilor în activitatea educaţională la nivel de şcoală şi de clasă
• etc.
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APLICAŢII
1. Comentaţi mottoul capitolului (în scris, utilizînd metoda Agenda cu notiţe paralele, sau
oral în cadrul unei discuţii dirijate cu colegii). Aţi întîlnit/întîlniţi/aţi dori să întîlniţi în
activitatea profesională situaţii educaţionale care să confirme justeţea acestei afirmaţii?
Justificaţi.
2. Specificaţi reperele conceptuale ale educaţiei incluzive.
3. Enumeraţi documentele care stabilesc cadrul normativ pentru implementarea educaţiei incluzive în învăţămîntul secundar general din Republica Moldova.
4. Examinaţi la Consiliul profesoral Regulamentul-cadru al instituţiei de învăţămînt general incluzive (Anexa nr. 2). Stabiliţi ce responsabilităţi şi atribuţii aveţi pentru dezvoltarea educaţiei incluzive (instituţia, în ansamblu, şi fiecare membru al colectivului, în
parte).
5. Examinaţi şi discutaţi, în cadrul unui seminar metodologic, dimensiunile şi indicatorii
incluziunii. Stabiliţi cît de potriviţi sînt indicatorii propuşi pentru instituţia Dvs.? Ce
alţi indicatori propuneţi? De ce?
6. Organizaţi o şedinţă în care să vă familiarizaţi cu Indexul incluziunii şcolare. Selectaţi
cîteva chestionare propuse în Index (partea a 3-a) şi examinaţi întrebările. Care întrebări consideraţi că trebuie excluse? Ce întrebări credeţi că mai trebuie adăugate? Elaboraţi o nouă variantă a chestionarelor şi decideţi asupra modalităţii de aplicare (vor fi
antrenaţi doar profesorii sau şi elevii, părinţii?). Aplicaţi chestionarele şi prelucraţi-le.
La ce vă pot folosi datele obţinute (de ex. pentru identificarea situaţiei reale din instituţie privind incluziunea educaţională; pentru îmbunătăţirea procesului didactic la
disciplină; pentru revizuirea proiectului de dezvoltare a şcolii etc.)?
7. Discutaţi cu colegii de catedră şi răspundeţi la întrebarea: „Ce avantaje ar avea şcoala
noastră dacă ar implementa eficient educaţia incluzivă?”
8. Cum înţelegeţi mesajul maximei: „Mai presus de neştiutori sînt cei care citesc; mai
presus de cei care citesc sînt cei care reţin; mai presus de cei care reţin sînt cei care înţeleg; mai presus de cei care înţeleg sînt cei activi”(Bohtlingk)? Ce credeţi că mai aveţi de
întreprins pentru a deveni cu adevărat activi în implementarea incluziunii în instituţia
Dvs.?
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Capitolul 2.
COMISIA MULTIDISCIPLINARĂ INTRAŞCOLARĂ –
RESURSĂ PENTRU DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INCLUZIVE
„Fiecare dintre noi are nevoie
de ajutorul fiecăruia dintre noi.”
B. Brecht

				

Un pas important în promovarea dimensiunilor incluziunii în instituţia de învăţămînt/comunitate este constituirea Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare (CMI). Pentru
a-şi îndeplini eficient atribuţiile, membrii Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare trebuie
să fie instruiţi/să se autoinstruiască în corespundere cu responsabilităţile pe care urmează
să le exercite în vederea facilitării incluziunii educaţionale a copiilor cu CES.
Acest capitol reprezintă un suport instructiv-metodologic în activitatea CMI şi vizează
realizarea următoarelor obiective:
- familiarizarea Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare/a personalului didactic/managerial cu cele mai importante aspecte referitoare la activitatea CMI: componenţă, roluri, responsabilităţi, mod de funcţionare;
- dezvoltarea abilităţilor membrilor CMI privind evaluarea iniţială a copiilor cu
CES;
- informarea/formarea CMI şi a personalului didactic în scopul elaborării-implementării-evaluării Planului Educaţional Individualizat.

2.1. Roluri şi responsabilităţi ale Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare
INFO
Ce reprezintă Comisia Multidisciplinară Intraşcolară?
Comisia Multidisciplinară Intraşcolară (CMI) reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie al copiilor cu CES, dar şi sprijin informaţional psihopedagogic personalului managerial, cadrelor didactice, părinţilor/tutorelui – tuturor celor
care sînt implicaţi în incluziunea educaţională a copiilor cu CES (E. Vrasmaş, 2005).
Comisia Multidisciplinară Intraşcolară este un element inovativ în managementul
educaţional al instituţiei de învăţămînt primar şi secundar general din Republica Moldova.
Scopul CMI este de a contribui la formularea politicilor/dezvoltarea practicilor/formarea culturilor incluzive în şcoală.
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Care este componenţa Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare?
Comisia Multidisciplinară Intraşcolară se formează din specialişti care reprezintă instituţia de învăţămînt. Astfel, din componenţa CMI fac parte:
• Directorul instituţiei de învăţămînt sau directorul-adjunct/directorii-adjuncţi
• Coordonatorul Centrului de Resurse pentru Educaţie Incluzivă
• Cadrul didactic de sprijin
• Psihopedagogul
• Psihologul şcolar
• Dirigintele (în clasa căruia sînt copii cu CES)
• Logopedul
• Asistentul medical
În funcţie de situaţie, din componenţa CMI poate face parte asistentul social din comunitate etc.
Decizia privind constituirea Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare se aprobă la Consiliul profesoral, iar directorul instituţiei emite ordinul de validare.
Ce responsabilităţi are Comisia Multidisciplinară Intraşcolară?
Reieşind din scopul cuprinzător pe care îl urmăreşte Comisia Multidisciplinară Intraşcolară, responsabilităţile acesteia sînt foarte variate. Comisia Multidisciplinară Intraşcolară este dirijată de un coordonator care, de obicei, este directorul sau directorul-adjunct
al unităţii de învăţămînt.
În tabelul de mai jos sînt sintetizate cele mai importante responsabilităţi ale CMI şi ale
coordonatorului acesteia.
Tabelul 8. Responsabilităţi ale Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare şi ale coordonatorului CMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisia Multidisciplinară Intraşcolară*
elaborează un plan anual de activitate;
identifică copiii cu CES din localitate/şcoală în colaborare cu asistentul social şi cel
medical (în baza criteriilor) şi elaborează lista copiilor cu CES;
efectuează evaluarea iniţială a copiilor cu CES din comunitate;
colaborează cu Serviciul raional/municipal de Asistenţă Psihopedagogică (SAP),
care efectuează evaluarea complexă/multidisciplinară a copiilor cu CES;
decide constituirea echipelor de elaborare a PEI pentru fiecare copil cu CES şi le
propune spre aprobare Consiliului profesoral;
acordă asistenţă echipelor PEI în elaborarea, implementarea, evaluarea PEI;
dirijează şi monitorizează procesul de elaborare, implementare, evaluare a
planurilor educaţionale individualizate;
apreciază calitatea procesului de instruire şi educaţie a copiilor cu CES (asistenţă
la ore şi în cadrul activităţilor extraşcolare şi comunitare);
oferă asistenţă cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii în
incluziunea educaţională a copiilor cu CES;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

participă la autoevaluarea şcolii din perspectiva educaţiei incluzive în baza
standardelor şi înaintează sugestii de ameliorare;
valorifică practicile de succes în incluziune şi promovează tendinţele actuale în
domeniul educaţiei incluzive.
Coordonatorul CMI
organizează şi dirijează activitatea CMI;
prezintă deciziile, planurile şi rapoartele de activitate ale CMI la Consiliul
profesoral;
încurajează stabilirea unui parteneriat viabil cu familia, personalul didactic,
instituţiile publice din comunitate şi ONG-uri pentru facilitarea incluziunii
educaţionale şi sociale a copiilor cu CES;
organizează şi facilitează activităţile desfăşurate de CMI: identificarea şi evaluarea
copiilor cu CES; elaborarea, implementarea, reevaluarea PEI; monitorizarea şi
evaluarea progresului copiilor cu CES;
valorifică experienţa psihopedagogică pozitivă şi promovează educaţia incluzivă
prin publicarea materialelor în mass-media locală şi naţională, precum şi prin
organizarea meselor rotunde, întrunirilor metodice, vizitelor de studiu etc;
acordă suport informaţional familiilor în vederea stabilirii unor cerinţe unice faţă
de copilul cu CES şi a asigurării continuităţii procesului incluziv;
este responsabil de portofoliul CMI, care cuprinde documentaţia de rigoare:
- ordin de formare;
- planuri şi rapoarte de activitate;
- bază de date a copiilor cu CES;
- PEI-uri și date despre echipele de elaborare a PEI;
- procese-verbale ale ședințelor CMI;
- materiale-suport.

*În Anexa nr. 4 sînt enumerate responsabilităţile membrilor CMI: directorul instituţiei, cadrul didactic de sprijin, psihologul şcolar, asistentul social, asistentul medical.
Cine sînt partenerii Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare?
Comisia Multidisciplinară Intraşcolară are rolul de a facilita crearea unui mediu incluziv în instituţia de învăţămînt/localitate. Acest deziderat va putea fi atins prin dezvoltarea unei colaborări strînse şi fructuoase între CMI şi părinți, cadre didactice, factori de
decizie, ONG şi membri ai comunităţii. Principalii parteneri ai CMI sînt reprezentaţi în
schema din figura 1.
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Figura 1. Parteneri ai Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare (CMI)
SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI METODICE
Un prim pas în activitatea CMI este elaborarea unui plan de activitate funcţional şi realist. Acesta trebuie să conţină obiective clare, măsurabile, activităţi concrete de realizare
a obiectivelor şi indicatori. Planul trebuie să prevadă convocarea unui număr rezonabil
de şedinţe (de exemplu, o dată în lună) la care să fie abordate subiecte tematice. Întrucît
responsabilităţile CMI sînt multe şi complexe, planul va schiţa organizarea unor activităţi/
acţiuni care se vor desfăşura în şcoală şi în comunitate.
Prezentăm o posibilă structură a planului de activitate al CMI.
Plan de activitate al Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare
Obiective:
• De exemplu: Identificarea elevilor cu CES din şcoală şi din comunitate în baza unor
criterii stabilite, în colaborare cu administraţia şcolii şi cu asistentul social.
• etc.
Nr.
Activităţi
crt.
1. De exemplu:
Elaborarea planului
de activitate al CMI
2. De exemplu:
Aprobarea planurilor
educaţionale
individualizate

Termene de
Indicatori de
realizare
realizare
Se indică data Plan de
desfăşurării
activitate
elaborat
PEI aprobate
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Responsabili
Se indică
membrii CMI
responsabili de
şedinţă

Observaţii

3. De exemplu:
Repartizarea orelor
cadrului didactic de
sprijin şi întocmirea
orarului
etc.

Orar întocmit
pentru CDS

Ce teme/subiecte pot fi proiectate pentru activităţile
Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare?
Experienţa unor şcoli aflate în experimentul de implementare a metodologiei de incluziune educaţională a copiilor cu CES a demonstrat că comisiile multidisciplinare intraşcolare au desfăşurat activităţi care să încurajeze incluziunea educaţională a copiilor cu CES
şi să contribuie la crearea mediului incluziv. Prezentăm, în acest sens, unele secvenţe din
planurile şi rapoartele de activitate ale CMI, care pot fi preluate sau adaptate.
Astfel, CMI din unele şcoli-pilot şi-au propus să realizeze o serie de obiective, cum
ar fi:
 Elaborarea planului de activitate al CMI.
 Constituirea echipelor PEI.
 Elaborarea PEI.
 Analiza rezultatelor monitorizării procesului de instruire şi de educaţie a copiilor
cu CES.
 Analiza evaluărilor semestriale ale copiilor cu CES.
 Evaluarea PEI.
 etc.
Printre activităţile realizate de CMI din unele şcoli-pilot pot fi nominalizate:
 aplicarea chestionarelor de evaluare a mediului educaţional al familiei copilului cu
CES (în colaborare cu asistentul social).
 evaluarea iniţială a copiilor cu CES.
 acordarea de asistenţă cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu CES.
 organizarea seminarelor pentru cadrele didactice, părinţi, elevi etc.
 etc.
Cum poate fi asigurată o bună funcţionare
a Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare?
Pentru ca activitatea Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare să fie eficientă, e bine ca
membrii acesteia să ia în considerare următoarele sugestii:
• Implicarea activă în proiectarea şi realizarea activităţilor CMI.
• Stabilirea obiectivelor comune şi asigurarea că fiecare membru al CMI contribuie la
realizarea lor.
• Manifestarea conştiinciozităţii, punctualităţii, bunului tact şi a respectului faţă de
copil.
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• Negocierea soluţiilor optime, pornind de la respectarea interesului superior al copilului.
• Luarea unor decizii clare şi neapărat în favoarea copilului.
• Monitorizarea eficienţei deciziilor luate.
• Rezolvarea constructivă a conflictelor apărute.
• Păstrarea confidenţialităţii privind informaţia deţinută despre copilul cu CES.

2.2. Atribuţiile Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare şi ale Serviciului de
Asistenţă Psihopedagogică în evaluarea necesităţilor de suport pentru
copiii cu cerinţe educaţionale speciale
INFO
Evaluarea reprezintă un proces complex, continuu, dinamic, de cunoaştere şi de estimare cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare
a copilului. Evaluarea necesităţilor de suport pentru realizarea incluziunii educaţionale
a copiilor cu CES presupune colectarea de informaţii cît mai complete, interpretarea de
date, punerea problemelor şi rezolvarea lor în scopul orientării deciziei şi intervenţiei care
să răspundă necesităţilor celor cărora le sînt adresate.
Este foarte important ca evaluarea să se realizeze într-o atmosferă empatică, de deplină încredere şi de respect faţă de copii şi părinţii acestora. În procesul de evaluare este
esenţial parteneriatul cu părinţii. or, aceştia sînt în drept să fie consultaţi şi să se implice
în luarea deciziilor. Evaluarea presupune o abordare multidimensională: socială, psihologică, educaţională şi medicală.
Care sînt principiile care stau la baza procesului
de evaluare a copilului cu CES?
Procesul de evaluare a copiilor cu CES se bazează pe mai multe principii (cf. 20;
A.Gherguţ, 2006) care sînt reflectate în tabelul 9.

•
•
•
•
•

Tabelul 9. Principii care stau la baza procesului de evaluare a copilului cu CES
Evaluarea trebuie să fie subordonată interesului superior al copilului.
Evaluarea trebuie axată pe potenţialul de dezvoltare al copilului.
Evaluarea trebuie să determine nivelul actual de dezvoltare, pentru a oferi un prognostic
şi recomandări privind dezvoltarea copilului în continuare în integralitatea sa.
Evaluarea presupune o muncă în echipă, cu participarea activă şi responsabilă a
tuturor specialiştilor implicaţi.
Evaluarea se bazează pe un parteneriat real cu beneficiarii direcţi ai acestei activităţi:
copilul şi persoanele care îl au în ocrotire.
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SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI METODICE
Cum poate fi organizat demersul evaluativ al necesităţilor
de suport pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale?
Potrivit Metodologiei pentru incluziunea educaţională a copiilor cu CES, administraţia
şcolii, CMI, împreună cu asistentul social, vor elabora, în baza unor criterii stabilite din
timp, o listă a copiilor cu CES din comunitate şi din şcoală care întîmpină dificultăţi în
procesul educaţional. Această primă etapă se desfăşoară pînă la începutul anului şcolar
(dar şi pe parcurs, în cazul în care copilul a sosit în localitate în decursul anului) şi are
drept scop de a identifica copiii cu CES din comunitate şi din şcoală în vederea evaluării
necesităţilor de suport pentru incluziunea educaţională.
În cadrul celei de-a doua etape se va efectua evaluarea primară a necesităţilor de suport pentru realizarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES. În acest scop CMI, în
colaborare cu asistentul social, va evalua mediul educaţional în familia copilului cu CES.
Un instrument de evaluare pertinent, care a fost deja aplicat în comunităţile incluse în
proiectul „Acces egal la educaţie”, este chestionarul (Anexa nr. 5).
În structura chestionarului au fost puse în evidenţă întrebări cu privire la situaţia educaţională a copilului şi dificultăţile cu care acesta se confruntă în procesul educaţional,
precum şi întrebări cu referire la mediul educaţional din familie, cu accent pe următoarele
aspecte: condiţiile materiale; relaţiile în familie (părinţi–copii, copil–copil, părinte–părinte); atitudinea părintelui/părinţilor faţă de procesul de educaţie/instruire; nivelul de implicare a părinţilor în instruirea şi educaţia copilului (relaţia cu şcoala, planuri de viitor).
Colectarea de informaţii, ca urmare a aplicării chestionarului, şi interpretarea datelor vor
permite identificarea unor necesităţi de suport real pentru realizarea incluziunii educaţionale a copiilului cu CES.
A treia etapă în evaluarea necesităţilor de suport pentru realizarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES va viza evaluarea complexă, multidimensională (cu acordul
părinţilor) a copilului cu CES, care este realizată de către Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică (raional/municipal). Conform Regulamentului-cadru privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, evaluarea complexă se realizează în
baza solicitării instituţiei de învăţămînt, printr-un demers scris, cu anexarea rezultatelor
evaluării iniţiale efectuate de către Comisia Multidisciplinară Intraşcolară. Potrivit p. 15 al
Regulamentului, SAP realizează evaluarea complexă a copiilor care include (20):
a) stabilirea particularităţilor individuale ale copilului din punct de vedere emoţional,
motoric, cognitiv, verbal, social etc. şi identificarea punctelor forte şi a necesităţilor
speciale de dezvoltare a copilului;
b) determinarea formelor de incluziune (totală, parţială, ocazională) a copilului în
activităţile educaţionale la nivel de clasă şi instituţie;
c) stabilirea formelor de adaptări: de mediu, de asistenţă psihopedagogică şi de evaluare;
d) stabilirea cerinţelor educaţionale speciale, a măsurilor de intervenţie şi a serviciilor
de suport pentru incluziunea educaţională.
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În urma evaluării, SAP elaborează un raport de evaluare care conţine rezumatul fiecărui tip de evaluare, cu formularea concluziilor şi a recomandărilor corespunzătoare,
precum şi concluzia generală de stabilire/nestabilire a cerinţelor educaţionale speciale, a
măsurilor de intervenţie şi a serviciilor de suport pentru incluziunea educaţională.
Rezultatele evaluării complexe se pun la dispoziţia instituţiei de învăţămînt în care
este înscris copilul şi stau la baza elaborării acţiunilor privind incluziunea educaţională
a acestuia, a planurilor educaţionale individualizate şi/sau de asistenţă. Toate acestea vor
servi drept recomandări pentru părinţi, cadre didactice şi cadrele didactice de sprijin, alţi
specialişti care asistă copilul în procesul de incluziune educaţională (Ibidem).
În cadrul proiectului „Acces egal la educaţie” au fost aplicate instrumente de evaluare,
cum ar fi: fişa psihopedagogică, ancheta socială, fişa medicală etc.
Ancheta socială (Anexa nr.6) cuprinde informaţii cu referire la mediul familial al copilului cu CES, reliefîndu-se întrebările ce vizează componenţa nucleului familial, studiile
membrilor familiei, starea economică a familiei, aspecte psihosociale privind atitudinea
familiei faţă de dizabilitatea copilului, participarea la programele de reabilitare. Din informaţia selectată s-au tras concluzii privind condiţiile de trai ale copilului şi relaţiile dintre
membrii familiei. Formularul de anchetă socială se încheie cu notarea de către evaluatori
a recomandărilor privind desfăşurarea procesului educaţional.
Datele privind anamneza şi starea somatică a copilului cu CES se consemnează de
către specialişti în fişa medicală (Anexa nr. 7). Ţinîndu-se cont de diagnosticul medical
principal şi diagnosticurile adiacente, de tratamentul urmat şi de evoluţia clinică în timpul şi după tratament, se identifică necesităţile şi, în baza lor, sînt elaborate recomandări
pentru organizarea procesului educaţional.
Fişa de evaluare psihopedagogică a copilului cu CES (Anexa nr. 8) este un instrument
care oferă un tablou amplu al evoluţiei copilului şi al comportamentelor acestuia. Fişa
cuprinde rubricile:
• date generale despre copil;
• date despre familie;
• situaţia educaţională;
• trăsăturile dominante de caracter;
• caracteristicile dezvoltării copilului (dezvoltarea senzorial-perceptivă; dezvoltarea
cognitivă, limbajul; dezvoltarea socioemoţională);
• caracteristicile motivaţiei de învăţare a elevului;
• caracteristicile tipurilor de inteligenţă dominante (în baza teoriei inteligenţelor
multiple a lui H. Gardner).
Completarea fişei presupune îndeplinirea rubricilor cu informaţia respectivă, scrierea
comentariilor şi elaborarea unor recomandări în scop de îmbunătăţire a situaţiei constatate.
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2.3. Elaborarea şi implementarea Planului Educaţional Individualizat
Documentul Planul Educaţional Individualizat. Structură-model şi Ghid de implementare (aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 952 din 06.12.2011) oferă repere şi
recomandări respective, astfel ca Planul Educaţional Individualizat să fie într-adevăr un
instrument de bază în proiectarea şi desfăşurarea activităţii educaţionale cu copilul cu
CES (7).
Întrucît responsabilitatea de elaborare, realizare, monitorizare, revizuire/actualizare a
PEI revine Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare, este necesar ca toţi membrii CMI să
cunoască metodologia de elaborare şi implementare a PEI.
INFO
Ce este un Plan Educaţional Individualizat?
Conform documentului sus-menţionat, Planul Educaţional Individualizat este parte
componentă a pachetului de documente curriculare care asigură dezvoltarea educaţiei
incluzive în instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general. PEI facilitează incluziunea copilului în procesul educaţional general, asigură dezvoltarea psihofizică a copilului
în funcţie de potenţialul acestuia. Planul Educaţional Individualizat este un instrument de
organizare şi de realizare coordonată, coerentă a procesului educaţional pentru copilul cu
cerinţe educaţionale speciale. PEI se revizuieşte/actualizează periodic, de regulă, semestrial. În urma revizuirii pot fi modificate/actualizate anumite compartimente ale PEI, în
funcţie de rezultatele evaluării complexe a elevului (Anexa nr. 9).
Potrivit E. Vrasmaş, PEI reprezintă un document de planificare structurată şi personalizată a unor obiective specifice de învăţare şi de adaptare a cerinţelor curriculare la
nivelul de dezvoltare a copilului cu CES. Acesta trebuie să stea la baza oricărui proces de
proiectare a unei intervenţii pentru fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale. Planul
Educaţional Individualizat trebuie să fie un plan de predare-învăţare în care se specifică ce
trebuie predat copilului, cum şi cînd trebuie predat, în ce moment se fac explicaţiile adăugătoare cu elemente de înţelegere şi formare de deprinderi. Totodată, se propun activităţile suplimentare sau diferenţiate faţă de cele prevăzute pentru toţi copiii (27).
Ce informaţii trebuie să reflecte PEI?
Planul Educaţional Individualizat cuprinde 16 componente de bază, care trebuie să
includă informaţii importante privind:
• Date generale despre elev.
• Puncte forte şi necesităţi ale elevului, acelea care sînt stipulate în concluziile Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică.
• Prescripţii/recomandări medicale.
• Date despre rezultatele evaluărilor (docimologice, psihologice, medicale ş.a.).
• Caracteristici specifice ale elevului.
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• Competenţele actuale ale elevului, în contextul unei arii curriculare sau discipline
şcolare, în cazul necesităţii unui curriculum adaptat sau modificat.
• Finalităţile de învăţare pentru elev, definite în conformitate cu potenţialul acestuia.
• Adaptări curriculare şi de mediu.
• Mecanisme de suport sau servicii care vor ajuta elevul să parcurgă curriculumul şi
să demonstreze evoluţia competenţelor educaţionale.
• Strategii de evaluare care permit constatarea/estimarea realizărilor şi a progreselor
elevului.
• Actualizarea periodică, cu indicarea datei, a rezultatelor şi a recomandărilor.
• Informaţii despre monitorizarea progresului în dezvoltarea copilului.
• Activităţi de pregătire a tranziţiei, în funcţie de necesităţi (7).
Care sînt etapele de elaborare şi implementare a PEI?
Potrivit Ghidului dat, procesul de elaborare şi implementare a PEI cuprinde şase etape
(Ibidem):
I. Evaluarea primară/iniţială a copilului.
II. Evaluarea complexă multidisciplinară a dezvoltării copilului.
III. Constituirea echipei de elaborare a PEI şi repartizarea sarcinilor.
IV. Elaborarea PEI.
V. Realizarea PEI.
VI. Monitorizarea, revizuirea şi actualizarea PEI.
SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
Cum Comisia Multidisciplinară Intraşcolară poate organiza
procesul de elaborare a PEI?
Planul Educaţional Individualizat trebue să fie elaborat cu participarea tuturor factorilor implicaţi în asistenţa copilului cu CES. Completarea propriu-zisă a formularului
este precedată de activitatea de evaluare primară şi cea de evaluare complexă a dezvoltării
copilului. Dacă în urma evaluării complexe copiilor cu CES le-au fost recomandate PEI,
atunci Comisia Multidisciplinară Intraşcolară formează echipele de elaborare a PEI, constituite din persoanele care lucrează cu aceşti elevi. De regulă, din componenţa echipei de
elaborare a PEI fac parte membrii cu statut permanent ai CMI (majoritatea sau o parte
dintre aceştia, în funcţie de situaţie), dirigintele, învăţători/profesori şi alţi specialişti.
Echipa de elaborare a PEI se convoacă în şedinţe în cadrul cărora completează formularul PEI în baza recomandărilor oferite de specialiştii SAP.
Întrucît PEI este un instrument complex şi solicită date raportate la domenii variate
(pedagogic, psihologic, social), este indicat de definit rolurile şi responsabilităţile membrilor echipei pentru elaborarea şi realizarea PEI. Ghidul prezintă, într-o formă sintetizată, responsabilităţile tuturor persoanelor implicate în acest proces.
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Astfel, psihologul va fi responsabil de următoarele aspecte:
• colectarea şi prezentarea informaţiei referitoare la punctele forte, necesităţile, interesele şi caracteristicile specifice ale elevului (limbajul, gîndirea, imaginaţia, memoria, atenţia, tipurile de inteligenţă, afectivitatea/emotivitatea, temperamentul,
stilul de învăţare);
• formularea recomandărilor pentru membrii echipei privind planificarea activităţilor de asistenţă a elevului în conformitate cu cerinţele educaţionale speciale şi
caracteristicile specifice ale acestuia;
• prezentarea recomandărilor privind adaptările de mediu (ambientale) adecvate cerinţelor educaţionale speciale ale elevului;
• planificarea asistenţei psihologice a elevului;
• precizarea/concretizarea adaptărilor psihopedagogice necesare în organizarea procesului educaţional.
Dirigintele clasei va fi responsabil de:
• acumularea şi prezentarea informaţiei pe care o cunoaşte cu referinţă la punctele
forte, necesităţile şi interesele elevului;
• coordonarea activităţii de elaborare a adaptărilor pedagogice pentru elev;
• prezentarea recomandărilor pentru membrii echipei privind adaptările de mediu
(ambientale) adecvate cerinţelor educaţionale speciale ale elevului şi monitorizarea
realizării acestora;
• coordonarea activităţii de stabilire a finalităţilor de învăţare pentru elevul cu CES;
• examinarea, împreună cu profesorii de la discipline, a eficienţei strategiilor didactice şi a activităţilor de învăţare;
• examinarea, la începutul fiecărui semestru, împreună cu profesorii de la discipline
şi cu alţi specialişti care asistă copilul, a nivelului de atingere a finalităţilor proiectate în curriculumul individualizat;
• întreţinerea unei legături permanente cu părinţii, cadrul didactic de sprijin, profesorii elevului;
Cadrul didactic de sprijin va fi responsabil de:
• coordonarea activităţii de asistenţă cu învăţătorul de la clasă/profesorul la disciplină;
• acordarea de suport elevului în realizarea activităţilor de învăţare, conform finalităţilor stabilite în PEI, coordonate cu învăţătorul de la clasă/profesorul la disciplină;
• urmărirea progresului elevului privind finalităţile de învăţare descrise în PEI, în
coordonare cu învăţătorul de la clasă/profesorul la disciplină;
• supravegherea şi consemnarea realizărilor şi progreselor elevului în conformitate
cu finalităţile indicate în PEI.
Administraţia instituţiei va fi responsabilă de:
• asigurarea examinării şi aprobării PEI în cadrul Consiliului profesoral al instituţiei
(în termen nu mai mare de 30 zile de la data înscrierii elevului în instituţie şi către
începutul fiecărui an de studii);
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• validarea, prin ordin, a deciziei Consiliului profesoral privind aprobarea PEI şi/sau
a modificărilor în urma revizuirii/actualizării PEI;
• asigurarea procesului de evaluare a activităţii cadrelor didactice implicate în realizarea PEI;
• încurajarea implicării părinţilor şi a elevului în procesul de elaborare şi implementare a PEI.
De menţionat că profesorul care lucrează cu copilul cu CES trebuie să participe activ
la completarea PEI, în cazul în care elevului îi este recomandat curriculum individualizat
la disciplină va fi responsabil de elaborarea curriculumului adaptat sau modificat (componenta 9).
Procesul de elaborare şi realizare a PEI presupune conjugarea eforturilor mai multor
persoane. Ca efortul depus să fie cel scontat, adică în beneficiul copilului cu CES, este
imperios necesar ca între toţi membrii echipei PEI să fie stabilite relaţii de colaborare
eficientă şi să existe o comunicare constructivă şi un respect reciproc. Este important ca
toţi membrii echipei şi fiecare în parte să cunoască foarte bine copilul, să aibă o percepţie
comună corectă şi profundă privind punctele forte, interesele şi necesităţile acestuia; să
recomande strategii educaţionale adecvate; să formuleze decizii pertinente privind integrarea serviciilor de sprijin în sala de clasă (cadrul didactic de sprijin), la nivel de instituţie
(Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă) pentru a acorda suport copilului cu CES.
După elaborarea PEI, coordonatorul CMI îl prezintă spre examinare şi aprobare Consiliului profesoral al instituţiei. Directorul instituţiei validează prin ordin decizia Consiliului profesoral privind aprobarea PEI.
Cum Comisia Multidisciplinară Intraşcolară poate desfăşura
eficient etapa de realizare a PEI?
După etapa de constituire a echipelor PEI şi cea de elaborare a planurilor educaţionale
individualizate, urmează etapa de realizare a PEI. În cadrul acestei etape este important ca
toţi specialiştii care au participat la elaborarea PEI şi sînt implicaţi în asistenţa copilului
cu CES să contribuie la atingerea finaţităţilor proiectate. Astfel, psihologul şcolar va monitoriza în permanenţă dezvoltarea copilului, va observa şi va înregistra modificările de
comportament, va oferi consultanţă psihologică copilului, părinţilor, cadrelor didactice şi
altor persoane care lucrează cu copilul.
Învăţătorul/profesorul va contribui la organizarea procesului educaţional care să asigure implementarea curriculumului individualizat, la valorificarea adaptărilor de mediu
şi psihopedagogice şi la obţinerea progresului.
Cadrul didactic de sprijin va asista elevul cu CES la ore, conform orarului stabilit,
facilitînd încadrarea acestuia în demersul didactic.
După caz, CMI va implica în procesul de realizare a PEI specialişti precum medicul,
logopedul ş.a., care vor realiza activităţi de sprijin în funcţie de nevoile copilului.
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Cum Comisia Multidisciplinară Intraşcolară poate monitoriza,
revizui şi reactualiza PEI?
Etapa de monitorizare, revizuire şi reactualizare a PEI are ca finalitate realizarea următoarelor obiective:
- constatarea nivelului de concordanţă a PEI cu cerinţele educaţionale speciale ale
elevului;
- identificarea unor bariere şi dificultăţi în implementarea PEI;
- propunerea unor soluţii pentru eliminarea/diminuarea impedimentelor;
- estimarea progresului în dezvoltarea copilului ca urmare a realizării PEI.
Revizuirea şi reactualizarea PEI trebuie să fie precedată de un proces continuu de evaluare a progresului elevului. Este necesar ca evaluarea să se realizeze periodic (cel puţin, la
sfîrşit de semestru), să fie complexă, cuprinzînd toate domeniile de dezvoltare a copilului,
să se determine, inclusiv, gradul de atingere a finalităţilor educaţionale la disciplinele de
studiu. Rezultatele obţinute se vor înregistra în PEI (componenta 10, evaluări). Datele
acumulate în urma evaluării vor servi drept argument pentru o eventuală revizuire şi
reactualizare a PEI.
Pentru ca revizuirea PEI să fie realistă este important de identificat cauzele, motivele,
factorii care au generat anumite rezultate, constatate în procesul de evaluare. În funcţie
de acestea, se va interveni în anumite compartimente ale PEI. De exemplu, dacă elevul
demonstrează că nu atinge finalităţile specificate în curriculumul individualizat la disciplină, s-ar putea de modificat strategiile didactice, nu înainte însă de a colecta informaţii
suplimentare referitor la punctele forte şi necesităţile copilului. Dacă se constată că finalităţile sînt prea simple pentru elev, se intervine în sensul sporirii gradului de complexitate
a acestora.
Echipele PEI se vor convoca în şedinţe în cadrul cărora vor opera modificări în anumite compartimente ale PEI, în funcţie de rezultatele evaluării elevului. CMI va examina şi
va aproba modificările, iar directorul instituţiei va valida decizia CMI prin ordin.
Prezentăm, în context, unele metode relevante pentru evaluarea progresului elevului.
Datele obţinute prin intermediul acestora vor fi folosite ulterior drept surse utile pentru
cunoaşterea reală a elevului cu CES, constatarea evoluţiei acestuia şi evidenţierea comportamentelor sale în domenii fundamentale precum relaţiile cu cei din jurul său, relaţiile
cu mediul.
1. Observarea (urmărirea/studierea conştientă a atitudinilor şi comportamentelor
copilului cu CES) se utilizează în cele mai variate situaţii/contexte: în timpul orelor, la
pauze, în relaţiile cu colegii etc. Pentru înregistrarea datelor obţinute prin observare este
indicată Fişa de observare, în care se notează comportamentele şi competenţele copilului
cu CES, categorisite pe arii de dezvoltare fizică, intelectuală şi socio-afectivă (A. Bolboceanu, 2010).
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Fişă de observare
Numele, prenumele _________________________________________
Vîrsta _______ clasa __________ localitatea _____________________
I. Dezvoltarea fizică a copilului
1. Care este modalitatea de deplasare a copilului?
2. Scrie singur/cu ajutorul cuiva? Care este viteza
de scriere?
3. Cum rezolvă dificultăţile în utilizarea grupului
sanitar (baia, WC-ul)?
4. Este adaptat grupul sanitar la necesităţile copilului?
5. Este implicat personalul ajutător (cadrul didactic
de sprijin (CDS), asistentul personal) în ajutorul
fizic al copilului în şcoală?
6. Cum se implică pedagogul şi colegii de clasă în
susţinerea copilului cu necesităţi speciale?
II. Dezvoltarea intelectuală şi capacitatea de învăţare a copilului
1. Gradul de implicare la lecţii/activităţi (participă la discuţii; doreşte să răspundă, ridicînd
mîna; are răspunsuri pregătite)
2. Realizarea sarcinii didactice
- înţelege conţinutul sarcinii
- proiectează, realizează şi evaluează de sine
stătător
- realizează unele acţiuni după modelul (regula) propus de către învăţător
- se concentrează şi îşi menţine atenţia asupra
sarcinii de învăţare
- depune efort pentru a depăşi dificultăţile la
îndeplinirea sarcinii
3. Prezenţa unui anumit nivel de cunoştinţe de
cultură generală şi de cunoştinţe şcolare care
nu solicită un nivel ridicat al proceselor gîndirii
(cunoştinţe generale)
4. Prezenţa unui anumit nivel de cunoştinţe practice (judecăţi ce ţin de evaluarea diverselor situaţii din viaţa cotidiană, situaţii sociale)06
5. Atenţia
- se concentrează pentru o anumită perioadă
de timp
- volumul atenţiei
- îşi distrage atenţia repede, frecvent în timpul
realizării sarcinii
- predomină atenţia voluntară/involuntară
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6. Perceperea şi spiritul de observare
- identifică obiectul
- stabileşte elementele principale
- deosebeşte însuşirile de bază ale unui obiect:
culoarea, forma, mărimea
7. Realizarea calculului matematic şi rezolvarea
de probleme
- realizează calculul elementar, simplu
- realizează raţionamente logice cu rezolvarea
succesivă a mai multor operaţii
8. Memoria
- memorează uşor/dificil
- predomină memorarea voluntară/involuntară
- posedă anumite procedee de memorare
- cît de mult memorează (volumul memoriei)
III. Dezvoltarea socio-afectivă
1. Starea de dispoziţie dominantă pe parcursul
aflării la şcoală
- liniştit
- gălăgios
- serios
- distrat
- timid
2. Comunicarea
• Predomină mijloacele de comunicare
- verbale
- nonverbale
• În situaţii de soluţionare a conflictelor
- vine cu idei constructive
- rămîne ca observator
- se implică
- evită astfel de situaţii
3. Atitudinea faţă de ceilalţi colegi
- cooperantă
- izolantă
- acordă sprijin colegilor
4. În caz de necesitate se adresează
- colegilor
- adulţilor
- se descurcă singur
- nu întreprinde nimic
5. Relaţiile cu adulţii
- cum adresează întrebări
- cum răspunde la întrebări
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2. Analiza produselor activităţii elevului. De exemplu, elaborarea unui portofoliu
la o anumită disciplină permite pedagogului să facă observări asupra evoluţiei elevului,
a dezvoltării capacităţilor acestuia într-o anumită perioadă de timp. Este important ca
pedagogul să faciliteze sarcina elevilor de elaborare a portofoliului, sugerîndu-le, în acest
sens:
- să elaboreze portofoliul într-un anumit interval de timp (de exemplu: de la cîteva
săptămîni pînă la un semestru) sau în limitele unei teme generale (unităţi de învăţare);
- să stabilească structura portofoliului, inclusiv tipurile de produse care le va conţine
acesta;
- să fixeze etape/termene de elaborare a portofoliului.
Pentru ca portofoliul elevului să servească drept argument al progresului acestuia, este
important ca profesorul să selecteze, în prealabil, din curriculumul individualizat, finalităţile în baza cărora se vor formula sarcinile de activitate şi să stabilească (cu implicarea elevului) criteriile de evaluare (pentru fiecare produs sau/şi pentru portofoliu în întregime).
De exemplu, un portofoilu la disciplina istorie poate conţine:
• lucrările pe care le realizează elevul individual sau în grup (forma scrisă, grafică
etc.);
• fişe individuale de studiu;
• fotografii ce reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii;
• reflecţiile proprii asupra celor realizate;
• autoevaluări efectuate de elev sau de membrii grupului;
• comentarii şi evaluări ale cadrului didactic
• etc.
Pentru elaborarea/evaluarea portofoliului pot fi propuse următoarele criterii:
• structura portofoliului şi modul de organizare a materialelor acestuia;
• conţinutul;
• aspectul estetic;
• modalitatea de prezentare
• etc.
3. „Testul-film” al lui Rene Gilles, o metodă clasică de studiere a atitudinilor şi a
relaţiilor interpersonale ale copilului, precum şi de determinare a unor trăsături de personalitate, şi-a demonstrat eficienţa în lucrul cu copiii care manifestă defecte de vorbire sau
alte deficienţe de ordin intelectual, emoţional (A. Bolboceanu, 2010).
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APLICAŢII
1. Reflectaţi asupra mottoului capitolului. Aţi fost vreodată în situaţia în care fără ajutorul celor din preajma Dvs. nu aţi fi putut realiza anumite performanţe? Acceptaţi
ideea că elevii cu CES pot obţine rezultate, doar că au nevoie de susţinere din partea
Dvs.? Cum puteţi să-i ajutaţi?
2. Examinaţi fişa cu responsabilităţile CMI. Determinaţi, referindu-vă la instituţia
Dvs., care dintre responsabilităţi sînt mai uşor de îndeplinit şi care – mai dificil.
Propuneţi soluţii pentru îmbunătăţirea activităţilor respective.
3. Examinaţi schema care prezintă partenerii CMI. Stabiliţi o listă de activităţi/ acţiuni
pe care le pot realiza în comun CMI din instituţia Dvs. şi posibilii parteneri din
comunitate.
4. Elaboraţi, în baza structurii propuse, o posibilă schiţă a planului de activitate al
CMI.
5. Organizaţi un seminar metodologic în şcoală în cadrul căruia să studiaţi structura-model al PEI şi Ghidul de implementare a Planului Educaţional Individualizat
(material publicat la adresa http://www.edu.md/ro/inv-rezidential/). În faza finală a
seminarului încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări: Ce este PEI? Care sînt
componentele? Cine elaborează PEI? Ce activităţi vizavi de elevul cu CES trebuie
să anticipeze elaborarea PEI? Ce sugestii oferă ghidul respectiv pentru completarea
fiecărei componente a PEI? Care este modalitatea de revizuire şi modificare a PEI?
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Capitolul 3.
MEDIUL INCLUZIV – CONDIŢIE PENTRU ASIGURAREA
INCLUZIUNII EDUCAŢIONALE A COPIILOR CU CES
„Toate se schimbă şi noi, parte a creaţiei,
trebuie să ne schimbăm, de asemenea...”
Ovidiu, Metamorfoze

				

Acest capitol relevă importanţa creării unui mediu incluziv pentru reuşita incluziunii
educaţionale şi sociale a copiilor cu CES, urmărind realizarea următoarelor obiective:
- prezentarea cadrului didactic şi a cadrului didactic de sprijin ca factori importanţi
în implementarea educaţiei incluzive;
- descrierea modului de funcţionare a Centrului de Resurse pentru Educaţie Incluzivă – mijloc de susţinere a incluziunii în şcoală şi în comunitate;
- dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice şi ale managerilor pentru sensibilizarea
familiei şi a comunităţii privind incluziunea educaţională şi socială a copiilor cu
CES.

3.1. Cadrul didactic – factor important în implementarea educaţiei incluzive
Conceptul de educaţie incluzivă reclamă redefinirea competenţelor didactice ale învăţătorilor/profesorilor, astfel încît aceştia să poată valoriza incluziunea în practicile de
predare-învăţare-evaluare.
Info
Care sînt atribuţiile cadrului didactic în implementarea
educaţiei incluzive?
Regulamentul-cadru al instituţiei de învăţămînt general incluzive stipulează că personalul din învăţămînt are obligaţiunea (19):
• să promoveze educaţia incluzivă sub toate aspectele, asigurînd în masură deplină
incluziunea şcolară şi socială a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;
• în limita competenţelor, să cunoască particularităţile de dezvoltare a copiilor, necesităţile acestora la fiecare etapă de vîrstă, strategii de intervenţie, de recuperare/
compensare în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
• să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, serviciile de protecţie a copilului în legătură cu situaţiile care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului;
• să demonstreze respect şi consideraţie în relaţiile cu toţi elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
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Cadrele didactice care lucrează cu copiii cu CES au un rol important în transpunerea
în fapt a recomandărilor oferite de SAP. În cazul în care elevului cu CES i s-a recomandat PEI, cadrele didactice vor participa activ în procesul de elaborare şi implementare a
Planului Educaţional Individualizat. În acest sens, învăţătorul de la clasă/profesorul la
disciplină va fi responsabil de:
• prezentarea informaţiei privind rezultatele evaluării competenţelor elevului la disciplină;
• elaborarea şi implementarea curriculumului individualizat la disciplina predată;
• realizarea adaptărilor curriculare la disciplina de studiu;
• stabilirea strategiilor didactice la disciplina de studiu;
• determinarea şi aplicarea strategiilor de evaluare;
• identificarea resurselor necesare realizării finalităţilor stabilite;
• corelarea proiectării didactice (de lungă şi de scurtă durată) cu PEI prin stabilirea
obiectivelor specifice pentru elevul cu CES;
• oferirea de consultanţă elevului şi părinţilor/tutorelui în parcurgerea demersului
educaţional la disciplina de studiu;
• crearea în clasă a unui mediu relaţional adecvat pentru toţi (profesor-elev, elev-elev
etc.);
• colaborarea cu toţi specialiştii implicaţi în elaborarea/realizarea/evaluarea PEI.
Diferenţele umane reclamă adaptarea învătării la necesităţile copilului. Din aceste considerente, educaţia incluzivă este centrată pe toţi elevii şi pe fiecare în parte. Misiunea
profesorului este de a cunoaşte identitatea fiecărui elev şi a o valoriza în cadrul procesului
instructiv-educativ.
Menţionăm, în acest context, importanţa cunoaşterii de către cadrele didactice, dar şi de
alte persoane implicate în procesul de incluziune, a conceptului de Valorizare a Rolului Social
(VRS), care indică asupra concordanţei dintre rolul social pe care-l au persoanele, grupurile şi
modul cum acestea sînt percepute, evaluate şi tratate (15). Astfel, persoanele care ocupă roluri
estimate pozitiv de către factorii de percepţie în mod sigur că vor fi valorizate pozitiv de către
aceştia. Dimpotrivă, persoanele, grupurile care sînt considerate de către factorii de percepţie
cu roluri devalorizante mult mai des sînt stigmatizate. Aplicînd acest concept la categoria
copiilor cu CES, subliniem că un prim pas spre obţinerea unor rezultate în procesul de incluziune educaţională a acestora va fi în a-i aborda pe aceşti copii în aspect pozitiv.
SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
Cum poate fi elaborat curriculumul individualizat la disciplină?
Echipele de elaborare a PEI, din care fac parte şi învăţătorii/profesorii care lucrează
cu copiii cu CES, vor decide de comun acord care va fi modul de studiere de către elev a
materiei prevăzute de curriculumul şcolar. Acest lucru va fi notat în componenta 7 a PEI,
disciplinele de studiu. În funcţie de decizie, pentru fiecare materie se va indica dacă elevul
va studia:
- în baza curriculumului general (CG);
- în baza curriculumului adaptat (CA);
- în baza curriculumului modificat (CM).
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Dacă elevul va învăţa la anumite discipline în baza curriculumului adaptat sau modificat, atunci învăţătorul/profesorul care predă materiile respective este responsabil de
elaborarea curriculumului individualizat. Înainte de a elabora curriculumul individualizat, învăţătorul/profesorul se va familiariza cu noţiunea de curriculum adaptat (CA) şi
curriculum modificat (CM). Astfel, prin adaptări curriculare se realizează corelarea curriculumului general cu posibilităţile elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor procesului
de incluziune şcolară şi socială a acestuia (7). Elaborarea CA vizează adaptări în cadrul
procesului de instruire. Se are în vedere ajustarea metodelor, materialelor şi mijloacelor
didactice, a formelor de organizare a lecţiei, a sarcinilor şi activităţilor de învăţare şi de
evaluare, reieşind din necesităţile copilului. De menţionat că finalităţile educaţionale şi
conţinuturile de învăţare nu sînt modificate, este adaptată doar modalitatea de predare/
învăţare/evaluare pentru a atinge finalităţile stipulate în curriculumul general.
Pentru a proiecta în curriculumul individualizat adaptări cît mai conforme cerinţelor
educaţionale ale copilului, cadrul didactic trebuie să se implice activ, alături de ceilalţi
membri ai echipei de elaborare a PEI, în completarea componentei Adaptări (p. 8) a Planului Educaţional Individualizat. Or, la elaborarea curriculumului adaptat se va ţine cont
neapărat de adaptările de mediu, psihopedagogice şi cele pentru procesul de evaluare,
propuse de specialişti.
Adaptările de mediu vizează schimbările care se vor produce în mediul fizic al clasei
sau al instituţiei, precum şi modalităţile de sprijin al elevului cu CES. Acestea ar putea
include:
- soluţionarea unor probleme ale structurii ergonomice care să fie în beneficiul copilului cu CES (adaptarea spaţiului şcolar al clasei, inclusiv al mobilierului, la necesităţile somato-fiziologice şi de sănătate ale elevilor; o atenţie specială se va acorda
poziţionării în sala de clasă a băncii unde stă copilul cu CES (R. Iucu, 2000);
- adaptări în vederea sporirii accesibilităţii instituţiei (rampă la intrarea în şcoală;
grupul sanitar adaptat; bare de susţinere; amplasarea sălilor de uz comun – cantina,
biblioteca – la primul nivel etc. (2));
- echipament special (aparate auditive; ochelari pentru a vedea mai bine; cadru de
deplasare, bastoane, claviatura computerului modificată, table de comunicare, scaune speciale etc. (14));
- reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi; excluderea materialelor
care disociază atenţia (7)
- etc.
Adaptările psihopedagigice care fac referinţă la ajustările operate în tehnologia procesului educaţional ar putea înclude:
- elaborarea unor sarcini didactice individuale;
- prezentarea unor algoritmi, instrucţiuni pe etape pentru realizarea sarcinii didactice;
- elaborarea/confecţionarea materialelor didactice (fişe, scheme, tabele, machete
etc., care să faciliteze rezolvarea sarcinilor);
- supravegherea copilului de către colegii de clasă (unul sau mai mulţi);
- alegerea preferenţială a grupului, în cadrul activităţilor de cooperare;
- micşorarea/mărirea timpului pentru realizarea sarcinii; acordarea unor pauze;
- adaptarea metodelor didactice la necesităţile copilului
- etc.
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Adaptările în materie de evaluare presupun ajustarea metodologiei de evaluare pentru
a facilita demonstrarea de către elevul cu CES a finalităţilor atinse şi ar putea viza:
- micşorarea numărului de sarcini;
- acordarea de timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor;
- concretizarea formei de evaluare – verbală sau scrisă;
- utilizarea surselor iconografice;
- asistenţa cadrului didactic de sprijin
- etc.
Aşadar, cunoaşterea de către învăţător/profesor a adaptărilor de mediu, psihopedagogice şi în materie de evaluare (care comportă un caracter general şi se referă la toate disciplinele de studiu) îi va fi de un real folos pentru elaborarea curriculumului individualizat
la disciplină.
Spre deosebire de curriculumul adaptat, cel modificat prevede schimbarea finalităţilor
educaţionale prin excluderea unora şi simplificarea altora (sau sporirea complexităţii), astfel încît să corespundă potenţialului şi disponibilităţilor copilului cu CES. De asemenea,
se intervine în conţinuturile recomandate, selectîndu-se cele mai relevante şi funcţionale
pentru dezvoltarea abilităţilor copilului cu CES. Totodată, conţinuturile pot fi simplificate,
astfel încît să fie accesibile elevului. Învăţătorul/profesorul va putea opera modificările,
doar cunoscînd foarte bine punctele forte şi necesităţile elevului, recomandările pe care
le-au formulat specialiştii, vizînd domenii variate de dezvoltare a copilului.
Pentru a elabora curriculumul individualizat la disciplină (adaptat sau modificat) învăţătorul/profesorul se va orienta după cele indicate în componenta 9 a PEI (Anexa nr. 9).
Tabelul de mai jos prezintă structura curriculumului individualizat.
Tabelul 10. Structura curriculumului individualizat
Curriculum individualizat la disciplină
Disciplina de studiu __________________________________________________
Finalităţi
de învăţare
Se vor indica finalităţile
(sub-competenţele) care urmează a fi formate/
dezvoltate elevului
pe parcursul anului/
semestrului.

Conţinuturi
Se indică denumirea subiectelor,
care, de regulă, ar
trebui să reiasă din
tematica abordată
la oră.

Strategii/tehnologii
didactice

Strategii de
evaluare

Se vor specifica strategiile/tehnologiile
didactice, activităţile
de învăţare conforme cerinţelor educaţionale speciale ale
elevului şi care vor
contribui la atingerea finalităţilor.

Se vor indica strategiile specifice de
evaluare pentru fiecare finalitate proiectată. Strategiile de
evaluare vor aprecia
nivelul de atingere a
finalităţilor şi se vor
axa pe evidenţierea
progresului obţinut
de elev.
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De exemplu, învăţătorul trebuie să elaboreze curriculumul individualizat la istorie, în clasa a IV-a, pentru un elev cu CES (cu dizabilităţi intelectuale). Primul pas pe care îl va face este
examinarea atentă a PEI. În cazul în care are nevoie de informaţii suplimentare despre copil,
poate studia fişa de evaluare psihopedagogică şi alte evidenţe. Astfel, va reactualiza punctele
forte ale copilului şi necesităţile acestuia; recomandările ce i s-au făcut pentru a-şi dezvolta
abilităţile etc. Pasul următor pe care îl va face învăţătorul va fi analiza componentei competenţe/sub-competenţe din curriculumul general la istorie şi operarea unor modificări (simplificare, excludere, reformulare etc.), ţinînd cont de potenţialul şi disponibilităţile de învăţare
ale elevului cu CES. Finalităţile/sub-competenţele modificate vor fi fixate în prima rubrică a
curriculumului individualizat.
Prezentăm, în continuare, finalităţile propuse pentru curriculumul modificat la istorie, clasa a IV-a, iar pentru comparare, prezentăm în tabel şi finalităţile din curriculumul
general.
Competetenţe specifice:
1. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
2. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.
3. Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice.
4. Descrierea situaţiilor, faptelor şi a proceselor istorice.
5. Formarea comportamentelor şi a valorilor naţionale.
Tabelul 11. Finalităţi la disciplina istorie, clasa a IV-a: curriculum general şi curriculum modificat
Finalitate (curriculumul general)
Finalitate (curriculumul modificat)
• Însuşirea şi recunoaşterea termenilor isto- • Explicarea într-un limbaj simplu a semnirici de bază din Istoria Românilor.
ficaţiei a cel puţin 8 termeni istorici de bază
• Descrierea datelor şi evenimentelor din
din Istoria Românilor.
Istoria Românilor.
• Descrierea în cîteva enunţuri simple a cel
• Orientarea în spaţiul istoric, utilizînd hărţi
puţin 7 date şi evenimente din Istoria Roistorice simple.
mânilor.
• Caracterizarea personalităţilor remarcabi- • Orientarea în spaţiul istoric, utilizînd o
le din istoria spaţiului românesc.
hartă istorică simplă.
• Prezentarea rezultatelor unor modificări • Caracterizarea a 5 personalităţi remarcabiîn modul de viaţă al oamenilor din localile din Istoria Românilor.
tatea natală.
• Enumerarea unor modificări în modul de
• Valorificarea surselor istorice orale.
viaţă al oamenilor din localitatea natală.
• Selectarea diferitelor tipuri de informaţii • Valorificarea unei surse de istorie locală.
despre un eveniment istoric din două surse diferite.

39

Observăm, din tabel, că finalităţile prevăzute de curriculumul general au fost simplificate, iar o finalitate a fost exclusă.
După formularea finalităţilor, se va completa cea de-a doua rubrică a curriculumului
individualizat strategii/tehnologii didactice. Pentru aceasta pot fi selectate/modificate anumite activităţi de învăţare din curriculumul general, de asemenea pot fi propuse şi altele,
care vor ajuta elevul în atingerea finalităţilor de învăţare stabilite. În aceeaşi rubrică se vor
indica mai multe strategii care vor fi utilizate în cadrul orelor în activitatea cu copilul cu
CES.
Prezentăm, în context, cîteva exemple de strategii şi activităţi de învăţare care vor fi
valorificate în lucrul cu copilul cu CES la ora de istorie, clasa a IV-a:
1. Strategii
• Joc didactic
• Lucru cu imaginea
• Tehnica formulării de întrebări
• Povestire
• Explicare
• Asalt de idei
• Interviu nestructurat
• Lucru cu harta
• Lucru cu textul
• Lucru cu documentul istoric
• Demonstrare
• etc.
2. Activităţi de învăţare
• Exerciţii de înţelegere a sensului termenilor istorici
• Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri simple cu utilizarea termenilor istorici
• Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri simple în baza imaginilor care reprezintă
personalităţi istorice
• Dialoguri cu membrii familiei şi cu rude despre familie/localitatea natală
• Exerciţii de formulare a întrebărilor şi a răspunsurilor pe marginea unui text citit,
audiat despre date şi evenimente importante din Istoria Românilor
• Exerciţii de reproducere în 3-4 enunţuri simple a unui text scurt despre o personalitate din Istoria Românilor
• Exerciţii de descriere a activităţilor oamenilor din localitatea natală în prezent şi în
trecut utilizînd termenii „mai vechi”, „mai nou”
• Exerciţii de identificare pe hartă a localităţii natale, a statului Republica Moldova, a
statelor vecine Republicii Moldova, a Europei
• Prezentare prin desen, machetă, cîntec, etc. a localităţii natale
• Exerciţii de descriere şi de apreciere, după imagine, în cîteva enunţuri simple, a
unei personalităţi din Istoria Românilor.
Componenta curriculumului individualizat, strategii de evaluare, va fi completată cu
instrumente şi metode de evaluare care vor fi aplicate pentru a estima gradul de atingere a
finalităţilor de învăţare de către elevul cu CES. De exemplu (istorie, clasa a IV-a):
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• Test simplificat (itemi obiectivi cu alegere duală; cu alegere multiplă şi de tip pereche şi itemi semiobiectivi cu răspuns scurt)
• Dictare istorică
• Portret al personalităţii
• Fişe individuale de evaluare
• Poster
• Portofoliu
• Excursie imaginară
• Proiect
• Fişă de autoevaluare
• etc.
Cum poate fi elaborat proiectul didactic de lungă durată la disciplină
pentru clasa unde învaţă copilul cu CES?
O modalitate eficientă de proiectare a finalităţilor de învăţare pentru copilul cu CES
este elaborarea extinsă a proiectului de lungă durată la disciplină, astfel încît acesta să
includă compartimente care să vizeze copilul cu CES. În tabelul de mai jos prezentăm o
posibilă structură a unui astfel de proiect de lungă dutară.
Tabelul 12. Structura proiectului de lungă durată (varianta extinsă)
Competenţe
Unităţi de
Subspecifice/
competenţe învăţare/
submodificate conţinuturi
competenţe

Conţinuturi
modificate

Nr. de
ore

Data

Bibliografie Observaţii

Pentru a elabora proiectul didactic de lungă durată (varianta extinsă) învăţătorul/profesorul va parcurge următorii paşi (adaptare, 22):
• Examinarea curriculumului la disciplină pentru a înţelege logica internă a acestuia.
• Determinarea temelor majore din curriculum, care vor constitui unităţile de învăţare.
• Stabilirea succesiunii parcurgerii unităţilor de învăţare.
• Selectarea competenţelor specifice şi a sub-competenţelor care vor fi formate/dezvoltate în cadrul unităţilor de învăţare.
• Formularea finalităţilor de învăţare/sub-competenţelor care vor fi atinse pe parcursul
unităţilor de învăţare de către copilul cu CES.
• Determinarea conţinuturilor vizate pentru fiecare unitate de învăţare şi asocierea acestora
cu competenţele specifice/ sub-competenţele selectate pentru a fi dezvoltate.
• Formularea conţinuturilor care vor fi studiate de copilul cu CES.
• Stabilirea numărului de ore alocate pentru fiecare unitate de învăţare şi pentru conţinuturile corespunzătoare.
• Completarea rubricilor proiectului didactic de lungă durată (varianta extinsă).
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Cum poate fi elaborat proiectul didactic al unei unităţi de învăţare
la disciplină pentru clasa unde învaţă copilul cu CES?
Procesul educaţional centrat pe formare de competenţe solicită din partea cadrului didactic un alt tip de abordare a proiectelor didactice şi anume: proiectarea didactică a unei
unităţi de învăţare, care include 8–12 lecţii, încheindu-se cu ora de evaluare. Metodologia
de proiectare a unei unităţi de învăţare presupune o succesiune de etape, înlănţuite logic,
care vizează atingerea de către elevi a anumitor finalităţi/sub-competenţe prin realizarea unor activităţi de învătare în baza conţinuturilor propuse. Învăţătorul/profesorul va
elabora proiectul unei unităţi de învăţare, pentru a avea o viziune de ansamblu, unitară
asupra procesului educaţional. Proiectul se va desfăşura pe parcursul a cîtorva lecţii şi
va asigura respectarea consecutivităţii şi a coerenţei demersurilor didactice de la o oră la
alta, astfel încît acestea să conducă la atingerea finalităţilor proiectate pentru unitatea de
învăţare dată de către toţi elevii, inclusiv a celor cu CES.
Prezentăm o posibilă structură a unei unităţi de învăţare pentru un proiect didactic
care va include şi rubrici pentru copilul cu CES. (Acestea sînt însemnate cu asterisc.)
Unitatea de învăţare: .......................................
Competenţe specifice/sub-competenţe
1.
2.
etc.

Demers acţional
Data
Nr. de ordine al lecţiei
Subiectul lecţiei
Tipul lecţiei
Obiective operaţionale ale lecţiei
1.
2.
etc.
Etapele
lecţiei

Activitatea
educaţională

Activitatea
educaţională*

Sub-competenţe *
1.
2.
etc.

Se scrie subiectul lecţiei conform proiectării
de lungă durată
Obiective operaţionale*
1.
etc.
Resurse
materiale şi
procedurale
(metode,
tehnici)

Timp Evaluare Evaluare*

Evocare
Realizarea
sensului
Reflecţie
Extindere

Un tabel similar va fi completat pentru cea de-a doua lecţie şi pentru următoarele din
cadrul unităţii de învăţare pînă la ultima oră a unităţii de învăţare – cea de evaluare.
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Din tabel observăm că învăţătorul/profesorul:
- va indica ce finalităţi va atinge copilul cu CES pe parcursul unităţii de învăţare, care
vor fi preluate din proiectul de lungă durată;
- va formula pentru fiecare lecţie rezultatele aşteptate (obiectivele) pentru copilul cu
CES;
- va proiecta activităţi de învăţare, sarcini de activitate pentru copilul cu CES şi modalitatea de evaluare.
Toate acestea reprezintă o operaţionalizare, concretizare a prevederilor curriculumului individualizat ( rubricile: strategii/tehnologii didactice şi strategii de evaluare).
Dacă elevul cu CES este asistat la anumite ore de către cadrul didactic de sprijin, învăţătorul/profesorul trebuie să colaboreze cu acesta nu doar la ore, dar şi la etapa de elaborare a proiectului didactic, astfel încît CDS să ştie din timp care va rolul său în cadrul orei.
Cum poate fi organizat procesul educaţional într-o clasă incluzivă?
Cu toate că proiectul didactic conţine rubrici care indică ce va realiza elevul cu CES la
oră, aceasta nu înseamnă că profesorul va elabora, în baza unui formular, un proiect didactic dublu: unul pentru elevul cu CES şi altul pentru ceilalţi elevi. Este bine ca elevul cu CES
să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de ei. De aceea cadrul didactic trebuie să stabilească
foarte clar cum şi cît timp va antrena copiii cu CES în activitate, ce sarcini didactice le va
propune pentru ca aceştia să participe alături de ceilalţi în procesul de învăţare. Prin urmare, elevul cu CES trebuie să fie inclus pe parcursul orei în activităţile frontale, precum şi în
activităţile de grup. La anumite etape ale lecţiei poate primi sarcini individualizate, inclusiv
de evaluare. În cazul în care copilul cu CES este “supraîncărcat” doar cu sarcini pe care trebuie să le rezolve de sinestătător sau cu susţinerea CDS şi nu ia parte la activităţile frontale
sau de grup desfăşurate în clasă, incluziunea educaţională şi socială a copilului nu are loc.
Învătărorul/profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu CES la lecţie,
să găsească momentele potrivite în desfăşurarea orei pentru a intercala activitatea copilului
cu CES în cea a colegilor de clasă. Se recomandă ca sarcinile individualizate pentru copilul
cu CES să nu se formuleze permanent în voce. Astfel se pune în evidenţă că elevul cu CES
realizează altceva decît restul elevilor şi aceasta este în detrimentul incluziunii copilului.
Este important ca învăţătorul/profesorul să evalueze produsul activităţii copilului cu
CES nu prin comparare cu rezultatele altor elevi din clasă, ci prin raportare la efortul depus de acesta. Evaluarea progresului elevului cu CES trebuie să fie un proces continuu, iar
rezultatele evaluării să demonstreze nivelul de atingere a finalităţilor de învăţare, proiectate în curriculumul individualizat, şi un temei pentru eventualele modificări. O modalitate
apreciabilă de a pune în valoare rezultatele obţinute de copilul cu CES în învăţare este
încurajarea acestuia de a participa la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare.
În condiţiile şcolii incluzive, formula cea mai eficientă de proiectare şi realizare a procesului de evaluare a copiilor cu CES o constituie evaluarea diferenţiată, participativă şi
consensuală, în cadrul căreia are loc negocierea produselor şcolare necesare de realizat de
către elev, anunţarea şi discutarea criteriilor de apreciere a acestor produse (M. Hadîrcă,
T. Cazacu, 2012).
Un instrument util pentru desfăşurarea unei astfel de evaluări este grila de evaluare,
care reprezintă un tabel pe coloanele căruia sînt indicate nivelele de performanţă, iar pe
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liniile orizontale sînt enumerate criteriile. Acestea servesc drept repere calitative pentru
aprecierea produsului. Pentru fiecare criteriu se elaborează descriptori de performanţă – o
descifrare a criteriilor pentru fiecare nivel.
Acest instrument poate fi aplicat pentru evaluarea unei game variate de produse realizate de elevul cu CES (poster, portofoliu, proiect, colaj, agendă a faptelor bune, machetă,
comunicare, desen, fişa de personaj etc.). Învăţătorul/profesorul va propune elevilor cu
CES elaborarea anumitor produse, în funcţie de finalităţile specificate în curriculumul individualizat. De exemplu, pentru a evalua nivelul de atingere a finalităţii la istorie, clasa a
IV-a, caracterizarea a 5 personalităţi remarcabile din Istoria Românilor ( a se vedea tabelul
11), elevul cu CES (dizabilităţi intelectuale) va realiza pe parcursul unei perioade rezonabile de timp (bunăoară, în decursul unei sau a două unităţi de învăţare) o serie de sarcini
didactice finalizate cu elaborarea unui poster. Prezentăm o posibilă grilă de evaluare a
unui poster.
Tabelul 13. Grilă de evaluare a unui poster
Nivel de performanţă
Foarte bun

Bun

Satisfăcător

Utilizează 3 surse de
documentare (manual, album: galeria
personalităţilor; internet).
Stabileşte o legătură echilibrată între
imagine şi text.

Utilizează 2 surse
de documentare.
Se atestă unele neconcordanţe între
text şi imagini.

Utilizează 2 surse
de documentare.
Se atestă mai multe
neconcordanţe între text şi imagini.

Criterii
Conţinut

Modalitate de prezentare Prezintă materialul
în 10 enunţuri clare,
coerente, convingătoare.

Prezintă materialul Prezintă materilalul
în 10 enunţuri la în cîteva enunţuri
temă, dar utilizează confuze.
şi expresii echivoce.

Aspect estetic

În linii mari, aspect
îngrijit (scris lizibil,
dar cu unele greşeli
şi ştersături; unele
imagini şi poze nu
sînt sugestive).

Aspect îngrijit (scris
citeţ, fără greşeli şi
ştersături, poze şi
imagini clare, sugestive).

Aspect
neîngrijit
(scris neciteţ, cu
ştersături, o bună
parte din imagini şi
poze nu sînt sugestive).

În procesul de evaluare a elevului cu CES un rol aparte îl are autoevaluarea. Ca modalitate de autoevaluare (la istorie, clasa a IV-a) poate fi aplicată fişa de autoevaluare. Prezentăm în continuare un model de astfel de fişă (adaptare după A. Stoica; S. Musteaţă,
2000).
Fişă de autoevaluare la istorie:
1. Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat...
2. În procesul de realizare a sarcinii cel mai mult mi-a plăcut...
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3. În procesul de realizare a sarcinii am întîmpinat următoarele dificultăţi...
4. Cred că aş putea realiza mai bine sarcina, dacă...
5. Consider că activitatea mea poate fi apreciată ca... (se propune calificativ sau notă).
Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate este benefică, întrucît îl ajută să
aprecieze rezultatele obţinute şi să înţeleagă eforturile necesare pentru atingerea finalităţilor proiectate. Prin intermediul autoevaluării dezvoltăm la elevi o atitudine pozitivă,
responsabilă faţă de propria activitate.
Cît priveşte modalitatea desfăşurării evaluării finale (clasele a IV-a, a IX-a) şi a certificării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, în Ordinul ministrului educaţiei (nr. 245
din 24 aprilie 2012) este stipulat că elaborarea probelor de evaluare pentru elevii care au
învăţat în bază de PEI, la disciplinele care s-au studiat după curriculumul adaptat sau
modificat, se realizează de către cadrul didactic la disciplină. Probele de evaluare finală
pentru aceşti copii se aprobă de către Comisia raională/municipală de examene şi se remite instituţiei de învăţămînt, în pachete sigilate, cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea
probelor de evaluare. Potrivit Ordinului respectiv, reglementările şi procedurile specifice
de evaluare vizează: elaborarea/adaptarea testelor de evaluare în conformitate cu cerinţele
educaţionale şi obiectivele stipulate de PEI; extinderea argumentată a timpului destinat
efectuării lucrărilor scrise de către elevii cu dizabilităţi motorii sau neuromotorii, care pot
afecta capacitatea de scriere, sau de către cei cu deficienţe de văz grave; editarea/tipărirea
testelor cu caractere şi interliniaje mai mari decît ale testelor obişnuite, cu alte ajustări
grafice, cromatice etc. pentru copiii cu dizabilităţi de văz; susţinerea probelor în scris la
calculator; susţinerea probelor în scris în locul celor orale şi viceversa etc.
Verificarea probelor de evaluare ale elevilor care au studiat în baza curriculumului
adaptat sau modificat se realizează de către o comisie, aprobată de Comisia raională/municipală de examene, în componenţa căreia este şi cadrul didactic care a elaborat probele
pentru elevul respectiv şi a predat după curriculumul adaptat sau modificat.
Cum învăţătorul/profesorul poate crea în clasă un mediu educaţional incluziv?
Cu siguranţă, crearea unui mediu psihologic favorabil în sala de clasă, tratamentul
în mod egal al tuturor copiilor va contribui la o bună desfăşurare a orelor. Învăţătorul/
profesorul poate favoriza crearea unui astfel de mediu prin stabilirea unor relaţii de bună
înţelegere între sine şi elevi şi între elevi.
C. Rogers menţiona, în acest context, că relaţiile bune pot fi înţelese ca manifestare
de “...respect, înţelegere si sinceritate. Respect înseamnă să conştientizezi că cealaltă persoană este importantă, valoroasă şi unică. Inţelegere înseamnă să fii capabil să te plasezi
în locul celuilalt şi să realizezi că acţiunile şi credinţele lui au sens, chiar dacă ţie îţi par
ciudate. Sinceritate înseamnă să fii o persoană de încredere, care se ţine de cuvînt şi este
deschisă faţă de ceilalţi. Cu cît este mai înalt gradul de înţelegere, sinceritate şi respect pe
care profesorul îl manifestă faţă de elevi, cu atît aceştia vor învăţa mai bine”.
Învăţătorul/profesorul are un rol esenţial în a-i învăţa pe elevi să fie îngăduitori, să aibă
o atitudine amicală, de stimă şi respect faţă de colegii care sînt cu cerinţe educaţionale
speciale. Este important ca învăţătorul/profesorul să încurajeze relaţiile de prietenie între
copiii cu CES şi ceilalţi elevi, să identifice modalităţi de fortificare a unor asemenea relaţii.
Ar fi bine, de exemplu, ca elevii cu CES să meargă la CREI cu alţi colegi de clasă şi să participe împreună la diverse activităţi.
Aşadar, crearea unui mediu incluziv porneşte de la stabilirea unei relaţii adevărate,
bazate pe spirit de echitate, pe empatie şi respect reciproc, pe comunicare deschisă şi con45

structivă între toţi elevii, inclusiv cu CES. Doar astfel cadrul didactic poate influenţa benefic asupra tuturor elevilor din clasă. Dacă relaţia profesor–elev se bazează pe atitudine
autoritară care de cele mai multe ori înseamnă dominare şi care impune respect şi ascultare prin frică şi sancţionări nejustificate, atunci mediul din clasă va fi unul excluziv. Iar
într-un asemenea mediu nimic nu se face din convingere şi dorinţă.
Pentru a crea un mediu educaţional incluziv, cadrele didactice trebuie să posede şi o
serie de calităţi manageriale. În această ordine de idei, A. Baban defineşte managementul
clasei ca abilitate a profesorului de a planifica şi a organiza activităţile clasei, astfel încît să
asigure un climat favorabil învăţării. În accepţiunea aceluiaşi autor, în procesul de exercitare a funcţiilor sale manageriale în clasa cu practici incluzive (planificare, organizare,
control şi evaluare, consiliere, decizie educaţională) cadrul didactic se va baza pe următoarele principii:
- recunoaşterea unicităţii şi a individualităţii fiecărui elev;
- respectarea fiecărui elev;
- încurajarea diversităţii;
- dezicerea de a generaliza comportamentele prin etichete personale şi caracterizări
globale ale persoanei;
- evaluarea doar a comportamentului specific;
- exprimarea deschisă a încrederii în capacitatea de schimbare pozitivă;
- încurajarea comportamentului pozitiv al elevului;
- evidenţierea rolului respectului de sine ca premiză în dezvoltarea personală;
- recunoaşterea rolului esenţial al sentimentului de valoare personală în sănătatea
mentală şi emoţională (A. Baban, 2001).
Pentru a estima ce mediu este în clasa de elevi, învăţătorul/profesorul-manager ar putea:
1) să facă observări asupra următoarelor aspecte:
- cum elevii comunică unii cu alţii, inclusiv cu copiii cu CES (se ascultă reciproc,
fiecare poate să-şi exprime liber gîndurile, divergenţele în comunicare se rezolvă
constructiv etc.);
- ce fel de relaţii sînt stabilite între elevi (de prietenie, cooperare, competiţie, dominare, subordonare);
- ce fel de atitudini manifestă elevii unii faţă de alţii (de prietenie, respect, colegialitate, indiferenţă, izolare etc.)
- etc.
2) să reflecteze asupra următoarelor întrebări (V. Guţu, 2008):
- Îi tratez pe toţi elevii cu respect?
- Manifest încredere în toţi elevii?
- Am elaborat împreună cu elevii un cod al conduitei la lecţii?
- Au toţi elevii responsabilităţi în clasă?
- Încurajez fiecare elev pentru a-şi dezvolta potenţialul?
- Îmi manifest autoritatea constructiv?
- Elevii respectă regulile din convingere sau din conformism?
- Îmi pasă de fiecare elev şi îl consider o personalitate?
- Cunosc şi respect diferenţele dintre elevi?
- Încurajez cooperarea, atmosfera de bună înţelegere sau mă interesează numai rezultatele academice?
- Sînt un cadru didactic flexibil şi sociabil?
- Încurajez şi apreciez întotdeauna toţi elevii pentru efortul depus?
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- Manifestă elevii încredere în mine? Dacă da, care sînt dovezile?
- Integrez în propria conduită valorile general-umane şi cele naţionale promovate în
cadrul procesului educaţional?
Este evident faptul că asigurarea accesului fiecărui copil la educaţie de calitate, inclusiv
a copilului cu CES, reclamă o pregătire profesională foarte bună a personalului didactic.
Prin urmare, cadrele didactice trebuie să beneficieze de o gamă variată de activităţi de formare pentru a înţelege filozofia incluziunii, a conştientiza importanţa educaţiei incluzive
pentru şcoală şi comunitate şi pentru a fi motivaţi intrinsec să lucreze cu copiii cu CES.
Activităţile de formare pot fi desfăşurate la nivel republican, sub egida Ministerului Educaţiei, a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi a altor instituţii abilitate de formare continuă
în domeniul educaţiei incluzive. Seminare metodologice tematice pot fi desfăşurate şi la
nivel raional (coordonate de specialişti abilitaţi de la direcţiile de învăţămînt), precum şi
la nivel local (de către CMI).
Ce tematici pot fi abordate în cadrul seminarelor
de formare a cadrelor didactice pentru educaţia incluzivă?
Este important ca activităţile de formare să abordeze tematici care vizează atît dimensiunea teoretică a incluziunii educaţionale, cît şi cea aplicativă. De asemenea, este
recomandabil ca elaborarea tematicilor să fie precedată de analiza nevoilor potenţialilor
beneficiari.
Prezentăm posibile tematici pentru activităţile de formare în domeniul educaţiei incluzive:
 Şcoala incluzivă – o şcoală pentru toţi şi pentru fiecare.
 Cum să creăm în clasă un mediu educaţional incluziv?
 Rolul cadrului didactic în activitatea educaţională cu copiii cu CES.
 Activitatea cadrului didactic de sprijin (CDS) cu copiii cu CES.
 Strategii didactice incluzive: aspecte teoretice şi aplicative.
 Şcoala incluzivă şi familia – parteneri în beneficiul copilului.
 Parteneriatul comunitar – condiţie prioritară în promovarea unei şcoli incluzive.
 Proiectul instituţional al unităţii şcolare prin prisma dimensiunii incluzive.
 etc.
Prezentăm proiectul unui seminar metodologic pentru cadrele didactice cu tema:
”Cum să creăm în clasă un mediu educaţional incluziv?”.
Scopul seminarului:
Sensibilizarea, informarea şi dezvoltarea capacităţilor cadrelor didactice de sprijin
pentru a eficientiza activitatea lor în cadrul instituţiei de învăţămînt.
Obiectivele seminarului:
- Înţelegerea celor nouă reguli „de aur” pentru crearea unui mediu educaţional incluziv;
- Reflectarea asupra unor situaţii educaţionale reale care solicită aplicarea regulilor
„de aur” pentru crearea mediului incluziv;
- Aprecierea importanţei creării unui mediu educaţional incluziv pentru asigurarea
incluziunii eduaţionale şi sociale;
- Dezvoltarea abilităţilor de aplicare a regulilor „de aur” în activitatea profesională
pentru crearea unui mediu incluziv.
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2.

Nr.
crt.
1.

Realizarea
sensului

Cadrul
ERRE
Evocare

Graficul T

„Microfonul
fierbinte”
(activitate
de formare a
comunităţii)

Strategii

Nouă reguli „de aur” pentru crearea mediului educaţional inclu- Clasificare
ziv. Formatorul afişează pe tablă o coală de hîrtie pe care sînt scrise cele
nouă reguli „de aur” pentru crearea mediului educaţional incluziv şi, în
urma unei discuţii dirijate, plasează, corespunzător regulilor, fişele adezive completate anterior (în dreptul uneia din cele nouă reguli).

Ce este un mediu educaţional incluziv? Formatorul afişează pe tablă Poster
o coală de hîrtie A1, în mijlocul căreia scrie Crearea mediului educaţional
incluziv presupune... . Participanţii completează enunţul respectiv, scriindu-l pe o fişă adezivă. Fişele completate sînt lipite pe poster.

Formarea comunităţii
Participanţii formează un cerc, fiecare se prezintă continuînd enunţul
„Vreau să vă spun cîte ceva despre mine...”. După aceasta relatează un caz
de succes din practica educaţională cu referire la incluziunea educaţională
şi socială a copiilor cu CES, apoi o situaţie respectivă mai puţin reuşită.
Identificarea aşteptărilor
În urma prezentării cazurilor, participanţii formulează şi enunţă aşteptările pe care le doresc de la seminar. Acestea sînt scrise de formator pe
o coală de hîrtie A1 care este afişată la un loc vizibil. Formatorul stabileşte
împreună cu formabilii regulile de lucru în cadrul seminarului (de ex.:
să ne ascultăm reciproc; să ne implicăm toţi; să comunicăm constructiv
etc.).

Paşi acţionali

Demers acţional

Marker
Fişe adezive

Ca„microfon” poate fi
folosită carioca
Coală de hîrtie A1
Marker

Materiale
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3.

Reflecţie

Reflecţie în perechi. Participanţii formează perechi. Se distribuie 12
fişe (de la nr.1a pînă nr.12a) fiecărei perechi cîte o fişă pentru a fi completată, apoi prezentată în grupul mare (Anexa nr. 10).
Reflecţie individuală. Înainte de prezentări, fiecare participant pri- Lucru cu fişa
meşte fişa de autoevaluare pe care o completează pe parcursul prezentărilor (Anexa nr. 10).

Formatorul creează grupuri a cîte cinci persoane, fiecare membru reprezentînd un număr (de la 1 la 5). Participanţii primesc materialul Reguli
de “aur” în crearea mediului educaţional incluziv (Anexa nr. 10). Activitatea în cadrul grupului va fi organizată în felul următor: persoana cu nr. 1
va lectura regulile 1 şi 2; persoana cu nr. 2 – regulile 3 şi 4; persoana cu
nr. 3 – regulile 5 şi 6; persoana cu nr. 4 – regulile 7 şi 8; persoana cu nr.
5 – regula 9.
Participanţii studiază individual, timp de 7 minute, informaţia din Mozaic
fişele distribuite, după care formează „grupuri de experţi”. În aceste grupuri sînt incluse persoanele care reprezintă acelaşi număr şi respectiv au
lecturat aceleaşi reguli. „Experţii” revin la informaţia pe care au citit-o
individual, discută, analizează şi decid asupra felului în care vor prezenta
materialul studiat grupului pe care îl reprezintă. Sarcina „grupurilor de
experţi” este să înţeleagă foarte bine materialul şi să decidă modalitatea de
predare a acestui material. Strategia de predare rămîne la discreţia „grupului de experţi”.
După finalizarea activităţii „grupului de experţi”, fiecare „expert” revine în grupul său iniţial şi prezintă colegilor esenţa regulilor studiate.
În procesul prezentării, membrii grupului adresează „expertului” întrebări, discută şi elucidează toate neclarităţile.
După prezentare, „expertul” adresează întrebări grupului, pentru a se
convinge că toţi colegii au însuşit materia.

Fişa de autoevaluare

12 fişe distributive
(nr.1a; 2a; 3a; 4a; 5a; 6a;
7a; 8a; 9a; 10a;11a;12a)

5 fişe distributive
(nr. 1; 2; 3; 4; 5) se
multiplică pentru fiecare
participant (a se vedea
Anexa nr. 10)
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4.

Extindere

Temă pentru extindere. Formatorul propune profesorilor să aplice
în activitatea profesională regulile „de aur” pentru crearea unui mediu
educaţional incluziv şi la o următoare întrunire să comunice colegilor
rezultatele obţinute.

Analiza activităţii. Formatorul organizează o discuţie cu participanţii Discuţie
cu referire la activitaea desfăşurată în cadrul seminarului, adresînd între- dirijată
bări de felul:
- Cum v-aţi simţit în timpul seminarului?
- Identificaţi ce cadru metodologic de gîndire şi de învăţare am valorificat la seminar. Argumentaţi.
- Ce activităţi au fost desfăşurate pentru fiecare etapă a cadrului
ERRE?
- Ce strategii au fost aplicate la fiecare etapă?
- Ce alte strategii ar putea fi aplicate?
- Ce aţi învăţat personal ca urmare a participării la acest seminar?
- Din cele învăţate la seminar, ce aţi putea aplica în activitatea Dvs.
profesională?
- Ce recomandări aţi formula unui pedagog începător pentru crearea
unui mediu educaţional incluziv în clasa de elevi?

Discuţie dirijată. Formatorul adresează întrebări de generalizare,
solicită formularea unor concluzii cu referire la importanţa creării unui
mediu educaţional incluziv şi rolul profesorului în acest proces.

3.2. Cadrul didactic de sprijin – suport în asigurarea incluziunii educaţionale
a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
INFO
Programul de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în Republica Moldova pentru anii
2011–2020 face referinţă la diverse tipuri de servicii pentru a facilita incluziunea copiilor
cu CES în învăţămîntul secundar general, inclusiv cel de suport, acordat de cadrul didactic de sprijin.
Cadrul didactic de sprijin (CDS) are un rol major în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional în clasele unde învaţă copiii cu CES.
Cine poate activa în calitate de cadru didactic de sprijin?
Cadrele didactice de sprijin sînt selectate prin concurs, cu implicarea reprezentanţilor APL, a administraţiei instituţiei şcolare, a părinţilor. Persoana respectivă trebuie să
dispună de studii superioare în domeniul pedagogiei sau psihologiei; să aibă experienţă
de muncă pedagogică, respectiv să posede abilităţi de lucru cu copiii cu CES, cu familiile
acestora.
Cadrului didactic de sprijn îi revine un rol deosebit în crearea unui climat favorabil
educaţiei incluzive în instituţia de învăţămînt. Gîndirea pozitivă, tactul pedagogic şi abilităţile de comunicare, pe care trebuie neapărat să le aibă în arsenal, vor face ca acţiunile
sale treptat să fie acceptate şi susţinute.
Ce atribuţii are cadrul didactic de sprijin?
Metodologia pentru incluziunea educaţonală a copiilor cu CES prezintă următoarele atribuţii ale CDS.
1. CDS promovează activ incluziunea educaţională în şcoală:
• cunoaşte procesul de incluziune educaţională a copiilor cu CES şi este la curent
cu schimbările produse în acest domeniu;
• contribuie la formarea unei atitudini nondiscriminatorii a membrilor comunităţii, a cadrelor didactice, a părinţilor faţă de copiii cu CES;
• desfăşoară activităţi de informare şi de sensibilizare ale cadrelor didactice, precum şi ale părinţilor cu referire la incluziunea educaţională;
• acordă asistenţă familiei, cadrelor didactice în vederea incluiziunii educaţionale
a copiilor cu CES;
• contribuie la crearea unui mediu psihofizic adecvat pentru incluziunea educaţională a copiilor cu CES.
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2. CDS cunoaşte specificul proiectării şi organizării procesului educaţional incluziv, în special:
• cunoaşte curriculumul şcolar pentru treptele de învăţămînt în care sînt incluşi
copiii cu CES;
• studiază particularităţile de vîrstă şi individuale ale copiilor cu CES şi le valorifică în cadrul activităţilor educaţionale;
• cunoaşte necesităţile de instruire şi de educaţie ale fiecărui copil cu CES, în baza
evaluării complexe şi a recomandărilor făcute de către specialişti;
• elaborează planuri semestriale/lunare de activitate, ţinînd cont de PEI-urile elevilor cu CES;
• conlucrează eficient cu învăţătorul de la clasă/profesorul la disciplină, cu Echipa
Multidisciplinară Intraşcolară, cu administraţia instituţiei;
• elaborează/adaptează/aplică materiale didactice necesare pentru activitatea cu
copiii cu CES;
• aplică metodele de lucru cu copiii cu CES şi principiile de incluziune şcolară şi
socială a copiilor cu CES;
• participă la programele de formare în domeniul psihopedagogiei, inclusiv în
domeniul educaţiei incluzive.
Cu cine colaborează cadrul didactic de sprijin?
În procesul de exercitatre a atribuţiilor sale, cadrul didactic de sprijin va colabora cu
mai multe instituţii/persoane, prezentate în schema din figura 2.

Cadrele
didactice şi
managerii
şcolari
Instituţii din
comunitate/
ONG

Familia
copilului
cu CES

Asistentul
social şi cel
medical

CADRUL
DIDACTIC
DE SPRIJIN

Învăţătorul/
profesorul

Colegii
elevului cu
CES

Echipele
PEI
CMI

CREI

Figura 2. Persoane/instituţii cu care colaborează cadrul didactic de sprijin
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Colaborarea cu CMI, cu echipele de elaborare a PEI, cu personalul managerial şi cel didactic prevede implicarea activă a cadrului didactic de sprijin în activităţile care vizează:
• depistarea timpurie a copiilor cu CES;
• evaluarea iniţială a copiilor cu CES;
• elaborarea, în parteneriat, a planurilor educaţionale individualizate, inclusiv a
curriculumurilor individualizate;
• discutarea şi soluţionarea anumitor situaţii cu referire la copiii cu CES;
• aprecierea progresului elevului şi prezentarea rezultatelor tuturor factorilor implicaţi în educaţia/incluziunea copiilor cu CES;
• revizuirea PEI
• etc.
Colaborarea cu Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă (CREI) are în vedere:
• organizarea şi desfăşurarea în incinta CREI a unor activităţi individuale cu copiii
cu CES;
• implicarea în organizarea unor activităţi extraşcolare cu participarea elevilor cu
CES.
Colaborarea cu familiile copiilor cu CES presupune:
• efectuarea unor vizite în familia copilului cu CES;
• motivarea părinţilor pentru implicare în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
la care participă copilul cu CES;
• informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute de copil în procesul didactic
şi în activitatea extraşcolară;
• identificarea în comun a unor soluţii pentru rezolvarea posibilelor probleme cu
care se confruntă copilul cu CES.
Colaborarea cu colegii elevului cu CES are drept scop:
• dezvoltarea unor relaţii constructive cu copilul cu CES;
• medierea unor posibile situaţii tensionate care pot apărea între elevi;
• implicarea elevilor în cadrul unor activităţi cu participarea copilului cu CES;
• constituirea unui grup de sprijin pentru copilul cu CES
• etc.
Colaborarea cu asistentul social şi cel medical vizează:
• informarea cu privire la starea socială şi starea de sănătate a copilului cu CES;
• furnizarea de date privind evoluţia stării de sănătate a copilului cu CES;
• monitorizarea relaţiilor dintre părinţi şi copilul cu CES;
• participarea în comun la unele activităţi/acţiuni din domeniul educaţiei incluzive.
Colaborarea cu instituţii din comunitate/ONG/Centre de reabilitare se referă la:
• acordarea de suport specializat copiilor cu CES;
• participarea împreună cu copilul cu CES la activităţi/acţiuni semnificative organizate de instituţii din comunitate, ONG-uri
• etc.
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Care sînt oportunităţile şi dificultăţile/barierele în realizarea atribuţiilor CDS?
În activitatea sa, CDS va beneficia de anumite oportunităţi, dar nu este exclus că se va
confrunta cu o serie de dificultăţi/bariere. Printre oportunităţile care favorizează activitatea CDS pot fi:
- context internaţional;
- acte legislative, documente normative elaborate de organele statale respective;
- posibilitatea de a valorifica experienţe de succes ale unor CDS;
- informaţii puse la dispoziţie de ONG-uri care promovează incluziunea;
- stagii de formare în domeniul educaţiei incluzive;
- părinţi ai copiilor cu CES tot mai decişi să-şi integreze copiii în şcoala din comunitate;
- implicarea mass-media în sensibilizarea comunităţii la problemele copiilor cu
CES;
- existenţa unor structuri de sprijin la nivel de instituţie de învăţămînt (Comisia
Multidisciplinară Intraşcolară, psihologul, asistenta medicală etc.);
- implicarea autorităţilor locale
- etc.
(adaptare după E. Vrasmas, 2005)
Tabelul de mai jos prezintă dificultăţile/ barierele cu care se poate confrunta CDS în
realizarea atribuţiilor sale (Ibidem).

1.
–

–
–

–

–

Tabelul 16. Dificultăţi/bariere în realizarea atribuţiilor cadrului didactic de sprijin
Dificultăţi/bariere
La nivelul personalului didactic şi ma- 3. La nivelul părinţilor:
nagerial:
– temeri ale părinţilor celorlalţi elevi faţă de
reticienţa unor cadre didactice şi managediminuarea calităţii procesului educaţional;
riale privind incluziunea educaţională şi – temeri ale părinţilor copiilor cu CES faţă de
socială a copiilor cu CES şi rolul CDS în
eşec, discriminare, marginalizare, pierderea
acest proces;
facilităţilor oferite de instituţia specială;
dificultăţi de acomodare la schimbare, – atitudine indiferentă a părinţilor elevilor
fapt care afectează profund activităţile de
cu CES faţă de procesul educaţional în care
predare/învăţare/evaluare;
este implicat copilul lor
schimbarea percepută ca surplus de sar- – etc.
cini (elaborarea PEI, adaptări şi modifi- 4. La nivelul copiilor:
cări curriculare, lucru individualizat şi – pericolul de a se simţi doar „alături”, şi nu
diferenţiat, evaluare diferenţiată etc.);
împreună cu ceilalţi copii;
temeri ale cadrelor didactice şi ale mana- – izolarea, respingerea copiilor cu CES de căgerilor instituţiei de învăţămînt că acceptre grupul de semeni;
tarea copiilor cu CES va diminua perfor- – suprasolicitarea copiilor cu CES;
manţele clasei
– discriminarea copiilor cu CES;
etc.
– tendinţa de abandon şcolar în aceste condiţii
– etc.
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2. La nivelulul cadrului didactic de sprijin:
– neînţelegerea exactă a atribuţiilor, rolului
şi a ponderii CDS în promovarea educaţiei
incluzive;
– cunoştinţe profesionale, didactice şi psihopedagogice insuficiente pentru a aplica
programul propus CDS;
– delegarea unor responsabilităţi din partea
managerului instituţiei de învăţămînt, care
depăşesc atribuţiile CDS;
– greutăţi întîmpinate în colaborarea cu
membrii EMI, cu familia copilului cu
CES
– etc.

5. La nivelul comunităţii:
– insuficienţa resurselor materiale şi financiare;
– lipsa/insuficienţa materialelor didactice
adecvate, a spaţiului fizic (camera/centrul
de resurse);
– lipsa mijlocului de transport
– etc.

Ce soluţii pot fi utilizate pentru depăşirea dificultăţilor/barierelor
în realizarea atribuţiilor cadrului didactic de sprijin?
1. La nivelul personalului didactic şi managerial:
– organizarea şi desfăşurarea în instituţie a unor activităţi de formare în domeniul
educaţiei incluzive şi cu privire la rolul cadrului didactic de sprijin în incluziunea
educaţională şi socială a copiilor cu CES, cu invitarea persoanelor-resursă;
– vizite de consultare în instituţiile de învăţămînt din raion/republică cu performanţe
în domeniul educaţiei incluzive;
– participarea la stagii de formare în domeniul educaţiei incluzive
– etc.
2. La nivelul cadrului didactic de sprijin:
– examinarea atentă a atribuţiilor şi a responsabilităţilor CDS pentru a întelege exact
care este rolul cadrului didactic de sprijin în implementarea educaţiei incluzive în
instituţie;
– participarea la stagii de formare în domeniul educaţiei incluzive;
– autoinstruire;
– studierea şi aplicarea experienţei performante a CDS
– etc.
3. La nivelul părinţilor:
– desfăşurarea unor seminare de instruire a părinţilor;
– prezentarea unor practici de succes privind incluziunea educaţională a copiilor cu
CES şi impactul pozitiv al acestora asupra colectivului de elevi;
– organizarea de către diriginţi a şedinţelor cu părinţii cu participarea elevilor
– etc.
4. La nivelul copiilor:
– desfăşurarea orelor de clasă pe tema incluziunii, a activităţilor educaţionale la CREI
cu participarea elevilor cu CES şi a colegilor lor;
– vizionarea filmelor care promovează incluziunea educaţională şi socială;
– discuţii ale psihologului cu copilul cu CES pentru dezvoltarea încrederii în sine şi
a imaginii de sine pozitive
– etc.
55

5. La nivelul comunităţii:
- sensibilizarea APL privind problemele cu care se confruntă şcoala şi identificarea,
în comun, a unor soluţii;
- convingerea agenţilor economici din comunitate, a ONG-urilor pentru a contribui la rezolvarea problemelor şcolii privind incluziunea educaţională a copiilor cu
CES;
- accesarea şi implementartea în comun a unor proiecte de finanţare
- etc.
SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
Punctul iniţial în activitatea cadrului didactic de sprijin îl constituie elaborarea unui
plan de activitate fezabil şi util copilului cu CES.
Cum poate fi elaborat planul de activitate al cadrului didactic de sprijin?
Planul de activitate al CDS urmează a fi elaborat ţinîndu-se cont de prevederile planurilor educaţionale individualizate ale copiilor cu CES. De asemenea, acesta trebuie să fie
funcţional, să pornească de la obiective măsurabile, realizabile pe parcursul semestrului.
Planul va reflecta mai multe domenii de activitate ale CDS (reieşind din atribuţii), însă
lucrul cu copiii cu CES va reprezenta activitatea de bază.
Prezentăm o posibilă structură a planului de activitate al cadrului didactic de sprijin.
Plan lunar de activitate al cadrului didactic de sprijin

1.
2.
3.
4.

Obiective
De exemplu:
Dezvoltarea abilităţilor copiilor cu CES în cadrul orelor şi al activităţilor extraşcolare.
Colaborarea cu cadrele didactice, cu Comisia Multidisciplinară Intraşcolară în vederea eficientizării incluziunii educaţionale a copiilor cu CES din instituţie.
Colaborarea cu familiile copiilor cu CES în scopul motivării părinţilor pentru implicare în dezvoltarea abilităţilor copiilor cu CES.
etc.

56

Domeniul de
activitate

Acţiuni/activităţi
proiectate

1.Activitatea cu
copiii cu CES
1.1 Asistarea
copiilor cu CES
la ore

Se indică numele,
prenumele elevilor,
clasa şi lecţiile la care
vor fi asistaţi de CDS

1.2 Asistenţa
copiilor cu CES în
cadrul activităţilor
extraşcolare

Se indică activităţile
extraşcolare la care
participă elevii cu CES
De exemplu:
sărbătoarea Mama-i
unica pe lume...
etc.

II. Activităţi
complementare
II.1 Colaborarea
cu cadrele
didactice

Discuţie cu cadrul
didactic (se scrie
numele, prenumele)
referitor la elaborarea
fişelor de lucru
pentru elevul (se scrie
numele, prenumele
elevului) conform
curriculumului
individualizat etc.
De exemplu:
Participarea la şedinţa
de repartiţie a orelor de
asistenţă pentru CDS
şi întocmirea orarului
CDS etc.

II.2 Colaborarea
cu CMI

Data/
perioada
de realizare
Se indică
ziua şi data
asistării
elevului cu
CES

Indicatori,
dovezi despre
realizarea
acţiunilor
proiectate
De exemplu:
Registrul de
evidenţă al
cadrului didactic
de sprijin

Observaţii

De exemplu:
elevii (se
scrie numele,
prenumele) recită
poeziile: Cuvîntul
mama, Făptura
mamei, Puişorii
de Grigore Vieru
etc.
Portofoliul CDS
cu fişe de lucru

Fişa cu
repartizarea
orelor de asistenţă
a CDS
Orarul CDS
Proces-verbal nr.

II.3 Colaborare cu De exemplu: Convorbire
familia copiilor cu individuală cu mama
CES
elevului (se indică
numele, prenumele)
privind ajutorul acordat
copilului la pregătirea
temelor de acasă etc.
II.4 Colaborare cu De exemplu:
actorii comunitari Vizită cu asistentul
(asistentul social, social în familia (se
asistentul medical indică numele) în
etc.)
scopul ( se indică
scopul vizitei) etc.

Jurnalul de
reflecţii al CDS

Jurnalul de
reflecţii al CDS
Proces-verbal nr.

Cadrul didactic de sprijin (numele, prenumele) _____________________________
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Ce acţiuni va întreprinde CDS înainte de asistarea copilului cu CES la lecţie?
1. Cunoaşterea foarte bună a copilului cu CES din punct de vedre psihologic, pedagogic
şi, dacă e cazul, medical reprezintă o condiţie inerentă pentru asigurarea unei asistenţe
educaţionale de calitate. CDS trebuie să ştie din ce familie provine copilul, care îi sînt
condiţiile de trai acasă, cum se implică părinţii în educarea copilului. Acestea, precum şi
alte aspecte CDS le poate obţine prin observări asupra copilului, dar şi examinînd foarte
atent fişa de evaluare psihopedagogică a copilului. Date importante despre copil şi familie îi pot fi furnizate de asistentul social, de diriginte şi profesori, de colegii acestuia.
2. CDS va participa la elaborarea PEI, inclusiv a curriculumului individualizat la disciplină pentru a fi la curent cu modificările/adaptările proiectate la nivel de finalităţi,
strategii de predare/învăţare/evaluare şi conţinuturi.
3. CDS va fi la curent cu proiectul de lungă durată, elaborat de profesorul de la fiecare
disciplină şcolară, pentru a cunoaşte consecutivitatea unităţilor de învăţare şi finalităţile pe care trebuie să le atingă elevii cu CES.
4. CDS va participa la elaborarea proiectului unităţilor de învăţare, a lecţiilor, propunînd,
elaborînd împreună cu profesorul sarcini didactice pentru copiii cu CES.
5. CDS va decide împreună cu învăţătorul de la clasă/ profesortul la disciplină ce materiale didactice să elaboreze pentru copilul cu CES, care vor fi utilizate la ore.
6. CDS va discuta cu învăţătorul/profesorul pînă la începutul lecţiei asupra strategiei generale de desfăşurare a orei, despre momentele oportune de includere directă sau parţială a copilului cu CES în desfăşurarea lecţei, despre modalităţile de implicare a CDS
în demersul orei.
Cum poate să proiecteze CDS demersul didactic al lecţiei?
Pentru ca prezenţa CDS la lecţie să fie nu numai în sprijinul copiluli cu CES, dar şi
al întregii clase, se recomandă elaborarea unei schiţe a demersului didactic, astfel încît
cadrul didactic de sprijin să ştie foarte clar ce are de făcut pe parcursul orei. Acest demers
poate avea următoarea structură:
Subiectul lecţiei:
Obiective (pentru copiii cu CES):
1.
2.
etc.
Etapele
Timpul Strategii didactice
Activitatea educaţională rezervat
Evaluare
lecţiei
Evocare
Cadrul didactic de sprijin
Vor fi propuse Vor fi proiectate
va indica sarcinile didactice
strategii didactice secvenţe de evape care le va realiza elevul
adecvate, care să luare pentru sarRealizarea cu CES individual, în grup,
faciliteze realizarea cinile realizate de
sensului
frontal; va releva rolul său în
sarcinilor de către elev.
susţinerea elevului cu CES
copilul cu CES.
Reflecţie sau, în anumite situaţii, va
specifica implicarea sa în
Extindere activitatea grupului sau a întregii clase.
NB! Ceea ce va realiza copilul cu CES la oră este în context cu ceea ce vor realiza
toţi colegii lui.
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Cum se poate implica CDS în desfăşurarea lecţiei?
Sînt mai multe modalităţi de implicare a CDS în cadrul lecţiei, acestea fiind schitaţe în
proiectul didactic. Astfel, cadrul didactic de sprijin:
• Poate sta, o anumită perioadă de timp, lîngă copilul cu CES, acordîndu-i asistenţa
necesară, pentru ca acesta să reuşească să participe la activităţile realizate de toţi
copiii din clasă.
• În cazul în care se organizează lucrul în cooperare, poate sta în grupul unde este copilul cu CES, acordînd asistenţă nu doar acestuia, dar şi celorlalţi membri ai grupului.
• În anumite situaţii educaţionale, poate participa alături de profesor în procesul de
predare-învăţare-evaluare, acordînd atenţie specială copilului cu CES.
• În cazul în care copilul cu CES nu este în stare să stea la lecţie întreaga oră academică, CDS poate să plece cu elevul, după o anumită perioadă de timp, la CREI
pentru a continua activitatea individuală cu copilul.
• Totodată, CDS poate acorda suport nu doar elevului cu CES, ci şi altor elevi din clasă.
Ce urmează după încheierea lecţiei?
Este important ca, după încheierea orei, CDS să discute cu profesorul despre faptul
cum s-a implicat copilul cu CES în activităţile din cadrul lecţiei, ce a fost reuşit şi ce a fost
mai puţin reuşit, ce soluţii de îmbunătăţire a procesului didactic propune etc.
De asemenea, ar fi util ca după ore CDS să completeze jurnalul de reflecţii, specificînd
anumite aspecte din cadrul orei referitoare la activitatea copilului cu CES. Menţionăm, în
context, că majoritatea CDS din şcolile-pilot au apreciat necesitatea şi utilitatea jurnalului
de reflecţii. Or, informaţia din jurnal poate fi utilizată ulterior în cadrul şedinţelor CMI, a
consiliilor profesorale, în lucrul cu familia copiilor cu CES etc.
Propunem o posibilă structură a jurnalului de reflecţii (compartimentul care vizează
activitatea la ore a copilului cu CES), CDS fiind în drept s-o modifice, s-o adapteze.
Jurnal de reflecţii al cadrului didactic de sprijin
Disciplina: ________________________
Subiectul: _________________________
Data: ____________________________
Activitatea elevului la lecţie
Cum s-a
Cum a relaţionat
Ce rezultate/
Cu ce
Alte
implicat elevul în
cu colegii, cu
progrese a
dificultăţi
observaţii
rezolvarea sarciniînvăţătorul/
obţinut elevul? s-a confruntat?
lor de activitate?
profesorul?
CDS poate propune şi alte rubrici în jurnalul de reflecţii, cum ar fi: observări asupra
elevului în pauze; comportamentul elevului la activităţile extraşcolare; relaţiile copilului
cu membrii familiei etc.
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Cum se proiectează activitatea de dezvoltare profesională
a cadrului didactic de sprijin?
Pentru a face faţă îndatoririlor legate de incluziunea educaţională şi socială a copiilor
cu CES, cadrul didactic de sprijin trebuie sa aibă o bună pregătire psihopedagogică şi să
beneficieze periodic de activităţi de formare în domeniu, astfel încît nu doar să-şi cunoască foarte bine rolul şi responsabilităţile, dar şi să le poată exersa eficient.
Prezentăm proiectul unui seminar metodologic de formare pentru cadrele didactice de
sprijin, care poate fi desfăşurat de către specialiştii de la direcţiile raionale de învăţămînt.
Seminarul este proiectat pentru patru sesiuni şi abordează subiecte specifice activităţii
CDS atît din perspectivă teoretică, cît şi din punct de vedere praxiologic.
Seminar: Activitatea cadrului didactic de sprijin (CDS) în lucrul cu copiii cu CES
din şcoală
Scopul seminarului
Sensibilizarea, informarea şi formarea unor capacităţi cadrelor didactice de sprijin
pentru a-şi eficientiza activitatea în cadrul instituţiilor de învăţămînt privind incluziunea
copiilor cu CES.
Obiectivele seminarului:
1. Înţelegerea/reactualizarea rolului şi a responsabităţilor cadrului didactic de sprijin.
2. Dezvoltarea capacităţilor de elaborare a planurilor şi a rapoartelor de activitate realizată.
3. Formarea/dezvoltarea abilităţilor de lucru cu copiii cu CES.
Seminarul se va desfăşura în cadrul a patru sesiuni:
Sesiunea I. Roluri şi responsabilităţi ale cadrului didactic de sprijin.
Sesiunea II. Oportunităţi, dificultăţi şi soluţii în realizarea responsabilităţilor CDS.
Sesiunea III. Atelier: modalităţi de elaborare a planului de activitate al CDS.
Sesiunea IV. Sugestii în lucrul cu copiii cu CES.
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2.

Nr.
crt.
1.

REALIZAREA
SENSULUI

Cadrul
ERRE
EVOCARE
Strategii

Materiale

Fiecărui participant i se repartizează materialul din ghid
(Responsabilităţi ale CDS).
Studiu individual
Sarcină de activitate:
Lecturaţi materialul, plasînd în dreptul alineatelor unul din semnele: Analiză
V – informaţie clară, poate fi implementată;
? – informaţia necesită explicaţii suplimentare, va crea dificultăţi
în implementare.
Discuţie dirijată cu referire la realizarea sarcinii.
Discuţie dirijată

Varianta a II-a
Elaboraţi o schemă care ar prezenta informaţia: cu cine trebuie să Prezentare
colaboreze/ interacţioneze CDS, cum să colaboreze/interacţioneze.
Prezentări.

Explozie stelară
Sarcină de activitate în grup:
Varianta I
Elaboraţi o schemă (explozie stelară) care ar prezenta un exemplu Ciorchine
de succes al educaţiei incluzive din experienţa proprie şi răspundeţi
la întrebările: De ce am obţinut succes? Cine a contribuit la obţinerea
succesului? Cum a fost organizat procesul de incluziune? etc.

Ghidul

Arborele comunităţii Fişe adezive
Formarea comunităţii:
Coală de hîrtie A1
- Completarea fişei adezive cu un simbol grafic (astăzi mă asociez cu ..., deoarece...).
Marker
- Prezentarea persoanei: numele, localitatea. Comentarea fişei. Asalt de idei
Poster
Lucru în grup. Formularea aşteptărilor.

Paşi acţionali

DEMERS ACŢIONAL
SESIUNEA I
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Cadrul
ERRE
EVOCARE

REALIZAREA
SENSULUI

2.

EXTINDERE

4.

Nr.
crt.
1.

REFLECŢIE

3.

Participanţii lucrează individual cu materialul din ghidul dat
(Oportunităţi şi dificultăţi/bariere în realizarea atribuţiilor CDS).
Sarcină de activitate:
Studiaţi materialul şi identificaţi enunţurile care credeţi că se
potrivesc calităţii Dvs. de cadru didactic de sprijin şi celei a
instituţiei pe care o reprezentaţi.

Participanţii lucrează individual, apoi în perechi.
Sarcină de activitate:
Identificaţi, cel puţin, trei oportunităţi şi trei dificultăţi în realizarea
atribuţiilor CDS. Discutaţi în perechi. Scrieţi-le pe coli A4 şi
prezentaţi-le.

Paşi acţionali

SESIUNEA a II-a

Studiu individual
Prezentare

Gîndeşte/perechi/
prezintă
Prezentare

Strategii

Debrifarea activităţii
Conversaţie euristică
Formatorul adresează participanţilor următoarele întrebări: Cum
v-aţi simţit în timpul seminarului? Ce am realizat în cadrul sesiunii/
cum am realizat/cum am putea realiza altfel? Ce aţi prelua pentru activitatea Dvs. în calitate de CDS?
Sarcină de activitate:
Exersarea responsabilităţilor cadrului didactic de sprijin în instituţia
de învăţămînt.

Exerciţiu de reflecţie
Sarcină de activitate:
Meditaţi asupra întrebării: De ce mai am nevoie pentru a fi un bun
cadru didactic de sprijin? (Participanţii îşi scriu părerile pe foi A4, apoi
le acroşează pe poster şi le comentează.)

Ghidul

Coli de hîrtie A4
marker

Materiale

Coli de hîrtie A4
Coală de hîrtie A1
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REFLECŢIE

EXTINDERE

Cadrul
ERRE
EVOCARE

REALIZAREA
SENSULUI

REFLECŢIE

EXTINDERE

3.

4.

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Participanţii sînt repartizaţi în grupuri.
Sarcină de activitate: elaboraţi structura unui posibil plan de activitate al CDS, reieşind din responsabilităţile pe care le are CDS.
Prezentări.
Participanţii lucrează în grupuri.
Sarcină de activitate: Examinaţi structura planului de activitate al
CDS, propus în ghid.
Exprimaţi-vă opinia faţă de structura propusă pentru planul de activitate.
Participanţii lucrează în grupuri.
Sarcină de activitate: Reexaminaţi structura planului de activitate
elaborat de Dvs. la etapa de evocare şi completaţi-l cu aspecte utile
identificate în urma studierii materialului propus în ghid.
Elaboraţi o posibilă schiţă a planului de activitate, reieşind din responsabilităţile cadrului didactic de sprijin.
Prezentări
Sarcină de activitate:
Elaborarea planului de activitate al cadrului didactic de sprijin.

Paşi acţionali

SESIUNEA a III-a

Sarcină de activitate:
Aplicarea în practică a soluţiilor de depăşire a dificultăţilor în activitatea CDS.

Prezentare

Proiectare

Argumentare

Analiză

Proiectare

Strategii

Coli de hîrtie A4
Marker

Ghidul

Coli de hîrtie A4
Marker

Materiale

Participanţii lucrează în grupuri.
Coli de hîrtie A1
Sarcină de activitate: Elaboraţi soluţii pentru diminuarea, depăşirea
Marker
dificultăţilor cu care vă confruntaţi/vă puteţi confrunta în realizarea Graficul T
atribuţiilor CDS.
Prezentaţi rezultatul activităţii.
Conversaţie euristică
Debrifarea activităţii
Cum v-aţi simţit în timpul seminarului? Ce am realizat în cadrul sesiunii, cum am realizat, cum am fi putut realiza altfel? Ce aţi prelua
pentru activitatea Dvs. profesională?
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REFLECŢIE

EXTINDERE

4.

REALIZAREA
SENSULUI

2.

3.

Cadrul
ERRE
EVOCARE

Nr.
crt.
1.

Participanţii sînt divizaţi în patru grupuri.
Sarcină de activitate:
Propuneţi o listă de sugestii pentru lucrul cu copiii cu CES
Gr. 1: copil hiperactiv, cu deficit de atenţie
Gr. 2: copil cu întîrzieri în dezvoltarea intelectuală
Gr. 3: copil cu deficienţe de auz
Gr. 4: copil cu deficienţe de văz
Prezentări.
Grupurile lucrează cu materialul Sugestii de lucru cu copiii cu CES.
(Formatorul va selecta materialul respectiv consultînd sursele indicate
la bibliografie: E. Vrasmaş et. al, Ghid pentru cadre didactice de sprijin
(CDS)...; T. Vrasmaş, Învăţămîntul integrat şi/sau incluziv...; V. Chicu, V.
Cojocaru et.al., Educaţie incluzivă. Repere metodologice...).
Sarcină de activitate:
Studiaţi sugestiile propuse pentru lucrul cu copiii cu CES şi elaboraţi o listă unică, în care să includeţi şi sugestiile Dvs. (grupurile vor
studia sugestiile pentru tipul de cerinţe educaţionale speciale la care au
formulat anterior sugestii.)
Prezentări.
Participanţii lucrează în patru grupuri.
Sarcină de activitate: Reveniţi la lista de sugestii şi stabiliţi care dintre
acestea pot fi aplicate în instituţia Dvs. şi care – nu. Identificaţi cauzele
care împiedică valorificarea sugestiilor respective şi propuneţi căi de
soluţionare.
Prezentări.
Sarcină pentru extindere: aplicarea recomandărilor în activitatea cu
copiii cu CES.

Paşi acţionali

SESIUNEA a IV-a

Prezentare

Graficul T

Studiu individual

Asalt de idei

Strategii

Marker

Coli de hîrtie A4

Fişe Sugestii de
lucru cu copiii cu
CES

Coli de hîrtie A4
Marker

Materiale

Exemple de bune practici şi recomandări în incluziunea educaţională şi socială a
copiilor cu CES (selectate în baza observărilor şi din relatările cadrelor didactice de
sprijin din şcolile-pilot)
În legătură cu Sărbătorile Pascale, atît în cadrul orelor de educaţie plastică şi de educaţie
muzicală, cît şi în cadrul activităţilor extracurriculare copiii cu CES au recitat poezii, au
interpretat cîntece pascale, au încondeiat ouă. De asemenea, aceşti elevi, împreună cu
ceilalţi colegi, au participat la numeroase activităţi de curăţenie şi îngrijire a teritoriului
şcolii, inclusiv cel al cimitirului şi al bisericii.
***
(...) I-am acordat sprijin elevului P. la limba engleză. Din timp i-am spus profesoarei ca l-am
învăţat un joc interesant în limba engleză şi că ar fi bine să-l valorifice la oră. Cu susţinerea mea,
elevul P. a prezentat jocul, fiind foarte mîndru că le-a demonstrat colegilor ceva nou. Elevul P. nu
s-a oprit aici. El le-a spus colegilor: „Eu la centru citesc poveşti şi în engleză”. Colegii lui nu au
stat mult pe gînduri şi mulţi din ei au venit în acea zi cu elevul P. la CREI.
***
(...) Întrucît elevii V. şi N. au obţinut succese destul de mari în primul semestru, la şedinţa de
reevaluare a PEI-lor s-a hotărît ca aceştia să nu mai fie incluşi în lista copiilor cu CES.
***
(...) Realizarea cea mai importantă cred că e faptul că atunci cînd mă întîlnesc cu părinţii copiilor
cu CES ei îşi exprimă mulţumirea faţă de ceea ce realizăm cu copiii lor. Chiar cîteva zile în
urmă m-am întîlnit cu mama elevului I. care mi-a mărturisit: „Azi băiatul mi-a comunicat
că a învăţat o poveste şi vrea să mi-o spună. Eu, ca de obicei, făcînd ceva pe lîngă casă, nu
i-am acordat atenţie, dar, ascultîndu-l, la un moment dat am înţeles că fiul meu într-adevăr ştie
această poveste în detalii. Vă spun sincer, nu îmi venea a crede...”.
***
În această perioadă am reuşit să cunosc nivelul de cunoştinţe a copiilor cu CES, caracterul,
punctele forte şi nevoile lor. În clasele unde învaţă aceşti copii mi-a reuşit să formez un
climat favorabil pentru ei. Colegii sînt mai atenţi faţă de ei, îi ajută, sînt mai toleranţi. De
exemplu, elevul I. stă în bancă cu o elevă eminentă, care de multe ori îi acordă sprijin. Eleva
A. lucrează într-un grup de 6 elevi, colegii o susţin, îi demonstrează, îi explică ceea ce nu
înţelege. Elevii V. şi M. au prieteni şi în pauză se joacă împreună.
Profesorii sînt mai îngăduitori faţă de copiii cu CES, le adresează întrebări la ore, îi
încurajează. Unii profesori îi implicau pe acesti copii mai rar, acum însă se străduie să-i
implice mai des în procesul instructiv-educativ, rămînînd uneori surprinşi de capacităţile lor.
La rîndul lor, copiii se simt mai siguri, mai încrezuţi în propriile forţe.
***
La unele activităţi copiii cu CES au fost încurajaţi de către colegi şi învăţător să ceară ce vor
de la Moş Crăciun, recitînd pentru moşul şi cîte o poezie pregătită din timp.
***
Elevul M. a reuşit la orele de istorie să se ridice la nivelul celorlalţi elevi. O activitate de
învăţare deosebită a fost organizată la lecţia de limba română, la care a participat elevul D.
Băiatul a realizat un poster „Iarna în Moldova”, pe care l-a prezentat în faţa colegilor, fiind
apreciat dupa merite şi aplaudat. În cadrul orelor de artă plastică şi de ştiinţe, copiii cu CES
au fost încadraţi în diverse activitati ce ţin de sărbătorile de iarnă, prezentînd desene, colinde,
obiceiuri, tradiţii etc.
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3.3. Familia şi comunitatea – parteneri ai şcolii incluzive

				

„Orice sistem de educaţie, oricît ar fi de perfect,
rămîne neputincios, dacă se ciocneşte
de opoziţia sau indiferenţa părinţilor.”
H. Stern

O şcoală prietenoasă copilului este, înainte de toate, o şcoală incluzivă, deschisă pentru
toţi copiii din comunitate. Sensibilizarea şi informarea membrilor comunităţii, părinţilor privind incluziunea educaţională a copiilor cu CES rămîne a fi un obiectiv major şi
reprezintă formarea/dezvoltarea unei atitudini nondiscriminatorii faţă de copiii cu CES
în şcoală şi în comunitate. În acest sens, şcoala trebuie să interacţioneze în mod activ cu
părinţii, inclusiv a copiilor cu CES, cu APL, ONG-uri, biblioteca din localitate, agenţii
economici, centrul medical etc.
De ce familia şi comunitatea trebuie să fie parteneri ai şcolii incluzive?
Se afirmă, pe bună dreptate, că familia este prima şcoală a copilului. Datorită posibilităţilor pe care le are/ar putea să le aibă, familia reprezintă un mediu de socializare şi
educare a coplului din cele mai complexe. „Amprentele pe care părinţii le lasă pe structura
şi profilul spiritual-moral al personalităţii propriilor copii se menţin toată viaţa”, afirmă M.
Golu. Prin urmare, climatul psihosocial existent în familie, modelele de conduită oferite
de către membrii familiei, influenţele educative pe care familia le exercită asupra copilului
au un impact hotărîtor asupra formării personalităţii acestuia.
O înrîurire substanţială asupra copiiilor, atît în plan social, cît şi educaţional, o are şi comunitatea. Fiind parte a comunităţii, copilul identifică raporturile stabilite între membrii ei, observă valorile şi normele asumate teoretic şi exprimate comportamental de către aceştia. Din
aceste considerente, şcoala are nevoie de ajutorul familiei şi al comunităţii pentru a sprijini şi a
îndruma adecvat copilul în viaţă. Or, atunci cînd părinţii şi comunitatea devin partenerii şcolii
în educaţie, în jurul elevilor se formează o colectivitate de suport, care poate funcţiona ca un
mecanism bine pus la punct. Acest fapt este stipulat, în mod special, în documentul Standarde
de calitate pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului [proiect] (25).
În Programul de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în Republica Moldova pentru anii
2011–2020 se stipulează rolul APL în dezvoltarea educaţiei incluzive în comunitate. Astfel, potrivit articolului 69, autorităţile Administraţiei Publice Locale, în parteneriat cu autorităţile publice centrale şi societatea civilă, cu alţi actori relevanţi:
a) implementează politicile în domeniul educaţiei incluzive în corespundere cu necesităţile locale;
b) evaluează şi monitorizează necesităţile copiilor şi ale familiilor lor, ale tinerilor şi ale
adulţilor din comunitate;
c) identifică tipurile şi numărul de servicii de susţinere necesare pentru educaţia incluzivă;
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d) elaborează planuri de dezvoltare ale instituţiilor educaţionale din comunitate din perspectiva incluziunii copiilor, tinerilor şi a adulţilor;
e) dezvoltă servicii de asistenţă, suport, reabilitare etc. pentru copii, tineri, adulţi, familie;
servicii extracurriculare, de informare şi de sprijin cadrelor didactice din perspectiva
educaţiei incluzive;
f) dezvoltă parteneriate cu societatea civilă în procesul de elaborare, implementare şi de
monitorizare a politicilor locale de educaţie incluzivă;
g) organizează activităţi de schimb de experienţă între instituţii, părinţi, cadre didactice
etc.;
h) formează şi sensibilizează opinia publică locală cu referire la problemele copiilor, tinerilor, adulţilor din perspectiva educaţiei incluzive.
Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii incluzive, deoarece:
- beneficiari ai colaborării sînt, în primul rînd, elevii;
- contribuie la dezvoltrea abilităţilor educaţionale şi sociale ale părinţilor şi ale altor
actori comunitari;
- se produce schimbul de idei între părţi şi are loc identificarea unor idei deosebite;
- contribuie la soluţionarea anumitor probleme;
- pot fi anticipate şi prevenite anumite situaţii dificile;
- facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii;
- oferă servicii şi suport familiilor;
- oferă parinţilor şi altor membri ai comunităţii oportunităţi de a participa activ la
experienţele educaţionale ale elevilor.
Ce disfuncţii există în relaţiile şcolii cu familia şi comunitatea?
Situaţia din mai multe instituţii de învăţămînt primar şi secundar general din Republica Moldova demonstrează că la capitolul parteneriat şcoală – familie – comunitate se
atestă o serie de dificultăţi.
1. Nu rareori părinţii elevilor, inclusiv ai celor cu CES, sînt greu de atras în procesul educaţional din şcoală. Participarea, din cînd în cînd, la şedinţele cu părinţii, organizate
de diriginţi sau directorul instituţiei, este considerată de aceştia ca suficientă pentru
a fi la curent cu ceea ce face copilul la şcoală. Unii părinţi discută cu profesorii doar
în situaţiile critice pentru copiii lor, alţii consideră şcoala ca fiind unica instituţie responsabilă de educarea copiilor. E şi mai gravă situaţia cînd părintele este plecat peste
horate şi, practic, întrerupe orice legătură cu şcoala. În cazul copiilor cu CES se atestă
cazuri cînd părinţii acestora nu sînt de acord cu şcolarizarea copilului ori nu găsesc
timp pentru a veni periodic cu copilul la şcoală, pentru socializare. O parte din părinţi
au o atitudine rezervată sau vădit negativă faţă de incluziunea copiilor cu CES, fiind
împotrivă ca aceştia să înveţe într-o clasă/şcoală cu copiii lor.
2. Unele şcoli au anumite limite în promovarea strategiilor în domeniul parteneriatului
cu familia şi comunitatea. Această dimensiune nu se regăseşte în măsura cuvenită în
proiectul de dezvoltare a şcolii şi, respectiv, nu este îndeajuns de bine implementată.
Mai mult, incluziunea educaţională şi interacţiunea cu familia copilului cu CES este
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percepută ca o povară pe umerii şcolii, şi nu ca o provocare pentru acceptarea diversităţii.
3. În anumite localităţi şcoala este percepută ca o instituţie închisă pentru comunitate:
APL şi alţi actori comunitari manifestă indiferenţă faţă de instituţia de învăţămînt sau
colaborează cu aceasta de la caz la caz. Contribuţia APL, a agenţilor economici, a altor
factori din comunitate la crearea unui mediu incluziv în şcoală este formală, limitată şi
nesemnificativă.
Ce acţiuni trebuie să-şi asume şcoala pentru a dezvolta un parteneriat viabil
cu familia şi cu comunitatea în vederea creării unui mediu incluziv?
1. Creşterea iniţiativei şi a implicării managerilor instituţiilor de învăţămînt în sensibilizarea familiei şi a comunităţii privind incluziunea educaţională şi socială reprezintă
un pas important în procesul de edificare a unui mediu incluziv. În acest sens, este
recomandabilă elaborarea şi implementarea în şcoală a unor proiecte/activităţi ce ţin
de domeniul educaţiei incluzive, centrate pe parteneriatul cu familia şi cu actorii comunitari. Astfel, părinţii şi actorii comunitari vor deveni beneficiari direcţi ai unor
activităţi educaţionale, seminare de formare în domeniul incluziunii etc.
2. Un rol aparte în dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie îl au comitetele/asociaţiile
de părinţi. Şcoala trebuie să redirecţioneze activitatea acestora, astfel încît să devină
structuri active şi dinamice în asigurarea legăturii dintre familie şi şcoală.
3. Pentru sensibilizarea APL în vederea implicării active în crearea mediului incluziv este
recomandabilă invitarea funcţionarilor de la Primărie la consiliile profesorale şi la
Consiliile de administraţie, la adunările cu părinţii la care se discută subiecte ce ţin de
incluziunea educaţională. La fel şi reprezentanţii şcolii pot participa la şedinţele consiliului local.
4. Agenţii economici din comunitate pot contribui la amenajarea mediului fizic şcolar,
accesibil pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu CES. Administraţia şcolii trebuie
să-i informeze pe aceştia despre nevoile instituţiei şi să le prezinte convingător şi argumentat beneficiile reciproce ca urmare a colaborării. Pentru a-i apropia de şcoală
şi a-i face să înţeleagă problemele şcolii din interior, agenţii economici pot fi invitaţi
ca persoane-resurse la unele ore şi în cadrul activităţilor educaţionale. De asemenea,
agenţii economici pot să participe la unele seminare de instruire organizate în şcoală.
5. Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă reprezintă nu doar un serviciu de sprijin
pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din şcoală şi din comunitate, ci şi locul
care poate să asigure un mediu favorabil desfăşurării unor activităţi cu părinţii şi cu actorii comuntari. Din aceste considerente, ar fi în beneficiul tuturor dacă administraţia
şcolii şi APL şi-ar uni eforturile întru crearea unui astfel de centru care, cu siguranţă,
va contribui la edificarea mediului incluziv în şcoală şi în comunitate.
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SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
Sensibilizarea şi informarea membrilor comunităţii, inclusiv a părinţilor, cu privire
la incluziunea educaţională a copiilor cu CES reprezintă un obiectiv major al instituţiei
şcolare. Este foarte important ca nu doar şcoala să creeze condiţii favorabile pentru ca
elevii cu CES să se simtă parte a colectivului. Copilul cu CES, la fel ca şi ceilalţi copii, sînt
parte a comunităţii. Ei pot şi trebuie implicaţi în acţiuni comunitare, astfel încît să se simtă
utili, puşi în valoare şi respectaţi. Cu părere de rău, mai persistă situaţii cînd membrii comunităţii, inclusiv părinţii, manifestă o atitudine discriminatorie faţă de copiii cu CES, îi
marginalizează. Din aceste considerente, şcoala urmează să desfăşoare o amplă activitate/
acţiune de sensibilizare şi informare a părinţilor/membrilor comunităţii privind incluziunea socială şi educaţională a copiilor cu CES.
Cum pot fi organizate activităţile de sensibilizare şi de informare a părinţilor/
comunităţii pentru educaţia incluzivă?
Colaborarea şcolii cu familia/comunitatea se poate realiza prin efectuarea unor vizite la
domiciliul elevului şi invitarea părinţilor la şcoală, prin organizarea de consultaţii individuale şi activităţi educaţionale pentru părinţi şi membrii comunităţii. Activităţile respective
pot fi desfăşurate la Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă, la adunările cu părinţii
şi pot lua forma unor sedinţe tematice, seminare de informare şi formare, traininguri, mese
rotunde, dezbateri etc. în cadrul cărora pot fi abordate subiecte, precum: schimbările din
sistemul educaţional din perspectiva incluziunii; rolul familiei şi al comunităţii în crearea
mediului incluziv; importanţa comunicării eficiente în relaţia părinte–copil; încurajarea şi
susţinerea copilului – cheia succesului; stiluri parentale etc. Vor fi demonstrate publicaţii şi
materiale video care reflectă experienţe de succes în acest domeniu, persoane concrete care
au reuşit să găsească soluţii pentru depăşirea dificultăţilor. De asemenea, pot fi organizate
întîlniri ale părinţilor şi ale altor membri ai comunităţii cu specialişti în protecţia socială, în
cultură, sănătate din comunitate/centrul raional/capitală.
Este important ca activităţile să fie proiectate cu multă atenţie, ţinîndu-se cont de particularităţile grupului. Participanţii (părinţii, alţi membri ai comunităţii) trebuie anunţaţi
din timp despre eveniment, iar expedierea unor scrisori de invitaţie ar putea asigura o
prezenţă mai bună.
Prezentăm în continuare demersurile acţionale pentru două activităţi organizate cu
părinţii cu genericul: Toţi copiii sînt valoroşi.
Scop:
Informarea şi sensibilizarea părinţilor privind incluziunea educaţională a copiilor
cu CES şi formarea atitudinii nondiscriminatorii faţă de aceşti copii.
Obiective:
1. Identificarea problemelor cu care se confruntă copiii cu CES în şcoală, comunitate.
2. Motivarea părinţilor pentru implicare în rezolvarea problemelor cu care se confruntă copiii cu CES, în crearea unui mediu educaţional incluziv.
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Realizarea
sensului cu
elemente de
reflecţie

Etapele
ERRE
Evocare

2. Prejudecată (vorbim)

Miniprelegere

Exerciţiu empatic

Prezentare
Discuţie dirijată

Strategii

Moderatorul va acentua faptul că referitor la educaţia incluzivă există stereotipuri şi Exerciţiu empatic
prejudecăţi. Stereotipurile sînt „o idee fixă pe care oamenii o au despre faptul cum este
cineva sau ceva, în special despre ceva greşit” (Dicţionarul Cambridge); “păreri comune referitoare la caracteristicile personale ale unui grup de persoane “ (Leyens).
Prejudecăţile sînt „o opinie sau resentiment format fără profundă reflecţie sau cunoaştere” (Dicţionarul Cambridge).

3. Discriminare (atitudine)

4. Opresiune (acţiune)

1. Stereotip (gîndim)

Părinţii sînt organizaţi în cerc.
Sarcină de activitate:
Continuaţi enunţul: Din fericire..., din nefericire…
Prezentări.
Discuţie dirijată
Părinţii sînt solicitaţi să formeze perechi cu persoanele cu care ar putea discuta sincer
şi în care au încredere.
Sarcină de activitate:
- Amintiţi-vă de un vis din copilărie neîmplinit şi povesiţi-l colegului/colegei.
- Ascultaţi colegul şi încercaţi să înţelegeţi/să deduceţi:
Ce a simţit acesta cînd a constatat că visul lui nu se va mai îndeplini?
Care au fost cauzele, obstacolele, care nu au permis îndeplinirea visului?
Relataţi, în grupul mare, concluziile în urma realizării exerciţiului.
(Moderatorul va scrie pe o coală de hîrtie cauzele, obstacolele enumerate de participanţi.)
Moderatorul va comenta schema Efectul stereotipurilor

Paşi acţionali

Demers acţional

Activitatea 1 (a fost desfăşurată în cadrul seminarelor de sensibilizare din şcolile-pilot)

Fişa cu textul
Căţeluşi de vînzare

Coală de hîrtie A1
Marcher

Materiale
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Reflecţie

Soluţii

Soluţii

Soluţii

Elevi

Răspundeţi la întrebarea: Ce am simţit şi ce am înţeles participînd la această
activitate?

Sarcină de activitate:

Prezentări.
Moderatorul propune părinţilor să citească individual textul Stelele de mare.
Sarcină: Lecturaţi textul şi formulaţi 2–3 concluzii.
Prezentări.
Moderatorul va desfăşura activitatea Microfonul liber.

Profesori

Părinţi

Reacţii

Cauza

Problema

Interviul

Lectură meditativă

Prezentare

Analiza problemei

Brainstorming

Lectură meditativă
Discuţie dirijată

Moderatorul va dirija activitatea de lectură meditativă a textului ,,Căţeluşi de vînzare” Miniprelegere
(textul urmează după demersul acţional). După lecturarea textului, moderatorul va organiza o discuţie dirijată făcînd transfer de la subiectul textului la problemele cu care se
confruntă copiii cu CES din comunitate.
Sarcină de activitate:
Identificaţi problemele cu care se confruntă părinţii copiilor cu CES şi cadrele didactice
şi analizaţi-le după următorul algoritm:

Fişa cu textul
Stelele de mare

Căteluşi de vînzare
Un proprietar de magazin a atîrnat într-o zi deasupra uşii un anunţ: «Căţeluşi de vînzare». Anunţuri ca acestea atrag, de obicei, copiii mici. Şi nu trecu mult timp că şi apăru
un băieţel, care se opri la uşă.
– Cu cît vinzi căţeluşii? - întrebă el.
– Depinde, între 30 şi 50 de dolari, răspunse proprietarul.
Băieţelul îşi goli buzunarele şi scoase nişte mărunţiş:
– N-am decît 2 dolari şi 37 de cenţi, spuse el. Da pot şi eu să mă uit la ei?
Proprietarul zîmbi, fluieră şi dintr-o cuşcă ieşi Lady, care alergă de-a lungul magazinului, urmată îndeaproape de cinci ghemotoace micuţe de blană. Unul dintre căţeluşi
rămăsese mult în urmă, abia mişcîndu-şi picioruşele. Imediat, privirea băieţelului căzu
asupra căţeluşului şchiop şi întrebă:
– Ce s-a întîmplat cu el?
Proprietarul îi spuse că medicul veterinar examinase căţeluşul şi descoperise că acesta
nu are o încheietură la un şold, şi că toată viaţa lui va fi şchiop. Băieţelul se însufleţi:
– Acesta e căţeluşul pe care vreau să-l cumpăr!
Proprietarul spuse:
– Nu, nu vrei să-l cumperi. Însă dacă-l vrei cu adevărat, ţi-l dăruiesc.
Băieţelul se supără foarte tare. Se uită drept în ochii omului, arătînd cu degetul drept
spre căţeluş, şi-i spuse:
– Nu vreau să mi-l dai. Acel căţeluş valorează tot atît de mult ca şi ceilalţi, aşa că îţi voi
da cît ai cerut. De fapt acum îţi dau 2 dolari şi 37 de cenţi şi apoi cîte 50 de cenţi pe lună
pînă se strînge toată suma.
Omul totuşi insistă:
– Tu nu vrei să iei cîinele ăsta. N-o să fie niciodată în stare să alerge, să sară şi să se
joace cu tine aşa cum fac ceilalţi...
Cînd a auzit asta, băieţelul se aplecă şi îşi ridică un crac al pantalonului, pentru a-i arăta bărbatului piciorul stîng schilodit, răsucit, susţinut de o tijă metalică. Îşi ridică privirea
şi spuse încet:
– Ei bine, nici eu nu alerg prea bine, iar căţeluşul are nevoie de cineva care să-l înţeleagă...
Dan Clark, Înfruntînd furtunile
Stelele de mare
Astăzi soarele răsare liniştit după o noapte agitată de mare. Valurile nervoase s-au repezit către ţărm, parcă hotărîte să scoată totul la suprafaţă.
Atunci cînd furtuna se potoli, la fel de repede precum se şi pornise, apa se domoli şi se
retrase. Acum plaja era o imensă întindere de noroi unde se zvîrcoleau în agonie mii şi mii
de stele marine. Erau atît de multe, încît plaja părea că devenise rozalie. Steluţele de mare
erau aproape nemişcate. Trăgeau să moară.
În mulţime, ţinut de mînă de tatăl său, era şi un copil care privea cu ochii plini de
tristeţe micuţele stele de mare. Cu toţii se uitau şi nimeni nu făcea nimic. Deodată, copilul
lăsă mîna tatălui său, îşi scoase încălţămintea şi fugi pe plajă. Se aplecă şi culese cu mîinuţele sale trei steluţe de mare. Apoi, luînd-o la fugă, le duse în apă. După aceea se întoarse
inapoi şi repetă operaţiunea.
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De pe parafet, un om strigă la el:
– Dar ce faci, băiete?
– Arunc în apă stelele de mare. Altfel vor muri toate pe plajă, răspunse copilul fără a
se opri din fugă.
– Dar pe plaja asta sînt mii şi mii de stele de mare: cu siguranţă nu ai să poţi să le salvezi
pe toate. Sînt prea multe, mai strigă bărbatul. Ca să nu mai spunem că la fel se întîmplase
pe sute de alte plaje de-a lungul coastei! Nu poţi schimba lucrurile!
Copilul zîmbi, se aplecă iar şi mai culese o stea de mare şi, aruncînd-o în apă, răspunse:
– Iată că am schimbat lucrurile pentru aceasta.
Bărbatul rămase o clipă mut, apoi se aplecă, îşi scoase pantofii şi şosetele şi coborî şi el
pe plajă. Începu să adune stelele de mare şi să le arunce în apă. O clipă mai tîrziu coborîră
încă două fete şi astfel erau deja patru persoane care aruncau stele marine în mare. După
alte cîteva minute erau cincizeci, apoi o sută, două sute, mii de persoane care aruncau stele
de mare în apă.
Şi astfel au fost salvate toate.
Poveste de Bruno Ferrero
Activitatea 2 (Discuţie-panel)
Context:
Moderatorul (diriginte/CDS/coordonatorul CREI) va comunica părinţilor că activitatea se va desfăşura în forma unei discuţii-panel cu tema: Toţi copiii sînt valoroşi. Va explica
ce reprezintă discuţia-panel şi care este modalitatea de desfăşurare. Discuţia-panel este o
formă de conversaţie în care se implică două tipuri de participanţi: experţii şi publicul.
Specificul discuţiei constă în faptul că întrebările de la public către experţi se formulează
în scris şi nu se semnează, astfel încît participanţii pot să abordeze şi subiecte mai sensibile. Întrebările sînt scrise pe fişe, iar moderatorul le trasnsmite pe parcurs experţilor.
Aceştia răspund la întrebări. Experţii sînt persoane specialişti cu experienţă în problematica abordată în cadrul discuţiei. Publicul este un grup de persoane interesate/vizate de
problematica abordată.
Desfăşurarea activităţii:
1. Moderatorul anunţă tema discuţiei şi nominalizează experţii care vor participa în cadrul discuţiei-panel:
1. Persoana A, specialist SAP
2. Persoana B, psiholog
3. Persoana C, diriginte care are în clasă doi copii cu CES
4. Persoana D, asistentul social
5. Persoana E, asistentul medical
6. Persoana F, coordonatorul CMI
7. Persoana J, coordonatorul CREI
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Experţii se aşază la mese faţă-n faţă cu publicul, apoi prezintă succint experienţa personală în domeniul educaţiei incluzive. Participanţii sînt anunţaţi că din momentul în care
încep prezentările experţilor ei pot formula orice întrebare care ţine de domeniul acestora.
Moderatorul adună fişele cu întrebări şi le distribuie experţilor. Întrebările adresate experţilor vizează, în fond, aspecte ce ţin de incluziunea educaţională şi socială a copiilor cu
CES, posibile soluţii pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă copiii cu CES,
inclusiv de soluţionare a unor situaţii de conflict etc. Discuţia continuă pînă la epuizarea
întrebărilor.
Analiza activităţii
După încheierea discuţiei-panel are loc o conversaţie dirijată asupra activităţii desfăşurate, identificîndu-se avantajele şi dezavantajele unei asemenea forme de discuţie.
Totodată, se evidenţiază şi faptul dacă răspunsul experţilor este pe potriva aşteptărilor
participanţilor.
Evaluarea activităţii
Fiecare participant este rugat să răspundă la întrebările: Cum s-a simţit în timpul activităţii? Ce a învăţat nou? Ce îi va fi de folos în activitatea de zi cu zi? etc.

3.4. Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă – serviciu de sprijin
al incluziunii în şcoală şi în comunitate
Programul de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive în Republica Moldova stipulează că
procesul de implementare a educaţiei incluzive este complex şi implică participarea autorităţilor publice centrale şi a celor locale, care trebuie să dezvolte servicii de asistenţă şi de
sprijin. Graţie parteneriatelor stabilite dintre primăriile locale şi administraţia instituţiilor
de învăţămînt, au fost inaugurate Centre de Resurse pentru Educaţie Incluzivă (CREI).
CREI reprezintă un serviciu de sprijin pentru toţi copiii din şcoală şi din comunitate,
pentru cadrele didactice, părinţi şi pentru membri ai comunităţii care oferă, coordonează
şi monitorizează servicii specializate în scopul asigurării incluziunii educaţionale şi sociale a tuturor copiilor din comunitate. Conform Regulamentului privind redirecţionarea
resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale (aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 351 din 29.05.2012) activitatea Centrului de
Resurse pentru Educaţie Incluzivă din instituţia de învăţămînt este administrată de un
cadru didactic de sprijin (coordonator).
Ce obiective urmăreşte CREI?
Prin activitatea pe care o desfăşoară, CREI trebuie să urmărească realizarea următoarelor obiective:
• asigurarea accesului la educaţie a tuturor copiilor, indiferent de particularităţile lor
individuale şi sociale;
• dezvoltarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu CES şi colegii lor;
• înştiinţarea cadrelor didactice despre formarea unui aviz nondiscriminatoriu faţă
de copiii cu CES şi crearea unui mediu incluziv;
• asigurarea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor în vederea incluziunii
acestora în viaţa şcolară;
• implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală – familie –
comunitate, ca bază a incluziunii sociale şi educaţionale a copiilor.
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Cine pot fi beneficiari ai Centrului de Resurse pentru Educaţie Incluzivă?
CREI trebuie să fie deschis pentru implicare în activităţi a unei game variate de beneficiari, cum ar fi:
• copiii cu CES, colegii lor;
• părinţi sau tutori legali ai copiilor;
• cadre didactice din unităţile de învăţămînt;
• membri ai comunităţii locale.
Ce servicii poate oferi Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă?
CREI poate organiza şi desfăşura mai multe tipuri de activităţi, incluse în mai multe
servicii, reprezentate în tabelul de mai jos.
Tabelul 17. Servicii ale Centrului de Resurse pentru Educatie Incluzivă
Nr.
Servicii
Activităţi specifice serviciului
crt.
1. Serviciu de
• Activităţi educative individualizate:
suport în
– suport în pregătirea temelor de acasă;
învăţare
– exerciţii de repetare, reactualizare, memorare, exersare,
aplicare în practică a celor cunoscute;
– activităţi ce contribuie la formarea abilităţilor de învăţare
conform stilului cognitiv şi tipurilor de inteligenţă a copiilor cu CES;
2. Serviciu de tip
• Activităţi de tip ocupaţional:
ocupaţional
– activităţi ce contribuie la formarea deprinderilor pentru
viaţă;
– exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor de muncă;
– activităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare;
– activităţi de simulare a unor acţiuni independente ale copiilor în diverse situaţii de viaţă.
• Activităţi de asistenţă la ore cu scopul observării şi a identificării dificultăţilor cu care se confruntă elevul la diferite
discipline, implicarea elevului în activităţile de învăţare, comunicarea şi relaţionarea cu colegii elevului cu CES.
3. Serviciu de
• Activităţi care vizează antrenarea copiilor cu CES în manisocializare a
festările culturale, careurile, acţiunile sociale organizate în
copiilor cu CES
cadrul şcolii.
• Vizite, excursii desfăşurate în comunitate şi în afara acesteia
în scopul familiarizării copiilor cu CES cu locuri pitoreşti din
natură şi cu obiective de menire social-culturală etc.
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4.

5.
6.

Asistenţă psiho- • Activităţi cu scop de:
pedagogică
– consiliere;
– psihoprofilaxie;
– suport în evaluarea copiilor.
Asistenţă
• Suport de diminuare/înlăturare a tulburărilor de limbaj/cologopedică
municare.
Serviciu de
• Activităţi de informare şi sensibilizare pentru părinţi, perinformare şi
sonalul didactic, colegii elevilor cu CES, membrii comunităţii
sensibilizare
privind formarea unui aviz nondiscriminatoriu faţă de copiii
cu CES.
Care sînt responsabilităţile coordonatorului CREI?

Coordonatorul CREI are următoarele responsabilităţi:
• proiectarea, organizarea şi monitorizarea activităţii centrului;
• crearea condiţiilor adecvate pentru facilitarea incluziunii educaţionale şi sociale a
copiilor cu CES;
• construirea unui parteneriat viabil cu personalul didactic, cu familiile copiilor şi cu
APL în vederea promovării eficiente a educaţiei incluzive;
• participarea împreună cu învăţătorii, profesorii, diriginţii la organizarea şi desfăşurarea activităţilor educaţionale în şcoală şi în comunitate cu implicarea copiilor cu
CES;
• proiectarea şi desfăşurarea în cadrul CREI a diverselor activităţi pentru copiii cu
CES cu implicarea altor elevi din şcoală;
• elaborarea materialelor didactice pentru desfăşurarea activităţilor, care să menţină
interesul şi motivaţia copiilor pentru implicare.
Este foarte important ca, pe lîngă competenţele profesionale, coordonatorul CREI să
fie o personalitate armonioasă, flexibilă, respectuoasă, deschisă spre comunicare şi cooperare.
SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
Una din responsabilităţile coordonatorului CREI constă în proiectarea activităţii centrului. Coordonatorul va elabora planul de activitate în urma consultării cu echipa managerială, cu CMI, cu personalul didactic care lucrează cu copiii cu CES.
Cum poate fi elaborat planul de activitate al CREI?
Planul de activitate al CREI va conţine cîteva rubrici, inclusiv obiectivele de realizat,
activităţile planificate pentru îndeplinirea obiectivelor, termenul de realizare, materialele
de care va fi nevoie pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor, responsabilii de activitate
şi indicatorii care vor demonstra realizarea celor preconizate. Prezentăm o posibilă structură a planului de activitate al CREI.
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Tabelul 18. Structura planului de activitate al CREI
Obiective:
1.
2.
3.
Denumirea
Acţiuni/ activităţi Data/perioada Indicatori de
serviciului
proiectate
de realizare
realizare
Serviciu de suport
în învăţare
Serviciu de tip
ocupaţional
Serviciu de
socializare a
copiilor cu CES
Asistenţă
psihopedagogică
Asistenţă
logopedică
Serviciu de
informare şi
sensibilizare
Alte activităţi

Observaţii

Ce instrument poate utiliza coordonatorul CREI pentru o evidenţă cantitativă şi
calitativă a activităţii şi ce structură poate avea acesta?
În scopul evidenţei cantitative, dar şi calitative a activităţii sale, coorodonatorul poate
utiliza portofoliul. Propunem o posibilă structură a acestuia.
Portofoliul CREI
1. Programul de lucru
2. Dosarele elevilor care beneficiază de serviciile CREI (în copie)
• Planul Educaţional Individualizat
• Fişa medicală (extras, concluzii, certificat)
• Fişa de evaluare psihopedagogică a copilului
• Ancheta socială
• Instrumentele de evaluare
• Contractul/acordul de colaborare cu familia/unul din părinţi, semnat de ambele
părţi.
3. Documente ce ţin de planificare
• Planurile de activitate lunare, semestriale, anuale
4. Documente de monitorizare
• Registrele de evidenţă a beneficiarilor
• Procesele-verbale ale şedinţelor
• Baza de date a beneficiarilor de serviciile CREI
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5. Documente ce ţin de raportare
• Rapoartele de activitate lunare, semestriale, anuale
6. Documente oficiale
• Acordurile de colaborare; Memorandumul
• Scrisorile de garanţie
• Fişa postului coordonatorului CREI şi fişele colaboratorilor
7. Alte documente
• Registrul/nomenclatorul echipamentului/mobilierului
• Registrul literaturii din biblioteca CREI
• Mape cu materiale didactice pentru copii
• Mape cu materiale privind serviciile specializate (psiholog, logoped)
8. Evidenţe care atestă progresul elevului
• Produse elaborate de elev (desene, scheme, rebusuri, hărţi de contur etc.)
• Probe de evaluare ale elevilor (exerciţii, teste, probleme, dictări etc.)
• Fişe de autoevaluare şi evaluare reciprocă.
Cum pot fi proiectate eficient activităţile educaţionale promovate
în cadrul CREI pentru sensibilizarea elevilor privind incluziunea copiilor cu CES?
Serviciul de sensibilizare al CREI prevede desfăşurarea unor activităţi cu participarea
elevilor din şcoală în vederea formării unei atitudini pozitive faţă de copiii cu CES.
Un cadru reuşit de proiectare şi organizare a unor astfel de activităţi este ERRE (evocare, realizarea sensului, reflecţie, extindere).
La etapa de evocare copiii vor fi implicaţi să-şi amintească şi să-şi valorifice cunoştinţele pe care deja le deţin pe marginea subiectului, care va fi ulterior studiat mai în detaliu. La
etapa de realizare a sensului copiii sînt implicaţi pentru a descoperi, a însuşi materia nouă
şi pentru a introduce noul în schemele de cunoaştere pe care le posedă deja. În cadrul
reflecţiei copiilor li se propun sarcini de activitate prin care li se solicită aplicarea noilor
achiziţii în rezolvarea unor situaţii, exerciţii menite să consolideze materia însuşită. Elevii
pot să-şi exprime atitudinea, să facă generalizări etc. Extinderea prevede organizarea cu
copiii a unor activităţi în comunitate, în cadrul cărora aceştia aplică în practică cunoştinţele şi capacităţile însuşite/dezvoltate la CREI.
Prezentăm proiectul unei activităţi educaţionale, elaborat în baza cadrului ERRE, care
poate fi desfăşurată de coordonatorul CREI cu participarea elevilor din ciclul primar. (activitatea a fost prezentată în cadrul acţiunilor de sensibilizare din şcolile-pilot.)
Activitate educaţională Toţi sîntem egali
Obiective:
• sensibilizarea elevilor privind asigurarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES;
• formarea unei atitudini nondiscriminatorii faţă de copiii cu CES;
• formularea problemelor cu care se confruntă colectivele de elevi privind incluziunea copiilor cu CES;
• identificarea unor soluţii pertinente pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă copiii cu CES în colectivul de elevi.
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Realizarea
sensului

Evocare

Etape ERRE

Strategii

Sarcină de activitate:
Ascultaţi cu atenţie fragmentele de text.
După fiecare fragment veţi identifica imaginea care îi corespunde şi veţi
răspunde la întrebări.
Imaginea 1
Ce protagonişti are povestea?
Ce aţi aflat nou despre muşuroi?
Imaginea 2
Predicţia
Ce aţi aflat despre furnici?
Imaginea 3
Ce poate fi un miracol?
Ce credeţi că va urma?

Sarcină de activitate:
Transmiteţi jucăria (furnicuţa) colegului care va face cu ea ce doreşte.
Repetaţi exerciţiul, dar de data aceasta faceţi colegului ceea ce a făcut el
Exerciţiu
furnicuţei.
empatic
• Cum v-aţi simţit?
• Ce aţi învăţat în urma acestei activităţi?
• Ce putem învăţa de la furnici?
Copiii sînt organizaţi în grupuri.
Coordonatorul CREI va citi pe fragmente textul ,, Furnicel”, pentru care a Lectură ghidată
selectat şi un set de imagini. (Textul şi imaginile sînt plasate după demersul
acţional.)

Copiii sînt organizaţi în cerc.
Activitatea ,, Furnicuţa”

Paşi acţionali

Demers acţional

Set de imagini

Jucărie

Materiale
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Extindere

Reflecţie

Sinteză

În cazul în care grupurile nu respectă condiţiile vizate, acestea sînt
penalizate, neoferindu-li-se posibilitatea de a plasa imaginea pe poster.
Acest exerciţiu prevede formarea abilităţilor de ascultare reciprocă, negociere,
acceptare.
Conversaţie
Sarcină de activitate:
euristică
Răspundeţi la întrebările:
• Cine ar avea nevoie de ajutorul şi grija noastră?
• Cum poate fi acordat acest ajutor?
• Ce relaţii trebuie să construim în raport cu colegii care au nevoie de
ajutorul nostru?
Sarcină de activitate pentru extindere: Aplicare în practică a soluţiilor
propuse pentru a ajuta copilul cu CES să participe activ în viaţa colectivului
de elevi.

NB! Pentru a identifica imaginea, grupul trebuie să realizeze următorii
paşi:
1. Ascultă părerea tuturor membrilor.
2. Identifică varianta cea mai relevantă, negociind.
3. Expune imaginea aleasă grupului mare.

Imaginea 4
Ce problemă credeţi că avea Furnicel?
Imaginea 5
Ce soluţie i-aţi propune ?
Imaginea 6
Ce emoţii aţi trăit după lecturarea acestui fragment?
Imaginea 7
În ce culori v-aţi imaginat fragmentul? De ce?
Imaginea 8
Ce aţi simţit?
Imaginea 9
Ce am învăţat din această istorioară?

*Textul Furnicel şi imaginile asociate: http://www.didactic.ro/materiale-didactice/
furnicel-poveste-inchinata-copiilor-cu-nevoi-speciale
FURNICEL
Viaţa într-un muşuroi este foarte tumultuoasă. Este multă activitate, multă agitaţie, ca
într-o familie numeroasă. Dar, nimic nu este la întîmplare. Fiecare îşi cunoaşte drepturile,
dar şi obligaţiile şi mai ales, fiecare ştie că toţi ceilalţi se bazează pe munca fiecărui membru.
Se ştie doar că muşuroaiele sînt foarte bine organizate. Aşa era şi în acest muşuroi. Multă
muncă, dar şi multă dragoste, veselie, prietenie. Chiar acum în viaţa unei furnici de frunte
din muşuroi s-a întîmplat un eveniment deosebit. Furnica Norica aşteaptă cu sufletul la gură
ca din oul ei să apară puiul cu numărul 543. În taină spera să fie un băieţel. S-a gîndit şi la
nume. Îl va numi...Furnicel. Era la maternitate în aşteptare. Deodată oul a crăpat şi s-a ivit
un căpuşor mic cu nişte antenuţe ca nişte aţişoare. Cîtă emoţie! Şi doar nu era prima dată.
Apariţia fiecărei noi vieţi o emoţionează. Ce miracol!!! Este adevărat! FIECARE NAŞTERE
ESTE UN ADEVĂRAT MIRACOL. Furnica Norica era acum o mamă tare mîndră. Fiul ei
era bucălat şi avea o feţişoară tare nostimă. Surioarele şi frăţiorii lui au venit la maternitate
curioşi să-l vadă pe noul lor frăţior. Toţi l-au îndrăgit imediat. Le-a plăcut şi numele ales.
Muşuroiul îşi continua viaţa cu acel du-te, vino neîntrerupt, în timp ce la maternitate o
furnică răpusă de emoţiile de peste zi şi un bebeluş nostim (obosit şi el) dormeau liniştiţi,
zîmbind. Oare de ce?
Timpul trecea în zbor şi pentru muşuroi, şi pentru mamă, şi pentru Furnicel. Dar se
pare că soarta le rezervase o surpriză. Mai mărişor fiind, Furnicel, care începea să meargă,
părea că nu se poate descurca singur. Cu disperare, mama şi-a dat seama ce avea micuţul.
Era orb. Cîtă tristeţe! Micuţul era vioi, s-ar fi jucat, dar nu vedea jucăriile, nu se putea bucura alături de frăţiorii şi surioarele lui. Şi mai grav, cădea şi se lovea mereu. Dar ce era în
sufletul mamei...? Se gîndea ce să facă, cum să facă, să-şi poată ajuta copilaşul. Văzîndu-l
aşa vioi şi isteţ şi-a legat tare multe speranţe de el. Şi ce lovitură! Acum trebuia să se liniştească şi să judece limpede. A luat imediat primele măsuri. Nişte ochelari ascundeau ochii
lipsiţi de lumină, iar un baston îl ajuta să se deplaseze pipăind terenul. Era un început. Ca
să se poată şi el juca alături de ceilalţi, mama i-a marcat trasee în camera de joacă. Acum
Furnicel era mulţumit, căci participa şi el la activităţile copiilor.
Dar apăreau alte şi alte probleme. Ceilalţi ieşeau să se joace afară, căci era un timp
minunat. Furnicel a ieşit şi el, dar cîmpul era întins, locul era necunoscut şi piciul era
dezorientat. Nu ştia unde sînt ceilalţi, dar nici cum poate ajunge la ei, cum să urce sau să
coboare panta muşuroiului. Glasuri vesele răsunau peste tot, ţipete, alergare... Era o mare
frămîntare. Doar un copil era cuminte şi se gîndea. Se gîndea cum îşi va putea rezolva
problema. Îşi dorea mult sa fie alături de ceilalţi, să participe cît mai mult alături de ei.
Trebuia să înveţe să se descurce indiferent unde s-ar afla... Dar cum? Să marcheze toate
traseele era imposibil... N-a trecut mult şi o idee a încolţit în mintea lui. Nu vroia să se lase
copleşit. Trebuia să găsescă o ieşire. Orice problemă are şi o rezolvare. De ce nu şi a lui.
Soluţia era să se ghideze după miros. Se ştie că o persoană care are lezat un organ de simţ,
percepe mai intens cu celelalte simţuri. Aşa îşi va rezolva el problema! După ce drumul de
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la şi spre muşuroi a fost marcat cu un miros special, Furnicel a încercat sa constate dacă se
va descurca. Sub ochii miraţi ai celorlalţi a parcurs drumul singur, ghidîndu-se doar după
miros şi pipăit. În strigătele de bucurie şi de admiraţie ale celor prezenţi, Furnicel păşea
plin de încredere. Ideea lui a fost bună. Funcţiona! Acum se putea plimba cînd dorea, cît
dorea şi o putea face şi singur. Nu mai depindea de nimeni şi asta era foarte important.
Nici nu se mai simţea ,,mai altfel” decît ceilalţi. A înţeles un lucru important, care l-a făcut
mult mai sigur pe el. Cînd viaţa îţi scoate în faţă tot felul de greutăţi, să nu te dai bătut.
Pentru orice trebuie să fie o soluţie. Ce mîndră era Norica de fiul ei! Dar fraţii şi surorile
lui? Toată îngrijorarea mamei dispăruse. Furnicel a dovedit că este puternic.Va fi capabil
să se descurce. Victoria trebuia sărbătorită. Dar cine dansează în mijlocul prietenilor?
Furnicel care are şi un nemaipomenit simţ al ritmului, dansează cu cea care mai era încă
Miss Muşuroi.
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Exemple de bune practici în activitatea Centrelor de Resurse pentru Educaţie Incluzivă din şcolile–pilot
În luna octombrie voluntarii CREI împreună cu copiii au elaborat un poster intitulat
,,Toamna în Moldova’’.Cu aceeaşi tematică s-a desfăşurat şi concursul de desene, la care au
participat 19 elevi din clasele I-V, inclusiv elevi cu CES. Tot în luna octombrie în ospeţie la
CREI au venit actorii de la teatrul ,,Licurici’’, care au prezentat un spectacol deosebit. La
30.10.2011 la CREI a avut loc lansarea filmului de 1 min. (în cadrul unui proiect) la turnarea căruia a participat activ elevul V. Mai menţionăm că elevii au fost antrenaţi în amenajarea localului Centrului cu ocazia sărbătorilor de iarnă, precum şi în activităţile artistice
consacrate Crăciulului şi Anului Nou.
Este îmbucurător că CREI a început să fie vizitat de mai mulţi colegi ai elevilor cu CES,
fapt care contribuie la sensibilizarea acestora privind incluziunea, dar şi la socializarea copiilor cu CES.
***
Pentru ca elevilor să le fie interesant la CREI, organizăm diferite jocuri muzicale asociate
cu mişcarea („dacă vesel se trăieşte” etc.); exerciţii-joc de mimă şi de pantomimă (exerciţii de
redare a unor expresii mimice/stări afective: „recunoaşte personajul, pasărea, colegul); jocuri
de imitare (gesturi caracteristice diferitelor activităţi cotidiene: ,,hărnicuţa”, „sportivul”,
„doctorul”, „profesorul”, „brutarul” etc.). De asemenea desfăşurăm cu elevii activităţi de
dezvoltare a comportamentului ecologic (colectarea deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor
în activităţi de bricolaj), vizionăm filme cu desene animate, dar şi filmuleţele turnate de
către elevii liceului cu genericul „Tinerii de azi studiază istoria de ieri”. La Centru, elevii au
oportunitatea să citească/asculte poveşti, povestiri, să discute pe diferite teme, să se implice în
organizarea şi desfăşurarea unor manifestări culturale (zile de naştere, Ziua Internaţională
a Copilului, Toamna de Aur etc.). Toate acestea lasă o amprentă pozitivă asupra copiilor,
contribuind la socializarea lor şi la dezvoltarea intelectuală.
***
În cadrul activităţlor individualizate copiii cu CES îşi pregătesc temele pentru acasă,
rezolvă teste care contribuie la dezvoltarea gîndirii, memoriei, atenţiei etc.
Activităţile de tip ocupaţional au constat în elaborarea posterelor cu tema „Planeta
Pămînt”, „Familia mea”, „Protecţia apei”, „Drepturile şi obligaţiunile copilului” etc. De
asemenea, copiii au realizat desene pe tema naturii; au interpretat cîntece despre pace,
copilărie; au modelat din plastilină; au format puzzle; au jucat domino, dame etc. Am reuşit
să organizăm vizite în localitate: la primărie, oficiul poştal, bibliotecă, în cadrul cărora elevii
s-au familiarizat cu serviciile oferite de aceste instituţii.
***
Constatăm că în urma activităţilor pe care le desfăşurăm cu copiii cu CES la CREI se atestă
anumite progrese în dezvoltarea acestora. Astfel, elevul C. s-a integrat în colectivul de elevi şi este
susţinut de colegi; elevul A. nu mai are probleme cu colegii de clasă: recent s-a bucurat imens,
cînd a luat nota şase la limba română. Schimbări pozitive observăm şi la elevul A.: are un
comportament mai bun, nu vorbeşte neîntrebat, nu se mai plimblă prin clasă în timpul lecţiilor.
Băiatul a obţinut progrese şi la învăţătură. Toate acestea s-au întîmplat nu în ultimul rînd datorită
faptului că mama copilului conlucrează cu noi în beneficiul copilului.
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Copiilor le place foarte mult să participe la activităţile ocupaţionale, alegîndu-şi, la
dorinţă, să modeleze, să deseneze, să confectioneze lucrări după metoda Origami, să se
„distreze” la calculator cu jocuri pentru dezvoltarea memoriei, atenţiei, gîndirii logice.
***
Copiii frecventează cu plăcere Centrul de Resurse. Ei îşi selectează sarcinile după interese şi
capacităţi şi se bucură de o mai mare libertate şi iniţiativă în acţiuni. Pe parcursul activităţilor
punem accent pe dezvoltarea responsabilităţii, pentru ca lucrul să fie făcut pînă la capăt, pe
educarea unor comportamente şi atitudini pozitive faţă de colegi.
În cadrul Centrului copiii au participat activ la discuţii cu tema „Familia”, „Cel mai
bun prieten”, „Visul meu de viitor”, „Casa mea” etc., au participat la concursul de desene,
au exersat regulile de comportament în magazin, au sădit seminţe în grădina şcolii etc. O
sărbătoare de neuitat a fost pentru copii ziua de 1 iunie, cînd au recitat poezii şi au cîntat
cîntece despre copilărie.
APLICAŢII
• Reflectaţi asupra mottoului capitolului. Ce legătură credeţi că este între mesajul mottoului şi titlul capitolului?
• Examinaţi fişa cu responsabilităţile CMI. Determinaţi, raportîndu-vă la instituţia Dvs.,
care dintre responsabilităţi sînt mai uşor de îndeplinit şi care – mai dificil. Propuneţi
soluţii de îmbunătăţire.
• Examinaţi schema care prezintă partenerii CMI. Stabiliţi o listă de activităţi pe care le
pot realiza în comun CMI din instituţia Dvs. şi posibilii parteneri din comunitate.
• Elaboraţi, în baza structurii propuse, o posibilă schiţă a planului de activitate al CMI.
• Stabiliţi care ar fi oportunităţile pentru activitatea CDS în instituţia Dvs. Dar barierele/
dificultăţile? Propuneţi posibile soluţii pentru diminuarea sau eliminarea barierelor.
• Elaboraţi un proiect didactic la disiplina pe care o predaţi pentru o clasă cu practici
incluzive, ţinînd cont de sugestiile oferite în ghid.
• Elaboraţi, din perspectiva coordonatorului CREI, un plan de idei în baza căruia veţi
elabora un discurs pentru Consiliul profesoral prin care să argumentaţi importanţa
stabilirii unui parteneriat viabil între personalul didactic şi CREI.
• Proiectaţi o activitate educaţională cu participarea copiilor cu CES, aplicînd cadrul
ERRE.
• Elaboraţi o secvenţă din planul de activitate al CREI, raportîndu-vă la instituţia Dvs.
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Capitolul 4.
PROIECTUL DE DEZVOLTARE
A ŞCOLII ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE
„Lucrurile nu sînt chiar atît de greu de făcut,
însă ceea ce este greu - cu adevărat –
e să ne punem în starea de a le face.”
Constantin Brâncuşi
Unitatea de învăţămînt funcţionează şi se dezvoltă prin efortul conjugat al managerilor
şcolii, personalului instituţiei, elevilor şi al părinţilor – toţi împreună alcătuind comunitatea educaţională. Proiectul de dezvoltare a şcolii cu practici incluzive indică direcţiile majore de progres şi direcţionează atenţia asupra finalitaţilor educaţiei, cum ar fi: asigurarea
de şanse egale la educaţie tuturor copiilor din comunitate şi crearea unui mediu prietenos
şi stimulativ în scopul valorizării tuturor elevilor. Metodologia de dezvoltare a educaţiei incluzive prevede ca activitatea de elaborare a proiectului de dezvoltare a şcolii să fie anticipată de realizarea unor activităţi de evaluare/autoevaluare a instituţiei la care să participe
întreaga comunitate educaţională a instituţiei. Datele obţinute în urma autoevaluării vor
fi ulterior valorificate în proiectul de dezvolatre a şcolii.
Acest capitol prezintă sumar rolul şi importanţa autoevaluării şcolii din perspectiva
incluziunii educaţionale şi relevă modul de valorizare a educaţiei incluzive în Proiectul de
dezvoltare a şcolii.
Obiectivele urmărite în cadrul capitolului sînt:
• familiarizarea personalului didactic/managerial cu modalitatea de elaborare şi aplicare a instrumentelor de autoevaluare a şcolii din perspectiva educaţiei incluzive;
• reactualizarea componentei strategice şi a celei operaţionale a Proiectului de dezvoltare a şcolii;
• dezvoltarea abilităţilor de elaborare a Proiectului de dezvoltare a şcolii din perspectiva educaţiei incluzive.

4.1. Autoevaluarea şcolii din perspectiva incluziunii educaţionale
Ce reprezintă autoevaluarea şcolii în contextul incluziunii?
Autoevaluarea şcolii în contextul incluziunii reprezintă un proces de evaluare a performanţelor instituţiei, în baza standardelor de funcţionare a instituţiei de învăţămînt general incluzive/standardelor de calitate pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar
general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, proces în urma căruia se stabilesc
punctele forte şi cele slabe.
Autoevaluarea şcolii permite identificarea nevoilor legate de incluziune, care vor fi
luate în considerare la elaborarea Proiectului de dezvoltare a şcolii. Însă autoevaluarea nu
se realizează doar pentru a obţine anumite date pentru proiect. Or, unele probleme depistate pot fi de aşa natură încît să nu necesite resurse suplimentare, ci să poată fi rezolvate
imediat sau într-o perioadă scurtă de timp.
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Cine participă la procesul de autoevaluare a şcolii?
Procesul de autoevaluare trebuie să fie unul transparent, deschis şi obiectiv, de aceea
este important ca echipa de lucru să includă mai multe persoane care au tangenţă directă
şi indirectă cu instituţia cum ar fi:
• directorul,
• directorii-adjuncţi,
• membrii Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare,
• învăţători/profesori/diriginţi,
• părinţi (reprezentanţi ai comitetului de părinţi),
• elevi (reprezentanţi ai consiliului elevilor),
• reprezentanţi ai comunităţii (APL, ONG etc.).
Echipa de lucru are ca sarcină aplicarea instrumentelor de evaluare, prelucrarea şi analiza datelor, elaborarea rezumatului.
Ce surse de informaţii pot fi utilizate pentru autoevaluare?
Pentru ca autoevaluarea să permită furnizarea unor informaţii ample, pertinente şi
care ar putea fi verificate oricînd, este important de folosit o gamă variată de surse, precum
(16):
1. Proiectul de dezvoltare a şcolii.
2. Proiectele de activitate ale directorului, directorilor-adjuncţi, şefilor de catedre.
3. Rapoartele de activitate ale tuturor subdiviziunilor şi ale centrelor din cadrul instituţiei.
4. Rapoartele de evaluare (rezultatele examenelor, ale evaluărilor externe realizate de Ministerul Educaţiei, Direcţia Raională de Învăţămînt etc.).
5. Procesele-verbale (ale Consiliului profesoral, Consiliului de administrare, ale şedinţelor comitetului părintesc/asociaţiei părinţilor etc.).
6. Materiale informative (revista/broşura şcolii, articole, reportaje, materiale video din
mass-media privind activităţile desfăşurate în şcoală, ghiduri elaborate în cadrul şcolii,
site-ul instituţiei etc.).
7. Bazele de date ale şcolii (referitoare la personalul didactic, nedidactic şi auxiliar, la
elevi, părinţi, ONG, APL şi la alte instituţii şi persoane-factori de decizie cu care colaborează şcoala etc.).
8. Evidenţele instituţiei (privind corespondenţa, finanţele, frecvenţa, distincţiile elevilor
şi ale profesorilor, inventarul echipamentelor, utilajului etc.).
9. Date ale sondajului anual de autoevaluare (aplicat pentru cadre didactice, elevi, părinţi, membri ai comunităţii).
10. etc.
Ce instrumente pot fi aplicate în procesul de autoevaluare?
În procesul de autoevaluare pot fi aplicate instrumente precum:
• Chestionarul
• Fişa de autoevaluare
• Focus–group
• Fişe de observare
• etc.
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SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI METODICE
Instrumentele de autoevaluare (chestionare, fişe) pot fi propuse instituţiei în mod centralizat, fiind elaborate de către instituţii avizate (Ministerul Educaţiei, Direcţiile Raionale
de Învăţămînt). Însă instituţia de învăţămînt este în drept să-şi elaboreze şi propriile instrumente de autoevaluare.
Cum să elaborăm un instrument
de autoevaluare (fişa de autoevaluare) cu o listă de indicatori?
Pentru elaborarea fişei de autoevaluare echipa de lucru va parcurge următorii paşi
(adaptare după Indexul incluziunii şcolare...):
1. Examinează Standardele de funcţionare a unităţii de învăţămînt general incluzive/
Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general din
perspectiva şcolii prietenoase copilului.
2. Selectează dimensiunea şi standardele pentru care va fi elaborată fişa de autoevaluare.
3. Analizează standardele şi indicatorii care corespund dimensiunii alese.
4. Selectează standardele şi indicatorii care vor fi incluşi în fişa de evaluare. Redactează
standardele şi indicatorii, astfel încît să fie clar că se referă la instituţia dată.
5. Dacă e cazul, completează, operaţionalizează (concretizează) indicatorii.
6. Stabileşte ce modalitate de apreciere propune în fişă (de ex. punctaj de la 0 – la 5; variante de răspunsuri: da, nu, parţial sau întotdeauna, uneori, niciodată etc.).
7. Elaborează grila de autoevaluare conform structurii indicate în tabelul de mai jos.
Tabelul 19. Structura grilei de evaluare
Modalitatea de apreciere:
punctaj, alegerea variantei
de răspuns etc.
Se indică domeniul de eva- Se propune o listă de indi- Se indică o modalitate de
luare care reiese din dimen- catori.
apreciere a indicatorilor.
siune şi standardele care îi
corespund.
Domeniu de evaluare

Indicatori

Prezentăm o secvenţă a unei fişe de evaluare, elaborată în baza dimensiunii Incluziune,
secţiunea Accesul la procesul educaţional al tuturor copiilor, selectate din Standardele de
funcţionare a unităţii de învăţămînt general incluzive.
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Tabelul 20. Fişă de evaluare privind accesul la procesul educaţional al tuturor copiilor
Domeniu de evaluare
(reflectă dimensiunea şi
standardul/standardele)

Toţi copiii din comunitatea noastră frecventează şcoala, inclusiv cei
cu cerinţe educaţionale
speciale.

Indicatori

Da Nu Parţial

1. Şcoala noastră deţine o listă a tuturor copiilor din comunitate, inclusiv şi a celor
care nu sînt înscrişi în instituţie.
2. Instituţia noastră desfăşoară campanii de
sensibilizare a părinţilor pentru a încuraja
înscrierea copiilor la şcoală.
3. Instituţia noastră monitorizează procesul
de înscriere şi de frecventare regulată a
şcolii de către toţi copiii din comunitate,
inclusiv a celor cu cerinţe educaţionale
speciale.
4. Instituţia noastră monitorizează procesul
de frecventare a şcolii de către toţi copiii
din comunitate, inclusiv a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
5. Şcoala noastră asigură transport pentru
deplasarea la şcoală a copiilor cu CES (care
necesită acest lucru).
6. Şcoala noastră asigură condiţii pentru accesul tuturor copiilor din comunitate la
procesul educaţional, inclusiv a copiilor
cu CES.
7. etc.

În promovarea incluziunii educaţionale în instituţie un rol deosebit îl au cadrele didactice, care lucrează cu elevii cu CES. Din aceste considerente, este foarte important
ca învăţătorul/profesorul să-şi autoevalueze prestaţia profesională şi să reflecteze asupra
întrebărilor:
• Unde mă situez în prezent în ceea ce priveşte valorizarea educaţiei incluzive prin
intermediul disciplinei predate?
• Ce schimbări/ modificări trebuie să fac în activitatea mea?
• Cum pot să fac aceste schimbări?
• Cum voi şti dacă ceea ce am făcut a fost făcut bine?
În continuare, prezentăm o fişă de autoevaluare complexă, pe care o poate aplica învăţătorul/profesorul care lucrează în clasa unde învaţă copii cu CES (adaptare după Training
metodologic pentru cadrele..., 2010).
NB! Profesorul va bifa, pentru fiecare indicator, unul din cele cinci puncte, acestea
avînd următoarele semnificaţii:
1 – nivel nesatisfăcător, e nevoie de intervenţii substanţiale;
2– nivel sub mediu;
3– nivel mediu;
4 – nivel bun;
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Instruire

Curriculum

Domeniu

Pregătirea
elevilor
pentru
activitate

2.1. Proiectul didactic de lungă durată este elaborat luîndu-se
în considerare prevederile curriculumului individualizat
pentru elevul cu CES.
2.2. Proiectul didactic al unităţii de învăţare/orei este elaborat
ţinîndu-se cont de adaptările şi modificările curriculare
stipulate în curriculumul individualizat.
2.3. În demersul didactic sînt proiectate şi activităţi de învăţare
pentru elevii cu CES.
2.4. Strategiile de învăţare pentru elevii cu CES sînt selectate
adecvat.

3.1. Este asigurat un climat emoţional favorabil activităţii de
3. Crearea condiţiilor
învăţare pentru toţi elevii.
favorabile desfăşură3.2. Orice obstacol în procesul de pregătire pentru activitate
rii activităţii
este analizat împreună cu toţi elevii.

2. Elaborarea proiectării didactice a cursului

1.1. Curriculumul disciplinar este analizat holistic şi, pentru
fiecare componentă, este identificată dimensiunea care vizează educaţia incluzivă.
1.2. Dimensiunea educaţie incluzivă din curriculumul disciplinar este utilizată corect la proiectarea didactică de lungă durată.

Indicatori de performanţă

Tabelul 21. Fişă de autoevaluare pentru cadrul didactic

Unităţi de
Competenţe
competenţă
Programarea 1. Analiza curriculuactivităţii de
mului disciplinar
învăţare

5 – nivel excelent.

Punctaj acordat
1 2 3 4 5

91

Evaluare

Activitatea
de predare/
învăţare
4.1. Sînt aplicate strategii educaţionale centrate pe elev, ţinîndu-se cont, totodată, de specificul dizabilităţii copilului cu
CES.
4.2. Sînt realizate secvenţe educaţionale axate pe individualizare şi diferenţiere.
4.3. În organizarea situaţiilor de învăţare sînt valorificate contexte reale, cu evidenţierea unor studii de caz specifice
persoanelor cu CES.
4.4. Strategiile didactice sînt structurate astfel încît să corespundă formării/dezvoltării de capacităţi/atitudini/competenţe tuturor elevilor, inclusiv şi celor cu CES.
4.5. Sînt identificate şi valorificate stilurile de învăţare ale elevilor.
4.6. Sînt identificate şi valorificate profilurile de inteligenţă ale
elevilor.

6. Selectarea modalităţilor de comunicare

6.1. Modalităţile de comunicare identificate sînt adecvate situaţiilor concrete.
6.2. Modalităţile de comunicare sînt alese în corespundere cu
particularităţile de vîrstă ale elevilor, avîndu-se în vedere
şi problemele copiilor cu CES.
6.3. Modalităţile de comunicare selectate favorizează învăţarea activă, colaborarea şi interacţiunea între toţi elevii din clasă.

5. Aplicarea instrumen- 5.1. Tehnicile de evaluare aplicate sînt relevante pentru obiectivele activităţii, inclusiv pentru obiectivele activităţii cu
telor de evaluare
copiii cu CES.
5.2. Sînt utilizate tehnici de evaluare preponderent axate pe
evaluarea procesului.
5.3. Evaluarea produselor elevilor se realizează în baza matricei de evaluare.

4. Organizarea
activităţii
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Comportament social

Socializarea
elevilor

11. Asigurarea cunoaşterii, înţelegerii şi a
însuşirii regulilor şi
a normelor sociale

11.1. Regulile şi normele de convieţuire în societate sînt prezentate şi explicate conform particularităţilor de vîrstă ale
copiilor.
11.2. Regulile stabilite în şcoală sînt elaborate şi analizate împreună cu toţi elevii.

10. Medierea procesului 10.1. Modelele sociale oferite sînt conforme/relevante pentru
sistemul de valori ale societăţii.
de interiorizare a
sistemului de valori 10.2. Situaţiile din familie şi din societate, caracterizate prin intermediul acestor modele, sînt valorizate pentru crearea
ale societăţii
unui sistem de valori propriu tuturor elevilor.

9. Stabilirea climatului 9.1. În clasă este creată o ambianţă de încredere, corectitudipsihologic în clasă
ne, susţinere şi respect reciproc între toţi elevii.
9.2. Profesorul oferă modele de conduită exemplară prin propriul comportament.
9.3. Comportamentele inadecvate ale elevilor, conflictele sînt
stopate şi mediate cu promtitudine.

Mediul fizic 8. Stabilirea unui mediu 8.1. Spaţiul de lucru este amenajat în conformitate cu cerinţele sanitar–igienice şi în corespundere cu dizabilitatea
al cadrului de
în corespundere cu
copilului cu CES.
învăţare
cerinţele normative
în care elevii se simt 8.2. Toţi elevii sînt încurajaţi să participe la organizarea şi
amenajarea spaţiului de lucru/cadrului de învăţare.
în siguranţă

Managementul clasei

Mediul
psihologic

Comunicarea 7. Utilizarea feed-back- 7.1. Receptarea corectă a mesajului transmis este verificată prin
reacţia tuturor elevilor în diferite situaţii educaţionale.
ului în comunicare
cadru didactic
7.2. Deficienţele constatate în procesul comunicării sînt re– elev
mediate.

Comunicare
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Dezvoltare
profesională

Formarea
continuă
a cadrului
didactic

13.1. Necesarul de autoinstruire se constată pe baza autoevaluării, evaluării reciproce, în temeiul recomandărilor oferite
în urma asistărilor la activităţi.
13.2. Necesarul de autoinstruire este identificat luîndu-se în
considerare noutăţile care apar în domeniul specialităţii
şi didacticii disciplinei, dar şi cu referire la educaţia incluzivă.
14.1. Selectează surse de specialitate relevante.
14.2. Planul de studiu individual este elaborat astfel încît să
acopere nevoile personale de dezvoltare profesională, inclusiv din domeniul incluziunii.
14.3. Cunoştinţele dobîndite prin studiu individual sînt integrate în sistemul de cunoştinţe existent.

13. Identificarea nevoilor proprii
de dezvoltare
profesională

14. Dezvoltarea
cunoştinţelor proprii

15.1. Capacităţile/competenţele sînt exersate pentru atingerea
15. Dezvoltarea
unor parametri de funcţionalitate adecvaţi unui mediu
capacităţior/
incluziv.
competenţelor pro15.2. Capacităţile/competenţele formate/dezvoltate se regăsesc
prii
într-un stil de muncă îmbunătăţit.

12.1. Comportamentele elevilor sînt evaluate din perspectiva
cerinţelor pentru promovarea în familie, şcoală, societate
a unui mediu incluziv.
12.2. Toţi elevii sînt motivaţi pentru comportamente corecte
prin aplicarea obiectivă a sancţiunilor şi a recompenselor.
12.3. Corectarea comportamentelor inadecvate se realizează
prin măsuri aplicate consecvent.

12. Promovarea unui
comportament decent

INFO

4.2. Modalităţi de valorificare a educaţiei incluzive în Proiectul de dezvoltare
a şcolii
O instituţie de învăţămînt care îşi propune să promoveze educaţia incluzivă va infuziona dimensiunea respectivă în Proiectul de dezvoltare a şcolii, care schiţează un drum de
parcurs de la “ceea ce este” în instituţie la ceea “ce trebuie să fie” , adică unde se doreşte a
se ajunge.
Sînt şase etape de parcurs în elaborarea Proiectului de dezvoltare a şcolii (Iosifescu,
2001):
1. A stabili diagnoza/analiza situaţiei prezente (mediul intern şi cel extern al unităţii
şcolare).
2. A redacta viziunea şcolii.
3. A redacta misiunea şcolii (unde se doreşte a se ajunge).
4. A elabora ţintele strategice (scopuri generale).
5. A stabili opţiunile strategice (căi de acţiune).
6. A elabora programele (realizate prin activităţi concrete).
Componenta strategică a Proiectului de dezvoltare a şcolii este elaborată pentru o
perioadă de trei–cinci ani şi prezintă viziunea, misiunea, ţintele şi opţiunile strategice.
Componenta operaţională este proiectată pentru un an de învăţămînt şi include programele, activităţile şi acţiunile concrete prin care se realizează obiectivele strategice şi se
atinge misiunea.
De dimensiunea Educaţie incluzivă se ţine cont la elaborarea fiecărei etape a Proiectului de dezvolatre a şcolii.
SUGESTII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
Cum putem valoriza educaţia incluzivă la fiecare etapă
a Proiectului de dezvoltare a şcolii?
Diagnoza/analiza situaţiei prezente (mediul intern şi cel extern al unităţii şcolare din
perspectiva educaţiei incluzive) se va realiza aplicînd metodele: Analiza SWOT şi Analiza
PESTE.
Cum aplicăm Analiza SWOT?
În cadrul Analizei SWOT punctele tari şi cele slabe vor face referinţă la mediul intern
al unităţii şcolare, iar oportunităţile şi riscurile – la cel extern. Oportunităţile vor reliefa
aspectele pozitive din comunitate care pot fi valorificate în scopul implementării cu succes
a educaţiei incliuzive în cadrul procesului educaţional. Riscurile vor scoate în evidenţă
aspectele negative externe care pot influenţa nefast sau bloca promovarea incluziunii.
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Totodată, este important ca, după ce a fost completată diagrama SWOT, să se identifice
anumite modalităţi de transformare a punctelor slabe în puncte tari şi de înlăturare, pe cît
e posibil, a riscurilor.
Tabelele de mai jos vizează o posibilă diagnoză a mediului extern şi a celui intern,
realizat prin Analiza SWOT.
Tabelul 22. Analiză SWOT (coordonata Oportunităţi – Riscuri: diagnoza mediului extern).
OPORTUNITĂŢI
RISCURI
• cadrul legislativ elaborat cu privire la • problemele economice ale familiilor
educaţia incluzivă;
din care provin copiii cu CES;
• colaborare eficientă cu asistentul social • indiferenţă şi întoleranţă manifestapentru rezolvarea problemelor cu care te faţă de copiii cu CES şi familiile
C
se confruntă copiii cu CES din comuni- acestora de către mai mulţi membri
O
tate;
ai comunităţii;
M
• disponibilitate din partea unor parte- • situaţie incertă privind angajarea de
U
neri locali (agenţi economici, biserica, către APL a coordonatorului centrului
N
biblioteca, centrul medical) de a acorda de resurse pentru educaţie incluzivă;
I
sprijin şcolii pentru implementarea edu- • insuficienţa resurselor financiare
T
caţiei incluzive;
pentru realizarea unor lucrări de
A
• stabilirea unor relaţii de colaborare cu adaptare a mediului fizic pentru coT
centrul comunitar;
piii cu CES;
E
• oferta proiectului „Acces egal la educaţie”; • lipsa de interes al sponsorilor, al agenA
• manifestarea interesului de către mass- ţilor economici locali în susţinerea
media pentru elucidarea experienţei activităţilor educaţionale inclusiv a
şcolii în promovarea educaţiei incluzive
celor cu partciparea copiilor cu CES
• etc.
•  etc.
Tabelul 23. Analiză SWOT (coordonata Puncle forte – Puncte slabe: diagnoza mediului
intern)
PUNCTE FORTE
PUNCTE SLABE
I • convingerea majorităţii cadrelor didac- • unii profesori din instituţie nu acN
tice de a se implica activ în implemen- ceptă că copiii cu CES să studieze în
S
tarea educaţiei incluzive în instituţie;
şcoala din comunitate;
T
•
colaborare
eficientă
cu
specialistul
SAP;
•
neconştientizarea din partea unor caI
•
oferta
educaţională
a
şcolii
se
raporteadre didactice a rolului şi a obligaţiuT
U
ză la nevoile elevilor cu CES;
nilor CDS, a coordonatorului CREI;
Ţ • cadrele didactice beneficiază de stagii • materiale didactice insuficiente pe
I
de formare în domeniul educaţiei in- tema incluziunii;
A
cluzive
• alocaţii financiare insuficiente pentru
•  copiii
cu
CES
sînt
asistaţi
de
către
CDS;
adaptarea mediului fizic la nevoile
Ş
C • colaborare eficientă cu familiile copii- copiilor cu CES (rampă, mobilier în
O
lor cu CES;
clasă)
L • şcoala dispune de CREI
• etc.
A
R • etc.
Ă
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Analiza SWOT va orienta elaborarea strategiei, a programelor din cadrul Proiectului
de dezvoltare a şcolii, luîndu-se în calcul oportunităţile din comunitate care trebuie valorificate, dar şi riscurile de evitat.
Cum aplicăm Analiza PESTE?
Analiza PESTE reprezintă analiza contextului Politic, Economic, Social şi Tehnologic, la
care în ultimul timp s-a adăugat şi cel Ecologic, în care funcţionează instituţia de învăţămînt.
Tabelul ce urmează prezintă sugestii pentru caracterizarea domeniilor enunţate, raportate la dimensiunea Educaţie incluzivă şi un model de Analiza PESTE (adaptare după
Şcoala si comunitatea, 2008).
Tabelul 24. Analiza PESTE
DOMENIU
SUGESTII DE ANALIZĂ
POLITICUL (vizează politici- • politicile educaţionale şi generale de dezvoltare care prele educaţionale existente la ni- văd dimensiunea educaţie incluzivă la nivel local; în ce
vel local cu referire la educaţia măsură acestea corelează cu Proiectul de dezvoltare a
incluzivă, promovate de ad- şcolii şi facilitează realizarea ţintelor strategice;
ministraţia publică şi modul • existenţa şi altor instituţii care deţin puterea în comunitacum acestea pot influenţa dez- te şi cum acestea pot fi implicate în promovarea educaţiei
voltarea instituţiei şcolare)
incluzive în şcoală, în realizarea unor proiecte cu tematica educaţiei incluzive;
• persoanele cu autoritate şi influenţă din comunitate care
pot fi atrase şi modalitatea de implicare a acestora în realizarea scopurilor strategice ale instituţiei de învăţămînt
cu referire la educaţia incluzivă;
• etc.
ECONOMICUL (relevă re- • ramurile economice dezvoltate în comunitate şi, respecsursele economice existente tiv, resursele ce pot fi oferite şcolii în vederea dezvoltării
la nivelul local care pot fi va- educaţiei incliuzive;
lorificate pentru dezvoltarea • întreprinderile economice ce activează în comunitate şi
educaţiei incluzive în institu- modul de implicare a acestora în implementarea dimensiunii incluzive în instituţia şcolară;
ţia şcolară)
• ONG-urile cu profil economic ce implementează anumite
proiecte în comunitate şi cum pot fi atrase în calitate de
coparteneri pentru promovarea incluziunii educaţionale;
• etc.
SOCIALUL (presupune anali- • problema neangajării în cîmpul muncii a membrilor coza problemelor sociale din munităţii şi, în special, a familiilor copiilor cu CES;
comunitate şi modul în care • contravenţiile administrative şi infracţiunile săvîrşite în
acestea îşi lasă amprenta nega- comunitate, care au fost comise de membrii familiilor cotivă asupra educaţiei incluzive; piilor cu CES;
analiza situaţiei diferitelor ca- • nivelul de trai al membrilor comunităţii şi, în special, a
tegorii de cetăţeni din comuni- familiilor copiilor cu CES;
tate şi a modalităţii de contri- • etc.
buţie a acestora la promovarea
educaţiei incluzive în şcoală)
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TEHNOLOGICUL
vizează • accesul la Internet în comunitate şi numărul de familii,
nivelul de dezvoltare a tehno- inclusiv cele ale copiilor cu CES, ce dispun de computere
logiilor informaţionale şi de conectate la Internet;
comunicaţii din comunitate şi • existenţa unui post de radio local şi/sau televiziune prin
felul în care acestea pot faci- cablu şi numărul de familii ale copiilor cu CES ce benefilita realizarea unor programe ciază de acestea;
educaţionale vizînd incluziu- • programele de televiziune ce sînt recepţionate în comuninea)
tate şi care din ele promovează activ problematica incluziunii
• etc.
• existenţa în comunitate a unor întreprinderi economice
ECOLOGICUL (se referă la
modul în care anumite acti- care poluează mediul, influenţînd astfel negativ asupra
vităţi/acţiuni care au loc în stării de sănătate a populaţiei;
comunitate pot afecta mediul • zonele de risc ecologic (gunoişti neautorizate, bazine acînconjurător şi, implicit, pot vatice murdare etc.);
periclita buna desfăşurare a • starea apelor din fîntînile şi izvoarele din localitate şi felul
procesului educaţional)
cum acţionează asupra sănătăţii localnicilor
• etc.

Cum elaborăm viziunea şcolii?
Viziunea unei şcoli reprezintă imaginea ideală a acesteia privită în viitor, care conturează o posibilă dezvoltare a instituţiei. Viziunea solicită manifestarea unei gîndiri dinamice şi prospective, care să evalueze pe termen lung şansele de dezvoltare a instituţiei de
învăţămînt. Viziunea şcolii trebuie formulată în aşa mod încît să dea posibilitate întregii
comunităţi educaţionale să contribuie la transpunerea acesteia în fapt.
Ţinîndu-se cont de caracteristicile şcolii incluzive, în viziune pot figura afirmaţii de
felul:
„Şcoala noastră are capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă
pentru toţi copiii din comunitate şi de a asigura progresul tuturor elevilor; şcoala noastră
interacţionează cu familiile tuturor copiilor şi cu comunitatea în vederea edificării unei
instituţii incluzive capabilă să creeze un mediu favorabil, pentru ca toţi elevii să-şi dezvolte maximumul posibil de competenţe”.
Cum elaborăm misiunea şcolii?
Misiunea exprimă succint semnificaţia existenţei instituţiei, motivul fundamental pentru care organizaţia activează. Misiunea instituţiei, din perspectiva educaţiei incluzive,
indică scopurile pe această coordonată şi exprimă valorile promovate, intenţiile fundamentale vizînd educaţia incluzivă. Această secvenţă a proiectului de dezvoltare a şcolii ar
putea include următoarele deziderate, raportate la incluziune:
„Şcoala noastră îşi propune să promoveze un învăţămînt incluziv deschis şi flexibil
capabil:
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• să ofere tuturor copiilor din comunitate şanse egale de dezvoltare personală;
• să creeze un mediu favorabil desfăşurării procesului educaţional, astfel încît toţi
elevii să dorească să frecventeze şcoala;
• să motiveze cadrele didactice de a pune în valoare calităţile personale ale fiecărui
elev în parte;
• să relaţioneze eficient cu părinţii în vederea asigurării şi susţinerii condiţiilor de
dezvoltare a fiecărui elev
• etc.”
Cum elaborăm ţintele strategice şi opţiunile strategice?
Ţintele strategice sînt intenţiile majore care se vor realiza prin Proiectul de dezvoltare a
şcolii şi prin care se va realiza misiunea. Opţiunile strategice vizează căile de acţiune pentru realizarea ţintelor strategice şi vor fi selectate pornind de la cinci domenii funcţionale:
curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare, managementul şcolii.
Tabelul de mai jos prezintă o modalitate de realizare a ţintei strategice referitoare la
dezvoltarea educaţiei incluzive în instituţie, reflectată în cele cinci domenii funcţionale
enunţate mai sus.
Tabelul 25. Realizarea ţintei strategice Organizarea activităţilor didactice pornind de la
principiile care stau la baza educaţiei incluzive
Resurse
materiale şi
financiare
Organizarea Proiectarea/ Desfăşurarea Efectuarea
activităţilor
desfăşuraea
programelor lucrărilor pe
didactice
activităţilor
de formare
dimensiunea
pornind de
didactice cu
pentru cadre- ergonomică,
la principiile elevii în baza le didactice
în vederea
care stau la
curriculumu- cu tematica
creării condiţibaza educaţiei lui general la educaţiei in- ilor favorabile
incluzive
discipline, a
cluzive
de învăţare
curriculumupentru copiii
lui adaptat/
cu CES
modificat
Ţinta
strategică

Curriculum

Resurse
umane

Relaţii
comunitare

Managementul
şcolii

Organizarea
în parteneriat
cu actorii comunitari, cu
părinţii a unor
activităţi/proiecte în şcoală
şi în comunitate pentru
promovarea
educaţiei incluzive

Promovarea
unui management democratic şi transparent pentru
implementarea
eficientă a dimensiunilor
educaţiei incluzive

Cum elaborăm programele?
Programele reprezintă blocuri de activităţi coerente care, fiind desfăşurate, conduc la
realizarea ţintelor strategice pe baza opţiunilor strategice. Este important ca programele
să fie operaţionalizate, stabilindu-se: obiectivele, termenele de realizare, responsabilii, indicatorii de performanţă. Proiectul de dezvoltare a şcolii va include mai multe programe,
inclusiv programul cu denumirea Dezvoltarea educaţiei incluzive.
Tabelul ce urmează prezintă o secvenţă din acest program, care poate fi adaptat, completat în funcţie de nevoile instituţiei.
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Tabelul 26. Programul Dezvoltarea educaţiei incluzive (secvenţă)
Obiective
Termene
Responsabili
Indicatori
1. Asigurarea creşterii
De două ori în se- Managerul insti4 seminare metodologiprofesionale a colec- mestru
tuţiei
ce desfăşurate.
tivului didactic prin
Coordonatorul
Majoritatea cadrelor
desfăşurarea seminaCMI
didactice dispuse să
relor metodologice
promoveze educaţia incu tematica educaţiei
cluzivă în instituţie
incluzive
august
CMI
Baza de date privind
2. Evaluarea psihopecopiii cu CES.
dagogică iniţială a
Fişe de evaluare psihoelevilor în vederea
pedagogică a copiilor
stabilirii copiilor cu
CES
cu CES
3. Elaborarea PEI în
august
Echipele constitu- PEI elaborate
baza recomandărilor
ite pentru elaboraSAP
rea PEI
4. Implementarea PEI, Permanent, conCadrul didactic de Proiecte didactice elaa curriculumului in- form orarului
sprijin, coordona- borate/implementate
dividualizat în cadrul
torul CREI
în baza curriculumului
activităţilor educaţioCadrele didactice adaptat/modificat.
nale.
Registrul CDS.
Registrul coordonatorului CREI
5. Reevaluarea copiilor O dată în semestru CMI
cu CES în scopul
stabilirii schimbărilor
produse
6. Reevaluarea PEI, în O dată în semestru Echipele PEI
baza datelor obţinute
în urma reevaluării
psihopedagogice a
copiilor cu CES

Fişe de reevaluare a
copiilor cu CES completate
PEI reevaluate

Proiectul de dezvoltare a şcolii trebuie să fie rezultatul unui efort de echipă. Proiectul
este expresia unei analize, a unei gîndiri şi decizii colective. Implicarea comunităţii educaţionale a şcolii (direct sau tangenţial) în procesul de planificare va contribui la înţelegerea
şi interiorizarea de către personalul instituţiei, elevi, părinţi a scopului şi a obiectivelor
care trebuie să le realizeze şcoala pentru a deveni incluzivă.
Ca implicarea comunităţii educaţionale să fie cu adevărat utilă, aceasta are nevoie de o
pregătire temeinică, din punct de vedere teoretic şi praxiologic, în tematicile care vizează
caracteristicile unei şcoli incluzive şi modalităţile de valorizare a educaţiei incluzive în
proiectul de dezvoltare a şcolii. Prezentăm proiectul unui seminar metodologic, structurat
în trei sesiuni, care, fiind aplicat în instituţia de învăţămînt, poate contribui la formarea
comunităţii educaţionale a şcolii cu tematica sus-menţionată.
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Seminar metodologic: Şcoala incluzivă – o şcoală pentru toţi,
o şcoală pentru fiecare
Scopul seminarului: sensibilizarea/formarea personalului şcolii, elevilor, părinţilor
(membri ai echipei de elaborare a Proiectului de dezvoltare a şcolii) pentru dezvoltarea
educaţiei incluzive în instituţia şcolară
Obiectivele seminarului:
- Stabilirea caracteristicilor unei şcoli incluzive.
- Determinarea barierelor în edificarea unei şcoli incluzive.
- Identificarea soluţiilor pentru transformarea şcolii în una incluzivă.
- Analiza/perfecţionarea proiectului de dezvolatre a şcolii pe coordonata educaţie
incluzivă.
În cadrul seminarului se vor organiza 3 sesiuni:
Sesiunea I. Dimensiuni ale incliziunii educaţionale în instituţia de învăţămînt
Sesiunea a II-a – a III-a. Proiectul de dezvoltare a şcolii raportat la coordonata educaţie incluzivă

100

Demers acţional
SESIUNEA I
Nr.
crt.
1.

2.

Cadrul
ERRE
EVOCARE

Paşi acţionali

Strategii

Fotolimbaj
Participanţilor li se propune
Scriere liberă
să vizioneze secvenţe video sau
să privească poze care reflectă diverse activităţi/acţiuni desfăşurate
în cadrul proiectului Acces egal la
educaţie.
• Sarcină de activitate: Vizionaţi secvenţele video/pozele
prezentate, după care realizaţi
o scriere liberă cu tema: Este
G/P/P
şcoala mea incluzivă?
Prezentări. (În timpul prezentării moderatorul va nota pe o coală de hîrtie idei relevante pentru
definirea şcolii incluzive.)

Variantă:
Participanţii lucrează individual, apoi în perechi.
• Sarcină de activitate: enumeraţi cîteva acţiuni, activităţi
desfăşurate în şcoală care să
corespundă politicii de incluziune educaţională/caracteristicilor unei şcoli incluzive.
Prezentări.
REALIZAREA
Participanţii lucrează în gruSENSULUI cu puri a cîte trei persoane.
elemente de
Participanţii primesc materiaREFLECŢIE lul Dimensiuni ale incluziunii (din
prezentul ghid).
• Sarcină de activitate: Repartizaţi materialul Dimensiunile
incluziunii, astfel încît fiecare
membru al grupului să studieze una din dimensiuni. Lecturaţi individual textul. Raportaţi indicatorii la şcoala Dvs.
şi stabiliţi în ce măsură aceştia
sînt caracteristici instituţiei.
Prezentaţi, în cadrul grupului,
rezultatul activităţii.
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Studiu
individual
Instruire
reciprocă

Materiale
Ghidul dat
Materiale video

Ghidul

3.

4.

REFLECŢIE

EXTINDERE

Participanţii sînt organizaţi Proiectare
în trei grupuri, fiecare urmînd să
lucreze cu una din dimensiunile
incluziunii.
• Sarcină de activitate: elaboraţi Tehnica „6
lista cu indicatorii care credeţi că De ce?”
nu sînt caracteristici instituţiei
sau sînt caracteristici într-o măsură mică. Identificaţi posibilele
cauze şi proiectaţi posibilele acţiuni, activităţi de ameliorare.
Prezentări.
• Sarcină de activitate: Răspundeţi, prin tehnica „6 De ce?” la
întrebarea De ce şcoala noastră
trebuie să fie incluzivă?
Prezentări.
• Sarcină pentru extindere: implementarea în şcoală a actiunilor/activităţilor proiectate

Coli de hîrtie
A4
Marker

SESIUNEA a II-a – a III-a
Nr.
crt.
1.

2.

Cadrul
ERRE
EVOCARE

Paşi acţionali

Strategii

Participanţii sînt organizaţi în Asalt de idei
grupuri.
• Sarcină de activitate: Enumeraţi documentele de politică
educaţională din cadrul instituţiei în care este/trebuie să fie
proiectată dimensiunea educaţie
incluzivă.
Prezentări.
• Sarcină de activitate: Examinaţi componentele proiectului
de dezvoltare a şcolii.
Bifaţi secvenţele care se referă la
educaţia incluzivă.
Prezentări
REALIZAREA • Sarcină de activitate: Studiaţi, Lucru cu
SENSULUI
în grup, materialul din prezen- textul
tul ghid cu privire la valorizarea
educaţiei incluzive în Proiectul
de dezvoltare a şcolii.
Selectaţi sugestiile care consideraţi că vă pot ajuta la perfecţionarea proiectului de dezvoltare a
instituţiei din perspectiva educaţiei
incluzive.
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Materiale
Coală de hîrtie
A4
Marker

Ghidul dat

3.

REFLECŢIE

4.

EXTINDERE

Sarcină de activitate: aplicaţi Proiectare
sugestiile selectate pentru perfecţionarea proiectului de dezvoltare a şcolii.
Prezentări.
NB! Realizarea acestei sarcini
necesită un volum mai mare de
timp, de aceea poate continua pe
parcursul a unei sau a două sesiuni
(în funcţie de redactările care urmează să fie operate).
• Sarcină pentru extindere:
implementarea eficientă a
Proiectului de dezvoltare a
şcolii.
•

Proiectul de
dezvoltare a
şcolii

APLICAŢII
1. Reflectaţi asupra mottoului capitolului. Ce tangenţă are cu genericul capitolului?
2. Elaboraţi un instrument de autoevaluare conform paşilor propuşi în ghid şi aplicaţi-l.
În baza rezultatelor obţinute, stabiliţi punctele forte şi cele slabe din instituţie cu referire la incluziunea educaţională. Ce soluţii propuneţi pentru diminuarea/lichidarea
punctelor slabe?
3. Examinaţi Fişa de autoevaluare pentru cadrul didactic (tabelul 17). Efectuaţi un exerciţiu de autoevaluare şi, în baza rezultatelor, stabiliţi-vă nevoile de dezvoltare profesională în domeniul educaţiei incluzive.
4. Efectuaţi o evaluare a Proiectului de dezvoltare a şcolii din perspectiva prezenţei în
fiecare din componentele acestuia a dimensiunii educaţie incluzivă. La ce concluzie aţi
ajuns?
5. Aplicaţi metoda Analiza PESTE şi stabiliţi aspectele pozitive şi problemele din comunitate raportate la educaţia incluzivă. Stabiliţi cîteva modalităţi de valorificare a resurselor comunităţii pentru dezvoltarea educaţiei incluzive în instituţie.
6. Proiectaţi un posibil program Dezvoltarea educaţiei incluzive pentru Proiectul de dezvoltare a şcolii Dvs. respectînd algoritmul: obiective, termene, responsabili, indicatori
de performanţă.
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ANEXE

ANEXA nr. 1

Metodologia aplicată de către KHSIMA pentru incluziunea
educaţională a copiilor cu CES
(inclusiv cu dizabilităţi mintale) în cadrul proiectului
„Acces egal la educaţie” (Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”)
PRELIMINARII
Prezenta metodologie reflectă obiectivul de bază al proiectului: de a implementa un program-pilot de sporire a accesului egal la educaţie a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din
15 localităţi din Republica Moldova prin:
• dezvoltarea unui program-pilot pentru incluziunea educaţională a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi mintale, din comunităţile partenere;
• dezvoltarea unui mediu favorabil de susţinere pentru incluziunea copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi mintale, la nivel de comunitate şi de instituţie de învăţămînt;
• încurajarea unui aviz nediscriminatoriu al membrilor comunităţii privind copiii cu
cerinţe educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi mintale, înscrişi în instituţiile de
învăţămînt generale;
• instruirea cadrelor didactice din aceste şcoli-pilot în domeniul educaţiei incluzive;
• adaptarea mediului fizic din şcoală la necesităţile educaţionale ale copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi mintale;
• elaborarea Regulamentului-cadru şi a Standardelor de funcţionare a unităţii de învăţămînt general incluzive.
Procesul de incluziune educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv cu
dizabilităţi mintale, se realizează conform următoarelor etape:
I. Dezvoltarea cadrului normativ de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămînt
general incluzive ca suport acordat Ministerului Educaţiei pentru asigurarea accesului la
educaţie de calitate a copiilor cu cerinţe educaționale speciale:
1.1. Elaborarea Regulamentului-cadru şi a Standardelor de funcţionare a unităţii de învăţămînt general incluzive.
1.2. Pilotarea şi promovarea Regulamentului-cadru şi a Standardelor de funcţionare a unităţii de învăţămînt general incluzive.
II. Promovarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES (inclusiv cu dizabilităţi mintale)
la nivel de raioane şi de comunităţi partenere. Această etapă presupune realizarea unor
serii de activităţi în vederea implicării mai active a Administraţiilor Publice Locale, administraţiilor şcolilor, ONG-urilor locale în susţinerea incluziunii în şcoli şi în grădiniţe a
copiilor cu CES (inclusiv dizabilităţi mintale):
2.1. Informarea şi sensibilizarea reprezentanţilor Consiliului Raional, ai DGÎTS, instituţiilor educaţionale, APL etc. privind procesul de incluziune educaţională a copiilor cu
CES (inclusiv cu dizabilităţi mintale).
2.2. Constituirea relaţiilor de parteneriat prin semnarea Memorandumului de colaborare
dintre KHSIMA și DGÎTS a CR, administraţiile şcolilor, APL, AO/ONG și PE „Pas
cu pas” pentru incluziunea copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi mintale, la nivel de
comunitate/raion şi stabilirea de comun acord a responsabilităţilor părţilor implicate
în proces.
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III. Identificarea şi evaluarea necesităţilor de suport pentru realizarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi mintale. Această etapă presupune realizarea
unei serii de activităţi menite să contribuie semnificativ la cunoaşterea gradului de deschidere şi a necesităţilor instituţiei educaţionale, a particularităţilor individuale ale copiilor
cu CES şi, totodată, a nevoilor relevante pentru asigurarea incluziunii educaţionale:
3.1. Evaluarea gradului de deschidere a unităţii de învăţămînt privind incluziunea
educaţională a copiilor cu CES. În acest sens vor fi aplicate următoarele instrumente
de evaluare: cerere, CV şcolii, chestionare de evaluare a gradului de deschidere a cadrelor didactice privind incluziunea educaţională a copiilor cu CES. Obiectivul acestor activităţi este identificarea necesităţilor unităţii de învăţămînt privind implementarea educaţiei incluzive şi dezvoltarea unui mediu favorabil de susţinere a incluziunii
copiilor cu CES la nivel de instituţie de învăţămînt şi de comunitate.
3.2. Identificarea copiilor cu CES din comunitate şi din şcoală. În baza unor criterii
stabilite, şi, în colaborare cu asistentul social comunitar şi administraţia şcolii, se va
elabora o listă a copiilor cu CES din comunitate şi şcoală care întîmpină dificultăţi în
procesul educaţional. Obiectivul acestor activităţi este de a identifica copiii cu CES
din comunitate şi din şcoală în vederea evaluării necesităţilor de suport pentru incluziunea educaţională.
3.3. Constituirea şi formarea Echipei Multidisciplinare Intraşcolare la nivelul unităţii
de învăţămînt prin aprobarea la Consiliul profesoral şi emiterea ordinului de validare de către directorul instituţiei. Totodată, realizarea instruirii membrilor Echipei
Multidisciplinare Intraşcolare în corespundere cu rolul şi responsabilităţile lor în cadrul şcolii şi efectuarea unei vizite de studiu a reprezentanţilor echipei intraşcolare,
reprezentanţilor APL într-o şcoală cu practici incluzive. Obiectivul acestor activităţi
este pregătirea Echipei Multidisciplinare Intraşcolare în corespundere cu rolul şi responsabilităţile ei în cadrul şcolii (modalităţile de identificare şi evaluare a copiilor cu
CES, elaborarea recomandărilor privind modalităţile de suport şi elaborarea Planului
Educaţional Individualizat etc.).
3.4. Evaluarea mediului educaţional în familie al copiilor cu CES de către Echipa Multidisciplinară Intraşcolară (în colaborare cu asistentul social comunitar ca membru al
Echipei Multidisciplinare Intraşcolare). Instrumentul de evaluare folosit este un chestionar elaborat în acest scop. Obiectivul acestor activităţi este identificarea copiilor cu
CES din comunitate şi din şcoală şi evaluarea primară a necesităţilor de suport pentru
realizarea incluziunii educaţionale în instituţiile de învăţămînt din comunitate.
3.5. Evaluarea necesităţilor de suport pentru realizarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi mintale, presupune evaluarea multidisciplinară
(cu acordul părintelui) de către Echipa Multidisciplinară Intraşcolară, în parteneriat
cu specialiştii contractaţi, a copiilor cu CES, în colaborare cu asistentul social comunitar şi cu reprezentanţii Serviciului de Asistență Psihopedagogică. Totodată, Echipa
Multidisciplinară Intraşcolară va elabora, în parteneriat cu specialiştii contractaţi, recomandările privind necesităţile de suport în procesul educaţional a copiilor cu CES.
Rezultatele evaluării sînt colectate în: ancheta socială, fişa psihopedagogică şi fişa medicală. Obiectivul acestor activităţi este identificarea necesităţilor de suport pentru
realizarea incluziunii educaţionale a copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi mintale,
şi identificarea necesităţii de elaborare a unui plan educaţional individualizat, a adaptărilor/modificărilor curriculare.
3.6. Elaborarea PEI-urilor presupune ca procesul de elaborare şi implementare a PEIurilor să demareze printr-un atelier pentru Echipa Multidisciplinară Intraşcolară
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privind PEI, susţinut de un specialist contractat, în colaborare cu membrii echipei
Multidisciplinare Intraşcolare. De asemenea se vor analiza informaţiile obţinute în
baza evaluării multidisciplinare (fişa psihopedagogică, socială, medicală) şi, în parteneriat cu specialistul contractat, se vor elabora PEI. Curriculumul individualizat pentru fiecare disciplină va fi elaborat de învăţătorul de la clasă/profesorul la disciplină în
colaborare cu specialiştii Echipei Multidisciplinare Intrașcolare. Totodată, specialistul
contractat va acorda asistenţă echipei intraşcolare în elaborarea, implementarea şi revizuirea PEI-urilor, monitorizarea implementării PEI-urilor şi evaluarea progresului
copiilor cu CES.
IV. Pregătirea mediului favorabil pentru incluziunea educaţională a copiilor cu CES (inclusiv dizabilităţi mintale). Această etapă presupune realizarea unor serii de activităţi
menite să asigure prezenţa unui mediu favorabil incluziunii educaţionale reieşind din necesităţile copiilor cu CES. Astfel, la acest compartiment se realizează cea mai importantă
serie de activităţi grupate pe 3 nivele de bază:
4.1. La nivel familial:
a) Stabilirea unui parteneriat dintre membrii Echipei Multidisciplinare Intraşcolare şi
părinţi/reprezentantul legal al copilului cu CES prin informarea permanentă şi obţinerea acordului acestora pentru fiecare etapă a procesului de incluziune educaţională
a copilului cu CES.
b) Acordarea de asistenţă psihopedagogică de către specialiştii echipei intraşcolare în
vederea creării unui mediu favorabil educaţional pentru copilul cu CES.
c) Acordarea de asistenţă legală, în colaborare cu asistentul social comunitar şi cu sprijinul APL, în elaborarea şi perfectarea actelor legale şi acordarea unui suport, în caz
de necesitate, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi amenajarea unui spaţiu individual pentru instruirea şi realizarea activităţilor educaţionale.
4.2. La nivel şcolar:
a) Pregătirea cadrelor didactice pentru implementarea educaţiei incluzive. Această
activitate este desfăşurată de către partenerii proiectului „Acces egal la educaţie” - PE
„Pas cu Pas” printr-un ciclu de training-uri în domeniul educaţiei incluzive. Obiectivul acestor activităţi este dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice în organizarea
procesului educaţional din perspectiva incluziunii educaţionale a copiilor cu CES,
inclusiv dizabilităţi mintale, totodată, dezvoltarea la nivelul clasei şi a unităţii de învăţămînt a mediului educaţional incluziv.
b) Angajarea şi formarea cadrului didactic de sprijin presupune elaborarea în parteneriat cu APL a termenilor de referinţă pentru angajarea cadrului didactic de sprijin,
oferirea de suport APL în organizarea unui concurs de angajare pentru funcţia de cadru didactic de sprijin şi realizarea instruirii cadrului didactic de sprijin privind rolul
şi atribuţiile sale în procesul de incluziune educaţională a copiilor cu CES. Obiectivul
acestor activităţi este formarea cadrului didactic de sprijin în acordarea de suport
copiilor cu CES.
4.3. La nivel comunitar:
a) Sensibilizarea şi informarea membrilor comunităţii, părinţilor şi a colegilor de
clasă. Sensibilizarea membrilor comunităţii, părinţilor, colegilor de clasă ai copiilor
cu CES faţă de incluziunea educaţională a copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi
mintale, prin efectuarea seminarelor de sensibilizare şi de informare privind incluziunea copiilor cu CES cu implicarea părinţilor, reprezentanţilor comunităţii, APL, ai
colegilor de clasă. Obiectivul acestor seminare este de a forma/dezvolta un aviz nediscriminatoriu faţă de incluziunea în unităţile de învăţămînt/educaţionale și, respectiv,
în comunitate a copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi mintale.
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b) Crearea şi dezvoltarea Centrului de Resurse pentru Educaţie Incluzivă/CREI.
Această activitate presupune acordarea de suport APL, administraţiei şcolii în elaborarea propunerii de proiect privind necesitatea creării Centrelor de Resurse pentru
Educaţie Incluzivă. Totodată, se va amenaja spaţiul pentru CREI cu mobilier, calculator, literatură, echipament etc., conform necesităţilor copiilor cu CES din comunitate
care frecventează acest centru. De asemenea se acordă suport APL în organizarea
concursului de angajare a coordonatorului CREI și realizarea instruirii coordonatorului privind rolul și responsabilitățile sale în procesul de incluziune educațională ale
copiilor cu CES, dezvoltarea serviciilor acordate de centru. Obiectivul acestor activităţi este dezvoltarea capacităţilor APL în crearea şi dezvoltarea Centrului de Resurse
pentru Educaţie Incluzivă în comunitate.
V. Monitorizarea procesului de incluziune educaţională a copiilor cu CES (inclusiv dizabilităţi mintale). Monitorizarea şi evaluarea procesului de incluziune educațională a copiilor cu CES în şcolile-pilot se efectuează de comun acord cu DGÎTS raionale. Această
etapă presupune realizarea unor serii de activităţi menite să contribuie la dezvoltarea capacităţilor de evaluare a necesităţilor de suport pentru asigurarea incluziunii educaţionale, a
PEI elaborate în raport cu progresul individual al fiecărui copil. De asemenea se vor realiza
activităţi de evaluare/autoevaluare a şcolii în baza standardelor şcolii incluzive, de trasare a
noi obiective sau de a face modificări la diferite etape ale procesului de incluziune educaţională a copiilor cu CES.

Regulamentul-cadru
al Instituţiei de Învăţămînt General Incluzive
CAPITOLUL I
NOȚIUNI GENERALE

ANEXA nr. 2
PROIECT

Art.1. În prevederile prezentului regulament al instituţiei de învăţămînt general incluzive
sînt utilizate următoarele noţiuni:
a) standarde de funcţionare a unităţii de învăţămînt incluzive – norme obligatorii la nivel naţional, a căror aplicare garantează asigurarea unor nivele minime de calitate ale procesului
educativ incluziv, bazate pe principiile generale şi drepturile fundamentale ale copiilor,
pentru a facilita integrarea reuşită în societate şi asigurarea educaţiei şi a dezvoltării copiilor cu cerinţe educative speciale în unitatea de învăţămînt generală.
b) copil cu cerinţe educative speciale – copil în vîrstă de pînă la 18 ani, care datorită limitărilor
de ordin senzorial (auz, vedere), fizic/locomotoriu, mintal/de intelect, psihic şi de comportament etc. are nevoie de îngrijire şi suport special din partea familiei, comunităţii.
c) educaţie incluzivă – activitate de natură psihologo-pedagogică şi socială, proiectată pentru
formarea şi dezvoltarea personalităţii în vederea integrării sale în societate, realizată în cadrul procesului educaţional prin numeroase acţiuni organizate, care valorizează diferenţele
de ordin cultural, economic, religios, de ritm, de deficienţe, de tulburări ale învăţării şi ale
dezvoltării.
d) unitate de învățămînt general incluzivă – instituţie educaţională din învăţămîntul general
unde au acces toţi copiii unei comunităţi pentru o dezvoltare deplină a potenţialului, a
sentimentului de demnitate şi respect de sine, precum şi a beneficierii de libertăţile fundamentale ale diversităţii umane şi unde participarea personalului didactic la activităţile
educative se bazează pe un parteneriat activ între cadrele didactice, personalul specializat
şi părinţi.
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e) planul educaţional individualizat – reprezintă un cadru de organizare a intervenţiei specializate pentru copilul cu cerinţe educative speciale inclus într-un program general de
educaţie. Acest plan permite programarea şi coordonarea resurselor şi serviciilor de sprijin, asigurarea coerenţei şi complementarităţii intervenţiilor, fiind focalizat pe cerinţe individuale ale copilului integrat. Măsurile de asistenţă eficientă, individualizată sînt asigurate
în mediile care încurajează dezvoltarea academică şi socială, compatibilă cu obiectivele
integrării complete.
f) integrare/incluziune familială, comunitară şi socială – acţiuni specifice în vederea asigurării
accesului şi menţinerii copilului în familia sa biologică sau lărgită şi participarea copilului
la viaţa comunităţii de apartenenţă şi acceptarea lui de către comunitate de la egal la egal.
g) acomodare rezonabilă – modificarea sau ajustarea necesară şi corespunzătoare, fără a impune o povară exagerată, în cazul în care acestea sînt necesare pentru a garanta persoanelor cu dizabilităţi beneficierea de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi
exercitarea acestora în egală măsură cu ale altor cetăţeni.
h) design universal – designul produselor, mediilor, programelor şi al serviciilor pentru a fi
utilizate de către toţi copiii, în cea mai mare măsură posibilă, fără a fi necesară readaptarea acestora sau designul specializat. „Designul universal” nu exclude mijloacele tehnice
de asistenţă pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilităţi, atunci cînd acestea sînt
necesare.
CAPITOLUL II
DISPOZIŢII GENERALE

Art.2. Regulamentul-cadru al instituţiei de învăţămînt general incluzive, denumit în continuare regulament, cuprinde norme, reguli şi prevederi specifice referitoare la organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de învăţămînt general de stat şi particular pentru asigurarea accesului la educaţie de calitate al tuturor copiilor, inclusiv al acelor cu cerinţe educative speciale,
prin educaţie formală, nonformală şi prin servicii de sprijin.
Art.3. Prezentul regulament se bazează pe aplicarea prevederilor Legii învăţămîntului nr.
547-XIVdin 21.07.1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Regulamentul se discută la Consiliul profesoral, la care participă personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al instituţiei de învăţămînt, reprezentanţii elevilor şi ai părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, ai comunităţii şi se aprobă la Consiliul
de administrare cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale.
Art.5. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru tot personalul salariat al instituţiei de învăţămînt (personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic), pentru
elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Art.6. În incinta instituţiei de învăţămînt sînt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale,
care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar
şi a celui nedidactic.
Art.7. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 mai din anul calendaristic
următor.
(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a lecţiilor, a vacanţelor şi a
examenelor se stabilesc prin ordinul ministrului educaţiei.
(3) În situaţii de forţă majoră, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., lecţiile pot
fi suspendate pe o perioadă determinată, după caz:
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a) la nivelul instituţiei de învăţămînt, la cererea directorului, după consultarea şi cu
aprobarea Direcţiei Generale de Învăţămînt, Tineret şi Sport;
b) la nivelul raional/municipal, la cererea Direcţiei Generale de Învăţămînt, Tineret şi
Sport cu aprobarea Ministerului Educaţiei;
c) la nivel republican, prin ordinul ministrului educaţiei.
(4) Suspendarea lecţiilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
şcolare pînă la sfîrşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste măsuri se stabilesc
prin decizia directorului instituţiei de învăţămînt.
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂȚĂMÎNT GENERAL INCLUZIVE

Art.8. (1) Reţeaua instituţiilor de învăţămînt general incluzive de stat se aprobă, potrivit
prevederilor legislaţiei în vigoare.
(2) Instituţia este obligată să şcolarizeze, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare
aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a instituţiei de învăţămînt respective, inclusiv copiii cu cerinţe educative speciale, asigurînd incluziunea şcolară şi
socială a tuturor copiilor. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea
reprezentantului legal al copilului (părinţi, tutore (pînă la vîrsta de 14 ani a copilului),
curator (14–18 ani ai copilului), autoritatea tutelară (în cazuri excepţionale).
(3) Procesul educaţional se defăşoară în baza standardelor de funcţionare, standardelor
educaţionale, Curriculumului naţional, manualelor şi ghidurilor metodologice, aprobate de Ministerul Educaţiei.
(4) Toţi copiii, inclusiv cei cu cerinţe educative speciale, sînt înscrişi în clase generale din
instituţia de învăţămînt general incluzivă.
(5) Evaluarea/reevaluarea complexă a copiilor cu cerinţe educative speciale şi determinarea cerinţelor educative speciale se efectuează conform standardelor de evaluare a copilului, de structuri abilitate, constituite la nivel central şi local (raional/municipal) care
în comun cu Comisia internă şcolară elaborează un plan educaţional individualizat.
(6) Planul educaţional individualizat se realizează de către învăţătorul/profesorul de la disciplină şi specialiştii din serviciile de sprijin (cadru didactic de sprijin, psihopedagog
special, psiholog, logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupaţional etc.). Planul educaţional individualizat prevede adaptarea standardelor educaţionale şi a curriculumului în
funcţie de necesităţile copilului cu cerinţele educative speciale.
(7) Instituţiile de învăţămînt general incluzive de stat şi particular asigură „designul universal” şi „acomodările rezonabile” a condiţiilor adecvate pentru accesul fizic al copiilor cu cerinţe educative speciale la mediul şcolar (rampe de acces, ascensoare, grupuri
sanitare etc.).
Art.9. (1) În învăţămîntul general, procesul educaţional se realizează în clase, conform
normativelor, după cum urmează:
a) în învăţămîntul primar, gimnazial, de regulă, clasa se constituie din 20–25 elevi;
b) în învăţămîntul extraşcolar, de regulă, clasa se constituie din 15–20 elevi.
(2) Numărul de elevi în clasele din învăţămîntul general, în care sînt încadraţi copiii cu
cerinţe educative speciale, se reduce faţă de limitele stabilite, după cum urmează:
a) în învăţămîntul primar, gimnazial de regulă, clasa se constituie din minimum 15–20
de elevi;
b) în învăţămîntul extraşcolar, de regulă, grupa se constituie din minimum 10–15
elevi.
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(3) Organizarea claselor sub sau peste normativele stabilite se reglementează prin metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei, de comun acord cu administraţia Publică
Locală.
(4) Clasele în care sînt înscrişi copiii cu deficienţe severe, profunde şi asociate nu depăşesc
efectivul numeric de 4–8 elevi.
(5) Pentru elevii domiciliaţi la distanţe mai mari de 3 km de la instituţia de învăţămînt şi
copiii cu cerinţe educative speciale care nu se pot deplasa independent Autoritatea Publică Locală, de comun acord cu conducerea instituţiei, va organiza transport şcolar.
Art.10. (1) În învăţămîntul general, continuitatea studiului limbilor străine se asigură în
funcţie de oferta educaţională a instituţiei de învăţămînt.
(2) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii, al limbilor străine sau
pentru situaţii speciale, clasele pot fi împărţite în grupe.
(3) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi; în situaţii speciale, direcţia de învăţămînt
poate aproba grupe cuprinzînd cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare
implicate.
Art.11. (1) În instituţiile de învăţămînt general incluzive, lecţiile se desfăşoară într-un singur schimb, în situaţia în care resursele materiale şi umane permit acest lucru.
(2) În învăţămîntul primar, lecţia este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare lecţie şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua lecţie.În clasa I durata lecţiei
este de 35 minute în primul semestru.
(3) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata lecţiilor şi durata pauzelor pot
fi modificate, cu aprobarea direcţiei de învăţămînt, la propunerea consiliului de administraţie al instituţiei de învăţămînt.
CAPITOLUL IV
CONDUCEREA INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT GENERAL INCLUZIVE

Art.12. (1) Conducerea instituţiilor de învăţămînt general incluzie este asigurată în conformitate cu prevederile Legii învăţămîntului nr.547-XIV din 21.07. 1995, art.47.
Directorul
Art.13. (1) Directorul exercită conducerea executivă a instituţiei de învăţămînt general incluzive, în conformitate cu atribuţiile conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărîrile Consiliului
de administraţie al instituţiei de învăţămînt, precum şi cu alte reglementări legale.
(2) Directorul este subordonat direcţiei de învăţămînt raionale/municipale.
(3) Directorul reprezintă instituţia de învăţămînt general incluzivă în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.
(4) Directorul motivează şi ghidează angajaţii spre progresul instituţiei, identifică şi implementează resursele umane şi materiale pentru ameliorarea performanţelor elevilor,
inclusiv a elevilor cu cerinţe educative speciale, încurajînd implicarea activă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor
legali, a comunităţii în crearea în cadrul instituţiei a unui climat optim desfăşurării
procesului educaţional de calitate pentru toţi elevii.
(5) Directorul cunoaşte şi aplică principiile educaţiei incluzive prin respectarea diversităţii,
iniţiază şi realizează accesul şi participarea la educaţie şi viaţa socială a tuturor copiilor
din comunitate.
(6) Directorul monitorizează performanţele angajaţilor şi ghidează formarea profesională
a acestora, în particular şi în domeniul educaţiei incluzive.
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(7) Directorul permite vizitarea instituţiei de învăţămînt şi asistarea la lecţii sau la activităţi
şcolare/extraşcolare de către persoane din afara instituţiei de învăţămînt, în corespundere cu prevederile legale în vigoare.
(8) Directorul respectă deontologia profesională şi demonstrează calităţi deosebite în relaţiile cu elevii, părinţii, personalul şcolii, este receptiv la noile schimbări în societate şi
menţine legătura cu reprezentanţii comunităţii locale.
Art.14. (1) Drepturile şi obligaţiile directorului instituţiei de învăţămînt sînt cele prevăzute
de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.
(2) Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc în baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaţiei.
Art.15. (1) Directorul este preşedintele Consiliului profesoral, Consiliului de administraţie
și al Comisiei interne școlare în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.
(2) În cazul în care hotărîrile acestor organe încalcă prevederile legale, directorul este obligat să interzică aplicarea lor şi să informeze despre acest fapt, în termen de 3 zile, direcţia de învăţămînt raională/municipală.
Art.16. În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii:
a) coordonează elaborarea participativă a planului de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt
general incluzive, prin care se stabileşte politica educaţională orientată spre asigurarea
unei educaţii de calitate pentru toţi copiii, inclusiv şi a copiilor cu cerinţe educative
speciale;
b) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de instituţia de învăţămînt general incluzivă;
c) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale, educaţiei incluzive şi de dezvoltare instituţională;
d) asigură instituţia de învăţămînt general incluzivă cu personal adecvat pregătit pentru
a sprijini politica incluzivă, numeşte învăţătorii/diriginţii la clase, cadrele didactice și
specialiștii în serviciile de sprijin, respectînd principiul continuităţii şi al performanţei;
e) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor metodice şi solicită avizul Consiliului profesoral cu privire la planurile de activitate ale acestora;
f) stabileşte atribuţiile directorului/directorilor-adjuncţi, ai şefilor catedrelor, precum şi
responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie, Comisiei interne şcolare;
g) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului
colectiv de muncă;
h) asigură, prin şefii catedrelor, aplicarea planului de învăţămînt, a programelor şcolare şi
a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
i) vizează și asigură aplicarea planurilor educaţionale individualizate pentru copiii cu cerinţe educative speciale;
j) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control
şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în instituţia de învăţămînt general
incluzivă. Instrumentele respective se aprobă la şedinţa Consiliului de administraţie al
instituţiei;
k) controlează, cu sprijinul directorilor-adjuncţi/şefilor de catedră, calitatea procesului
instructiv-educativ. În cursul unui an şcolar, directorul efectuează săptămînal 3–4 asistenţe la orele de curs, astfel încît fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe
semestru. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale catedrelor, directorul este
însoţit, de regulă, de şeful de catedră;
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l) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, a cadrelor didactice de sprijin şi a specialiştilor din serviciile de sprijin (psiholog,
logoped, kinetoterapeut, terapeut ocupaţional etc.);
m) aprobă graficul serviciului în şcoală al personalului didactic şi al elevilor;
n) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;
o) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea
actelor de studii;
p) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
q) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive a instituţiei de învăţămînt;
r) răspunde de activitatea cantinei;
s) răspunde de asigurarea „designului general” şi de „acomodările rezonabile” pentru copiii cu cerinţe educative speciale în instituţia de învăţămînt;
t) atrage resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
u) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţămîntul general;
v) răspunde de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară,
de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în instituţia de
învăţămînt;
w) asigură accesul copiilor cu cerinţe educative speciale la toate resursele de reabilitare/
recuperare psihopedagogică şi socială, medicală, la serviciile de sprijin atît în şcoală, cît
şi în comunitate;
x) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvîrşite de personalul instituţiei de învăţămînt şi pentru abaterile disciplinare săvîrşite de elevi în limita prevederilor legale în
vigoare.
Art.17. În calitate de evaluator, directorul instituţiei de învăţămînt, are următoarele atribuţii:
a) informează Direcţia Generală de Învăţămînt, Tineret şi Sport raională/municipală cu
privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru
conferirea distincţiilor şi a premiilor;
b) promovează personalul didactic la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice.
Art.18. Directorul elaborează un raport general anual privind activitatea managerială şi
starea şi calitatea procesului educaţional din instituţia de învăţămînt, care este prezentat la
Consiliul profesoral. Un rezumat al acestuia, conţinînd principalele constatări, va fi făcut public.
Directorul-adjunct
Art.19. (1) Directorul-adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi
elaborează fişa postului în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament.
(2) Directorul-adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din instituţia de învăţămînt şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade
determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului.
(3) Directorul-adjunct preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.
(4) Activitatea directorul-adjunct, conform fişei postului, este evaluată de directorul instituţiei de învăţămînt, de Consiliul profesoral, de Consiliul de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie.
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Consiliul profesoral
Art.20. (1) Consiliul profesoral, cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare și cadrele didactice de sprijin, cu norma
de bază în instituţia de învăţămînt respectivă.
(2) La şedinţele Consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor, ai consiliului
elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.
(3) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfîrşitul fiecărui semestru.
(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum
o treime din numărul membrilor săi.
(5) Participarea la şedinţele Consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice;
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(6) Personalul didactic auxiliar, personalul din serviciile de suport ale instituţiei de învăţămînt general incluzive este obligat să participe la şedinţele Consiliului profesoral,
atunci cînd se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi în cazul în care este
invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.
(7) Directorul instituţiei numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, care are
atribuţia de a redacta procesele-verbale ale şedinţelor acestuia.
(8) Evidenţa proceselor-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale Consiliului
profesoral” al instituţiei de învăţămînt. Registrul se leagă, se numerotează pe ultima
foaie, directorul instituţiei ştampilează şi semnează.
(9) Registrul de procese-verbale ale Consiliului profesoral este însoţit, în mod obligatoriu,
de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi
dosarul, se păstrează într-un safeu securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul consiliului şi la directorul instituţiei de învăţămînt.
Art.21. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind starea şi calitatea educaţiei
din instituţia de învăţămînt general incluzivă;
b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a instituţiei, elaborat în mod participativ;
c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, planurile educaţionale individualizate, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează,
dacă este cazul, componenţa acestuia;
e) aprobă componenţa nominală a catedrelor metodice din instituţia de învăţămînt;
f) aprobă serviciile de sprijin reieşind din necesitatea copiilor cu cerinţe educative speciale;
g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare
învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amînări și
diferenţe;
h) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvîrşite
de personalul salariat al instituţiei de învăţămînt, conform legislaţiei în vigoare;
i) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al instituţiei de învăţămînt, conform reglementărilor în vigoare;
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k) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
l) avizează proiectul planului de şcolarizare;
m) dezbate şi avizează regulamentul instituţiei de învăţămînt cu practici incluzive, regulamentul de funcţionare a Comisiei interne școlare în şedinţă la care participă cel puţin
2/3 din personalul salariat al instituţiei de învăţămînt;
n) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, a direcţiei de învăţămînt raionale/municipale sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează procesul educaţional, şi transmite direcţiei de învăţămînt propuneri de modificare sau de completare;
o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea procesului educaţional din instituţia de învăţămînt general incluzivă.
Art.22. (1) Şedinţele Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt general incluzive se
constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor.
(2) Hotărîrile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel
puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sînt obligatorii pentru întreg
personalul salariat al instituţiei de învăţămînt.
Consiliul de administraţie
Art.23. (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prezentului regulament.
(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
Art.24. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de
Ministerul Educaţiei şi ale deciziilor direcţiei de învăţămînt;
b) administrează terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţămînt, celelalte componente ale bazei materiale – mijloace fixe, obiecte de inventar,
materiale care sînt de drept proprietatea instituţiei de învăţămînt;
c) aprobă planul de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt general incluzive, elaborat în
mod participativ, după dezbaterea şi avizarea sa la Consiliul profesoral;
d) aprobă Regulamentul instituţiei de învăţămînt general incluzive, după ce a fost discutat
la Consiliul profesoral;
e) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul instituţiei de învăţămînt;
f) controlează periodic parcurgerea materiei curriculare şi evaluarea ritmică a elevilor,
solicitînd rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre metodice;
g) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul instituţiei de învăţămînt;
h) validează raportul general anual privind starea şi calitatea învăţămîntului în instituţia de
învăţămînt şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare.
Art.25. Membrii Consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite,prin decizie, de preşedintele consiliului.
Art.26. (1) Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt general incluzive este
format, potrivit legii, din:
a) directorul instituţiei de învăţămînt;
b) directorii-adjuncţi;
c) 1–5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral;
d) contabilul/contabilul-şef, dacă există la nivelul instituţiei de învăţămînt;
e) reprezentanţi ai Autorităţii Publice Locale, ai asociaţiei de părinţi, ai elevilor, ai
agenţilor economici, ai sindicatelor, precum şi ai instituţiilor şi organizaţiilor din
comunitatea locală;
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(2) Personalul didactic de predare, didactic de sprijin care face parte din Consiliul de administraţie este ales de Consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi
membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe
profesionale deosebite.
(3) Preşedintele Consiliului de administraţie este directorul instituţiei de învăţămînt general incluzive.
(4) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din instituţia de învăţămînt. Punctul
de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.
(5) Preşedintele Consiliului de administraţie invită, în scris, cu 48 de ore înainte de data
şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din
personalul şcolii.
(6) Preşedintele Consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul consiliului
de administraţie, care are atribuţia de a completa procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie.
(7) Evidenţa proceselor-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale Consiliului de
administraţie” al instituţiei de învăţămînt. Registrul se leagă, se numerotează, pe ultima
foaie, directorul instituţiei de învăţămînt ştampilează şi semnează.
(8) Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale,
registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului într-un safeu securizat, ale cărui
chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.
Art.27. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de cîte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii consiliului şi este legal constituit în prezenţa a
cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
(2) Hotărîrile Consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi (simpla majoritate).
Catedrele metodice
Art.28. (1) În cadrul instituţiei de învăţămînt general incluzive, catedrele metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii
curriculare.
(2) În învăţămîntul primar, catedrele metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de
clase sau pe ciclu de învăţămînt.
Art.29. Catedrele metodice au următoarele atribuţii:
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a instituţiei de învăţămînt general
incluzive şi strategia acesteia, cuprinzînd obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
b) elaborează planuri de activităţi semestriale şi anuale;
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice de scurtă şi
de lungă durată, a planurilor educaţionale individualizate ;
d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale tuturor elevilor;
f) monitorizează parcurgerea programei de studiu la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;
g) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
h) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
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i) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare (cadrelor) şi la activităţile didactice de sprijin din cadrul
catedrei, cu precădere la tinerii specialişti şi la cadrele didactice nou venite în instituţia
de învăţămînt;
j) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei
metodice, pe care le prezintă la Consiliul profesoral;
k) analizează, la solicitarea membrilor Comisiei interne şcolare, planul educaţional individualizat, oferind recomandări privind adaptările curriculare, selectarea metodelor şi
procedeelor specifice fiecărui caz.
Art.30. (1) Şeful catedrei metodice răspunde în faţa directorului/directorului-adjunct de
activitatea profesională a membrilor acesteia.
(2) Șeful de catedră metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei metodice.
(3) Șeful de catedră metodică elaborează un raport anual care cuprinde evaluarea activităţii
fiecărui membru al catedrei metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora.
(4) Şeful catedrei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director
şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la tinerii specialişti, la cei nou-veniţi
sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncţii în procesul educaţional sau în relaţia profesor–elev.
(5) Şedinţele catedrei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul/directorul-adjunct al instituţiei de învăţămînt sau ori de cîte ori directorul ori membrii
catedrei consideră că este necesar.
Comisia internă şcolară
Art 31. Comisia internă şcolară reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie a tuturor copiilor prin educaţie formală şi nonformală, precum şi servicii
educaţionale de sprijin acordate copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţămîntul de masă
şi sprijin informaţional personalului care este implicat în educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Art. 32. Comisia internă şcolară este constituită în cadrul unităţii de învăţămînt din membrii
administraţiei şi corpului profesoral, psiholog, logoped, psihopedagog special, kinetoterapeut etc.
Art. 33. Activitatea Comisiei interne şcolare se află sub îndrumarea şi coordonarea administraţiei şcolii.
Art. 34. Comisia internă şcolară oferă servicii educaţionale în domeniul educaţiei incluzive, de tipul: informare, documentare, consiliere, proiectare şi elaborare de planuri de intervenţie individualizată, monitorizare şi evaluare etc.
Art. 35. Comisia internă şcolară colaborează cu cadrele didactice din instituţia pe care o reprezintă, cu comisiile interne școlare din alte instituţii de învăţămînt, cu direcţia de învăţămînt
raională/municipală, cu direcţia raională de asistenţă sociala şi protecţia copilului, cu centrele
medicilor de familie, cu APL, cu familiile care educă copiii cu cerinţe educative speciale.
Art. 36. Comisia internă școlară îndeplineşte următoarele funcţii:
a) apreciază necesităţile specifice de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale;
b) apreciază modul de instruire a copiilor cu cerinţe educative speciale;
c) referă cazurile complicate spre servicii specializate de sprijin (psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei incluzive);
d) valorifică experienţa psihopedagogică pozitivă şi promovează tendinţele actuale privind educaţia incluzivă;
e) colaborează cu instituţiile care promovează alternativele incluziunii educaţionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.
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Art.37. Comisia internă şcolară are următoarele atribuţii:
a) stabileşte forma de incluziune a copiilor cu cerinţe educative speciale şi a copiilor dezinstituţionalizaţi din plasament rezidenţial;
b) propune Consiliului profesoral spre aprobare planurile educaţionale individualizate
pentru copiii cu cerinţe educative speciale, elaborat de învăţătorul/profesorul de la disciplină impreună cu cadrul didactic de sprigin și părintele/tutorele copilului.
c) stabileşte în colaborare cu cadrele didactice metode şi tehnici de evaluare, strategii de
sprijin, adaptări curriculare etc. pentru copiii cu cerinţe educative speciale;
d) determină, în funcţie de necesităţile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, serviciile
de sprijin (asistenţă psihopedagogică suplimentară, acordată de un cadru didactic de
sprijin, asistenţa psihologică, asistenţă logopedică etc.);
e) referă copiii care necesită intervenţii specializate (asistenţa medicală, asistenţa socială
etc.) la serviciile raionale/municipale corespunzătoare;
f) monitorizează cuprinderea în programul şcolar, dinamica de învaţare şi incluziune socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
g) determină, conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei, si propune Consiliului profesoral, pentru aprobare, condiţiile de promovare şi certificare/finalizare a
studiilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;
h) informează părinţii (reprezentanţii legali) privind forma, obiectivele de educaţie şi dezvoltare a copilului lor.
Art. 38. Comisia internă şcolară asigură servicii de sprijin în următoarele domenii:
a) educaţie specializată a copiilor cu cerinţe educative speciale şi compensare prin terapii
specifice pentru copiii cu cerinţe educative speciale;
b) evaluare psihopedagogică, orientare şcolara şi vocaţională pentru copiii cu cerințe educative speciale;
c) informare şi consiliere pentru părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale;
d) informare şi consultare a cadrelor didactice.
Centrul de susţinere educaţională
Art. 39. Centrul de susţinere educaţională reprezintă un serviciu de sprijin pentru copiii
cu cerinţe educative speciale din şcoală şi din comunitate, inclusiv şi pentru copiii reîntorşi
din plasament rezidenţial, cadrele didactice, părinţi şi membri ai comunităţii care oferă, coordonează şi monitorizează servicii specializate pentru a asigura tuturor copiilor accesul la o
educatie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Art. 40. Centrul de susţinere educaţională îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei de
învăţămînt general incluzive. Serviciile de (re)abilitare/recuperare din cadrul Centrului sînt
planificate, coordonate, monitorizate şi evaluate de către instituţia de învăţămînt în care îşi
desfăşoară activitatea Centrul.
Art. 41. Centrul de susţinere educaţională îndeplineşte următoarele funcţii:
a) de intervenţie directă prin oferirea serviciilor de asistenţă psihopedagogică, psihologică, orientare profesională şi de consiliere a beneficiarilor direcţi: copii/elevi/tineri cu
cerinţe educative speciale;
b) de monitorizare a evoluţiilor beneficiarilor;
c) de informare, perfecţionare şi consiliere în domeniul educaţiei incluzive a personalului
didactic, părinţilor şi membrilor comunităţii;
d) de suport metodologic în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din
instituţia de învăţămînt;
e) de învăţare şi de formare a deprinderilor pentru viaţa de adult;
f) de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii neguvernamentale din domeniu.
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Art. 42. Centrul de susţinere educaţională are următoarele atribuţii:
a) desfăşoară evaluarea complexă (psihologică, pedagogică, socială) a copiilor cu cerinţe
educative speciale în parteneriat cu comisia internă şcolară pentru identificarea necesităţilor specifice de educaţie;
b) propune servicii de sprijin şi/sau terapii specifice, după caz;
c) elaborează şi aplică planuri de intervenţie individualizate pentru copiii evaluaţi;
d) creează condiţii adecvate pentru socializarea şi (re)integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoală, în familie şi în comunitate;
e) realizează procesul de recuperare, (re)abilitare a copiilor cu cerinţe educative speciale
prin prestarea serviciilor specializate de către cadrele didactice de sprijin, terapeuţi,
consilieri etc.;
f) urmăreste şi monitorizează progresul şcolar şi social al copiilor cu cerinţe educative
speciale din şcoală şi din comunitate;
g) promovează educaţia incluzivă la nivel local, regional şi republican;
h) valorifică experienţa psihopedagogică pozitivă şi promovează ideile moderne privind
educaţia incluzivă prin publicaţii de specialitate periodice, mese rotunde, întruniri metodice, vizite de studiu;
i) colaborează cu instituţiile care promovează alternativele educaţionale aprobate la nivel
de republică;
j) colaborează cu toate instituţiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor cu cerinţe educative speciale.
Art. 43. Centrul de susţinere educaţională asigură servicii specializate în următoarele domenii:
a) educaţie individualizată a copiilor cu cerinţe educative speciale;
b) compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale (logopedie, asistenţă psihopedagogică, terapie ocupaţională, cadru didactic de sprijin);
c) evaluare/reevaluare psihopedagogică, orientare şcolară şi profesională;
d) informare şi consiliere pentru părinţi şi cadrele didactice;
e) incluziune şcolară şi socială prin activităţi comune din cadrul instituţiei de învăţămînt
şi din comunitate.
CAPITOLUL V
PERSONALUL DIDACTIC, PERSONALUL SPECIALIZAT, DIDACTIC AUXILIAR

Art.44. În instituţia de învăţămînt general incluzivă activează personal didactic de predare, personal didactic de sprijin, personal din serviciile de sprijin, personal auxiliar cu calităţi
morale, profesionist, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu
toţi elevii, părinţii şi colegii.
Art.45. (1) Personalul din învăţămînt are obligaţia de a participa la programe de formare
continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare
categorie.
(2) Personalul din învăţămînt trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu
valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(3) Personalul din învăţămînt are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, serviciile de protecţie a copilului, în legătură cu
aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului.
(4) Personalul din învăţămînt trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu
toţi elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
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(5) Personalul din învăţămînt, în limita competenţelor, are obligaţia să cunoască particularităţile de dezvoltare a copiilor, necesităţile la fiecare etapă de vîrstă, strategii de intervenţie, de recuperare/compensare în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale;
(6) Personalul din învăţămînt trebuie să promoveze educaţia incluzivă sub toate aspectele,
asigurînd în masură deplină incluziunea şcolară şi socială a elevilor cu cerinţe educative speciale;
(7) Personalului din învăţămînt îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze
imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(8) Personalului din învăţămînt îi este interzisă aplicarea pedepselor corporale, precum şi
agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.
(9)Personalul din învăţămînt trebuie să respecte principiul confidenţialităţii.
Art.46. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin intermediul învăţătorilor/diriginţilor, numiţi de directorul instituţiei de învăţămînt general incluzivă, dintre
cadrele didactice de predare cu experienţă, care predau la clasa respectivă.
(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director
cu această responsabilitate.
(3) Învăţătorul/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al instituţiei de învăţămînt general încluzive conform particularităţilor educaţionale ale clasei respective.
(4) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a cadrelor didactice de sprijin, a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului, planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educaționale, în acord cu particularităţile specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu Curriculumul „Dirigenţia”,
elaborat şi aprobat de Ministerul Educaţiei.
Art.47. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizează sarcini şi organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaborează cu toţi profesorii clasei, cu cadrele didactice de sprijin în vederea armonizării influenţelor educaţionale şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d) se implică în crearea unui mediu de acceptare şi prietenos tuturor copiilor din clasa de
care este responsabil;
e) este membru al Comisiei interne şcolareşti, participă la procesul de evaluare a situaţiei
elevilor cu cerinţe educative speciale din clasa respectivă;
f) monitorizează evoluţia copiilor cu cerinţe educative speciale în conformitate cu planul
educaţional individualizat;
g) prezintă elevilor şi părinţilor prevederile prezentului regulament;
h) informează elevii şi părinţii acestora cu privire la prevederile legale referitoare la testările naţionale, examenele de absolvire, la admiterea în licee, metodologia de continuare
a studiilor;
i) duce evidenţă și notează frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor elevilor şi
informează familiile acestora;
j) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate ale părinţilor, aprobate de director;
k) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază programe de consultaţii cu părinţii;
l) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a instituţiei de
învăţămînt;
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m) informează, în scris, familiile elevilor în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare etc.;
n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor pentru rezultatele excepţionale obţinute de
copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmînează elevilor diplome, premii și menţiuni la festivitatea organizată la sfîrşitul fiecărui an şcolar;
o) organizează întîlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual
sau în plen, se consultă cu aceştia în legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul
elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amînare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare;
p) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament;
q) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică
a acestuia;
r) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea
elevilor la sfîrşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a
distincţiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi a altor prevederi conexe;
s) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educaţionale de socializare, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de
elevi;
t) prezintă Consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare, şi
comportamentale, a implementării planurilor educaţionale individualizate a elevilor la
sfîrşitul semestrului/anului şcolar.
Art.48. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului instituţiei de învăţămînt.
(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este
interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii.
(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sînt:
a) îndrumă lectura şi studiul elevilor, ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punînd la
dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic și cel specializat;
c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.
(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de
carte, întîlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau
de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale etc.
Art.49. (1) În instituţiile de învăţămînt general incluzive activează personalul specializat:
a) specialişti care acordă servicii de sprijin (cadru didactic de sprijin, psiholog, logoped, psihopedagog special, kinetoterapeut, terapeut ocupaţional etc.) în integrarea
educaţională și socială a copiilor cu cerinţe educative speciale;
b) asistenţi personali, care reprezintă persoane ce prestează servicii individualizate necesare mobilităţii şi satisfacerii necesităţilor de bază ale persoanelor cu dizabilităţi
(grad de invaliditate II);
(2) Personalul specializat este angajat reieşind din numărul de copii cu cerințe educative
speciale.
a) cadrul didactic de sprijin are o norma didactică de 18 ore pe săptămînă.
b) logopedul are o norma didactică de 18 ore pe săptămînă;
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c) psihologul are o normă didactică 18 ore pe săptămînă, activităţi de asistenţă psihologică, consiliere, examinare, orientare, activităţi de consiliere a părinţilor, a cadrelor
didactice;
d) psihopedagogul special are o normă didactică de 18 ore pe săptămînă.
Art.50. (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului instituţiei de învăţămînt.
(2) Directorul-adjunct pentru gospodărie îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a instituţiei de învăţămînt general incluzive, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi curăţenie.
(3) Întregul inventar mobil şi imobil al instituţiei de învăţămînt general incluzive se trece
în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin instituţiei de învăţămînt se poate face numai cu îndeplinirea formelor
legale.
(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către directorul-adjunct pentru gospodărie, potrivit nevoilor instituţiei de învăţămînt şi se aprobă de director.
(5) Directorul-adjunct pentru gospodărie stabileşte sectoarele de lucru ale personalului
de îngrijire. În funcţie de nevoile instituţiei de învăţămînt, directorul poate schimba
aceste sectoare.
(6) Directorul-adjunct pentru gospodărie nu poate folosi personalul subordonat în alte
activităţi decît în cele necesare instituţiei de învăţămînt.
CAPITOLUL VI
PĂRINŢII

Art.51. (1) Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului au dreptul şi obligaţia de a colabora cu
instituţia de învăţămînt în vederea realizării obiectivelor educaţionale.
(2) Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia
legătura cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
(3) Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului au obligaţia să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţămîntul obligatoriu.
(4)Părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale participă la procesul de evaluare în cadrul
Comisiei interne școlare şi la elaborarea planurilor educaţionale individualizate.
(5) Părinţii pot îndeplini rolul de asistent personal în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Comitetul de părinţi al clasei
Art.52. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an la adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/diriginte, care prezidează şedinţa.
(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în
primele 30 zile de la începerea anului şcolar.
(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri.
(4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/învăţătorul sau
preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor
ori de cîte ori este necesar.
(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea
generală a părinţilor la nivelul instituţiei de învăţămînt general incluzive, în consiliul
reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral.
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Art.53. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţămîntul obligatoriu a tuturor copiilor de vîrstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
b) sprijină instituţia de învăţămînt şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare
socio-profesională sau de integrare şcolară şi socială a tuturor elevilor, inclusiv a copiilor cu cerinţe educative speciale şi a absolvenţilor;
c) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare pentru toţi copiii;
d) comitetul de părinţi monitorizează crearea condiţiilor pentru toţi copiii, inclusiv a celor
cu cerinţe educative speciale şi accesul lor la serviciile specializate.
e) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru toţi elevii clasei;
f) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin
programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din
instituţia de învăţămînt.
g) ţine legătura cu instituţia de învăţămînt, prin dirigintele/învăţătorul clasei.
Consiliul reprezentativ al părinţilor
Art.54. În instituţie funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.
Art.55. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din instituţia de învăţămînt este compus
din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii
săi în organismele de conducere ale instituţiei de învăţămînt.
(3) În Consiliul reprezentativ al părinţilor, în mod obligatoriu, trebue să fie şi reprezentanţii părinţilor copiilor cu cerinţe educative speciale.
Art.56. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) susţine instituţia de învăţămînt în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a copiilor cu CES şi a absolvenţilor;
b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţămîntul obligatoriu;
c) susţine instituţia de învăţămînt în crearea mediului de acceptare pentru o incluziune
şcolară de calitate a copiilor cu CES;
d) propune instituţiilor de învăţămînt discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
e) identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al
instituţiei, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
f) susţine instituţiile de învăţămînt în derularea programelor de prevenire şi de combatere
a abandonului şcolar;
g) susţine instituţia de învăţămînt în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
h) susţine conducerea instituţiei de învăţămînt în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
i) sprijină conducerea instituţiei de învăţămînt în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
j) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor.
CAPITOLUL VII
ELEVII

Art.57. (1) Elevii sînt obligaţi să frecventeze cursurile şi să participe la toate activităţile
existente în programul instituţiei de învăţămînt general incluzive.
(2) Elevii cu cerinţe educative speciale pot avea un program redus, stabilit şi aprobat de
către Comisia internă şcolară şi administraţia instituţiei de învăţămînt.
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(3) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare lecţie de către învăţător/profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(4) Evidenţa copiilor cu dizabilităţi grave (gr. I şi II de invaliditate) la cursuri este dirijată
şi monitorizată de către cadrul didactic de sprijin, conform necesităţilor lor de dezvoltare.
Art.58. (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau
altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sînt considerate motivate.
(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă sau certificat medical eliberate de medicul de familie;
b) adeverinţă sau certificat medical, în cazul în care elevul a fost internat în spital;
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului instituţiei
de învăţămînt şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul
clasei.
(3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător/diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(4) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal,
dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim
7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe
tot parcursul anului şcolar.
(6) La cererea scrisă a instituţiilor de învăţămînt în care este organizat învăţămînt sportiv,
a structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor
care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional,
cu condiţia recuperării materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare.
Art.59. Elevii cu certificat medical din învăţămîntul obligatoriu, nedeplasabili, cu boli cronice grave pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă prin hotărîrea Comisiei interne școlare şi
a Consiliului profesoral, beneficiind de instruire la domiciliu, iar absenţele pot fi motivate
prin hotărîrea Consiliului profesoral. Ei vor fi încurajaţi să participe la activităţile extraşcolare,
de socializare sau la activităţi în cadrul centrelor de susţinere educaţională.
Art.60. Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane
existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze treapta de învăţămînt
obligatoriu.
Drepturile elevilor
Art.61. (1) Elevii din învăţămîntul de stat şi particular se bucură de toate drepturile constituţionale, în special de dreptul la educaţie.
(2) Nicio activitate organizată în instituţia de învăţămînt general incluzivă nu poate leza
demnitatea sau personalitatea elevilor.
Art.62. (1) Elevii au dreptul să beneficieze gratuit de bazele materiale şi sportive puse la
dispoziţia lor de către administraţia instituţiei de învăţămînt general incluzivă.
(2) Elevii pot servi masa la cantinele şcolare, în condiţiile stabilite prin regulamente de
organizare şi funcţionare a acestora.
Art.63. Elevii din învăţămîntul de stat şi particular au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
Art.64. Elevii din învăţămîntul primar primesc gratuit manuale şcolare. Beneficiază de
aceeaşi gratuitate şi elevii din învăţămîntul general din familii socialmente vulnerabile.
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Art.65. Elevii aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască
în limba maternă, la toate nivelurile şi formele de învăţămînt, în condiţiile prevăzute de Legea
învăţămîntului nr.547-XIV, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.66. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de instituţia de
învăţămînt, precum şi la cele care se desfăşoară în centre ale elevilor, în şcolile sportive, în taberele de odihnă, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora.
Art.67. Elevii cu cerinţe educative speciale au dreptul la servicii de sprijin (cadru didactic
de sprijin, asistenţă psihologică, psihopedagogică, logopedică, kinetoterapie, terapie ocupaţională).
Art.68. Copiii cu un grad sporit de dizabilitate (grad II, I de invaliditate) vor beneficia de
asistent personal în timpul lecţiilor.
Art.69. În funcţie de starea sănătăţii copiii au dreptul la instruire la domiciliu.
Îndatoririle elevilor
Art.70. Elevii din învăţămîntul de stat şi particular au datoria de a frecventa lecţiile, de a
se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele
şcolare sau planurile educaţionale individualizate.
Art.71. (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atît în instituţia
de învăţămînt general incluzivă, cît şi în afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:
a) legile statului;
b) prezentul regulament;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la protecția sănătăţii;
d) normele tehnicii securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
Art.72. Este interzis elevilor:
a) să distrugă documente şcolare, precum cataloage, agende ale elevilor etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul instituţiei de învăţămînt general incluzive;
c) să aducă şi să difuzeze, în instituţia de învăţămînt, materiale care, prin conţinutul lor,
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii
de învăţămînt sau care afectează frecvenţa la lecţii a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţămînt;
f) să deţină şi să consume, în perimetrul instituţiei de învăţămînt şi în afara acesteia, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă, în perimetrul instituţiei de învăţămînt, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta
integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţămînt;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul lecţiilor, al examenelor şi al concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul instituţiei de învăţămînt;
k) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi,
îndeosebi faţă de elevii cu cerințe educative speciale şi faţă de personalul instituţiei de
învăţămînt.
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Art.74. Elevii sînt obligaţi să aibă asupra lor agenda elevului, s-o prezinte profesorilor/
învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură
cu situaţia şcolară.
Art.75. Elevii din învăţămîntul general de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite şi să le restituie în stare bună la sfîrşitul anului şcolar.
Recompensarea elevilor
Art.76. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se
disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de odihnă din
ţară şi din străinătate;
g) premiul de onoare al instituţiei de învăţămînt general incluzive.
Art.77. (1) Acordarea premiilor elevilor la sfîrşitul anului şcolar se face la nivelul instituţiei
de învăţămînt general incluzive, la propunerea dirigintelui, a directorului şcolii.
(2) Copiii cu cerințe educative speciale primesc recompense ca şi ceilalţi elevi.
(3) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.50; pentru
următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, raional/municipal, republican sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
(4) Se pot acorda premii şi pentru alte situaţii la decizia administrației instituţiei de învăţămînt general incluzive.
Sancţiunile aplicate elevilor
Art.78. (1) Elevii care săvîrşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare,
inclusiv regulamentele instituției de învăţămînt, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sînt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare în faţa clasei şi a consiliului profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) mutarea disciplinară într-o clasă paralelă, din aceeaşi instituţie de învăţămînt;
e) mutarea disciplinară la o altă instituţie de învăţămînt, cu acceptul conducerii instituţiei primitoare;
f) preavizul de exmatriculare;
h) exmatricularea.
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sînt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului
legal.
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Art.79. (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor instituţiei de învăţămînt plătesc toate
lucrările necesare reparaţiilor sau sprijină toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
(3) În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei şi tipului de
manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
Transferul elevilor
Art.80. Elevii au dreptul să se transfere de la o instituţie la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al instituţiei de învăţămînt de la şi
la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie
ale celor două instituţii de învăţămînt. În cazul copiilor cu cerințe educative speciale aceștia se
înmatriculează în colectivele de clasă conform vîrstei lor.
Art.81. (1) Elevii din învăţămîntul general particular autorizat se pot transfera la instituţii
de învăţămînt de stat la sfîrşitul anului şcolar, în condiţiile prezentului regulament.
(2) Elevii din învăţămîntul secundar general de stat se pot transfera în învăţămîntul particular, cu acordul instituţiei primitoare.
Art.82. Transferurile se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de
vară; regulamentul intern al instituţiei de învăţămînt poate prevedea şi condiţii speciale de
transfer.
Art.83. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în
următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b) la recomandarea de transfer, eliberată pe baza unei expertize medicale;
c) la/de la învăţămîntul de artă sau sportiv;
Art.84. Direcţiile de învăţămînt raionale/municipale, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale, asigură condiţiile necesare ca elevii cu cerinţe educative speciale să
frecventeze cursurile primare, gimnaziale, liceale, de regulă în localităţile în care aceştia domiciliază, cu satisfacerea cerinţelor educative speciale prin acordarea serviciilor de sprijin.
Art.85. Frecventarea lecţiilor de către elevii cu cerinţe educative speciale se face în baza
planului educaţional individualizat.
CAPITOLUL VIII
Evaluarea rezultatelor elevilor

Art.86. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor, conform prevederilor Ministerului Educaţiei.
Art.87. Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobîndite de elevi. În aceste perioade se urmăreşte:
a) identificarea cerinţelor educative speciale ale elevilor de către Comisia internă şcolară;
c) în baza recomandărilor Comisiei interne şcolare învăţătorul/profesorul de la disciplină
impreună cu cadrul didactic de sprijin şi în colaborare cu părintele/tutorele elaborează
planul educaţional individualizat pentru fiecarte copil cu cerinţe educative speciale.
d) parcurgerea conţinuturilor de învăţare pe perioada şcolară pentru copiii cu cerinţe
educative speciale se realizează de cadrul didactic/cadrul didactic de sprijin prin adaptarea conţinuturilor curriculare și a standardelor educaţionale la necesităţile copiiilor
cu cerinţe educative speciale.
127

e) ameliorarea rezultatelor procesului de predare–învăţare;
f) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
g) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobîndirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor;
h) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.
Art.88. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vîrsta şi de particularităţile
psihopedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) teste de evaluare;
b) teste de evaluare pentru copiii cu cerinţe educative speciale elaborate de către Comisia
internă şcolară şi catedrele metodice şi aprobate de Consiliul profesoral şi direcţia de
învăţămînt raională/municipală;
c) probe de inventariere a abilităţilor;
d) lucrări scrise;
e) lucrări practice;
f) referate şi proiecte;
g) interviuri;
h) portofolii;
i) alte instrumente stabilite şi elaborate de către Comisia internă şcolară şi de catedrele
metodice şi aprobate de Consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt şi direcţia de
învăţămînt raională/municipală sau elaborate de Ministerul Educaţiei ori de direcţia
învăţămînt raională/municipală.
Art.89. (1) În învăţămîntul general, evaluările se apreciază, de regulă, prin note de la 10 la 1.
(2) Notele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în agenda
elevului de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.
(3) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de
la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămînal de ore de curs prevăzut în
planul de învăţămînt. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămînă, la care
numărul minim de note este de două. Numărul de note, în cazul copiilor cu planuri
educaţionale individualizate elaborate de către Comisia internă şcolară, va fi stabilit de
către Comisia internă şcolară.
(4) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei.
(5) Tezele pentru copiii cu cerinţe educative speciale sînt elaborate de direcţiile de învăţămînt raionale/municipale în baza planurilor educaţionale individulizate.
(6) Notele la teze se analizează cu elevii într-o oră şcolară special destinată şi se trec în
catalog înaintea încheierii semestrului.
(7) Tezele se păstrează în şcoală pînă la sfîrşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii
elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a
acordat nota.
Încheierea situaţiei şcolare
Art.90. (1) La sfîrşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii şi profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor.
(2) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită, dacă
este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.
(3) Nota anuală la disciplinele la care se susţine testarea la sfîrşitul clasei a IV-a este egală
cu media aritmetică (cu rotunjire pînă la întreg) a trei note: semestriale (semestrele I şi
II) şi a celei obţinute la testarea finală.
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(4) Nota semestrială în învăţămîntul gimnazial se stabileşte prin calcularea mediei aritmetice a tuturor notelor, iar media notelor obţinute se rotunjeşte pînă la întreg, aplicînduse regulile de rotunjire. (De exemplu: dacă după împărţire nota este 8,5, nota semestrială este 9; dacă este mai mică decît 8,5, nota semestrială este 8).
(5) Nota anuală (pentru fiecare disciplină) în clasele I-IX se stabileşte prin calcularea mediei aritmetice a notelor semestriale şi se rotunjeşte pînă la întreg (se calculează după
modelul din art.84(4)).
(6) Notele la copiii cu cerinţe educative speciale se calculează după efortul depus în procesul educaţional conform planului educaţional individualizat.
(7) La disciplina de învăţămînt educaţie fizică, media anuală se poate încheia şi cu media de
pe un singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.
Art.91. Mediile semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă.
Art.92. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică,
unde e posibil, o alternativă este kinetoterapia. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se
încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sînt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică consemnează în catalog, la
rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul” sau „scutit medical în anul şcolar”,
specificîndu-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sînt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică, avînd însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport.
Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute
de legislaţia în vigoare.
(4) În timpul orei de educaţie fizică, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în
colectiv, cadrul didactic le poate încredinţa sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului,
distribuirea şi recuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor
sportive uşoare etc.
Art.93. Promovarea elevilor în învăţămîntul primar şi gimnazial se realizează conform
Regulamentului privind promovarea elevilor în învăţămîntul general.
Art.94. (1) Elevii care au urmat cursurile într-o instituţie de învăţămînt din altă ţară pot
dobîndi calitatea de elev în Republica Moldova numai după susţinerea diferenţelor de programe, în perioada stabilită de directorul instituţiei de învăţămînt.
(2) Copiii cu cerinţe educative speciale care s-au întors din altă ţară pot fi incluşi în instituţiile de învăţămînt general incluzive din Republica Moldova numai după ce vor fi
evaluaţi de către Comisia internă şcolară.
(3) Diferenţele de programe şi clarificarea situaţiei şcolare au loc în cel mult 60 de zile de la
data înapoierii în ţară. Pînă la promovarea diferenţelor de programe, elevii menţionaţi
la alin. (1) pot audia cursurile, fără a fi înscrişi în catalog.
(4) Elevii cu cerinţe educative speciale înscrişi în instituţia de învăţămînt pînă la evaluarea
situaţiei şi elaborarea planului cu intervenţie individualizată pot audia cursurile fără a
fi înscrişi în catalog şi notaţi.
(5) După promovarea tuturor examenelor de diferenţă, elevul este înscris în clasa pentru
care a susţinut diferenţele de programe.
Art.95. (1) Elevilor înscrişi într-o instituţie de învăţămînt de stat sau particulară din Republica Moldova, care urmează să continue studiile în alte ţări, pentru o perioadă determinată
de timp, li se rezervă locul.
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(2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amînaţi, se face după
revenirea în ţară.
Art.96. (1) Consiliul profesoral din instituţie validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase,
în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menţionîndu-se numele celor promovaţi, amînaţi, exmatriculaţi.
(2) Situaţia şcolară a elevilor amînaţi se comunică, în scris, părinţilor/tutorilor legali de către
diriginte/învăţător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.
(3) Pentru elevii amînaţi învăţătorul/dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, în
scris,programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a
situaţiei şcolare.
Capitolul IX
DOCUMENTAŢIA

Art.97. Instituţia de învăţămînt general incluzivă duce activitatea de secretariat în baza
nomenclatorului de documente din unităţile de învăţămînt elaborat de Ministerul Educaţiei.
Documentaţia instituţiei se completează sistematic, corect, cu cerneală sau pix sau se dactilografiază.
Art.98. Documentaţia cu referire la evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară:
a) listele contingentului de copii din circumsripţie, de 5 ani, împliniţi pînă la 1 septembrie
a anului în curs, semnate de primar (pretor) şi certificate cu sigiliul respectiv;
b) listele contingentelor pe ani de naştere, transmise şcolilor de către primar (pretor);
c) listele copiilor şi adolescenţilor care către 1 septembrie a anului în curs nu au absolvit
gimnaziul şi nu-şi continuă studiile;
d) registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor;
e) registrul alfabetic al elevilor;
f) dosarele personale/portofoliile elevilor;
g) cataloagele claselor;
h) cataloagele grupelor cu program prelungit/ore de meditaţie;
i) registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii;
j) registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice;
k) registrul instruirii la domiciliu a copiilor cu cerinţe educative speciale;
l) registrul de evidenţă a frecvenţei Centrului de Susţinere Educaţională din cadrul instituţiei de învăţămînt;
m) procesele-verbale ale examenelor de absolvire şi ale tezelor semestriale.
Art.99. Documente ce ţin de organizarea şi dirijarea procesului instructiv-educativ:
a) planul instituţional de dezvoltare a instituţiei de învăţămînt general incluzive;
b) planul anual de activitate al instituţiei de învăţămînt general incluzive;
c) regulamentul de ordine interioară;
d) regulamentul de funcţionare a Comisiei interne şcolare;
e) regulamentul de funcţionare a Centrului de Susţinere Educaţională;
f) actele controalelor tematice şi frontale;
g) registrul de evidenţă a personalului instituţiei;
h) cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;
i) cartea proceselor-verbale ale Consiliului profesoral;
j) cartea proceselor-verbale ale Consiliului de administraţie;
k) cartea proceselor-verbale ale Comisiei interne şcolare;
l) rapoartele-sinteză prezentate de către instituţia de învăţămînt general incluzivă la sfîrşitul anului şcolar direcţiei de învăţămînt raionale/municipale.
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Art.100. Raportul statistic al instituţiei la începutul şi sfîrşitul anului şcolar.
Art.101. Documente ce ţin de secretariat:
a) registrul documentelor de intrare;
b) registrul documentelor expediate;
c) nomenclatorul documentelor instituţiei;
d) dosarele personale ale cadrelor didactice.
Art.102. Documente ce ţin de activitatea economică şi financiară:
a) paşaportul tehnic al instituţiei de învăţămînt general incluzive;
b) devizul de cheltuieli;
c) lista tarifară;
d) tabelul lunar de evidenţă a timpului de lucru şi calculării salariului;
e) actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;
f) contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;
g) registrul de evidenţă a materialelor;
h) tabelul de eliberare a materialelor;
i) registrul de inventariere a fondului bibliotecii;
j) registrul de inventariere a fondului de manuale;
k) actele de decontare a valorilor materiale.
Art.103. Completarea şi perfecţionarea documentaţiei se face în baza Instrucţiunii cu privire la documentaţia şcolară, aprobată de Ministerul Educaţiei.
CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE

Art.104. În instituţiile de învăţămînt secundar general, fumatul este interzis, conform legii.
Art.105. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat
derulării evaluărilor naţionale (teste naţionale, examene de absolvire).
Art.106. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, personalului instituţiei de învăţămînt general incluzive.
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ANEXA nr. 3

Standarde de funcţionare a unităţii de învăţămînt general incluzive
Secţiunea 4
Dimensiune

Standard

Indicatori

Dimensiunea I. INCLUZIUNE
Secțiunea 1.
Accesul la procesul educaţional al tuturor
copiilor

1.1. Unitatea de învățămînt general incluzivă asiStandard 1.
Toţi copiii frecvengură accesul tuturor copiilor la procesul edutează unitatea de
caţional, indiferent de origine sau capacitate.
învățămînt general 1.2. Unitatea de învățămînt general incluzivă are o
incluzivă, indiferent
listă a tuturor copiilor din comunitate, inclusiv
de origine sau capaşi a celor care nu sînt înscrişi.
citate.
1.3. Unitatea de învățămînt general incluzivă desfăşoară campanii de sensibilizare a părinților
pentru a încuraja înscrierea copiilor în procesul educațional.
1.4. Unitatea de învățămînt general incluzivă monitorizează înscrierea şi frecventarea regulată
a acesteia de către toți copiii din comunitate,
inclusiv a copiilor cu cerințe educative speciale, a copiilor din diferite grupuri etnice, a copiilor din familii socialmente vulnerabile.
1.5. Unitatea de învățămînt general incluzivă asigură la preţ rezonabil transport pentru deplasarea la şcoală.
Secțiunea 2.
Standard 2.
2.1 Documentele proiective ale unității de
Managmentul
Documentele proînvățămînt general incluzive sînt elaborate în
unităţii de învă- iective ale unității de
baza unei autoevaluări deschise şi participatiţămînt general învățămînt general
ve (cu implicarea consiliului de administrare,
incluzive
incluzive (proiectul
cadrelor didactice, personalului de suport, cainstituţional de dezdrelor auxiliare, părinţilor, elevilor, membrilor
voltare şi planul de
comunităţii) pornind de la premisa că unitatea
implementare) sînt
de învățămînt este o instituţie de gîndire şi de
elaborate din perînvăţare şi că toţi cei implicaţi, inclusiv copiii
spectiva educaţiei
cu cerințe educative speciale, pot contribui la
incluzive.
dezvoltarea şi îmbunătăţirea acestei instituţii.
2.2 Documentele proiective reflectă viziunea, misiunea, scopurile, priorităţile, activităţile şi
indicatorii de succes și sînt în concordanţă cu
principiile educației incluzive.
2.3 Documentele proiective reflectă mecanismele
participative de monitorizare, evaluare şi de
asigurare a calităţii procesului educaţional incluziv.
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Standard 3.
Documentele de
funcţionare internă a unităţii de
învăţămînt general
incluzive prevăd
incluziunea tuturor
copiilor în procesul
educaţional.

Standard 4.
Strategia de comunicare a unităţii de
învăţămînt general
incluzive prevede
componente de
sensibilizare şi de
formare a culturii
incluzive.

2.4 Membrii unității de învățămînt general incluzive, cuprinzînd cadrele didactice, personalul specializat, părinţii şi elevii, sînt priviţi
ca parteneri egali în procesul de dezvoltare
educațională şi sînt reprezentaţi în grupurile
importante din şcoală cu rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
2.5 Documentele proiective sunt diseminate tuturor factorilor interesaţi.
2.6 Extrasele din documentele proiective sînt afişate în loc vizibil.
3.1 Unitatea de învăţămînt general incluzivă dispune de o organigramă și de procedurile de
comunicare internă a acesteia.
3.2 Regulamentul de funcţionare internă a unităţii
de învăţămînt general incluzive vizează incluziunea tuturor copiilor, inclusiv a copiilor cu
cerințe educative speciale, în procesul educaţional.
3.3 Fiecare angajat al unităţii de învăţămînt general incluzive are elaborată fişa postului şi
cunoaşte în detalii obligaţiunile funcţionale,
parte componentă a căreia este şi incluziunea
şcolară a tuturor copiilor.
3.4 Unitatea de învăţămînt general incluzivă dispune de un sistem de gestionare, prelucrare şi
înregistrare a informaţiilor.
3.5 Personalul unităţii de învăţămînt general incluzive, părinţii, elevii cunosc documentele de
funcţionare internă a unităţii de învăţămînt
general incluzive.
3.6 Documentaţia de funcţionare internă a unităţii
de învăţămînt general incluzive include aspectele ce ţin de organizarea incluziunii şcolare şi
sociale a elevilor cu cerințe educative speciale
4.1 Unitatea de învățămînt general incluzivă dispune de o strategie de comunicare.
4.2 Unitatea de învăţămînt general incluzivă aplică un sistem de comunicare eficient între toţi
elevii, indiferent de apartenenţa religioasă, etnie, nivel de dezvoltare, statut social.
4.3 Unitatea de învățămînt general incluzivă asigură condiţii pentru dezvoltarea bunelor relaţii între toţi copiii.
4.4 Activităţile educative din unitatea de învăţămînt general incluzivă asigură dezvoltarea
comunicării şi a cunoaşterii reciproce, a modalităţilor de ajutorare reciprocă, a toleranţei,
precum şi promovarea interacţiunilor interpersonale bazate pe respect reciproc şi acceptarea diversităţilor.
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Standard 5.
Consiliul de administrare a unităţii de
învăţămînt general
incluzive asigură administrarea eficientă
a clădirilor şi terenurilor, încît fiecare
copil să aibă acces la
toate resursele.

4.5 Managerii unității de învățămînt general incluzive aplică o politică incluzivă de comunicare şi de colaborare cu instituţiile sociale, de
ocrotire a sănătăţii, culturale, religioase etc.
din comunitate.
4.6 Managerii unității de învățămînt general incluzive aplică o politică de comunicare şi colaborare cu organizaţiile neguvernamentale
implicate în asistenţa copiilor cu cerințe educative speciale.
4.7 Unitatea de învățămînt general incluzivă informează comunitatea, părinţii despre serviciile de suport pentru copiii cu cerințe educative
speciale pe care le prestează aceasta.
4.8 Unitatea de învățămînt general incluzivă oferă
posibilitatea actorilor comunitari, să viziteze
instituţia, în cadrul zilei uşilor deschise, pentru a afla despre serviciile ce se prestează în
cadrul instituţiei pentru copiii cu cerințe educative speciale.
4.9 Unitatea de învățămînt general incluzivă dispune și oferă informaţii despre tipurile de
servicii destinate copiilor cu cerințe educative
speciale oferite de către autorităţile publice locale şi alţi prestatori, inclusiv modul de accesare a acestora.
5.1 Unitatea de învăţămînt general incluzivă dispune de Consiliu de administrare cu rol de
decizie în domeniul organizatoric şi administrativ, format din director, director-adjunct,
reprezentantul consiliului local, 2–3 reprezentanţi ai părinţilor, inclusiv ai copiilor cu
cerințe educative speciale, 1–5 reprezentanţi
ai cadrelor didactice, preşedintele sindicatului
etc.
5.2 Funcţionalitatea consiliului de administrare
şi evidenţa documentaţiei se stipulează în regulamentul de funcţionare a unității de învăţămînt general incluzive, în actele normative
emise de Ministerul Educaţiei şi în deciziile
direcţiei de învăţămînt raionale/municipale.
5.3 Consiliul de administrare asigură administrarea eficientă a clădirilor şi a terenurilor în
care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţămînt general incluzivă, astfel încît elevul să
aibă acces la toate resursele şi facilităţile (educaţie, reabilitare, relaţii sociale).
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Standard 6.
6.1 Consiliul profesoral al unităţii de învăţămînt
Consiliul profesoral
general incluzive, cu rol de decizie în domeal unităţii de învăţăniul educaţional, format din personalul dimînt general includactic din instituţia respectivă şi condus de
zive asigură calitatea
director, asigură calitatea educaţiei pentru toţi
educaţiei pentru toţi
elevii.
elevii.
6.2 Consiliul profesoral aprobă planul educațional
individualizat și serviciile de suport pentru
copiii cu cerințe educative speciale.
6.3 Consiliul profesoral asigură existenţa documentelor proiective ale şcolii (planul anual,
lunar).
Standard 7.
7.1 Comisia internă şcolară deţine metodologia
Comisia internă
de evaluare psihopedagogică şi educaţională,
şcolară asigură evade determinare a seviciilor educaţionale de
luarea psihopedagosprijin, de recomandare a planurilor educaţigică şi educaţională
onale individualizate de învăţare, de monitoa elevilor, recomanrizare a elevilor cu cerințe educative speciale,
dă servicii de sprijin
strategii de sprijin, adaptări curriculare etc.
şi contribuie la
7.2 Comisia internă şcolară oferă servicii educaţielaborarea planuonale în domeniul educaţiei incluzive de tipul:
rilor educaționale
informare, documentare, consiliere, proiectaindividualizate, strare şi elaborare de planuri de intervenţie inditegiilor de sprijin şi
vidualizată, monitorizare şi evaluare etc.
a adaptărilor curri- 7.3 Comisia internă şcolară colaborează cu cadreculare.
le didactice din instituţia pe care o reprezintă,
cu comisiile interne școlare din alte instituţii
de învăţămînt, cu direcţia de învăţămînt raională/municipală, cu direcţia raională de
asistenţă sociala şi de protecţie a copilului, cu
familiile care educă copiii cu cerințe educative
speciale, cu centrele medicilor de familie, cu
administraţia publică locală.
7.4 Comisia internă şcolară apreciază modul de
instruire a copiilor cu diverse grade şi tipuri
de cerințe educative speciale.
7.5 Comisia internă şcolară referă cazurile mai
complicate spre servicii de suport (psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei incluzive beneficiarilor direcţi,
copii/elevi/tineri cu cerinţe educative speciale,
părinti, cadre didactice) în funcţie de necesităţile specifice de dezvoltare identificate.
7.6 Comisia internă şcolară contribuie la ameliorarea şi îmbunătăţirea procesului instructiveducativ, a designului lecţiei din perspectiva
educaţiei incluzive.
7.7 Comisia internă şcolară realizează acţiuni de
cunoaştere reală şi obiectivă a elevilor, favorizează comunicarea şi relaţiile dintre elevi şi cadrele didactice.
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Dimensiunea II. EFICIENȚĂ
Secțiunea 1.
Procesul de
predare–învăţare

Standard 8.
8.1 Unitatea de învăţămînt general incluzivă deProiectarea şi realiţine strategii de dezvoltare/proiectare a currizarea curriculumuculumului pentru fiecare nivel de şcolarizare
lui şi a activităţilor
din unitatea de învăţămînt, în concordanţă cu
extracurriculare sînt
principiile incluziunii.
în concordanţă cu
8.2 Unitatea de învăţămînt general incluzivă utiprincipiile incluzilizează adaptări curriculare pentru copiii cu
unii.
cerințe educative speciale.
8.3 Unitatea de învăţămînt general incluzivă stabileşte şi respectă orarul/programul de studiu al
elevilor în conformitate cu cerinţele igienice şi
cu cerinţele educative speciale ale elevilor.
8.4 Unitatea de învăţămînt general incluzivă planifică conţinuturile învăţării pentru toate disciplinele/modulele din curriculum şi adaptarea acestora pentru elevii cu cerințe educative
speciale.
8.5 Unitatea de învăţămînt general incluzivă realizează înscrierea în cîmpul educaţional general
şi complementarea cu alte tipuri de programe
pentru elevii cu cerințe educative speciale.
8.6 Unitatea de învăţămînt general incluzivă asigură utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor şi a materialelor de studiu de către
toţi elevii, inclusiv a celor cu cerințe educative
speciale.
8.7 Unitatea de învăţămînt general incluzivă adaptează strategiile şi metodologiile didactice la
specificul cultural al populaţiei şcolare şi
la motivaţia fiecărui elev, inclusiv a celor cu
cerințe educative speciale.
8.8 Unitatea de învăţămînt general incluzivă aplică autoevaluările elevilor, evaluările formative
şi ale feedback-ului pentru optimizarea procesului de învăţare.
8.9 Unitatea de învăţămînt general incluzivă adaptează programele educaţionale pentru elevii cu
cerințe educative speciale la capacităţile şi ritmul lor de asimilare, iar în caz de necesitate se
recurge la programe individuale, intensive sau
cu alt specific.
8.10 Unitatea de învăţămînt general incluzivă planifică activităţile extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, inclusiv a celor cu cerințe educative speciale, a părinţilor
şi a altor membri ai comunităţii.
8.11 Unitatea de învăţămînt general incluzivă popularizează activităţile extracurriculare în
rîndul personalului şcolii, al elevilor, inclusiv
al celor cu cerințe educative speciale, al părinţilor şi al altor purtători de interes relevanţi.
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Standard 9.
Activitatea metodică în unitatea de
învățămînt general
incluzivă se realizează din perspectiva educaţiei
incluzive.

Standard 10.
Toţi copiii, indiferent de origine,
capacitate, gen sînt
învăţaţi şi evaluaţi
cu ajutorul metodelor inovative şi
centrate pe copil.

8.12 Unitatea de învăţămînt general incluzivă înregistrează rezultatele la activităţile extracurriculare prezente în oferta şcolii şi a impactului
acestor activităţi asupra grupurilor-ţintă, inclusiv al copiilor cu cerințe educative speciale.
8.13 Unitatea de învăţămînt general incluzivă asigură incluziunea educaţonală, însoţită de incluziunea socială şi profesională a elevilor cu
cerințe educative speciale, urmărindu-se o
consecutivitate clară care ar exclude orice posibilitate de discriminare şi de segregare.
8.14 În unitatea de învăţămînt general incluzivă programele educaţionale pentru elevii cu
cerințe educativ-speciale, în afară de deprinderile academice, vor cuprinde formarea deprinderilor sociale şi pregătirea pentru viaţa
independentă, incluziunea în viaţa socială.
9.1 Consiliile profesorale, catedrele metodice din
unitatea de învățămînt general incluzivă se implică în implementarea educaţiei incluzive.
9.2 Cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin,
personalul specializat şi managerial participă
la activităţile metodice la nivel local, raional,
naţional, diseminînd experienţa acumulată şi
sensibilizînd în domeniul educaţiei incluzive.
9.3 Activităţile metodice se realizează cu aplicarea
aspectelor educaţiei incluzive.
9.4 Se duce evidenţa privind activităţile metodice
realizate sau la care au participat cadrele didactice şi manageriale şi a demersurilor didactice
privind educaţia incluzivă.
10.1 În unitatea de învăţămînt general incluzivă sînt
planificate activităţi de evaluare (iniţiale, curente, formative, finale) la nivelul catedrei de
specialitate şi la nivelul unităţii de învăţămînt.
10.2 Tuturor copiilor, inclusiv copiilor cu cerințe
educative speciale, le este asigurat accesul
echitabil la procesul de evaluare.
10.3 Activităţile de evaluare diferenţiată, adaptate
la potenţialul de învăţare a elevului cu cerințe
educative speciale, se realizează vizînd progresul individual şi efortul depus în cadrul activităţilor curriculare şi al celor extracurriculare.
10.4 Cadrele didactice folosesc metode de evaluare
adecvate vîrstei şi capacităţilor copiilor.
10.5 În unitatea de învăţămînt general incluzivă
există criterii clare şi cunoscute de către cadrele didactice, elevii şi părinţii acestora privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi insuccesul
şcolar şi consecinţele acestuia.
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10.6 Datele privind progresul şi dezvoltarea elevilor se stochează şi se înregistrează.
10.7 Cadrele didactice încurajează elevii să ia decizii, să pună întrebări şi să exprime opinii.
10.8 Cadrele didactice încurajează participarea în
clasă, fiind încrezuţi că fiecare copil poate învăţa.
10.9 Elevii și/sau părinţii, inclusiv ai celor cu
cerințe educative speciale, sînt informați regulat privind progresul realizat şi rezultatele
şcolare.
10.10 Modalitatea de evaluare se adaptează la potenţialul de învăţare al elevului cu cerințe
educative speciale.
10.11 Cadrele didactice încurajează elevii să lucreze împreună, promovînd învăţarea practică
şi prin cooperare.
Standard 11.
11.1 Activităţile de învăţare individualizate (desfăUnitatea de
şurate sub îndrumarea unui cadru didactic de
învățămînt general
sprijin în colaborare cu învăţătorul/profesorul
incluzivă asigură cu
de la disciplină) în concordanţă cu necesităţiservicii de sprijin
le elevilor cu cerințe educative speciale.
copiii cu cerințe
11.2 Activităţile de evaluare şi adaptare curriculară
educative speciale.
(desfăşurate de către cadrul didactic de sprijin
în colaborare cu învăţătorul/cadrul didactic
de la disciplină) sînt în concordanţă cu necesităţile elevilor cu cerințe educative speciale.
11.3 centrul de susținere educațională și a activităţilor de intervenţii recuperatorii individualizate (terapie logopedică, psihologică, kinetoterapie, terapie cognitivă, consiliere psihopedagogică, educaţie sensorial-perceptivă etc.)
sînt în concordanţă cu necesităţile elevilor cu
cerințe educative speciale.
Dimensiunea III. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI PROTECȚIE
Standard 12.
12.1 Unitatea de învăţămînt general incluzivă asiUnitatea de
gură servicii de supraveghere şi menţinere a
învățămînt general
sănătăţii în concordanţă cu misiunea instituincluzivă asigura cu
ţiei şi nevoile copiilor, inclusiv şi ale celor cu
servicii medicale
cerințe educative speciale, conform legislației
toți copiii.
în vigoare.
12.2 Unitatea de învăţămînt general incluzivă alocă un spaţiu dotat, conform normelor sanitare în vigoare, pentru consultaţii şi intervenţii
medicale de urgenţă, dotat cu medicamentele
necesare de acordare a primului ajutor.
12.3 Personalul unităţii de învăţămînt general
incluzive este instruit să observe şi să recunoască eventualele semne de îmbolnăvire a
copiilor şi să ia primele măsuri eficiente care
se impun.
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12.4 Unitatea de învăţămînt general incluzivă aplică metode educative adecvate pentru promovarea unui mod sănătos de viață, a igienei
personale, alimentaţiei corecte, exerciţiului fizic, pentru menţinerea ordinii şi a curăţeniei.
12.5 Unitatea de învăţămînt general incluzivă asigură derularea programelor de educaţie sexuală, a programelor de educaţie împotriva fumatului şi a consumului de droguri şi băuturi
alcoolice. Se încurajează cunoaşterea de către
fiecare copil a riscurilor de îmbolnăvire.
12.6 Fiecare membru al colectivului unităţii de învăţămînt general incluzive oferă copilului un
exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de
comportament adecvat în colectiv.
Standard 13.
13.1 Unitatea de învăţămînt general incluzivă deUnitatea de
ţine un sistem şi proceduri de asigurare a seînvățămînt general
curităţii tuturor celor implicaţi în activitatea
incluzivă asigură
şcolară.
securitatea tuturor 13.2 Directorul unității de învăţămînt general incelor implicaţi în
cluzive desfășoară, conform unui plan, inactivitatea şcolară,
structajul primar despre securitatea vieţii şi a
în timpul desfăşurăsănătăţii copiilor şi emite ordin pe instituţie.
rii programului uni- 13.3 În biroul personalului se afişează lista cu nutăţii de învăţămînt.
merele de telefon ale persoanelor şi serviciilor
de contact în caz de urgenţă (accident, incendiu, îmbolnăvire sau dispariţia unui copil).
13.4 Unitatea de învăţămînt general incluzivă dispune de proceduri specifice, cunoscute şi asumate de către toţi cei implicaţi în activitatea
privind gestionarea situaţiilor de criză.
13.5 Unitatea de învăţămînt general incluzivă organizează activităţi de instruire a elevilor, inclusiv
a celor cu cerințe educative speciale, referitor la
comportamentul în situaţiile de criză.
13.6 Unitatea de învățămînt general incluzivă dispune de adaptări necesare (adaptările blocului sanitar, adaptările intrărilor, pante de
acces, bare de acces) care asigură securitatea
copiilor cu cerințe educative speciale.
Standard 14.
14.1 Unitatea de învățămînt general inclusivă deUnitatea de
ţine şi aplică o procedură privind protecţia
învățămînt general
copiilor împotriva abuzului (fizic, psihologic,
incluzivă asigură
verbal, sexual, material), neglijării, discrimiprotecţia împotriva
nării, a tratamentului degradant sau inuman.
abuzului şi negli14.2 Unitatea de învățămînt general incluzivă asijării.
gură informarea personalului şi a părinţilor/
reprezentanţilor lor legali (prin modalităţi
accesibile) asupra procedurilor cu privire la
prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra copiilor.
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14.3 Sancţiunea aplicată copilului va fi justificată
din punct de vedere pedagogic, ea avînd rolul
de conştientizare a greşelii.
14.4 Personalul unității care identifică situaţii de
abuz, neglijare sau exploatare a unui copil de
către angajaţii unităţii sau din afara unităţii
de învățămînt, înștiințează imediat administraţia unităţii, care ia măsurile ce se impun,
conform legii (anunţă, după caz, serviciul medical de urgenţă, poliţia, procuratura etc.).
Dimensiunea IV. RESURSE FINANCIARE
Standard 15.
15.1 Bugetul unităţii de învăţămînt general incluUnitatea de
zive cuprinde prevederile educaţiei incluzive
învățămînt general
și cuprinde toate sursele de finanţare.
incluzivă asigură
15.2 Bugetul prognozat corespunde proiectului de
implimentarea actidezvoltare a unităţii de învăţămînt general invităţii financiare.
cluzive.
15.3 Unitatea de învățămînt general incluzivă prevede acţiuni pentru diversificarea şi/sau suplimentarea surselor de finanţare.
15.4 Unitatea de învățămînt general incluzivă asigură activitatea financiar-contabilă, de control
şi de audit financiar cu personal propriu sau
prin achiziţionarea serviciilor de specialitate.
15.5 Unitatea de învățămînt general incluzivă asigură realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu legislația în vigoare.
15.6 Unitatea de învățămînt general incluzivă corelează execuţia bugetară cu proiectul de dezvoltare şi cu planul anual de implementare a
unităţii de învăţămînt.
Dimensiunea V. RESURSELE UMANE
Standard 16.
16.1 Personalul de conducere al unității de
Unitatea de
învățămînt general incluzive corespunde ceînvățămînt general
rinţelor fişei de post.
incluzivă dispune
16.2 Personalul de conducere (directorul şi directode personal de conrii-adjuncţi) participă la programe de formare
ducere calificat.
managerială şi în domeniul educaţiei incluzive
acreditate (în particular programe universitare,
masterat etc.) în ultimii cinci ani.
16.3 Personalul de conducere evoluează permanent în calificare, în obţinerea gradelor didactice.
16.4 Personalul managerial contribuie la descreșterea constantă/lipsa reclamaţiilor privind activitatea în domeniu.
16.5 Rezultatele participării cadrelor didactice la
activităţile de formare şi de dezvoltare profesională, inclusiv în domeniul educaţiei incluzive se aplică sistematic în practică.
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16.6 Unitatea de învățămînt general incluzivă creează condiţii de creştere profesională a cadrelor manageriale, în particular în domeniul
educaţiei incluzive.
16.7 În interesul unității de învățămînt general incluzive şi a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu
cerințe educative speciale, personalul managerial rămîne permanent deschis pentru comunitate.
16.8 Personalul de conducere al unităţii de învățămînt general incluzive cunoaște situaţia socială şi şcolară a tuturor copiilor cu cerințe
educative speciale.
16.9 Personalul de conducere al unităţii de
învățămînt general incluzive asigură condiţiile minime prevăzute de prezentele standarde
de calitate.
Standard 17.
17.1 Unitatea de învățămînt general incluzivă disUnitatea de
pune de personal didactic necesar funcţionăînvățămînt general
rii unităţii de învăţămînt, în funcţie de planul
incluzivă dispune de
de şcolarizare prognozat, de nivelul de şcolapersonal didactic,
rizare.
personal specializat, 17.2 Personalul didactic angajat are calificarea,
calificat.
competenţa, experienţa şi calităţile solicitate
de fişa postului.
17.3 Personalul didactic corespunde cerințelor
stabilite pentru procesul educativ la nivelul de
şcolarizare şi profilul unităţii de învăţămînt
general incluzive, pentru disciplinele cuprinse
în curriculum şcolar, pentru planul de învăţămînt prognozat/realizat, pentru necesitățile
elevilor cu cerințe educative speciale.
17.4 Unitatea de învățămînt general incluzivă dispune de cadre didactice de sprijin, care îşi
desfăşoară activitatea în cooperare cu celelalte cadre didactice, clase, părinţii şi specialiştii din şcoală asistîndu-i pe toţi în mod egal,
susţine programe de educaţie individualizate
şi adaptate la necesităţile copilului cu cerinţe
educative speciale, favorizează cooperarea la
nivel de clasă; înregistrează toate observaţiile
cu privire la evoluţia şi progresul copiilor.
17.5 Unitatea de învățămînt general incluzivă dispune de logopezi, psihologi, psihopedagogi
etc. pentru asigurarea serviciilor de sprijin în
funcţie de necesităţile copiilor cu cerințe educative speciale.
17.6 Personalul didactic cunoaşte perspectiva clară de promovare în funcţie de vechimea în
muncă, experienţă, competenţă, motivare.
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17.7 Personalul didactic participă la programe de
formare continuă şi în domeniul educaţiei incluzive (inclusiv programe universitare - masterat etc.) acreditate în ultimii cinci ani.
17.8 Personalul didactic evoluează permanent în
calificare, în obţinerea gradelor didactice.
17.9 Personalul didactic contribuie permanent la
descreşterea constantă/lipsa reclamaţiilor privind activitatea profesională.
17.10 Rezultatele participării cadrelor didactice la
activităţile de formare şi dezvoltare profesională, inclusiv în domeniul educaţiei incluzive, se aplică sistematic în practică.
17.11 Personalul didactic contribuie la diminuarea constantă, în ultimii trei ani/inexistenţa
conflictelor (între cadre didactice, părinţi,
elevi, personal de conducere).
17.12 Cadrele didactice monitorizează prestaţia
copiilor cu cerințe educative speciale şi solicită adaptări suplimentare (spaţiu, curriculum, evaluare etc.) la necesitate.
17.13 Cadrele didactice utilizează toate oportunităţile pentru valorificarea la maximum a aptitudinilor tuturor copiilor, inclusiv a celor
cu cerințe educative speciale.
17.14 Cadrele didactice utilizează experienţa de
implicare a părinţilor în realizarea procesului educaţional incluziv şi a planurilor
educaţionale individualizate ale copiilor cu
cerințe educative speciale.
17.15 Cadrele didactice atrag părinţii în procesul
de implementare a activităţilor curriculare şi
extracurriculare.
Standard 18.
18.1 Unitatea de învățămînt general incluzivă disUnitatea de
pune de personal didactic auxiliar şi personal
învățămînt general
nedidactic necesar unităţii de învăţămînt, în
incluzivă dispune
funcţie de planul de şcolarizare prognozat, de
de personal didactic
nivelul de şcolarizare.
auxiliar şi personal 18.2 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic conedidactic comperespunde fişei postului ocupat.
tent.
18.3 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic participă la programe de formare şi de dezvoltare
profesională şi în domeniul educaţiei incluzive.
18.4 În instituâia de învăţămînt există la necesitate asistentul personal care prestează servicii
individualizate necesare mobilităţii şi satisfacerii nevoilor de bază ale copiilor cu cerințe
educative speciale.
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Dimensiunea VI. RESURSE FIZICE
19.1 Infrastructura instituţiei de învățămînt general
Standard 19.
incluzivă satisface necesitățile copiilor, inclusiv
Unitatea de
şi ale celor cu cerințe educative speciale, şi ofeînvățămînt general
ră un mediu de sprijin în care el poate fi activ.
incluzivă dispune de
19.2 Există spaţii destinate procesului educativ
imobil și spații didactice care cores(săli de clasă, laboratoare, ateliere, săli de repund necesitătilor
creaţie etc.).
tuturor copiilor.
19.3 Spaţiile destinate procesului educativ corespund nivelului de şcolarizare şi profilului
unităţii de învăţămînt general incluzive, disciplinelor cuprinse în curriculumul şcolar, planului de învăţămînt prognozat/realizat.
19.4 Spaţiile destinate procesului educativ corespund normelor de igienă conform legislaţiei
în vigoare.
19.5 Spaţiile destinate procesului educativ sînt dotate în conformitate cu nivelul de şcolarizare şi cu
profilul unităţii de învăţămînt general incluzive, disciplinelor cuprinse în curriculumul şcolar, în planul de învăţămînt prognozat/realizat.
19.6 Spaţiile destinate procesului educativ sînt rezonabil accesibile tuturor copiilor, inclusiv
celor cu cerințe educative speciale (rampe
pentru scaunele cu rotile, bare de sprijin şi
orientare, dublarea informaţiei sonore cu cea
vizuală etc.).
19.7 Spaţiile unității de învățămînt general incluzive pot fi localizate uşor prin semnalizarea lor
corespunzătoare.
19.8 Spaţiile destinate procesului educativ sînt folosite conform destinaţiei şi planificării întocmite la nivelul unităţii de învăţămînt general
incluzive.
19.9 Spaţiile administrative sînt organizate şi dotate corespunzător tipului de activitate a unităţii de învăţămînt general incluzive.
19.10 Există în unitatea de învățămînt general incluzivă un spaţiu destinat centrului de susţinere educaţională care prestează servicii
de reabilitare, asistenţă psihopedagogică copiilor cu cerințe educative speciale. Spaţiile
destinate activităţilor de recuperare din acest
centru sunt repartizate, amenajate, dotate şi
adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi speciale ale copiilor cu cerințe educative speciale
şi pot fi de variate aplicaţii. Încăperile pentru
desfăşurarea activităţilor de recuperare sînt
înzestrate cu mobilier conform vîrstei şi cu
echipamente şi accesorii tehnice, materiale
didactice, consumabile etc.
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19.11 Spaţiul destinat bibliotecii şcolare/centrului de
informare şi documentare este dotat în conformitate cu normativele de igienă în vigoare,
cu nivelul de şcolarizare şi cu profilul unităţii
de învăţămînt general incluzive, cu planul de
învăţămînt prognozat/realizat şi cu necesităţile
elevilor cu cerințe educative speciale.
19.12 În edificiul unităţii de învăţămînt general incluzive cu mai multe nivele, accesul la nivelele
superioare se asigură cu ajutorul ascensorului
sau diferitor adaptări tehnice, iar în cazul în
care lipseşte ascensorul pentru elevii cu dizabilităţi locomotorii (utilizatorii de scaun rulant) se prevăd activităţile la parter.
19.13 În unitatea de învăţămînt general incluzivă
există curte prevăzută cu spaţii de deplasare şi
locuri de recreare sigure pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educative speciale.
Standard 20.
20.1 Spaţiile auxiliare (săli de mese, vestiare, bucăUnitatea de
tărie, sufragerie etc.) sînt corelate cu proiectul
învățămînt gede dezvoltare instituţională și cu necesităţile
neral incluzivă
tuturor copiilor.
dispune de spaţii
20.2 Spaţiile auxiliare corespund nivelului de şcoauxiliare adecvate
larizare şi profilului unităţii de învăţămînt
necesităților tuturor
general incluzive, planului de învăţămînt procopiilor.
gnozat/realizat.
20.3 Spaţiile sanitare sînt dotate în conformitate cu
normativele de igienă în vigoare şi corespunzător nivelului de şcolarizare al copiilor, profilului
unităţii de învăţămînt general incluzive, inclusiv
pentru copiii cu cerințe educative speciale.
20.4 Spaţiul destinat cabinetului medical este dotat în conformitate cu normativele de igienă
în vigoare, cu necesităţile elevilor cu cerințe
educative speciale, corespunzător nivelului de
şcolarizare şi profilului unităţii de învăţămînt
general incluzive.
Standard 21.
21.1 Spaţiile destinate procesului educativ sînt
Unitatea de
dotate cu mobilier adecvat, inclusiv pentru
învățămînt general
copiii cu cerințe educative speciale, conform
incluzivă dispune
nivelului de şcolarizare şi profilului unităţii
de mobilier şi ilude învăţămînt general incluzive, disciplinelor
minare adecvate
cuprinse în curriculumul şcolar, planului de
necesităților tututor
învăţămînt prognozat/realizat.
copiilor.
21.2 Mobilierul (mese, bănci etc.) în unitatea de
învățămînt general incluzivă poate fi aranjat
în funcţie de necesităţile copiilor cu cerințe
educative speciale.
21.3 Sălile de clasă dispun de table reglabile, cu posibilitatea de adaptare pentru toţi copiii, inclusiv la necesităţile copiilor cu cerințe educative
speciale.
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21.4 Sala de sport este dotată cu echipamanet sportiv şi de kinetoterapie, fiind accesibilă pentru
toţi copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educative speciale.
21.5 Spaţiul centrului de susţinere educaţională
este destinat prestării serviciilor de reabilitare, de asistenţă psihopedagogică copiilor cu
cerințe educative speciale. Spaţiile destinate
activităţilor de recuperare din acest centru
sînt repartizate, amenajate, dotate şi adaptate
în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor şi cu nevoile generale şi speciale ale copiilor cu cerințe educative speciale şi pot avea
variată aplicaţie. Încăperile pentru desfăşurarea activităţilor de recuperare sînt înzestrate
cu mobilier conform vîrstei şi cu echipamente, accesorii tehnice, materiale didactice, consumabile etc.
21.6 Unitatea de învățămînt general incluzivă deţine în mod obligatoriu o linie telefonică directă, este asigurată cu sistem termic autonom
sau central, dispune de apă potabilă, inclusiv
caldă. În interiorul clădirii este prevăzut un
sistem de încăperi de grup sanitar, un sistem
centralizat de aerisire, iluminare (naturală şi
de zi), de utilizare a energiei electrice.
21.7 Întrerupătoarele şi mînerele sînt accesibile pentru toţi elevii, inclusiv pentru cei cu
cerințe educative speciale.
Standard 22.
22.1 Mijloacele de învăţămînt şi auxiliarele curriUnitatea de
culare deţinute corespund nivelului de şcoînvățămînt general
larizare şi profilului unităţii de învăţămînt
incluzivă dispune
general incluzive, planului de învăţămînt prode materiale şi mijgnozat/realizat.
loace de învăţămînt, 22.2 Unitatea de învățămînt general incluzivă este
auxiliare
dotată cu mijloace de învăţămînt şi auxiliare
curriculare.
curiculare pentru toţi elevii, inclusiv pentru
elevii cu cerințe educative speciale.
22.3 Fondul bibliotecii şcolare/centrului de documentare şi de informare corespunde nivelului
de şcolarizare şi profilului unităţii de învăţămînt general incluzive, planului de învăţămînt
prognozat/realizat.
22.4 Fondul bibliotecii şcolare dispune de materiale informative şi didactice, acte legislative
privind educaţia incluzivă.
22.5 Există o evidenţă clară a utilizării fondului
bibliotecii şcolare/centrului de informare şi
documentare de către toţi participanţii la procesul educativ.
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22.6 Este asigurat accesul elevilor, inclusiv a celor
cu cerințe educative speciale, la toate resursele
de învăţare–cunoaştere–informare (mijloacele de învăţămînt, auxiliarele curriculare, bibliotecă/centru de documentare şi informare).
22.7 Există tehnologie informatică şi de comunicare (o reţea funcţională de calculatoare) adaptată la necesităţile tuturor elevilor, inclusiv ale
elevilor cu cerințe educative speciale.
22.8 Există conectarea la Internet a reţelei de calculatoare.
22.9 este asigurat accesul tuturor elevilor, inclusiv
al elevilor cu cerințe educative speciale, şi al
cadrelor didactice la reţeaua de calculatoare
pentru documentare şi informare în timpul şi
în afara orelor de profil din programul şcolar.
22.10 Există posibilităţii de utilizare a tehnologiilor
informaționale pentru elevii cu cerinţe educative speciale care nu pot scrie cu mîna.
22.11 Există posibilităţii de dublare a informaţiei
prin ajustarea sonoră sau vizuală pentu elevii cu cerinţe educative speciale, care au deficienţe senzoriale.
22.12 Este utilizată tehnologia informatică şi de
comunicare în activitatea administrativă şi/
sau de secretariat şi/sau cea a bibliotecii.
22.13 este asigurat accesul personalului, în interesul unităţii şcolare, la telefon, fax, copiator,
computer cu scaner şi imprimantă.
Dimensiunea VII. RELAȚIA ȘCOALĂ–COMUNITATE
Standard 23.
Unitatea de
învățămînt general
incluzivă susține
implicarea părinţilor în viața școlară.

23.1 Părinții copiilor se implică în procesul educativ din unitatea de învățămînt general incluzivă.
23.2 Unitatea de învățămînt general incluzivă încurajează interesul şi participarea tuturor familiilor elevilor, inclusiv a celor în care sînt
elevi cu cerințe educative speciale, în activitatea şcolii.
23.3 Părinții copilului cu cerințe educative speciale
participă la proiectarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea planul educațional individualizat.
23.4 Planul educațional individualizat de intervenţie pentru copilul cu cerințe educative speciale
prevede activităţi de comunicare şi relaţionare
cu familia copilului.
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Standard 24.
Unitatea de
învățămînt general
incluzivă susține
relaţiile şcoală–
comunitate.

Standard 25.
Unitatea de
învățămînt general
incluzivă susține
existenţa atitudinii
pozitive şi nondiscriminatorii.

24.1 Unitatea de învățămînt general incluzivă asigură informarea comunităţii despre necesitatea participării la procesul educativ a tuturor
copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu
cerințe educative speciale.
24.2 Unitatea de învățămînt general incluzivă
asigură activităţi de sensibilizare pentru comunitate despre faptul că prosperitatea ei depinde de bunăstarea fiecarei familii și despre
necesitatea acordării suportului familiilor în
dificultate.
24.3 Încurajează liderii comunitari, formali si
informali în colectarea de surse de finantare
(sponsori) pentru susţinerea incluziunii şcolare a copiiilor cu cerințe educative speciale.
24.4 Implică mass-media în informarea și educarea unei comunității cu o filozofie incluzivă.
24.5 Unitatea de învățămînt general incluzivă asigură informarea şi sensibilizarea comunităţii pentru dezvoltarea în spiritul valorilor
toleranței, nondiscriminării și a solidarității
cu semenii aflaţi în dificultate.
25.1 Unitatea de învățămînt general incluzivă acceptă înmatricularea tuturor copiilor din comunitate, inclusiv şi a copiilor cu cerințe educative speciale la toate treptele de şcolaritate şi
în toate tipurile de clase.
25.2 Există programe individuale de incluziune pentru fiecare copil cu cerințe educative speciale.
25.3 Unitatea de învățămînt general incluzivă ia în
considerare doleanţele părinţilor şi ale copiilor
cu cerințe educative speciale privind locaţia,
profilul, condiţiile din clasă.
25.4 Clasele sînt organizate din perspectiva încurajării şi implicării efortului tuturor copiilor, inclusiv al copiilor cu cerințe educative speciale.
25.5 Copiii cu cerințe educative speciale în clasă
vor fi plasați în funcţie de necesităţile speciale
ale acestora şi asigurîdu-se incluziunea în colectivul de copii.
25.6 Copiii cu cerințe educative speciale vor fi
distrubuiți proporţional în grupurile de lucru
în cadrul activităţilor colective.
25.7 Copiii cu cerințe educative speciale în unitatea
de învăţămînt general incluzivă sînt acceptați
de către administraţie.
25.8 Copiii cu cerințe educative speciale în unitatea
de învăţămînt general incluzivă sînt acceptați
de către cadrele didactice.
25.9 Copiii cu cerințe educative speciale în unitatea
de învăţămînt general incluzivă sînt acceptați
de către colegi.
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Standard 26.
Unitatea de
învățămînt general
incluzivă susține
dezvoltarea
participativă.

25.10 Copiii cu cerințe educative speciale în unitatea de învăţămînt sînt acceptați de către
părinţii colegilor.
25.11 În unitatea de învăţămînt general incluzivă
nu sănt admise calificativele şi etichetările
discriminatorii.
25.12 În unitatea de învăţămînt general incluzivă
există un mediu prietenos pentru toţi copiii.
25.13 În unitatea de învăţămînt general incluzivă copiii cu cerințe educative speciale sînt
asigurați cu servicii de suport.
26.1 În unitatea de învăţămînt general incluzivă
există o colaborare permanentă între partenerii implicaţi: elevi, profesori, părinţi, ONGuri, consilieri etc.
26.2 În unitatea de învăţămînt general incluzivă
există o colaborare cu instituțiile generale incluzive pentru preluarea experienţei pozitive
în domeniu.
ANEXA nr.4

Responsabilităţile membrilor Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare (CMI)
Directorul instituţiei cu practici incluzive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

este responsabil de implementarea educaţiei incluzive în şcoală, conform ordinului direcţiei raionale/municipale de învăţămînt (în baza Ordinului ministrului educaţiei,
15. 08.11);
validează prin ordin componenţa Comisiei Multidisciplinare Intraşcolare aprobată de
Consiliul profesoral;
desemnează specialistul responsabil de coordonarea activităţii CMI;
facilitează colaborarea în procesul de planificare, evaluare, realizare a activităţii CMI;
asigură discutarea/examinarea şi aprobarea PEI în cadrul Consiliului profesoral al instituţiei (în termen nu mai mare de 30 zile de la data înscrierii elevului în instituţie şi către
începutul fiecărui an de studii);
validează, prin ordin, decizia Consiliului profesoral privind aprobarea planurilor educaţionale individualizate (PEI) şi/sau a modificărilor în urma revizuirii/actualizării PEI;
asigură evaluarea activităţii cadrelor didactice implicate în realizarea PEI;
încurajează implicarea părinţilor şi a elevului cu CES în procesul de elaborare şi implementare a PEI;
este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de instituţia de învăţămînt general
incluzivă;
emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor de politici incluzive,
care sînt incluse în planul de dezvoltare instituţională, inclusiv în activitatea catedrelor;
vizează planurile educaţionale individualizate pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
asigură buna funcţionare a Centrului de Resurse pentru Educaţie Incluzivă în colaborare
cu APL;
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•
•
•

monitorizează şi evaluează activitatea cadrului didactic de sprijin şi a coordonatorului
Centrului de Resurse pentru Educaţie Incluzivă;
elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi
evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în instituţia de învăţămînt general incluzivă. Instrumentele respective se aprobă la Consiliul de administraţie al instituţiei;
este responsabil de asigurarea „designului general” şi a „acomodărilor rezonabile” pentru
copiii cu cerinţe educaţionale speciale în instituţia de învăţămînt.
Psihologul școlar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

acumulează şi comunică echipei informaţia cu referinţă la punctele forte, necesităţile, interesele şi caracteristicile specifice ale elevului (limbajul, gîndirea, imaginaţia, memoria,
atenţia, tipul de inteligenţă, afectivitatea/emotivitatea, temperamentul, stilul de învăţare);
formulează recomandări membrilor echipei privind planificarea activităţilor de asistenţă a
elevului în conformitate cu cerinţele educaţionale speciale şi cu caracteristicile specifice ale
acestuia;
prezintă recomandări privind adaptările de mediu (ambientale) adecvate cerinţelor educaţionale speciale ale elevului;
planifică asistenţa psihologică a elevului;
precizează/concretizează adaptările psihopedagogice necesare în organizarea procesului
educaţional;
monitorizează continuu dezvoltarea copilului;
observă şi înregistrează modificările în comportamentul elevului cu CES (pe domenii de
dezvoltare);
acordă asistenţă psihologică copilului, familiei şi cadrelor didactice care asistă copilul;
estimează impactul intervenţiilor educaţionale asupra dezvoltării copilului şi consultă cadrele didactice în organizarea eficientă a procesului de asistenţă educaţională, în stabilirea
adaptărilor psihopedagogice şi în materie de evaluare etc.
Asistentul social

•
•
•
•
•
•

•
•
•

identifică şi înregistrează copiii cu CES din comunitate;
informează şi sensibilizează comunitatea privind procesul de incluziune educaţională a
copiilor cu CES;
contribuie la constituirea relaţiilor de parteneriat în comunitate în scopul incluziunii copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi mintale;
identifică şi evaluează necesităţile de suport pentru realizarea incluziunii educaţionale a
copiilor cu CES;
în colaborare cu membrii CMI, evaluează mediul educaţional în familiile cu copii cu
CES;
în colaborare cu CMI şi cu sprijinul APL, acordă asistenţă socio-legală în elaborarea şi
perfectarea actelor şi acordă suport, în caz de necesitate, pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de trai şi amenajarea unui spaţiu individual pentru instruirea şi realizarea activităţilor educaţionale;
monitorizează procesul de incluziune educaţională şi în comunitate a copiilor cu CES;
acorda consultaţii privind drepturile si obligaţiunile beneficiarilor;
propune măsuri de ajutorare şi recuperare etc.
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Cadrul didactic de sprijin (CDS)
•
•
•
•
•
•
•
•

participă la elaborarea PEI;
ajută elevul în realizarea activităţilor de învăţare în deplină concordanţă cu învăţătorul de
la clasă/profesorul la disciplină;
urmăreşte progresul elevului privind finalităţile de învăţare descrise în PEI în deplină concordanţă cu învăţătorul de la clasă/profesorul la disciplină;
supraveghează şi consemnează realizările şi progresele elevului în conformitate cu finalităţile indicate în PEI;
are relaţii de colaborare permanentă cu echipa PEI şi cadrele didactice care realizează
procesul educaţional cu elevul cu cerinţe educaţionale speciale;
contribuie la dezvoltarea şi promovarea activităţilor de asistenţă educaţională care să asigure corectarea/compensarea şi remedierea dificultăţilor de învăţare de ordin structural,
organizatoric, emoţional sau de altă natură ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
poate să participe direct la orele de clasă, oferind sprijin/ajutor elevului în procesul educaţional;
facilitează încadrarea copilului în procesul educaţional, în vederea realizării PEI, face propuneri privind adaptările (pedagogice, de mediu şi în materie de evaluare), în funcţie de
necesităţile elevului, asistă elevul în activităţile în afara orelor de clasă (în centrul de resurse, centrul de zi etc.).
Asistentul medical

•
•
•
•
•
•
•
•

acumulează şi comunică echipei multidisciplinare intraşcolare informaţia cu referinţă la
punctele forte, necesităţile, interesele şi caracteristicile specifice ale elevului;
formulează recomandări membrilor echipei privind planificarea activităţilor de asistenţă a
elevului în conformitate cu cerinţele educaţionale speciale şi cu caracteristicile specifice ale
acestuia;
prezintă recomandări privind adaptările de mediu (ambientale) adecvate cerinţelor educaţionale speciale ale elevului;
informează cadrele didactice despre specificul problemelor de sănătate ale copiilor cu
CES;
instruieşte cadrele didactice privind acordarea primului ajutor în caz de necesitate;
supraveghează şi consemnează realizările şi progresele elevului;
ţine legătură permanentă cu cadrele didactice, care realizează procesul educaţional cu elevul, şi cu echipa PEI;
participă la procesul de evaluare şi reevaluare a situaţiei elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale etc.
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ANEXA nr. 5

Chestionar de evaluare a mediului educațional în familie
I. Date generale
Numele de familie, prenumele copilului _______________________________________
Data naşterii/Vîrsta ______________________________________________________
Domiciliul ______________________________________________________________
Date de contact __________________________________________________________
Numele părinţilor/reprezentanţilor legali, profesia, ocupaţia:
mama _______________________________________________________________
tata _________________________________________________________________
Componenţa familiei (alţi membri care locuiesc în familie) _______________________
_______________________________________________________________________
II. Situaţia educaţională
Clasa în care este înscris _____________________
Forma de învățămînt (instruire la domiciliu/la zi) _______________________________
_______________________________________________________________________
Traseul educaţional parcurs pînă în prezent (instituţiile) __________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Reuşita academică obţinută _________________________________________________
_______________________________________________________________________
Implicarea în activităţi extracurriculare sau în alte activităţi în comunitate ____________
_______________________________________________________________________
III. Dificultăţi în procesul educaţional
Social (relaţionare). Emoţional
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Cognitiv ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Comportamental _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Medical _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
IV. Mediul educaţional
Condiţiile materiale ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Relaţiile în familie (părinţi–copii, copil–copil, părinte–părinte) _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Atitudinea părinţilor/părintelui faţă de procesul de educaţie/instruire ____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nivelul de implicare a părinţilor (relaţia cu şcoala, planuri de viitor în legătură cu instruirea şi educaţia copilului) __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Alte informaţii relevante _______________________________________________
____________________________________________________________________
V. Recomandări
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
VI. Echipa de evaluare
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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ANEXA nr. 6

Chestionar de evaluare socială a familiei
Data îndeplinirii (ziua,luna,anul)___________________________________
Persoana evaluată_______________________________________________
Evaluatori _____________________________________________________
I. Date generale
1. Numele, prenumele
2. Data, luna, anul naşterii
3. Sexul
4. Limba vorbită (pot fi
mai multe opţiuni)

a. Română

a. Masculin

b. Feminin

b. Rusă

c. Altă limbă

5. Adresa la domiciliu ______________________________________________
Telefon domiciliu, inclusiv codul raional _______________________________
6. Telefon de contact (domiciliu,
serviciu), numele părinţilor

a. Mama

b. Tata

c. Altcineva

II. Componenţa nucleului familial (se notează cei ce locuiesc în familie)
Gradul de
Alte informaţii
Numele, prenumele
Anul naşterii
Ocupaţia
rudenie
utile

III. Studii
1. Studiile copilului
(pot fi mai multe
opţiuni)
2. Studiile părinţilor/
reprezentantului
legal

a. grădiniţă specială
b. grădiniţă
c. şcoală generală
d. şcoală specială
a. Mama
b. Tata

3. Cine se ocupă de instruirea copilului/
tînărului cu dizabilităţi (pot fi mai
multe opţiuni)

e. liceu
i. educaţie/ instruire la
f. gimnaziu
domiciliu
g. internat
j. altele
h. şcoală profesională
1. medii
2. medii de specialitate
3. superioare, superioare incomplete
1. medii
2. medii de specialitate
3. superioare, superioare incomplete
a. membrii familiei (de specificat)
b. pedagogii din şcoală
c. altcineva ( de indicat)
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IV. Situaţia economică a familiei
1. Venitul familiei
a. veniturile nu ne ajung nici pentru strictul necesar
b. veniturile ne ajung doar pentru strictul necesar
c. veniturile sînt suficiente pentru un trai decent
d. veniturile sînt înalte (ne putem permite ce dorim)
2. Venitul lunar al familiei a. mai puţin de 1000
(lei MD)
b. de la 1000 pînă la 3000
c. de la 3000 pînă la 5000
d. de la 5000 şi mai mult
1. Suma cheltuită lunar
a. mai puţin de 1000
pentru întreţinerea
b. de la 1000 pînă la 3000
copilului cu dizabilităţi c. de la 3000 pînă la 5000
(lei MD)
d. de la 5000 lei şi mai mult
4. Condiţiile de trai
a. locuinţă închiriată
b. cameră în cămin
c. locuinţă comună, cu familia extinsă
d. apartament (etajul)/casă la sol
e. altceva (de indicat)
5. Copilul cu dizabilităţi
a. Da
b. Nu
dispune de odaie proprie
6. Adaptări în locuinţă
bucătărie
baie
dormitor
antreu
lipsesc
adaptările
V. Aspecte psihosociale privind atitudinea familiei faţă de dizabilitatea copilului
1. V-aţi adaptat psihologic la situaţia actuală?
a) da
b) nu
c) parţial
2. Cât de des părăsiţi locuinţa împreună cu
copilul cu dizabilităţi?
3. Cum copilul îşi petrece o mare parte a
timpului?
4. Cu cine întreţineţi legături Dvs. şi copilul?

5. Care sînt abilităţile copilului?
(părintele este încurajat să numească
3–4 abilităţi, talente)
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a) în fiecare zi
b) o dată pe lună
c) o dată pe săptămînă
d) niciodată
a) în pat b. în fotoliu rulant
c) în activităţi (de indicat)
a) prietenii de familie
b) rudele
c) vecinii
d) colegii de şcoală
e) altcineva (de indicat)

VI. Participare la programe de reabilitare
1. La ce programe de reabilitare/ a) foi de tratament oferite de instituţiile statului
recuperare aţi participat?
b) reabilitare în instituţii medicale
c) stagii de recuperare în cadrul Centrelor de reabilitare
multifuncţională (socio-medicale)
d) nu am participat
2. Frecvenţa participării
a) o dată pe an
b) o dată în 2 ani
c) o dată în 3-5 ani
Informaţii suplimentare

Recomandări pentru desfăşurarea procesului educaţional
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ANEXA nr. 7

Fişă medicală
Date personale
Numele de familie, prenumele ______________________________________________
Data naşterii ____________________________________________________________
Domiciliul______________________________________________________________
Anamneza
Informaţii privind dezvoltarea
Durata sarcinii (săptămîni/luni) _____________________________________________
Greutatea la naştere _______________________________________________________
Sănătatea mamei pe parcursul gravidităţii _____________________________________
Durata travaliului /Instrumente utilizate la naştere_______________________________
Dezvoltarea timpurie: mersul, _________ vorbitul ______________________________
Observarea primelor întîrzieri ______________________________________________
Ereditatea/Boli antecedente/Traume cranio-cerebrale ____________________________
Devieri, situaţii neobişnuite ce au avut loc în procesul de creştere şi de dezvoltare de la naştere pînă în prezent, conflicte _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Informaţii cu privire la familie
Numele părinţilor/Statutul în familie ________________________________________
______________________________________________________________________
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Informaţii despre familie (problemele de sănătate ale părinţilor şi fraţilor, locul de muncă,
starea familială, climatul în familie) _____________________________________________
_______________________________________________________________________
Starea somatică
Consultaţii şi diagnosticuri stabilite __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Diagnostic medical principal _______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Diagnosticuri adiacente ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tratamente urmate _______________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Evoluţia clinică după tratamentul urmat _______________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Necesităţi identificate _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Recomandări pentru desfăşurarea procesului educaţional ______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ANEXA nr. 8

Fişă de evaluare psihopedagogică
Numele de familie, prenumele _____________________________________________
Data naşterii ___________________________ Vîrsta: ___________ ani ________ luni
Domiciliul

__________________________________________________________

Şcoala ________________________________________ Clasa ________________

I. Date despre familie
Nr.
crt.

Numele de familie, prenumele

Vîrsta

Gradul de
rudenie

Ocupaţia

Alte informaţii relevante privind componenţa familiei __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Atmosfera în familie (a descrie relaţiile între copil şi părinţi, alţi membri ai familiei, metodele de disciplinare, alte informaţii despre relaţiile din familie şi climatul dominant)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

II. Situaţia educaţională

2.1. Instituţiile educaţionale frecventate anterior ___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2.2. Performanţele şcolare (media generală obţinută pe parcursul anilor de studii)
Clasa
Media
generală

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

2.3. Modul de pregătire a temelor (cu/fără sprijin) __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.4. Activităţi extracurriculare frecventate în prezent (cercuri, discipline opţionale etc.), interese/preocupări extraşcolare _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.5. Succese obţinute (concursuri, olimpiade, alte activităţi) ___________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.6. Situaţia academică în prezent
Nr.
Media
Disciplina
crt.
(note obţinute)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Comentarii
Rezultate pozitive
Bariere/dificultăţi
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Situaţia
(contextul în care
comportamentul apare)

Comportament problematic
(descrierea acţiunii exacte.
De ex: foloseşte cuvinte
necenzurate)

Consecinţa/Reacţia
(măsurile întreprinse
după declanşarea
comportamentului)
Frecvenţa în timp
(cît de des apare situaţia)

Cauza posibilă a
comportamentului
problematic

Itemi
Predomină modalitatea vizuală de
recepţie a informaţiei
Predomină modalitatea auditivă de
4.1. Dez- recepţie a informaţiei
voltarea Percepţie superficială de recepţie a
senzorial - informaţiei
perceptivă Percepţie complexă
Spirit de observaţie
Hipersensibilitate faţă de anumiţi stimuli
(auditivi, vizuali, chinestezici)

Domeniu

0

1

2

3

4

5

Comentarii

IV. Caracteristicile dezvoltării copilului (completarea tabelului ce urmează conform indicatorilor 0 – deloc, 1 – foarte scăzut, 2 – scăzut,
3 – mediu, 4 – înalt, 5 – foarte înalt si comentarea opţiunilor cu informaţii suplimentare)

3.

2.

1.

Nr.
crt.

pozitive ___________________________________________________________________________________________________
negative ___________________________________________________________________________________________________
comportament problematic (a numi 3 dintre cele mai dificile comportamente problematice care le manifestă copilul şi situaţiile în care acestea apar)

III.Trăsături dominante de caracter
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4.4. Dezvoltarea
socio –
emoţională

4.3. Limbajul

4.2. Dezvoltarea
cognitivă

Abilităţi de scris, citit/pregătire pentru
scris, citit
Gîndirea logico-matematică, concepte
(de potrivire, grupare, numărare,
adunare)
Abilităţi de reproducere şi de
recunoaştere
Abilităţi de rezolvare a situaţiilorproblemă
Abilităţi de memorizare a informaţiei/
de memorare
Înţelegerea şi respectarea instrucţiunilor
Abilităţi de luare a deciziilor
Logica exprimării orale
Vocabular (bogat/sărac/redus/limitat)
Corectitudinea pronunţiei
Abilităţi de citit
Abilităţi de scris
Abilităţi de a povesti liber
Abilităţi de a povesti după imagini
Prezenţa tensiunii interne afective
(nelinişte, izbucniri afective)
Stabilitatea emoţională
Orientarea spre acţiune
Orientarea spre reflexie
Abilităţi acceptabile de exprimare
afectivă
Imaginea de sine (autoaprecierea)
Cunoaşterea numelui propriu, vîrstei,
datelor personale, a celor despre familie
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Comentarii

Întrebare
Care sînt activităţile preferate/neacceptate ale copilului?
Cum îşi planifică activitatea?
Cît timp rezistă în activităţi simple/complexe?
Cît de bine cunoaşte activităţile cotidiene (acţiuni ale
regimului zilei, consecutivitatea lor)?

Comentarii

5.2. Descrierea modalităţilor de organizare a activităţii (de comentat răspunsurile la întrebările de mai jos)

Item
a) Participă activ, manifestă interes
b) Manifestă interes parţial
c) Este pasiv, aşteaptă să fie solicitat
d) Nu manifestă interes

V. Caracteristicile motivaţiei de învăţare a elevului
5.1. În cadrul activităţii de învăţare (sublinierea unei afirmaţii de mai jos şi comentarea opţiunii)

Capacitatea de asumare a
responsabilităţilor
Abilităţi de exprimare a preferinţelor şi
intereselor
Abilităţi de interacţiune în grup
Abilităţi de respectare a regulilor
Abilităţi de relaţionare cu adulţii
Abilităţi de adaptare la/în situaţii noi
Abilităţi de gestionare a situaţiilor
frustrante/conflictuale
Prezenţa temerilor/fricii
Prezenţa comportamentului stereotip/
autostimulării
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Puncte forte

Concluzii

Data.............................

Puncte slabe

Semnătura...................................................			

Întocmită de................................................

Situaţia
familială
Situaţia
educaţională
Dezvoltarea
copilului
Comportamentul
problematic
Motivaţia pentru
învăţare
Inteligenţele
multiple

Domenii

VII. Concluzii şi recomandări
Recomandări

VI. Caracteristicile tipurilor de inteligenţă dominante (în baza inteligenţelor multiple după clasificarea lui H. Gardner)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Factori de creştere a motivaţiei pentru implicarea în activităţi de învăţare ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA nr. 9

Plan educaţional individualizat*
(structură-model)
Perioada de realizare __________________________
1. Date generale despre elev
Numele, prenumele elevului ________________________________________________
Data naşterii ____________________________________________________________
Clasa ____________________ Anul de studii __________________________________
Recomandarea Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică (raional/municipal/de sector) privind formele de implicare a elevului în activităţile educaționale la nivel de clasă şi de instituţie:
totală
parţială
ocazională (în cazul instruirii la domiciliu)
2. Date privind evaluarea elevului
(Se vor înregistra informaţii generalizate privind evaluările docimologice, medicale, psihologice, ale competenţelor de comunicare/limbaj, ale comportamentelor etc. (din raportul
Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, perfectat în urma evaluării elevului).)
Sursa de informare

Domeniul

Data

3. Punctele forte şi necesităţile elevului
Puncte forte

Rezumatul concluziilor

Necesităţi

4. Necesită servicii de sprijin
Da (a indica în spaţiile de mai jos)
Nu
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Servicii ce urmează a fi prestate de către personalul didactic şi nondidactic (în afara
lecţiilor)
(Se vor planifica în conformitate cu recomandările SAP.)
Denumirea
Specialistul care va
Data încadrării
Periodicitatea/
serviciului
presta, locul prestării elevului în serviciu
frecvenţa

5. Caracteristici specifice ale elevului, asistenţă/intervenţie
(Pot fi indicate, în funcţie de caz, şi caracteristici privind limbajul, gîndirea, imaginaţia, memoria, atenţia, tipul de inteligenţă, afectivitatea/emotivitatea, temperamentul, stilul de învăţare.)
Domeniu de
dezvoltare
Emoţional
Motor
Cognitiv
Verbal
Social

Descriere succintă a
caracteristicii

Acţiuni planificate

Rezultate/competenţe
scontate

6. Discipline de studiu
(Se va indica dacă finalităţile educaţionale vor corespunde curriculumului general (CG),
vor fi necesare adaptări curriculare – curriculum adaptat (CA) sau vor fi stabilite finalităţi
educaţionale diferite – curriculum modificat(CM).)
Nr. Disciplina de studiu,
Nr. Disciplina de studiu,
CG CA CM
crt. domeniul de asistenţă
crt. domeniul de asistenţă
1.
9.
2.
10.
3.
11.
4.
12.
5.
13.
6.
14.
7.
15.
8.
16.

CG CA CM

Este scutit de studierea unor discipline şcolare (la nivelul învăţămîntului primar) sau unele
discipline sînt substituite cu alte cursuri/materii (la nivelul învăţămîntului secundar).
Da (a indica disciplina/disciplinele în spaţiile de mai jos)
Nu
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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7. Adaptări
Adaptările sînt aceleaşi pentru toate disciplinele (în caz contrar se va specifica).
Adaptări de mediu
(ambientale)

Adaptări psihopedagogice

Adaptări în materie de
evaluare

Necesită echipament specializat
Da (a se indica în spațiile de mai jos)
Nu
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Curriculum individualizat la disciplină
(Se va elabora curriculumul individualizat pentru fiecare disciplină de studiu, care necesită
CA sau CM.)
Disciplina de studiu _____________________________________________________

Finalităţi de învăţare
(se indică sub-competenţele care
Conţinuturi
urmează să fie formate elevului
pe parcursul anului/semestrului)

Strategii/tehnologii
didactice
(activităţi de învăţare
conforme cerinţelor
educaţionale speciale ale
elevului)

Strategii de evaluare
(se indică strategiile
specifice de evaluare
pentru fiecare finalitate
proiectată)

9. Evaluări
(se planifică evaluări medicale, psihologice, docimologice, alte)
Tipul evaluării

Note (data realizării activităţii de
evaluare, specialistul care a evaluat
etc.)

Perioada

10. Activităţi de pregătire a tranziţiei elevului (la alt nivel de învăţămînt (liceu, şcoală profesională ş.a.) sau pentru facilitarea inserţiei sociale şi angajării în cîmpul muncii) ______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Activitatea planificată

Responsabil

Periodicitatea / data

11. Surse de informare în procesul de elaborare a PEI
SAP (raional/municipal/de sector)
PEI precedent

Părinţii/tutorele

Elevul

Alte(de indicat) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Membrii echipei de elaborare a PEI
Nume, prenume

Funcţia

Semnătura

13. Consultarea PEI cu părinţii/reprezentanţii legali şi cu elevul
a) PEI a fost consultat cu părinţii/reprezentanţii legali:
Numele de familie, prenumele părintelui/reprezentantului legal ___________________
Semnătura ______________________ data __________________________________
b) PEI a fost consultat cu elevul (dacă acesta are vîrsta de 16 ani şi mai mult)
Semnătura ______________________ data __________________________________
14. Plan de consultare a părinţilor/reprezentanţilor legali în procesul de elaborare/realizare/evaluare a PEI
Activităţi

Data

Responsabil

Rezultate scontate

Directorul instituţiei de învăţămînt ____________________________
				
(semnătura)
„_____”________________ 20____
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15. Monitorizarea progresului în dezvoltarea copilului (se completează pe domenii de către
specialiştii care asistă copilul)
Progrese înregistrate
Pe parcursul
La finele
Pe parcursul
La finele anului
Domeniul/
semestrului
I
al
semestrului
I
al
semestrului
II
al
de studii
disciplina de studiu
anului de studii anului de studii anului de studii
____________ ____________ ____________ ____________

* Selectat din documentul Planul educaţional individualizat. Structură-model şi Ghid
de implementare...., p. 11 – 15.
ANEXA nr. 10

Reguli de „aur” în crearea mediului educaţional incluziv
(Adaptare după L. Candu, Înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor copiilor în clase incluzive.
Ghid pentru pedagogi (traducere), Chişinău, UNESCO, 2003)
1. Incluziunea tuturor
Valoarea educaţiei incluzive derivă, pentru elevii cu CES, din întîlnirea şi comunicarea cu
ceilalţi colegi.
 Profesorii ar putea să explice celorlalţi copii motivele pentru care unii nu pot vorbi, se comportă diferit, se deplasează cu deficienţe etc. Diversitatea ar trebui recunoscută şi respectată.
Creaţi situaţii educaţionale prin intermediul cărora elevii să descopere singuri cum colaborează cu colegii lor.
 Atitudinile negative reprezintă, de obicei, cel mai mare obstacol în calea incluziunii. Copiii
din clasă/şcoală s-ar putea să nu fie obişnuiţi cu copiii cu CES. Părinţii pot fi îngrijoraţi de
„coborîrea standardelor”, în cazul în care copiii cu CES sînt incluşi în clasele ordinare. Profesorii constituie un factor esenţial în cultivarea unor atitudini pozitive printre copii, părinţi şi
bineînţeles, printre colegi.
 În clasă, creaţi condiţii pentru „meditaţiile colegiale”. Elevii mai competenţi pot să-i ajute pe
cei care obţin performanţe mai modeste. De asemenea, asiguraţi-vă că elevii cu nevoi speciale
pot să aducă o contribuţie importantă în cadrul activităţilor şcolare, astfel încît să nu devină
dependenţi sau obiecte ale „ajutorului”.
 Distribuiţi însărcinări care să fie efectuate în grup, astfel ca toţi copiii să poată contribui la
îndeplinirea lor, recunoscîndu-li-se în acelaşi timp aportul personal.
 Gîndiţi-vă cum pot copiii cu CES să participe la jocuri şi activităţi sportive. De exemplu, un
copil deficienţe de văz poate fi partenerul unui copil tipic la probele de alergare. Sau iniţiaţi
un joc în care toţi copiii se mişcă cu ochii legaţi.
 Susţineţi talentele tuturor copiilor, încurajînd participarea lor în cadrul activităţilor artistice
din şcoală.
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2. Comunicarea
Comunicarea este esenţială în educaţie. Profesorii trebuie să comunice cu copiii, copiii cu
profesorii şi copiii între ei.
Cînd predau, profesorii trebuie să comunice într-un mod foarte clar. Elevii sînt diferiţi şi
posedă diverse stiluri de învăţare: unii învaţă mai bine vizual, alţii – auditiv sau exersînd. Un
bun profesor întotdeauna foloseşte canale sau căi de comunicare variate şi repetă conţinuturile
esenţiale folosind activităţi de învăţare în clasă şi în alte împrejurări.
Profesorul ar trebui:
 Să fie văzut bine de către toţi elevii - mai curînd să stea în picioare decît aşezat la catedră.
 Să vorbească clar şi să ridice (uşor) vocea, dar să nu strige. Să folosească cuvinte simple şi
fraze scurte.
 Să atragă atenţia elevilor asupra mesajelor importante: „ascultaţi cu atenţie”- şi să stabilească
contacte vizuale cu aceştia. Să repete mesajele importante.
 Să folosească gesturi şi expresii ale feţii în timpul vorbirii pentru a-şi face înţeles mesajul. Să
verifice dacă elevii au înţeles.
 Să încurajeze copiii să recuoască atunci cînd nu înţeleg materia, ridicînd mîna şi punînd
întrebări. De asemenea, ar trebui să facă acelaşi lucru dacă n-au înţeles ce au spus alţi elevi.
 Să încurajeze copiii să mimeze ori să gesticuleze pentru a transmite mai clar mesajul.
 Deseori colegii de clasă sau fraţii şi surorile unui copil cu CES pot să-l ajute pe profesor pentru a-l înţelege, de aceea trebuie de apelat la ajutorul lor.
 Să îmbogăţească comunicarea orală cu imagini, desene şi mesaje scrise.
3. Amenajarea sălilor de clasă
Aspectul sălilor de clasă poate ajuta sau, dimpotrivă, îngreuna procesul de învăţare al elevilor.
 Copiii cu nevoi speciale trebuie să stea aproape de profesor şi de tablă.
 Încercaţi să aranjaţi sala astfel încît copiii să se poată mişca liber, în special dacă au probleme
de mişcare sau de vedere. Luaţi în calcul şi faptul că unii copii ar putea avea nevoie de mai
multă lumină, în timp ce alţii ar putea avea ochi mai sensibili.
 Mesele sau băncile elevilor pot fi aranjate în grupuri, astfel ca ei să poată lucra cu uşurinţă
împreună şi să se poată ajuta reciproc.
 Dacă spaţiul o permite, încercaţi să delimitaţi o zonă în sala de clasă unde să lucraţi cu anumiţi copii individual sau în grupuri mici în intervale de timp scurte.
 Este bine să aveţi la îndemînă o varietate de activităţi pe care copiii să le poată folosi dacă
şi-au terminat sarcinile înaintea celorlalţi. Aceasta ar putea include o minibibliotecă, fişe de
lucru şi jocuri.
 Este indicat să afişaţi schemele şi posterele mai curînd la nivelul ochilor copiilor decît sus, pe
perete, folosind caractere, imagini şi simboluri mari, astfel ca acestea să fie uşor văzute şi înţelese de către toţi copiii. De asemenea, puteţi adăuga diferite obiecte reale pentru a fi atinse,
ajutînd astfel copiii cu dificultăţi de vedere.
 Unele lecţii ar fi mai bine să se ţină în afara sălii de clasă (de exemplu: la ştiinţe, biologie).
4. Proiectarea orelor
Proiectarea lecţiei face mai eficient procesul educaţional.
 Cînd proiectaţi o oră, gîndiţi-vă la rezultatele dorite pentru clasă, luată ca un tot întreg, iar
apoi la cele individuale. Astfel veţi fi capabili să adaptaţi lecţia şi sarcinile date elevilor în
funcţie de capacităţile, interesele şi motivaţiile lor. De exemplu, în timp ce clasa face exerciţii
de adunare, unui elev i se pot da cinci operaţii în loc de zece, iar altul ar putea lucra la un
nivel şi mai simplu - să numere elementele unor mulţimi. Aşadar, la aceeaşi lecţie, profesorul
lucrează la diferite niveluri, în funcţie de nevoile copiilor.
 Gîndiţi-vă cum puteţi să implicaţi activ copiii la lecţie. De exemplu, la lecţia despre unităţile
de măsură, elevii îşi pot afla înălţimea ajutîndu-se unul pe altul.
 Alegeţi cuvintele-cheie pe care le veţi folosi la lecţie. Menţionaţi-le la începutul lecţiei şi asiguraţi-vă că elevii le-au înţeles.
 Pregătiţi fişe de lucru pentru a le folosi în timpul lecţiei. Acestea pot fi alcătuite ţinînd cont
de nevoile particulare ale copiilor, cum ar fi: caractere mari pentru cei cu deficienţe de vedere
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sau fişe simple pentru cei cu întîrzieri în dezvoltare intelectuală. Puteţi să le păstraţi pentru a
le folosi în viitor sau pentru un eventual schimb cu colegii. Totuşi, ţineţi minte că elevii sînt
diferiţi şi ar putea fi nevoie să personalizaţi sarcinile.
 Fiecare lecţie ar trebui să fie alcătuită din diferite tipuri de activităţi: activităţi cu toată clasa,
lucru în grup, lucru în perechi, sarcini individuale. Lucrul în grup facilitează participarea tuturor elevilor şi reprezintă un mod excelent de a răspunde necesităţilor individuale. Recurgeţi
la diferite grupări ale elevilor (mixte/ după capacităţi/ după interese) şi schimbaţi frecvent
componenţa grupurilor pentru a evita etichetarea şi clasificarea.
 Adaptaţi ritmul de predare şi volumul materialului la timpul de care dispuneţi. Este mai bine
să fiţi selectiv decît să încercaţi să abordaţi prea multe aspecte la o oră.
5. Curriculum individualizat
Profesorii trebuie să ţină cont de nevoile individuale ale copiilor atunci cînd îşi proiectează lecţiile. O modalitate de a face acest lucru este întocmirea unui curiculum individualizat la disciplină
pentru copilul cu CES, de prevederile căruia se va ţine cont la elaborarea proiectului lecţiei.
 Curriculumul individualizat trebuie elaborat în contextul întocmirii Planului educaţional
Individualizat. Profesorul poate solicita opinia părinţilor la elaborarea curriculumului individualizuat, în sensul proiectării unor aspecte pornind de la necesităţile şi interesele copilului.
De asemenea, ar fi bine să-i încurajaţi să-şi ajute copiii acasă. Elevii pot fi implicaţi în revizuirea curriculumului individualizat care îi vizează. Aceştia ar putea să vă indice punctele forte,
dar şi dificultăţile pe care le întîlnesc în activităţile şcolare.
 Pentru a elabora un curriculum individualizat funcţional, profesorii trebuie să observe şi să
evalueze nivelul de pregătire, interesele şi nevoile speciale ale elevilor. Să identifice ce pot face
singuri, cu puţin sau fără nici un ajutor din partea profesorilor sau colegilor. Puteţi afla acest
lucru din ceea ce fac în clasă sau testîndu-le capacităţile, solicitîndu-i să îndeplinească sarcini
variind de la simplu la compus.
 Se recomandă a revizui curriculumul individualizat la sfîrşitul fiecărui semestru şcolar. Acesta e momentul potrivit pentru a analiza progresul copilului şi pentru a stabili noi obiective.
Acestea nu ar trebui să fie prea dificile pentru a nu descuraja copilul, totuţi trebuie să-i solicitaţi potenţialul pentru dobîndirea de noi abilităţi. Dacă însă copilul învaţă rapid cele propuse,
puteţi adăuga noi însărcinări. Cînd scopurile se dovedesc a fi prea dificile, încercaţi să împăriţiţi sarcina în paşi mai mici, motivînd copilul să lucreze asupra acestora.
6. Ajutorul individual
Copiii cu cerinţe educaţionale speciale au nevoie de ajutor şi susţinere. De aceea ei vor cîştiga
mai mult dacă procesul de predare–învăţare–evaluare va fi orientată spre nevoile lor particulare.
Dar cum pot obţine copiii ajutor individual? Prezentăm mai jos cîteva idei pe care profesorii leau găsit utile.
 Cînd clasa e ocupată cu îndeplinirea unei sarcini, pofesorul ar putea lucra cu unul sau doi
copii, trecînd cu ei peste punctele principale ale lecţiei sau ajutîndu-i să înceapă lucrul individual legat de tema dată.
 Copiii cu nevoi speciale por forma perechi cu alţi elevi, care-i pot susţine şi ajuta să-şi organizeze lucrul după ce au realizat sarcinile lor. Astfel de „meditaţii colegiale” pot fi utile şi unora,
şi altora.
 Elevii mai mari din şcoală pot fi programaţi să-i ajute pe cei cu nevoi speciale, ajutorul dat
poate face parte din cursurile de asistenţă socială.
 Voluntarii sau personalul programelor de reabilitare comunitară constituie o altă sursă pentru sprijinul individual. Ei pot fi de ajutor cînd copilul începe şcoala, întrucît cunosc copilul
şi familia respectivă.
7. Materiale ajutătoare
Dificutăţile copiilor pot fi uneori depăşite folosind materiale şi dispozitive speciale pentru
a compensa deficienţele lor particulare. Cîteva exemple evidente: ochelarii pentru a vedea mai
bine, cîrjele şi scaunele cu rotile pentru a-i ajuta să se mişte mai uşor prin şcoală, aparatele auditive. Tipuri de materiale ajutătoare:
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 Suporturi didactice: profesorii folosesc frecvent astfel de tip de materiale: fişe pentru lecţiile
de citire, postere, imagini etc. Merită să se investească timp pentru confecţionarea lor, deoarece sînt de mare ajutor în procesul de învăţare a copiilor. Nu ezitaţi să apelaţi şi la ajutorul
elevilor. Pentru copiii cu dificultăţi de învăţare, ar putea fi nevoie să folosiţi caractere mai
mari sau să dispuneţi de indicii tactile, care să-i ajute.
 Jucării: Din resturi de materiale pot fi confecţionate o gamă de jucării pentru copiii mai mici:
sunători, păpuşi, marionete, jocuri de puzzle şi instrumente muzicale. Unele jocuri precum
dominoul pot fi făcute mai mari şi cu puncte în relief pentru a-i încuraja pe copiii cu deficienţe de vedere sau cu întîrziere în dezvoltarea intelectuală.
 Mobilier de sală: Copiii cu deficienţe motorii pot avea dificultăţi de şedere. Ei pot beneficia
de scaune speciale sau suporturi pentru susţinere în poziţie verticală.
 Mijloace de deplasare: Acestea includ cărucioare, cadre de deplasare şi cîrje pentru copiii cu
deficienţe motorii, şi bastoane pentru copiii cu deficienţe de văz.
 Mijloace de comunicare: Copiilor li se poate da o planşetă pe care se pot plasa imagini, simboluri sau cuvinte. Profesorii şi copiii pot astfel comunica unii cu alţii folosind planşeta.
8. Controlul comportamentului












Toţi profesorii şi personalul din şcoală care se ocupă de elevi ar trebui să convină asupra unei
abordări comune, care să vizeze reacţia la comportamentul copilului, mai ales în ceea ce priveşte folosirea metodelor de corectare a comportamentului.
Puteţi identifica cauzele comportamentului copiilor? Le place să atragă atenţia celorlalţi copii sau a profesorilor? Observînd momentul în care un elev se comportă într-un fel anume,
puteţi obţine indicii asupra cauzelor comportamentului respectiv pentru a stabili măsurile
potrivite pe care aţi putea să le luaţi.
Deseori elevii vor da semne care avertizează despre începutul comportamentului deviant.
Dacă le puteţi identifica, încercaţi să distrageţi atenţia copilului: daţi-vă mai aproape şi puneţi-i mîna pe umăr în timp ce continuaţi lecţia sau rugaţi copilul să facă o activitate pe care
ştiţi că o poate face şi îi place.
Copilul cu CES ar putea beneficia de o zi de şcoală mai scurtă sau de pauze de odihnă în plus.
Este mai bine ca acesta să se comporte adecvat tot timpul cît se află în clasă decît să stea la
lecţie purtîndu-se necorespunzător. Programul zilnic poate fi mărit gradual.
Profesorii ar trebui să recompenseze copilul atunci cînd se comportă adecvat sau a terminat
cu succes setul de sarcini. Faceţi acest lucru lăudîndu-l şi obţinînd recunoaşterea meritelor
sale de către colegi. Orice plan de control al comportamentelor inadecvate trebuie să includă
încurajarea comportamentelor pozitive. Altfel copiii învaţă ce nu trebuie să facă, şi nu ajung
să înveţe ceea ce trebuie să facă.
Discutaţi cu elevii impactul pe care-l pot avea comportamentele asupra celorlalţi. Activităţile
dramatice, cu interpretarea diferitelor roluri, îi pot face pe elevi să-şi trăiască şi să-şi exteriorizeze emoţiile.
Aflaţi din familie dacă copilul are acelaşi comportament şi acasă. În caz afirmativ, planificaţi
cu părinţii/asistenţii o abordare comună vizavi de reacţia la aceste manifestări.
Ţineţi minte: o metodă eficientă în cazul comportamentului unui elev ar putea să nu fie potrivită în cazul altui elev. Reacţiile planificate şi consecvente reprezintă cheia succesului.

9. Lucrînd împreună
Pedagogii nu trebuie să activeze izolat.
 Cereţi sfaturi celorlalţi profesori din şcoală. Acesta nu este un semn de nereuşită! Puteţi învăţa foarte multe unii de la alţii. Un grup de profesori se poate reuni o dată pe săptămînă pentru
30 de minute. În fiecare săptămînă unui profesor îi vine rîndul să prezinte succint o problemă
specifică: aceasta ar putea viza găsirea unei modalităţi potrivite pentru a rezolva o situaţie
referitoare la un copil cu CES etc. Ceilalţi profesori trec în revistă posibile soluţii, după care
profesorul ar trebui să le selecteze pe cele mai promiţătoare.
 Rezervaţi-vă timp pentru a observa cum îşi organizează lecţiile alţi pedagogi şi invitaţi-vă
colegii să asiste la lecţiile dvs. Puteţi discuta împreună aspectele pozitive şi cele care pot fi
îmbunătăţite.
170

 Şcoala ar putea delega profesorii la stagii de perfecţionare cu tematica educaţiei incluzive,
după care aceştia ar putea face o prezentare pentru colegi şi şi-ar împărtăşi plusul de învăţare
obţinut.
 Aflaţi dacă există în localitate specialişti în educaţie incluzivă, de exemplu membri a unor
echipe de proiect de reabilitare comunitară etc. Încercaţi să vă întîlniţi cu ei pentru a le obţine
sfatul. E şi mai bine dacă aceştia vă vizitează la şcoală pentru a vă vedea pe Dvs. şi pe copilul
cu CES în cadrul lecţiei.
Fişa 1a
Există şi alte căi pentru a vă asigura că elevii cu cerinţe educaţionale speciale sînt integraţi
social în şcoală? Notaţi-le pe cele care le-aţi putea folosi cel mai des în şcoală Dvs.



Fişa 2a
Există şi alte schimbări pe care le-aţi făcut sau aţi putea să le faceţi în modul de a comunica
cu elevii?



Fişa 3a
Notaţi schimbările pe care le-aţi face în sala de clasă.



Fişa 4a
Ştiţi şi alte lucruri pe care profesorii ar trebui să le proiecteze?



Fişa 5a
Întocmiţi o secvenţă a unui curriculum individualizat (de exemplu: formulaţi un set de
strategii didactice) pentru un copil cu CES din clasa unde predaţi.



Fişa 6a
Există şi alte modalităţi de a oferi copiilor ajutor individual? Notaţi-le pe acelea care, cel
mai probabil, vă vor fi de folos în activitatea didactică.



Fişa 7a
Ce materiale şi echipamente pentru copiii cu CES aveţi în clasă/şcoală?



De ce materiale şi echipamente ar mai trebui să beneficieze elevii cu CES?
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Fişa 8a
Aţi descoperit şi alte metode care vizează monitorizarea comportamentului copiilor?



Ce metode credeţi că merită a fi aplicate în lucrul cu elevii?



Fişa 9a
În şcoală/clasă există un regulament de ordine internă? Ce schimbări ar trebui făcute ca
să fie în beneficiul copiilor cu CES?



Fişa 10a
Există şi alte modalităţi de a oferi copiilor cu CES ajutor individual? Notaţi-le pe acelea
care ar fi fi utile în activitatea didactică.



Fişa 11a
Întocmiţi o secvenţă a unui curriculum individualizat pentru un copil cu CES din clasa
unde predaţi (de ex.: formulaţi cîteva finalităţi de învăţare)



Fişa 12a
Există şi alte schimbări pe care le-aţi făcut sau aţi putea să le faceţi în modul de a comunica
cu elevii?



		

Fişă de autoevaluare
Regula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Am învăţat

Voi aplica

172

