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Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş salută, cu bucurie, o nouă
realizare a Fundaţiei de Abilitare „Speranţa” Timişoara în cadrul Proiectului
„O nouă faţă a şcolii”: revista „Educaţia incluzivă”.
Destinată grupurilor ţintă stabilite prin Proiect (copiilor/elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale şi colegilor lor, părinţilor/tutorilor/asistenţilor
maternali, cadrelor didactice care lucrează cu aceşti copii) această nouă
revistă răspunde şi cerinţelor publicului larg interesat de acest subiect:
realizarea unei educaţii incluzive efective.
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş este implicat în acţiuni menite să
asigure egalitate de şanse în educaţie tuturor copiilor/elevilor. Una dintre
iniţiativele care au ca scop asigurarea unui suport concret, eficient, bazat
pe o expertiza demonstrată în timp este realizarea unui parteneriat publicprivat cu organizaţii neguvernamentale care au ca scop acordarea de sprijin
integrării în sistemul de învăţământ a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale. În acest context, parteneriatul dintre Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Timiş, administraţii locale şi Fundaţia de Abilitare „Speranţa”
Timişoara reprezintă un model de succes. Amintim doar câteva rezultate
comune din ultima perioadă:
Înfiinţarea primelor centre pentru orientare, consiliere şi asistenţă
educaţională din mediul rural în judeţul Timiş la Comloşu Mare, Maşloc,
Pişchia şi a unui centru similar în Timişoara;
Derularea Programului de formare continuă „Educaţie incluzivă” pentru
cadre didactice din judeţul Timiş:
Seminarul de informare şi instruire privind utilizarea Indexului pentru
incluziune şcolară;
Proiectul „Învaţă să înţelegi copilul cu ADHD”.
Iată de ce considerăm că acest moment al lansării revistei „Educaţia
incluzivă” de către Fundaţia de Abilitare „Speranţa” Timişoara reprezintă
premisa realizării unor noi paşi spre realizarea unui deziderat comun
tuturor celor celor care au responsabilităţi în domeniul educaţiei: crearea
unui mediu educaţional cât mai favorabil dezvoltării şi evoluţiei tuturor
copiilor, corespunzător potenţialului şi nevoilor fiecăruia.
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Buletin informativ “EDUCAŢIA INCLUZIVĂ”, realizat de Fundaţia de Abilitare
“Speranţa” în cadrul Proiectului “O nouă faţă a şcolii”.

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Axa prioritară: 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.2 ”Prevenirea şi corectarea părăsirii
timpurii a şcolii”
Numărul de identificare al contractului POSDRU/23/2.2/G/8146
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Creat cu scopul generos de a acorda o şansă fiecărui copil şi
adolescent, cabinetul profesorului de sprijin este deschis, în egală măsură,
elevilor, părinţilor şi asistenţilor maternali, cadrelor didactice din şcoală, în
ideea realizării unui parteneriat stabil, care să ducă la integrarea socioprofesionlă a copiilor cuprinşi în activităţi specifice.
Profesorul de sprijin este prezent în viaţa şcolară a copilului, alături de
învăţători şi profesori, astfel încât fiecare elev să depăşească mai uşor
greutăţile ivite în procesul de învăţare.
În cabinet îşi desfăşoară activitatea elevi din clasele II-VII. Serviciile
oferite se axează pe îmbunătăţirea comunicării şi limbajului scris şi oral,
precum şi pe dezvoltarea competenţelor matematice.
Un spaţiu luminos cu dotări corespunzătoare, orar flexibil, grupe mici de
lucru, jocuri didactice pe calculator, fişe de lucru, răbdare, încredere
reciprocă, muncă susţinută şi motivată – câteva din realităţile cu care îşi
primeşte beneficiarii cabinetul profesorului de sprijin din Centrul APT –
Pişchia.

PROIECTUL “O NOUĂ FAŢĂ A ŞCOLII”
- ÎNTRE PROVOCĂRI ŞI REALIZĂRI Psih. Letiţia BABA - manager proiect
Întrucât copiii cu dizabilităţi din mediul rural sunt mai dezavantajaţi
din punct de vedere educaţional, social şi financiar, Fundaţia de Abilitare
“Speranţa” a avut în ultimii ani iniţiativa de a se îndrepta spre nevoile
comunităţilor rurale din judeţul Timiş.
Valorificând expertiza obţinută prin înfiinţarea primelor centre din
mediul rural la Comloşu Mare şi Maşloc, acţiunile în sprijinul copiilor cu
dizabilităţi, iniţiate de Fundaţia de Abilitare Speranţa, continuă prin
înfiinţarea a două centre de orientare, consiliere si asistenţă educaţională:
Centrul „APT”(ACCEPTĂ, PROTEJEAZĂ, TRANSFORMĂ) în sediul Şcolii cu
clasele I-VIII Pişchia) şi Centrul „ALT”-20 cu sediul la Şcoala cu clasele I-VIII
nr. 20, structură a Grupului Şcolar Industrial Electrotimiş din Timişoara.
Crearea acestor două entităţi educaţionale este posibilă prin Proiectul „O
nouă faţă a şcolii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa
prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii,
Domeniul major de intervenţie 2.2 – Prevenirea şi corectarea părăsirii
timpurii
a şcolii, Număr
de identificare a contractului:
POSDRU/23/2.2/G/8146.
Colaboratorul principal al proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş, care a identificat unităţile şcolare şi comunităţile şcolare cu nevoi
accentuate de sprijin. Primăria şi Consiliul local al Municipilui Timişoara şi
Primăria şi Consiliul local Pişchia, colaboratori ai proiectului, au asigurat şi
amenajat spaţiul de desfăşurare a activităţilor celor două centre.
Beneficiarii şi colaboratorii Proiectului sunt: Şcoala cu clasele I-VIII 20,
structură Grup Şcolar Industrial Electrotimiş din Timişoara şi Şcoala cu
clasele I-VIII din comuna Pişchia.
Pe durata a 2 ani, Proiectul ”O nouă faţă a şcolii” asigură şanse egale la
educaţie fără discriminare pentru copiii cu dizabilităţi, produce schimbări în
şcolile implicate în proiect şi în comunităţile pe care le servesc acestea, prin
crearea unor culturi şi practici incluzive în scopul reducerii abandonului
şcolar. Prin abordarea inovativă: copil, părinte, cadre didactice, comunitate,
oferim un model de şcoala incluzivă, care să răspundă nevoilor copiilor din
comunitate.

Obiective specifice:
Pentru copiii cu dizabilităţi:
Oferirea de servicii specializate şi asistenţă educaţională pentru 80 copii
cu dizabilităţi şi familiile acestora (50 din mediul rural şi 30 din mediul
urban), pentru reabilitarea şi recuperarea lor în vederea includerii şcolare,
prin înfiinţarea a două centre de orientare, consiliere şi asistenţă
educaţională.
Detalii despre tipul de servicii, resursele umane implicate şi realizarea
acestor servicii veţi gasi în celelalte articole ale revistei prezentate de
echipa de profesionişti.
Pentru şcoli şi cadre didactice:
a.
Formarea, informarea şi consilierea a 120 cadre didactice, în cadrul
Programului de formare continuă „Educaţie incluzivă” acreditat de Centrul
Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP),
pentru dobândirea de noi competenţe didactice în munca cu copiii cu
dizabilităţi.
b. Dezvoltarea reţelei de educaţie incluzivă (REI) prin înscrierea a 30 de şcoli şi
grădiniţe din judeţ, pentru încurajarea colaborării şi a schimbului de
experienţă între acestea, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire
timpurie a şcolii.
c.
Elaborarea şi distribuirea de materiale informative pe tema educaţiei
incluzive, pentru diseminarea exemplelor de bună practică şi creşterea
accesului cadrelor didactice la informaţii de specialitate.
d.
Utilizarea Indexului de incluziune pentru planificarea strategiilor de tip
incluziv specifice fiecărei şcoli şi eficientizarea acestora în 4 şcoli pilot:
Şcoala cu clasele I-VIII Pişchia, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 20, structură a
Grupului Şcolar Industrial Electrotimiş din Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII
din comuna Maşloc şi Scoala cu clasele I-VIII nr.19 „Avram Iancu”din
Timişoara.
Pentru părinţi:
Informarea, consilierea şi sprijinirea a 160 de părinţi ai copiilor cu
dizabilităţi cuprinşi în proiect, privind problematica propriilor copii, pentru
înţelegerea importanţei educaţiei şi a rolului lor în educaţia copiilor.
Prin această abordare inovativă: copil, părinte, cadre didactice,
comunitate, dorim să oferim un model de şcoală incluzivă, care să
răspundă nevoilor copiilor din aceste comunităţi.
Sperăm ca, la finalizarea Proiectului, provocările să devină realizări.

Logopedia se ocupă de toate abaterile de la normal ale limbajului.
Tulburările de limbaj afectează comunicarea atât ca formă, cât şi
conţinut, relaţionare şi cogniţie. Aşadar, scopul logopediei se manifestă în
trei domenii: prevenţie, terapie, integrare socială.
Tulburările de limbaj oral produc efecte negative asupra personalităţii
subiectului, generează stări tensionale, complexe de inferioritate. Pentru
prevenirea acestor stări este recomandabilă intervenţia timpurie, deoarece
de felul cum respiră, articulează şi analizează sunetele depinde cum va
învăţa să scrie şi să citească.
Beneficiarii terapiei logopedice sunt: copiii preşcolari, şcolari, părinţii
acestora, precum şi cadrele didactice.
În intervenţia logopedică este nevoie de măsuri generale (exerciţii pentru
dezvoltarea motricităţii aparatului fono-articulator, dezvoltarea auzului
fonematic, exerciţii de respiraţie) şi specifice pentru obţinerea fiecarui sunet
afectat în parte.
În activitatea de terapie, corectare şi recuperare logopedică este
importantă stabilirea unui parteneriat între logoped, cadre didactice şi
părinţii elevilor, aceştia fiind co-terapeuţi. Continuitatea activităţii
terapeutice în familie şi la şcoală este obligatorie pentru înlăturarea
deprinderilor defectuoase de pronunţie.

Cabinetul psihologic oferă servicii de:


evaluare psihologică complexă a copilului;



psihomotricitate;



intervenţie în tulburări
emoţionale;



intervenţie în tulburări
comportamentale;



îmbunătăţirea comunicării
şi socializării;



consilierea personalului
didactic;



consilierea familiei.
Beneficiarii acestor servicii sunt preşcolari şi şcolari din grădiniţele PN şi
şcolile din comuna Pişchia, părinţii acestora, precum şi cadrele didactice.
Activităţile terapeutice se desfăşoară individual şi pe grupe de 2 – 3 elevi,
organizate sub forma cluburilor (marionete, poveşti, intervenţie
comportamentală).
Familiile preşcolarilor/şcolarilor beneficiază de consiliere periodică în
vederea promovării unei colaborări optime pentru recuperarea şi
integrarea socială a copiilor lor. În acest sens, au loc întâlniri tematice
lunare, organizate sub forma ”Şcolii părinţilor”.
Personalul didactic este consiliat permanent în vederea stabilirii gradului
de integrare în cadrul grădiniţei/şcolii a copiilor incluşi în proiectul ”O nouă
faţă a şcolii”, pentru adecvarea procesului instructiv-educativ la
particularităţile psiho-individuale ale copiilor şi optimizarea climatului
socio-afectiv al grupei/clasei.

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ – DELIMITĂRI CONCEPTUALE
Asist. drd. Claudia BORCA

Psih. Sebastian BILANIN

Utilitatea definirii terminologiei utilizate în ţara noastră la momentul
actual este necesară din perspectiva stabilirii unui limbaj comun specific
domeniului incluziunii.
Dizabilitatea (incapacitatea) (engl. ”disability”, franc.” incapacité”)
însumează un număr de limitări funcţionale, ce pot fi întâlnite la orice
populaţie din lume. Dizabilitatea derivă dintr-o deficienţă, fiind
determinată, dar nu în mod obligatoriu, de aceasta. Printre cauzele
dizabilităţii, putem
enumera deficienţele (fizice, senzoriale sau
intelectuale), condiţiile de sănătate (boli mintale/ neuropsihice) dar şi
factorii de mediu. Dizabilitate este termenul generic pentru afectări, limitări
ale activităţii şi restricţii de participare (conform Clasificării Internaţionale a
Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii- CIF - document elaborat de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Geneva, 2001).
Cerinţe educative speciale (CES) - desemnează necesităţile
educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare,
necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale
şi/sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare, precum şi o
intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare (HG nr.
1251/2005, www.edu.ro). Din anul 1995 conceptul de cerinţe educative
speciale este utilizat şi în România prin Legea Învăţământului. În SUA,
Spania etc. conceptul de CES se referă şi la copiii supradotaţi.
Integrare şcolară - proces de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe
care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii
grupului şcolar (clasa) şi de desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare.
Integrarea este definită de UNESCO ca un ansamblu de măsuri care se
aplică diverselor categorii de populaţie şi urmăreşte înlăturarea segregării,
sub toate formele.

Incluziune - procesul de pregătire a unităţilor de învăţământ pentru a
cuprinde în procesul de educaţie toţi membrii comunităţii, indiferent de
caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile acestora.
Educaţie incluzivă - proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei
şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a
resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ
a tuturor persoanelor din cadrul unei comunităţi.

CENTRUL DE ORIENTARE, CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
DIN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII PIŞCHIA
Activitatea echipei de specialişti se desfăşoară sub imperativele
ACCEPTĂ-i pe cei diferiţi, PROTEJEAZĂ-i pe cei defavorizaţi, dă-le şanse şi
TRANSFORMĂ-i în persoane apte să se integreze în societate.

Şcoală incluzivă - unitate de învăţământ în care se asigură o educaţie
pentru toţi copiii şi reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a
atitudinilor de discriminare. Copiii din aceste unităţi de învăţământ
beneficiază de toate drepturile şi serviciile sociale şi educaţionale conform
principiului "resursa urmează copilul".
Prof de sprijin Emilia BUZESCU

Incluziunea în educaţie presupune:


Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului didactic şi nedidactic.



Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea
numărului celor excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii
promovate prin şcoala de masă.



Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele
să răspundă diversităţii elevilor din localitate.



Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi elevii, nu doar
pentru cei cu dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având „nevoi / cerinţe
educative speciale”.



Insuşirea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor
de accesare a şcolii şi de participare din partea unor elevi.



Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare,
nu ca o problemă ce trebuie depăşită.

Logoped Lucia FOARCE
Psiholog Simona SPĂTARIU

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ “EDUCAŢIA INCLUZIVĂ”
Asist. drd. Claudia BORCA



recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor localitate.

În perioada 1 noiembrie – 12 decembrie 2010, Fundaţia de Abilitare
“Speranţa” a organizat cel de-al doilea Program de formare continuă
“EDUCAŢIA INCLUZIVĂ” din acest an, acreditat cu 25 credite şi însumând
89 ore de formare.



evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în
privinţa elevilor.



creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor,
precum şi în creşterea performanţelor.



cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi.



recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii
în societate.

Cursul a reprezentat una dintre numeroasele activităţi cuprinse în
graficul de implementare a Proiectului POSDRU “O nouă faţă a şcolii”,
proiect al Fundaţiei de Abilitare “Speranţa”, finanţat prin Fondul Social
European.
Procedura de selecţie a cursanţilor nu a fost simplă, având în vedere că,
dintre cei peste 300 de candidaţi înscrişi, a fost selectat un număr de 35
cadre didactice din mediul urban (Şcoala cu clasele I-VIII nr. 20, structură a
Grupului Şcolar Industrial “Electrotimiş”, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 19
“Avram Iancu”, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 30, Grădiniţa PN nr. 6, Grădiniţa
PP nr. 38 din Timişoara) şi din mediul rural (Şcolile cu clasele I-VIII din
localităţile Pişchia, Maşloc, Pădureni).
Tematica abordată a fost variată şi oportună, pliindu-se pe nevoile
curente ale practicii educaţionale cu elevii/copiii cu CES, în acest sens vom
proceda la o expunere succintă a acestor teme:


Normativitatea educaţiei cerinţelor speciale şi a educaţiei incluzive:
filozofie, principii, legislaţie internaţională şi naţională, norme
deontologice



Psihopedagogia diversităţii: diversitatea grupei / clasei, diversitatea ca
resursă educaţională, tipologia cerinţelor educaţionale



Educaţia incluzivă - management instituţional (grădiniţa / şcoala
incluzivă); managementul grupei / clasei incluzive; curriculum „incluziv”:
proiectare, conţinuturi, strategii didactice; adaptare curriculară; servicii
specializate.



De la şcoala incluzivă la comunitatea incluzivă.
Alte două asemenea sesiuni de formare se vor mai desfăşura şi în cursul
anului 2011.

Bibliografie:


Lunt, I. and Evans, J. (2002) Inclusive education: are there limits? European
Journal of Special Needs Education, 17 (1), 1-14.



Opertti, R. and Belalcázar, C. (2008). Trends in Inclusive Education at
Regional and Interregional Levels: Issues and Challenges. Geneva, IBE



Hotărârea 1251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de imbunătăţire
a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie
specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul
sistemului de învăţământ special şi special integrat, www.edu.ro accesat la
10 dec. 2010



OECD (2007). Education Policies for Students at Risk and those with
Disabilities in South Eastern Europe



UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
(1994) The Salamanca Declaration and Framework for Action. Paris.



UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
(2001)
Open
File
on
Inclusive
Education.
Paris.
www.unesco.org/education/educprog.sne accesat la 10 dec. 2010.

INDEXUL INCLUZIUNII ŞCOLARE, O NOUTATE PENTRU UNITĂŢILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL TIMIŞ

Mariea ŞTEFAN

Prima reuniune de lucru pentru aplicarea Indexului incluziunii şcolare
în unităţi de învăţământ din judeţul Timiş s-a organizat de către Fundaţia
de Abilitare „Speranţa” din Timişoara.

ART TERAPIA
STANA Gloria-Lucia

Parte din Proiectul „O nouă faţă a şcolii”, proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, această activitate a constituit o noutate pentru unităţile
de învăţământ din judeţul Timiş.

Scopurile principale ale art terapiei sunt acelea de a ajuta la crearea
supapelor de exprimare a fiecărui copil în parte şi totodată de a ajuta la
crearea conexiunilor între ei şi societate. Beneficiile ei sunt bine cunoscute
şi meticulos menţionate în aproape orice articol ce îşi propune prezentarea
acestui tip de terapie. Ea se adresează copiilor cu nevoi speciale dintre cele
mai complexe.

Reuniunea s-a desfăşurat în perioada 24.09.2010-25.09.2010, iar
beneficiarii au fost peste 30 de cadre didactice din Maşloc, Pişchia şi
Timişoara, localităţi în care Fundaţia de Abilitare „Speranţa” a creat Centre
de Orientare, Consiliere şi Asistenţă Educaţională. Instruirea s-a realizat de
către domnul conf.univ.dr. Traian Vrăsmaş.

Astfel, copiii cu deficienţe mentale sau locomotorii, copiii cu probleme
în însuşirea limbajului verbal, copiii ce întâmpină dificultăţi de învăţare
academică, copiii diagnosticaţi cu ADHD, sindrom Asperger, autism sau
sindrom Down pot participa la şedinţele de art terapie pe care Fundaţia de
Abilitare „Speranţa” le susţine prin intermediul proiectelor.

Indexul incluziunii şcolare, autori Tony Booth şi Mel Ainscow,
reprezintă un instrument de promovare a educării şi a participării tuturor
copiilor la învăţământul de masă. Indexul oferă şcolilor posibilitatea de a
autoevalua procesul apropierii lor de idealul „şcolii pentru toţi”, aspect
important, atât din perspectiva elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice,
precum şi a comunităţii în ansamblul ei.

Art terapia asistată de psihologi şi terapeuţi conlucrează pentru a
descifra particularitatea fiecărui copil în parte, pentru a-l ajuta să se
descopere pe sine şi pentru a-l ajuta să creeze punţi potrivite de
relaţionare cu ceilalţi.

Proiectul „O nouă faţă a şcolii” cuprinde şi alte activităţi în conexiune
cu Indexul, stabilite pentru a sprijini, şi pe această cale, incluziunea şcolară.
Astfel, s-a tipărit şi distribuit Indexul incluziunii şcolare, au fost identificate
cele patru şcoli cu statut de unităţi pilot pentru aplicarea experimentală a
Indexului: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 20, structură a Grupului Şcolar
Industrial „Electrotimiş” Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII Pişchia, Şcoala cu
clasele I-VIII Maşloc şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 19 „Avram Iancu”
Timişoara .

În acest context, art terapia foloseşte metode lipsite de prejudecăţile
impuse de activităţile educaţiei plastice academice. Desfăşurarea lor se
realizează într-un spaţiu special amenajat şi sunt acompaniate de
instrumente achiziţionate în funcţie de linia terapeutică propusă.
Acest tip de terapie mizează pe afirmaţia că „fiecărui copil îi place să
deseneze”, o afirmaţie universal argumentată de specialiştii în domeniu,
deşi refuzul iniţial al unor copii precum şi reticenţa adulţilor, cadre
didactice sau părinţi, par să o infirme.

O NOUĂ FAŢĂ A ŞCOLII cu clasele I-VIII nr 20 – ALT ~ 20
Rolul profesorului de sprijin este acela de a le dezvolta elevilor cu
dificultăţi de învăţare abilităţile de comunicare, relaţionare, abilităţile de
scris - citit şi de calcul matematic.
Profesorul de sprijin desfăşoară activităţi de tip terapeutic, cognitiv,
operaţional, individuale sau în grup. El propune şi realizează materiale
didactice individualizate în funcţie de dificultăţile de invăţare ale elevilor.
Organizează activităţi de intervenie personalizată, utilizând diverse strategii
de învăţare activă centrată pe elev. Planificarea individualizată a învăţării
presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva
diferenţelor dintre elevi. Este nevoie de o adaptare a procesului instructiveducativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi
stilul de învăţare al elevului. Pentru realizarea acestor deziderate,
profesorul de sprijin colaborează cu întreg corpul profesoral al şcolii în
vederea integrării eficiente a elevilor în colectivul clasei şi al şcolii.

Prof. de sprijin Paula CRISTEA
Logoped Larisa POPESCU
Psih. Claudia BORCA

Centrul de Orientare, Consiliere şi Asistenţă Educaţională ALT ~ 20 din
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 20, structură a Grupului Şcolar Industrial
„Electrotimiş” din Timişoara este un produs al proiectului POSDRU „O nouă
faţă a Şcolii” al Fundaţiei de Abiliate „Speranţa” din Timişoara.

Părinţii sunt parteneri la educaţie. Pentru aceasta, profesorul de sprijin
consiliază familiile elevilor care beneficiază de serviciile de sprijin şi
colaborează cu acestea.

Scopul Centrului este acela de a oferi servicii recuperatorii şi corectiv –
compensatorii, preponderent copiilor din Şcoala cu clasele I – VIII nr. 20,
structură a Grupului Şcolar Industrial Electrotimiş şi din Grădiniţa P.N. nr. 6
din Timişoara, precum şi de a consilia cadrele didactice, părinţii şi alţi copii.

Valorificarea tuturor resurselor de învăţare oferă o deschidere mai
largă spre normalitate, spre un proces de acceptare a copiilor cu nevoi
speciale în școală și în comunitate.

Beneficiarii Centrului sunt 50 de copii din Şcoala cu clasele I – VIII nr. 20
şi din Grădiniţa P.N. nr. 6 din Timişoara, părinţii acestor copii / elevi, dar şi
cadrele didactice din cele două instituţii.
Educaţia incluzivă caută să răspundă nevoilor de învăţare ale tuturor
copiilor. Principiul fundamental al educaţiei incluzive este un învăţământ
pentru toţi, împreună cu toţi.
În acord cu acest principiu, paleta serviciilor oferite în cadrul Centrului
de Orientare, Consiliere şi Asistenţă Educaţională ALT~20 este variată,
cuprinzând: consiliere şi intervenţie psihologică, terapia tulburărilor de
limbaj şi sprijin în învăţare.
În continuare, vom proceda la o prezentare, ce se doreşte a fi succintă
dar, în acelaşi timp, atotcuprinzătoare, a principalelor servicii / activităţi
oferite de Centrul de Orientare, Consiliere şi Asistenţă Educaţională
ALT~20.

Copiii cu CES sau cei cu dificultăţi de învăţare au probleme similare cu
cele ale unor copii obişnuiţi, suprapuse cu altele specifice. Rezolvarea
acestor probleme necesită tratare individualizată prin activităţi specifice de
recuperare, compensare, învăţare curriculară. Ei necesită o atenţie specială
din partea profesorului, de aici şi nevoia de ajutor suplimentar în timpul
orelor şi după acestea.
CABINETUL DE PSIHOLOGIE vine în spijinul copiilor, cadrelor didactice şi al
părinţilor, derulând următoarele tipuri de activităţi:

Serviciile oferite în cadrul CABINETULUI DE LOGOPEDIE se concretizează în:



Depistarea, diagnosticarea, prevenţia şi corectarea tulburărilor de limbaj,
atât cel vorbit, cât şi cel scris:

-tulburări de pronunţie (deformare, înlocuire, omitere de foneme);
-tulburări de ritm şi fluenţă (ex.: bâlbâiala);
-tulburări de voce;



Examinarea psihologică a copiilor / elevilor.



Intervenţie în tulburările emoţionale: incapacitate de adaptare,
anxietate, instabilitate emoţională, stări de tensiune..



Intervenţie în tulburările de relaţionare şi integrare în grup.

-tulburări de dezvoltare a limbajului;



Managementul tulburărilor de comportament: minciuna, furtul, fuga de
acasă, fuga de la şcoală, agresivitatea.

-tulburări ale limbajului bazat pe



Activităţi de prevenire şi remediere a randamentului
absenteismului, abandonului sau eşecului şcolar.



Consilierea cadrelor didactice.



Consilierea periodică a familiei - îmbunătăţirea ”abilităţilor” de a fi
părinte şi participarea la întâlniri tematice, lunare, organizate sub forma
“Şcolii părinţilor”.

.

-tulburări ale limbajului citit – scris;
-tulburări polimorfe;

disfuncţii psihice.

şcolar scăzut,


Consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice cu privire la problematica
logopedică, la modul în care pot contribui la corectarea copilului în cadrul
familiei, respectiv în clasă.

Logopedul intervine, astfel, în mai multe direcţii:
- gimnastica şi miogimnastica corpului şi a aparatului fonoarticulator;
- educarea respiraţiei şi a echilibrului dintre inspir şi expir;
- educarea auzului fonematic;
- educarea personalităţii.

