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Ceva nou...  

 Articol, Stan Cripps, 29 decembrie 2018 – Intervenția educațională în 
învățământul primar înainte ca excluderea să fie realizată 
(https://www.tes.com/news/primaries-we-must-intervene-exclusion-
mentoned) 

 

 

 

 

 

 Barry Carpenter – Provocări ale sec XXI într-o Școală a sec. XX în care ne 
confruntăm cu diverse cazuri pe care nu le-am mai întâlnit pănă acum.  

 În școală, copiii sunt departe de zonele lor de confort și, dacă sunt 
accentuate stările negative atunci ele pot fi adevărate presiuni, tensiuni cu 
urmări grave crescând astfel riscul neincluziunii... 
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 Making The Difference: Breaking the link between school exclusion and 

social exclusion (2017) -  

 Costă excluderea?  - aproximativ 370.000 de lire sterline/ tânăr (în educație pe 

toată durata vieții, beneficii, asistență medicală și costurile justiției penale). 

 Sănătate (cercetări recente(Parker et al 2016) – există corelații între boala 

mentală și excluderea de la școală. Ei au descoperit că excluderea ar putea 

declanșa boala psihiatrică pe termen lung, exacerbarea sănătății mentale 

existente sau afectarea sănătății familiei copilului. Excluderea scade 

încrederea în relația profesor –elev și afectează lumea emoțională a copilului 

și o imagine de sine negativă.  

 Calificări (excluderea îngrădește trecerea de la un ciclu la altul și încadrarea 

în piața muncii). 

 Criminalitate (Un studiu longitudinal asupra deținuților britanici a constatat că 

63% dintre aceștia au raportat că au fost excluși temporar de la școală, iar 42% 

excluși permanent, acești deținuți au mai multe șanse de a repeta 

infracțiunile decât alții).  
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Soluții: 

 Programul de formare continuă a personalului din școală – STEPS 

(siguranță,încredere, empatie, potențial, succes) din Școala Primară Brent, 

Londra  

 Reintegrarea copiilor în școala de origine sau în alte locații potrivite pentru 

cazul copilului.  

 Ex de cazuri de copii de 5-6 ani cu excludere permanentă sau temporară care 

sunt afectați de faptul că învățarea nu este prioritatea lor în școală, ci 

crearea sentimentului de siguranță și a unei stări de bine.  

 După ce se restabilește o stare de bine pentru copii (ex. De relaxare, de 

încredere)  de începe procesul de instruire curriculară și cel de intervenție 

terapeutică.  
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Ceva vechi... 
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 Obiectivul raportului comparativ al policilor educaționale europene  

 Construcția de poduri între diverse culturi educaționale și politici europene 

care privesc educația inclusivă și pe cea a formării profesorilor copiilor cu 

nevoi speciale; 

 Comparația între diverse politici educaționale pentru a sublinia elementele 

care sunt specifice fiecărui sistem de învățământ și preluarea de bune 

practici europene;  

 Creșterea nivelului conștientizării la nivelul decidenților politici în ceea ce 

privește nevoile specifice ale copiilor și ale familiilor copiilor cu SN. 

 

 



Parteneriat strategic al politicilor 

educaționale inclusive  

 

 Universitatea Lleida, Spania 

 Institutul Politehnic Braganca, Portugalia 

 Universitatea Zagreb, Croația 

 Universitatea Klaipeda, Lituania 

 Universitatea Bogazici, Istanbul, Turcia 
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SPANIA         

HDI Index – 

0,884  

(Rank 27) 
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Populație: în 2008 – 46 milioane persoane pe o 

suprafață de 505.990 km 

- 12% migranți și 88% spanioli  

Actualul sistem educațional este reglementat de legea 

educativă din 2006, LOE (Ley Orgánica de Educación) 

sau Legea fundamentală pentru educație. 

Sistemul de educație este într-o continuă reformă. De 

asemenea există o Lege de Îmbunățățire a Calității 

Educației publicată în decembrie 2013 și implementată 

din 2014 – 2015. 

Sistemul de educație este gratuit de la 6 -16 ani.    
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Statistici oficiale din cadrul Ministerului 

Educației, Culturii și Sportului   - 2,9% din 

elevi cu nevoi speciale (173,797 dintr-un 

total de 8,101,473) 
Procentaj  

Gen  Băieți 66.84 

Fete 33.16 

Tipuri de deficiență  Deficiență de auz 4.33 

Deficiență locomotorie 7.71 

Deficiență de intelect 37.39 

Afecțiuni vizuale 1.84 

Tulburări de dezvoltare 17.45 

Tulburări de comportament 22.35 

Dizabilitate multiplă 6.01 

Altele 2.91 
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Educația incluzivă  
Legea privind îmbunătățirea calității educației (LOMCE, 2013) ia în 
considerare patru tipuri de nevoi specifice de sprijin educațional și 
intervenția educațională pentru diversitate și echitate în educație: 

1. elevii cu nevoi educaționale speciale 

2. elevii supradotați 

3. elevii înscriși târziu în sistemul de învățământ spaniol 

4.  Dificultăți specifice de învățare. 
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Educația incluzivă 

 Administrația publică se implică pentru crearea resurselor pentru elevi SN și a 

atinge obiectivele curriculare;  

 Predarea în școli după cerințele speciale ale elevilor;  

 Planurile de învățământ și programele sunt adaptate pentru caracteristicile și 

nevoile elevilor; 

 Nivele succesive de programe curriculare, care implică adaptarea progresivă a 

curriculum-ului oficial și a domeniilor și subiectelor opționale,  

 Organizarea activităților de întărire și susținere în instituțiile de învățământ și 

grupare specifică.  

 Măsuri extraordinare: repetarea unui ciclu sau a unui an școlar, adaptări 

curriculare semnificative, măsuri de sprijin pentru elevii cu nevoi 

educaționale speciale, diversificarea curriculară și, în ultimă instanță, 

programe de susținere socială. 
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LITUANIA               

HDI Index – 

0,848  

(Rank 37) 
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Educaţia copiilor cu nevoi educaţionale speciale este furnizată de 

şcoli pentru învăţământul obligatoriu şi școli pentru învățământul 

special și, în cazuri speciale, şcoli (clase) pentru elevii cu nevoi 

educaţionale speciale.  

Grupurile de elevi cu nevoi educative speciale sunt stabilite şi 

nevoile lor educaţionale speciale se împart în minore, moderate, 

profunde şi grave, în conformitate cu procedura stabilită de 

Ministrul Educaţiei şi Știinţei, Ministrul Sănătății şi Ministrul 

Securităţii Sociale şi Muncii. 

Articolul 14 din noua Lege a învățământului (2011) defineşte 

nevoi educaţionale speciale ca nevoie de asistență și servicii în 

procesul de învăţământ, care apar datorită fie pentru ca un elev 

este extrem de talentat, are tulburări congenitale sau dobândite, 

sau dezavantaje din mediul de proveniență.  
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Statistici oficiale din cadrul Ministerului 

Educației, Culturii și Sportului 

Număr de cazuri  

Număr elevi cu SEN  1 555 

Tipuri de deficiență  Dizabilitate intelectuală 60 

Tulburări de vorbire şi limbaj 694 

Deficienţe vizuale 8 

Probleme auditive 66 

Handicap fizic şi tulburări neurologice 18 

Tulburări complexe 
504 

Alte cazuri 
205 
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Educația pentru elevii cu nevoi 

educaționale speciale   

Tipurile de şcoli pentru elevii cu nevoie educaționale speciale sunt: 

1.  şcoli speciale (6/7 – 20 ani pentru nevoi specifice) în care pot exista 

clase speciale sau clase de dezvoltare;  

2.  centre educaţionale speciale (6/7 – 20 de ani și pentru consilierea 

profesorilor și a părinților privind elevii cu nevoi speciale),  

3.  centre multifuncţionale educaţionale speciale (6/7 – 16 ani cu afecțiuni 

severe). 
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Plan de educație individualizată 

 Plan de educaţie individualizată a elevului – este un plan de învăţare adaptat 

la abilitățile lor şi la nevoile acestora de învăţare; acesta este conceput 

pentru a ajuta elevul să ajungă la cele mai înalte realizări educaţionale în 

conformitate cu puterile lor, pentru a-și dezvolta responsabilitatea personală, 

competenţe şi să îndeplinească obiectivele stabilite.  

 Un plan de educaţie individuală este dezvoltat pentru elevii a căror nevoi 

educaţionale specifice nu pot fi satisfăcute de o programă școlară generală. 

Planul de învăţământ individual este proiectat conform dizabilităţi 

intelectuale ale elevilor (uşoară, moderată sau severă), formei de învăţare și 

modului în care este organizată predarea.  
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Educația incluzivă 

 Comisia pentru dezvoltarea copilului școlar,  

 Servicii pedagogice-psihologice locale,  

 Centrul Naţional pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale (MEN) 
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Ceva albastru...  

Atitudinea profesorilor față de incluziune  

 Subiectul s-a aflat în centrul cercetărilor din ultimii ani și arată o evoluție spre 
acceptare a situațiilor diferite, spre toleranță și incluziune (Ametepee & 
Anastasiou, 2015; de Boer et al., 2011; de Boer & al., 2012, Gherguț, 2010; Monsen 
et al., 2014; Tomayo et al., 2017)  

 Indicatorii sociali indică faptul că un sistem de educație incluzivă determină o 
societate incluzivă (Kokić et al., 2016; Monsen et al., 2014), 

 Educația incluzivă este o provocare majoră pentru sistemul de educație (Srivastava 
et al., 2015) și înseamnă eforturi de a contrui un întreg sistem pentru a trăi starea 
de bine pentru toți copiii (Yada & Savolainen, 2017).  

 Conform autorilor: Loreman et al. (2011) și Schmidt & Vrhovnic (2015) educația 
incluzivă este considerat un concept multidimensional care presupune confirmarea 
unor valori legate de valorizarea diferențelor și a diversității, considerarea 
drepturilor fundamentale ale omului și oportunități de învățare egale. 
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 În Europa sunt doar câteva sisteme educaționale care au învățământ segregat 

(Sentenac et al., 2013), tendința fiind sa fie incluși în învățământul de masă 

(Schmidt & Vrhovnic, 2015).  

  Aceste cercetări au influențat numărul mare de articole pe tema atitudinii 

profesorilor sau a celor care doresc sa devină formatori față de educația 

incluzivă.  

 Soluția măsurării atitudinilor profesorilor în formare și a promovării unei 

atitudini pozitive față de incluziune încă din formarea inițială a determinat 

influențe semnificative în creșterea performanței școlare, a stimei de sine, a 

învățării și a succesului în școală (Monsen et al., 2014).  

 Atitudinea profesorilor are în componență o parte cognitivă, afectivă și 

comportamentală și deternimă calitatea procesului integrării (Leatherman & 

Niemeyer, 2005).  

Erasmus+ 2016-1-RO01-KA204-024504 



Atitudinea profesorilor depinde de:  

 Experiența profesională ((Boyle et al., 2013; Forlin, 2006; Forlin et al., 2010; 
Lambe, 2007): 

     Profesori cu experiență de 20-30 years   ?  profesori cu experiență mai mare 
(40-50);  

    

 Experiența anterioară a profesorului și a directorului școlii (Avramidis et al., 
2000; Leatherman & Niemeyer, 2005; Schmidt & Vrhovnic, 2015);  

 

 Nivelul pregătirii (Silverman, 2007; Wall, 2002);  

 

 Tipul de deficiență (Leatherman and Niemeyer (2005),            disabilități 
senzoriale și fizice (Avramidis & Norwich, 2002) și             emoționale, sociale 
și comportamentale (MacFarlane & Marks Woolfson, 2013).  
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 Genul profesorului: bărbații  au o atitudine mai .... decât femeile  (Alghazo & 
Gaad, 2004) sau genul nu afectează atitudinea față de educația incluzivă (Barnes, 
2008; Parasuram, 2006; Spirko, 2015). 

 

 

 Autoeficacitatea profesorului și includerea elevilor cu cerințe educaționale 
speciale în clasă(Hofman & Kilimo, 2014; Umesh & Sindu, 2016; Weisel & Dror, 
2006; Yada & Savolainen, 2017).  

 

 Mărimea clasei de elevi (Malki & Einat, 2017), 

 

 Timpul pentru practica incluzivă,  

 

 Calitatea resurselor educaționale pentru incluziune, inclusiv cele digitale(Malki & 
Einat, 2017)  
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Direcții viitoare ... 

 Yada and Savolainen (2017) subliniază că există o mare distanță între nivelul 

teoretic și cel politicilor educaționale.  

 De asemenea, bazate pe studii și cercetări  (De Boer et al., 2012; Ferguson, 2008; 

Monsen et al., 2014), pot fi formulate soluții la nivelul politicilor educaționale 

care ar putea îmbunătăți formarea inițială și cea continuă pentru formarea 

profesorilor in spiritul educației incluzive și al aplicării competențelor în practica 

educațională incluzivă(Watkins and Donnelly, 2013; Batarelo Koric et al, 2016).  
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Vă mulțumesc!  
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