
 
 

 
 

TEHNICI DE ADAPTARE A DEMERSULUI DIDACTIC 

Tema 1. Adaptarea acţiunilor scolii la mediul ei educaţional 

 

1.1 Diversitate în învăţare - teoria inteligenţelor multiple 

1.1.1. Abordări clasice ale inteligenţei 

Până la apariţia, în 1983 a lucrării lui H. Gardner “Frames of Mind: The theory of multiple 

intelligences”, psihologia putea pune la dispoziţie două abordări ale inteligenţei: 

- Abordarea psihometrică standard susţinută de C. Spearman şi L. Terman, porneşte 

de la ideea că inteligenţa poate fi reprezentată de un aşa numit factor cognitiv general 

(g) implicat în gândire intr-un anumit procent descris de coeficientul de inteligenţă (IQ) 

specific fiecărei persoane; 

- Abordarea multifactorială, datorată lui L.L. Thurstone şi J.P. Guilford, care pleacă de 

la observarea unor slabe corelări experimentale între anumite teste de inteligenţă şi 

afirmă că inteligenţa nu este un factor cognitiv unic, ci inteligenţa este reprezentată de 

o multitudine de factori. Astfel L. L. Thurstone identifică 7 vectori ai inteligenţei iar J.P. 

Giulford peste 150 de factori ai intelectului. 

În teoria inteligenţelor multiple, TIM, Gardner arată că pornind de la acelaşi set de date şi 

aplicând metodele de analiză factorială va rezulta o anumită imagine cu ajutorul căreia se 

poate susţine abordarea psihometrică, iar dacă, pe acelaşi set de date, se aplică o analiză 

statistică, prefect valabilă matematic, se poate concluziona existenţa unui set de factori ai 

intelectului, aşadar identificarea inteligenţei umane devine o problemă „de gust sau de 

preferinţe, mai curând decât a uneia în care este posibil să se ajungă la un rezultat ştiinţific”1  

                                                           
1 Gardner, H. , “Frames of Mind: The theory of multiple intelligences”, 1993, Fontana Press, London (pag 17) 

Şcoala este, în dimensiunea ei europeană, privită ca furnizor de servicii 
educaţionale pentru comunitatea din care face parte. Este, de aceea, 
parte integrantă a comunităţii, sensibilă la schimbările din comunitate, 
atentă la cerinţele acesteia. Ce trebuie să aibă în vedere un cadru 
didactic pentru a se alinia transformării şcolii sale dintr-o „şcoală pentru 
toţi” într-o „şcoală pentru fiecare”? 
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Gardner arată că abordarea psihometrică pornind de la ipoteza existenţei unui factor g 

ajunge la concluzia că un subiect cu un g foarte ridicat poate fi la fel de bun în orice domeniu. 

 

TIM se distanţează2 şi de teoria multifactorială deoarece aceasta (teoria 

multifactorială): 

- presupune că mintea umană este alcătuită din abilităţi orizontale (percepţia, memoria) 

care funcţionează identic pentru diferite domenii ale cunoaşterii, deşi, după părerea lui 

H. Gardner dacă unii dintre factori pot fi forme orizontale ale percepţiei sau memoriei, 

alţii pot funcţiona numai în anumite domenii, de exemplu, abilitatea spaţială; 

- este o teorie empirică deoarece nu ia în considerare originea biologică a intelectului 

bazându-se în schimb pe analiza statistică (corectă matematic!) a unor rezultate la 

teste, spre deosebire de TIM care vine cu dovezi de „natură neurologică, evolutivă sau 

cross-culturale”; 

- susţine ideea că inteligenţa este nativă, un bagaj, o capacitate care nu evoluează sub 

acţiunea mediului sau a achiziţiilor ulterioare, spre deosebire de TIM care consideră că 

modul în care o persoană interacţionează cu mediul este definitorie pentru dezvoltarea 

diferitelor capacităţi intelectuale, aşa cum chiar Gardner afirmă : „fără muzică,…, 

inteligenţa muzicală este improbabil să se dezvolte; fără potenţialul inteligenţei 

muzicale, este improbabil ca oamenii să creeze muzică”; 

- explică inteligenţa ca fiind un sistem alcătuit din mecanisme simple care reacţionează 

reflexiv; 

- foloseşte instrumente de măsurare (interpretarea răspunsurilor date la teste sau 

aplicarea unor tehnici de chestionare scurtă) incapabile să evidenţieze competenţa 

unui subiect în domenii ca expresivitatea corporală sau abilitatea muzicală. Gardner 

susţine că prin formatul lor testele de inteligenţă includ sarcini punctuale, adesea 

necorelate unele cu altele, care analizează doar corectitudinea răspunsului fiind 

disjuncte faţă de situaţiile reale; 

Testele de inteligenţă specifice celor două abordări se bazează pe abilităţile logico-

matematice şi/sau lingvistice ale subiectului astfel că subiecţii care au dezvoltate aceste două 

tipuri de inteligenţe obţin rezultate bune la teste adică un factor g ridicat. Şcolile îşi bazează 
                                                           
2 Gardner, H. , “Frames of Mind: The theory of multiple intelligences”, 1993, Fontana Press, London (pag 323) 



 
 

 
 

curriculumul pe aceste capacităţi de lucru intelectual astfel că un subiect cu un factor g ridicat 

(sau un IQ) va obţine succesul şcolar. 

H. Gardner afirmă că TIM include cele două abordări drept cazuri particulare: „dacă 

abordarea clasică nu permite testarea întregului spectru de competenţe intelectuale, atunci 

conceptul clasic de inteligenţă trebuie lărgit pentru a include nu numai rezultatele testelor cu 

hârtie şi creion, ci şi cunoştinţele asupra creierului uman şi asupra sensibilităţii sale la 

diversitatea culturală umană”3.  

1.1.2. Definiţii ale inteligenţei după Howard Gardner 

O capacitate de a procesa informaţii poate fi considerată o „inteligenţă” dacă prezintă 

abilitatea de a rezolva probleme în varii contexte culturale. H. Gardner, în „Frames of mind: 

Theory of multiple intelligences”  defineşte inteligenţa umană astfel: 

„O inteligenţă este abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse care sunt 

valorizate în cadrul uneia sau mai multor culturi”  

 „O inteligenţă implică abilitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse care sunt 

semnificative într-o situaţie culturală particulară sau într-o comunitate”  

„… am putea defini inteligenţa ca un mecanism neural sau sistem computaţional care este 

programat genetic să fie activat sau «comandat» de anumite tipuri de informaţie prezentate 

intern sau extern” 

În concluzie: 

Dezvoltarea unei inteligenţe se datorează acţiunii cumulate: 

- al potenţialului biologic/genetic; 

- al activităţilor considerate importante într-o cultură; 

- al instruirii, educaţiei şcolare; 

- al motivaţiei specifice fiecărei persoane. 

1.1.3. Criterii de identificare a inteligenţelor - H. Gardner 

                                                           
3 Gardner, H.  “Multiple Intelligences: The theory in practice” („Inteligenţe multiple: teoria în practică”), 
Ed. Sigma, Bucureşti 2006 



 
 

 
 

Bazându-se pe dovezi biologice şi antropologice, H. Gardner introduce o serie de criterii (opt 

la număr)pentru a putea identifica o inteligenţă. Aceste criterii se pot grupa în funcţie de 

sursele disciplinare: 

a) din biologie: atenuarea sau chiar dispariţia unei inteligenţe ca urmare a unei leziuni 

a creierului, istoria evoluţiei unei inteligenţe;  

b) din logică: existenţa unor operaţii de bază ce pot identifica o anume inteligenţă, 

existenţa unui sistem de simboluri ce pot codifica o anume inteligenţă;  

c) din psihologia dezvoltării: dezvoltarea unei inteligenţe urmează o cle ce duce 

către performanţe finale de tip expert;  

d) din psihologia tradiţională: date experimentale şi psihometrice. 

Chestionar Inteligente Multiple 
 

Notati pe o fisa de lucru numerele afirmatiilor care sunt adevarate pentru dumneavoastra: 

1. Prefer sporturile de echipa celor care se practica individual.(6) 
2. Oamenii vin la mine sa ceara sfaturi, atat la locul de munca cat si acasa. (6) 
3. Cand inchid ochii, vad adesea imagini clare.(3) 
4. Stiu multe melodii.(5) 
5. Sunt patron sau cel putin m-am gandit serios sa incep o afacere proprie.(7) 
6. Petrec timp in mod regulat meditand,reflectand si gandindu-ma la problemele 

importante ale vietii. (7) 
7. Imi place sa fiu inconjurat de plante.(8) 
8. Cand am o problema, caut ajutorul altcuiva mai degraba decat sa incerc s-o rezolv 

singur.(6) 
9. Prefer cartile cu ilustratii multe.(3) 
10. Am o voce placuta.(5) 
11. Trebuie sa exersez pentru a-mi forma o deprindere; nu ajunge sa citesc sau sa 

urmaresc o demonstratie.(4) 
12. Aud intotdeauna o nota falsa.(5) 
13. Ma simt mai bine cand lucrurile sunt masurate, clasificate, analizate, cuantificate.(2) 
14. Aud cuvintele in minte inainte de a le citi, rosti sau scrie. (1) 
15. Adesea ma joc cu animalele.(8) 
16. Cred ca am o coordonare motrica buna.(4) 
17. Adesea bat ritmul sau fredonez cand lucrez sau invat ceva nou.(5) 
18. Cartile sunt foarte importante pentru mine.(1) 
19. Am participat la sesiuni si seminarii de consiliere si dezvoltare personala ca sa aflu mai 

multe despre mine insumi.(7) 
20. Am cel putin trei prieteni apropiati.(6) 



 
 

 
 

21. Retin mai mult de la radio sau ascultand o caseta audio decat de la TV sau din 
filme.(1) 
22. Imi place sa gasesc erori de logica in ceea ce spun sau fac ceilalti(2) 
23. Tin un jurnal in care consemnez evenimentele din viata mea interioara.(7) 
24. Imi plac jocurile ca: Scrabble, integrame, etc.(1) 
25. Prefer sa-mi petrec serile cu prietenii decat sa stau singur. (6) 
26. Pot sa-mi imaginez usor cum ar arata ceva vazut de sus.(3) 
27. Daca aud o melodie o data sau de doua ori, pot s-o reproduc cu acuratete.(5) 
28. Fac experimente cu plante si animale.(8) 
29. Fac sport/activitati sportive in mod regulat.(4) 
30. Imi place sa ma distrez pe mine si pe altii, cu rime sau cu jocuri de cuvinte.(1) 
31. Ma consider lider (altii mi-au spus ca sunt lider.(6) 
32. Sunt sensibil la culori.(3) 
33. Mi-e greu sa stau nemiscat mai mult timp.(4) 
34. Pot sa socotesc in minte cu usurinta.(2) 
35. Cand lucrez imi place sa categorisesc lucrurile dupa importanta lor.(8) 
36. Consider ca am vointa puternica si ca sunt independent.(7) 
37. Matematica si stiintele au fost materiile mele preferate in scoala.(2) 
38. Pot sa tin ritmul cu un instrument de percutie simplu cand se canta un cantec.(5) 
39. Folosesc frecvent un aparat de fotografiat sau o camere video pentru a inregistra ceea 

ce vad in jur.(3) 
40. Ceilalti imi cer cateodata sa explic sensul cuvintelor pe care le folosesc cand scriu sau 

cand vorbesc.(1) 
41. Imi place sa port haine din materiale naturale.(8) 
42. Sunt realist in privinta punctelor mele tari si slabe (datorita feedback-ului primit din 

diverse surse.(7) 
43. Cele mai bune idei imi vin cand ma plimb,fac jogging sau desfasor o activitate fizica.(4) 
44. Prefer sa joc Monopoly sau bridge decat sa fac pasiente sau sa joc alte jocuri de unul 

singuri.(6) 
45. Ascult frecvent muzica la radio, casetofon, etc.(5) 
46. Visez mult noaptea. (3) 
47. Ca elev, am invatat mai usor la engleza, stiinte sociale si istorie decat la matematica si 

stiinte.(1) 
48. Prefer sa petrec un week-end singur la o cabana in padure,decat intr-o statiune 

moderna cu multa lume in jur.(7) 
49. Imi place sa cos, sa tes, sa cioplesc, sa fac tamplarie sau alte activitati manuale.(4) 
50. Cateodata ma surprind mergand pe strada fredonand.(5) 
51. Ma orientez usor in locuri necunoscute.(3) 
52. Cand conduc pe autostrada sunt mai atent la ce scrie pe pancarte decat la peisaj.(1) 
53. Ma simt bine in padure.(8) 
54. Imi place sa joc jocuri care necesita gandire logica.(2) 
55. Simt nevoia sa ating obiectele pentru a afla mai multe despre ele.(4) 
56. Imi place sa desenez sau sa mazgalesc.(3) 
57. Imi place sa-i invat pe altii (indivizi sau grupuri) ceea ce stiu eu sa fac.(6) 
58. Imi place sa ma implic in activitati legate de munca mea, biserica sau comunitate care 

presupun prezenta unui numar mare de oameni.(6) 
59. Imi place sa fac experimente (ex.” Ce-ar fi daca as dubla cantitatea de apa pe care o 

torn la radacina trandafirului in fiecare zi?”) (2) 



 
 

 
 

60. Pot sa raspund la atacuri cu argumente.(7) 
61. Cant la un instrument muzical.(5) 
62. La scoala geometria mi s-a parut mai usoara decat algebra.(3) 
63. Mintea mea cauta structuri, regularitati, secvente logice in jur.(2) 
64. Recent am scris ceva ce m-a facut sa ma simt mandru sau a fost apreciat de 
ceilalti.(1) 
65. Weekend-ul ideal este o iesire in natura.(8) 
66. Ma simt bine in mijlocul multimii.(6) 
67. Cred ca aproape orice are o explicatie rationala. (2) 
68. Am un hobby pe care nu-l dezvalui altora.(7) 
69. Prefer sa-mi petrec timpul liber in natura.(4) 
70. Ma intereseaza progresele in stiinta.(2) 
71. Sunt foarte bun bucatar.(8) 
72. Imi place sa ma joc cu jocuri de puzzle, labirint si alte jocuri vizuale.(3) 
73. Folosesc frecvent gesturi sau alte forme de limbaj corporal cand vorbesc cu altii.(4) 
74. Viata mea ar fi mai saraca daca nu ar fi muzica.(5) 
75. Uneori gandesc in concepte clare, abstracte, pe care nu le formulez in cuvinte sau 

imagini.(2) 
76. Conversatia mea face apel frecvent la lucruri pe care le-am citit sau le-am auzit.(1) 
77. Am cateva scopuri importante in viata, la care ma gandesc in mod regulat.(7) 
78. In camera mea trebuie sa fie o floare.(8) 
79. Imi place “Montagne russe”(roller coaster) si alte experiente fizice asemanatoare.(4) 

Insumati de cate ori aveti fiecare numar si treceti cifra in dreptul numarului corespunzator. 

Scorurile cele mai ridicate indica inteligentele dumneavoastra predominante. 

1…..; 2…..; 3…..; 4…..; 5…..; 6……; 7…..; 8….. . 

Pentru acest test inteligentele au fost numerotate in felul urmator: 

1. Verbala/lingvistica; 2. Logico-matematică; 3. Vizual-spaţială; 4. Corporal-chinestezică    

             5. Muzicală; 6. Interpersonala; 7. Intrapersonala;  8. Naturalista 



 
 

 
 

 

Inteligenţa  Substratul neural – după Gardner Operaţii/ abilităţi specifice inteligenţelor 

1. Verbal-

lingvistică  

 Aceatsă inteligenţă pare să depindă de lobul temporal stâng;  

La dreptaci, limbajul este intim legat de funcţionarea anumitor arii din 

emisfera stângă a creierului; 

Procesele sintactice sunt mediate de zona Broca, alte procese sunt mult 

mai larg împrăştiate în emisfera stângă a creierului, de exemplu, 

sistemul semantic; 

Funcţiile pragmatice ale limbajului par crucial dependente de structurile 

emisferei drepte;  

Ariile limbajului din lobul temporal stâng sunt mai mari decât ariile 

omoloage din lobul temporal drept.  

Sensibilitate la limbajul vorbit şi scris,  

abilitatea de a învăţa limbaje,  

capacitatea de a folosi limbajul pentru a îndeplini anumite scopuri - a 

se exprima sau ca mijloc de a-şi reaminti informaţii;  

Abilitatea de a procesa rapid mesajele lingvistice este o cerinţă pentru 

a înţelege vorbirea normală;  

5. Muzicală  Majoritatea capacităţilor muzicale sunt localizate la indivizii normali în 

emisfera dreaptă. Astfel, deteriorările lobilor drepţi frontal şi temporal 

produc dificultăţi pronunţate în discriminarea tonurilor şi în reproducerea 

lor corectă, în timp ce leziuni în regiunile omoloage din emisfera stângă 

(care produc dificultăţi majore în limbajul natural) lasă abilităţile muzicale 

capacitatea de a analiza logic probleme,  

capacitatea de a efectua operaţii matematice,  

capacitatea de a investiga ştiinţific problemele;  



 
 

 
 

relativ neafectate;  

Aprecierea muzicii de asemenea pare să fie compromisă de maladii ale 

emisferei drepte, amuzia este o dezordine distinctă de afazie  

abilitatea de a detecta patern-uri (tipare) 

abilitatea de a raţiona deductiv, de a gândi logic; 

2. Logico-

matematică  

„Abilitatea de a citi şi produce semnele matematicii este mai adesea o 

funcţie a emisferei stângi, în timp ce înţelegerea relaţiilor numerice şi a 

conceptelor pare să conducă la implicarea emisferei drepte;  

Există un consens fragil că o anumită arie a creierului - lobul parietal 

stâng şi ariile temporale şi occipitale ale asociaţiilor, învecinate - pot 

avea o importanţă particulară în materie de logică şi matematică;  

O situaţie la fel de convingătoare este că, la alţi indivizi sau în raport cu 

alte operaţii, structuri din lobii frontali sau din altă porţiune a emisferei 

drepte pot compromite funcţii esenţiale logico-matematice”; există o mai 

mare flexibilitate a creierului uman în felul în care aceste operaţii şi 

implicaţii logice pot fi efectuate”; „s-ar putea conchide că abilitatea 

logico-matematică nu este un sistem la fel de „pur” sau „autonom” ca 

altele revăzute aici, şi probabil nu ar trebui să conteze ca o singură 

inteligenţă, ci ca un anumit fel de supra-inteligenţă sau inteligenţă mai 

generală”  

Potenţialul de a recunoaşte şi manipula patern-uri ale spaţiului amplu - 

acelea folosite, de exemplu, de către navigatori şi piloţi, cât şi patern-

uri ale unor spaţii mai reduse - ca acelea importante pentru sculptori, 

chirurgi, şahişti, artişti grafici, arhitecţi;  

Capacităţile de a percepe lumea vizuală cu precizie, de a efectua 

transformări şi modificări pe baza percepţiei iniţiale, de a fi capabili să 

recreeze aspecte ale experienţei vizuale, chiar în absenţa stimulilor 

fizici relevanţi. Se poate cere să producă forme, să manipuleze;  



 
 

 
 

3. Vizual-

spaţială  

„Aşa cum emisfera stângă a creierului a fost selectată în cursul evoluţie 

ca locul predominant al procesării lingvistice, la fel emisfera dreaptă a 

creierului, şi în particular porţiunea posterioară a emisferei drepte se 

dovedeşte că este locul esenţial pentru procesarea spaţială (şi vizual-

spaţială)”;  

„Leziuni în regiunile parietale drepte produc dificultăţi în atenţia vizuală, 

reprezentarea şi orientarea spaţială, producţia imaginilor şi memorie”;  

„Această reprezentare a implicării emisferei drepte în sarcini spaţiale, în 

special implicarea lobului parietal pare ferm stabilită”  

Expertiză în recunoaşterea şi clasificarea numeroaselor specii din 

mediul înconjurător. Permite oamenilor să recunoască, să clasifice şi 

să infereze anumite caracteristici ale mediului  

4. Corporal-

chinestezică  

„Paradoxal, deşi cortexul serveşte drept centrul superior pentru cele mai 

multe forme de activitate umană, relativ ganglionii bazali inferiori şi 

cerebelul sunt cei care conţin formele cele mai abstracte şi mai 

complexe de «reprezentare a mişcărilor»; cortexul motor este mai direct 

legat de măduva spinării şi de execuţia reală a mişcărilor musculare 

specifice”  

„Tendinţa pentru dominanţa emisferei stângi în activitatea motorie pare 

să fie o înclinaţie a fiinţelor umane, aflată cel puţin în parte sub un 

control genetic şi una care în întreaga copilărie este legată de limbaj. 

Aşa cum cei mai mulţi indivizi normali vor avea capacităţile lingvistice 

„Potenţialul de a folosi întregul corp sau părţi ale corpului (ca mâna 

sau gura) pentru a rezolva probleme sau a realiza produse”   

„Capacitatea de a folosi abilităţile mentale pentru a coordona mişcările 

corporale”;  



 
 

 
 

localizate în emisfera stângă, la fel jumătatea stângă a creierului va fi 

dominantă pentru activitatea motorie”  

6-7. Personală 

(interpersonală/ 

intrapersonală) 

 

„Toate indiciile conduc către lobii frontali ca structura de cea mai mare 

importanţă pentru diferite forme ale cunoaşterii personale; 

„Lobii frontali constituie locul de întâlnire prin excelenţă pentru 

informaţiile din cele două mari zone funcţionale ale creierului: regiunile 

posterioare, implicate în procesarea tuturor informaţiilor senzoriale 

(incluzând percepţia altor persoane) şi sistemele limbice unde sunt 

localizate funcţiile motivaţionale şi emoţionale şi unde sunt generate 

stările interne” ; 

„Cortexul frontal se dovedeşte să fie domeniul unde reţelele neurale 

reprezentând mediul intern al individului - sentimentele personale, 

motivaţiile şi cunoştinţele subiective - converg cu sistemul reprezentând 

mediul exterior - imaginile vizuale, sunetele, gusturile, şi altele din lume, 

transmise prin diverse modalităţi senzoriale. Astfel, în virtutea localizării 

lor şi a conexiunilor anatomice strategice, lobii frontali au potenţialul de a 

servi ca staţia majoră de integrare”; 

„Datorită rolului lor unic ca nod în proces şi datorită dezvoltării lor relativ 

târzii în istoria speciilor şi a individului uman, lobii frontali joacă un rol 

Priceperi în interpretare, compoziţie şi aprecierea patern-urilor 

muzicale 

capacitatea de a recunoaşte şi compune arii muzicale, tonuri şi ritmuri, 

funcţionează aproximativ într-o paralelă structurală cu inteligenţa 

lingvistică  



 
 

 
 

privilegiat şi de neînlocuit în formele de inteligenţă [personală, n.n.] cu 

care se ocupă”  

8. Naturalistă 

„Care sunt centrii neurali implicaţi în capacităţile de a recunoaşte şi numi 

entităţile vii şi nevii, nu s-a stabilit încă. Dar deoarece capacitatea 

naturalistă umană pare strâns legată de aceea a altor animale, ar fi 

posibil să se confirme care regiuni ale creierului sunt cruciale în 

percepţia naturalistă” . 

Capacitatea unei persoane de a înţelege intenţiile, motivaţiile şi 

dorinţele altor oameni şi, în conformitate cu acesta, de a lucra eficient 

cu alţii; 

Capacitatea de a se înţelege pe sine, de a avea un model de lucru 

eficient asupra propriei persoane – incluzând propriile dorinţe, temeri, 

capacităţi – şi de a folosi efectiv asemenea informaţii pentru a-şi regla 

propria viaţă. 

 

Sursa: „Teoria inteligenţelor multiple a lui Howard Gardner” – Iulian Leahu, pag 8-10. 



 
 

 
 

1.1.4. Funcţionarea inteligenţelor conform teorie lui H. Gardner 

TIM are la bază nu doar ipoteza existenţei mai multor tipuri de inteligenţă ci şi ideea că 

aceste inteligenţe interacţionează operând complementar în momentul rezolvării problemelor, şi 

prin probleme înţelegem aici orice situaţie care necesită luarea unei decizii. Inteligenţele pot fi 

evaluate izolat doar în cazuri deosebite, extreme sau la populaţii. 

Chiar cu un număr atât de mic de inteligenţe, variabilitatea umană poate fi explicată prin 

raportul contribuţiilor diferitelor tipuri de inteligenţe. De exemplu, doi manageri pot lua decizii 

asemănătoare puşi în situaţii identice, dar felul în care ajung la decizia optimă poate fi foarte 

diferit, fiecare dintre ei folosind alte rapoarte ale inteligenţelor ( aceste rapoarte Gardner le 

numeşte „profile”). Un alt exemplu îl constituie felul în care doi elevi rezolvă o problemă de 

geometrie în spaţiu: unul îşi foloseşte preponderent inteligenţa spaţială, construind o imagine 

3D a problemei, în care „vede” soluţia, în timp ce celălalt va folosi preponderent inteligenţa 

logico – matematică, ajungând la soluţie prin calcul analitic. 

Gardner ia în calcul chiar şi posibilitatea (de loc redusă) ca un individ să nu fie dotat în 

mod special cu niciuna dintre inteligenţe, dar datorită unei combinaţii particulare a inteligenţelor 

să poată ocupa un loc în societate. Gardner afirmă în legătură cu cele de mai sus că: „este de 

importanţă vitală să apreciem combinaţiile particulare de abilităţi care pot indica o persoană 

pentru o anumită nişă vocaţională sau profesională4” 

Aşadar, TIM, duce la următoarele trei concluzii: 

1. Orice individ are în structura sa cognitivă toată gama de inteligenţe; 

2. Inteligenţele se manifestă la diferite niveluri, mulţimea acestor niveluri constituie profilul 

persoanei respective. Se poate spune că nu există două persoane cu profiluri identice, 

chiar în cazul gemenilor univitelini; 

                                                           
4 Gardner, H.  “Multiple Intelligences: The theory in practice” („Inteligenţe multiple: teoria în practică”), Ed. 
Sigma, Bucureşti 2006, pag. 23 



 
 

 
 

3. Nivelul de inteligenţă al unei persoane nu determină un comportament „inteligent” 

indiferent de situaţie, astfel o persoană cu un cert nivel de inteligenţă muzicală ar putea 

deveni un compozitor renumit sau un simplu lăutar. 

 

 

H. Gardner remarcă manifestarea unor interacţiuni intre inteligenţele de diferite tipuri. 

Aceste interacţiuni, Gardner le defineşte5 prin efectele lor: 

- Efectul de cataliză sau punte în care o inteligenţă poate influenţa modul de 

funcţionare a unei alte inteligenţe sau poate declanşa o altă inteligenţă (trigger6). De exemplu 

un profesor de limba franceză poate fi mai sensibil la: 

 ritmicitatea limbajului dacă are o inteligenţă muzicală dezvoltată; 

 simbolurile lingvistice dacă are o inteligenţă spaţială dezvoltată; 

 nuanţele prin care un discurs poate influenţa auditoriul dacă are o 

inteligenţă interpersonală dezvoltată; 

 

- Efectul de compensare se manifestă prin înlocuirea unei inteligenţe cu alta sau 

prin mascarea unei inteligenţe de către alta. Efectul de compensare este dependent de profilul 

inteligenţelor. Un elev poate avea rezultate bune la geometrie dacă are inteligenţa logico-

matematică dezvoltată, dar poate obţine aceleaşi rezultate şi daca este dotat în domeniul 

inteligenţei spaţiale. Efectul de compensare este mai evident când elevului îi este dată o sarcină 

de lucru. În această situaţie cadrul didactic are sarcina să observe felul în care elevul duce 

sarcina la capăt, adică să identifice tipul de inteligenţă folosit. Este de asemenea important ca 

profesorul să cunoască pentru un elev tipurile de inteligenţe dominante în profilul elevului 

deoarece o sarcina pentru rezolvarea căreia este necesară o inteligenţă spaţială va dezavantaja 

un elev cu inteligenţă logico-matematică. 

                                                           
5 Gardner, H.  “Multiple Intelligences: The theory in practice” („Inteligenţe multiple: teoria în practică”), Ed. 
Sigma, Bucureşti 2006 
6 Trigger (engl) – declanşator. 



 
 

 
 

- Efectul de blocare (efectul gâtului de sticlă) apare în cazurile în care o inteligenţă 

limitează accesul altei inteligenţe la rezolvarea unei sarcini. Efectul se manifestă în mai multe 

situaţii: 

 Inteligenţele slabe blochează manifestarea inteligenţelor predominante, de exemplu, 

inteligenţa logico-matematică puternic dezvoltată a unui profesor de matematică poate fi 

blocată de inteligenţa interpersonală, slab dezvoltată ilustrând astfel tipul de profesor 

despre care se spune că „ştie matematică numai pentru el”. 

 În profilul de tip laser, inteligenţele mai dezvoltate, pot eclipsa inteligenţele mai puţin 

dezvoltate. Aici se pot da numeroase exemple din istoria ştiinţei, cu savanţi extraordinari 

în domeniul lor, dar incapabili de relaţionare interpersonală, sau pur şi simplu „cu capul 

în nori”. Se spune că Blaise Pascal, obosit de munca din laboratorul său pleacă să se 

plimbe prin parcul din imediata apropiere, dar lasă pe uşa laboratorului un bilet în care 

notase „Revin într-o oră”. Revine, îngândurat, peste o oră, se opreşte în dreptul uşii 

laboratorului, citeşte biletul, exclamă „A!” şi îşi continuă plimbarea. 

 Mijloacele culturale au o natură limitată, indiferent de abilitatea pe care sunt destinate s-

o dezvolte sau s-o măsoare. De exemplu, prin utilizarea excesivă a căilor lingvistice sau 

logico-matematice în predare, a testelor „cu hârtie şi creion” în evaluare, elevii mai slab 

dotaţi lingvistic ar putea fi dezavantajaţi, în ciuda unui potenţial real în disciplină şi ar 

putea fi avantajaţi elevii ale căror abilităţi de limbaj şi logică le permit să „speculeze”, 

deşi abilităţile lor în domeniu sunt insuficiente; 
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1.2. Intervenţia şcolii pentru sprijinirea elevilor din grupuri defavorizate 

 Diversitatea este o caracteristică tuturor sistemelor vii (termenul de „biodiversitate” este 

deja larg acceptat), dar este mai evidentă în cazul societăţii umane datorită faptului că indivizii 

beneficiază de un sistem complex de comunicare (limbaj, la care se adaugă comportamentul 

faţă de cel cu care comunică). Astfel, unele diferenţe devin evidente în timpul procesului de 

comunicare fiind accentuate de cultură, de credinţele religioase, de poziţiile sociale, de gen, etc.  

Şcoala este un sistem complex în care regăsim diversitatea socială a mediului extern 

acesteia. Altfel spus comunitatea în care şcoala fiinţează, comunitate caracterizată prin 

diversitatea persoanelor care o compun, persoane a căror acţiuni sunt susţinute de identităţi, 

capacităţi, experienţe de viaţă diferite, se reflectă în viaţa şcolii, în demersurile didactice, în 



 
 

 
 

toate activităţile coordonate de către aceasta. Într-un raport al Consiliului Europei7 se arată că 

pedagogia diversităţii implică, cel puţin, aceste strategii didactice: 

- centrarea pe elev – considerat ca o individualitate; 

- educaţia interculturală – dialog şi interacţiune între persoane şi grupuri provenite din 

culturi diferite; 

- învăţământ inclusiv – bazat pe angrenarea simultană a tuturor elevilor, inclusiv a celor 

marginalizaţi sau cu nevoi speciale; 

- responsabilizarea - implicarea elevilor în propria dezvoltare şi participarea lor la viaţa 

şcolii. 

 

Aşadar în conformitate cu acest raport, pedagogia diversităţii implică formarea 

capacităţii de a interpreta şi valorifica diversitatea din perspectiva cetăţeniei (educaţie pentru 

cetăţenie) şi a drepturilor omului.  

Diversitatea este neutră din punct de vedere al realităţii obiective, diversitatea este 

omniprezentă, ea există indiferent de opţiunile, interesele sau viziunea cadrului didactic. 

Aşadar, educaţia pentru cetăţenie, ar trebui să prezinte o abordare a diversităţii din punct de 

vedere civic, ea fiind orientată către un management  ce va asigura la nivelul funcţiei de 

participare-implicare, participarea activă şi inclusivă a tuturor indivizilor, a grupurilor şi 

comunităţilor.  

Atitudinea faţă de diversitate este strict dependentă de valorile, principiile promovate prin 

declaraţia misiunii şcolii, chiar dacă diversitatea este o realitate obiectivă şi neutră. 

 Pentru a putea sprijini elevii grupurilor dezavantajate, şcoala trebuie să facă apel la 

metode de învăţământ incluziv. 

 

                                                           
7 A.L. Arnesen et all. , Policies and Practices for Teaching Sociocultural Diversity. Concepts, Principles and 
Challenges in Teacher Education, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009, pag 49 - 55 



 
 

 
 

 

Metode de învăţământ inclusiv 

Din punct de vedere social, incluziunea este echivalentă cu valorificarea diversităţii în 

scopul integrării tuturor participanţilor, a folosirii tuturor resurselor umane, a da şanse egale 

tuturor indivizilor. Acest lucru se realizează prin afirmarea măsurilor de echitate şi acordarea de 

sprijin persoanelor din grupurile dezavantajate. Metodele prezentate mai jos au ca scop 

stimularea integrării şi participării tuturor, indiferent de probleme pe care le au, în perspectiva 

unui învăţământ deschis, incluziv.  

- Strategii de conştientizare a diversităţii. Se solicită unei clase de elevi realizarea unei 

activităţi simple dar pentru realizarea căreia este nevoie să participe întreaga clasă, de exemplu 

să menţină un balon în aer un timp dat. Dar unii dintre elevi nu pot participa din diferite motive: 

au ochii acoperiţi (sunt legaţi la ochi), nu pot auzi instrucţiunile (vor avea pe urechi căşti audio 

cu muzica data suficient de tare), nu au participat la instructaj, etc. Sarcina va fi considerată 

îndeplinită dacă elevii, ajutaţi de diriginte, vor găsi modalităţi de implicare a tuturor. 

- Învăţarea mutuală. Se constituie cupluri sau grupuri perechi care îşi împărtăşesc experienţele 

legate de excluziune, marginalizare, discriminare, etc. Fiecare comunică propria experienţă, 

astfel încât participantul sau grupul-pereche are posibilitatea să replice prin analize, solicitări de 

detalii, interpretări. Rolurile se schimbă, astfel încât persoanele din primul grup (naratorii) devin 

acum comentatori sau evaluatori. În final, fiecare persoană sau grup prezintă concluziile 

dobândite în ambele ipostaze, în faţa plenului clasei. 

Activitatea 1 

În echipe de câte 4-6 formabili, timp de 15 minute, identificaţi 

competenţele de inserţie socială dezvoltate informal intr-o şcoală 

multiculturală, comparativ cu una mono-culturală. Care ar trebui să 

fie strategiile educaţionale ce trebuie abordate de profesorii din 

ultimul tip de şcoală pentru a dezvolta aceleaşi competenţe , în 

cadru formal. Timp realizare poster 5 minute. Raportare şi discuţii 

de grup 5 minute/echipă 



 
 

 
 

- Autobiografia interculturală8. Se solicită unor elevi de liceu sau din clasele terminale ale 

gimnaziului să pregătească o autobiografie constituită numai din experienţe şi evenimente 

interculturale: cunoaşterea altor ţări, învăţarea unor limbi străine, relaţii cu prieteni din alte 

comunităţi (confesionale, etnice, lingvistice), schimburi cu elevi din alte ţări (inclusiv on-line), 

întâlniri cu persoane diferite. Se insistă asupra semnificaţiei şi efectelor acestor experienţe 

interculturale, îndeosebi din perspectiva dezvoltării personale. Elevii respectivi prezintă aceste 

mici rapoarte autobiografice în faţa clasei (2-3 prezentări), iar colegii sunt invitaţi să pună 

întrebări, să comenteze, să interpreteze şi să completeze cu date personale. Profesorul 

accentuează rolul integrator al dialogului şi învăţării interculturale, insistând asupra faptului că 

astfel de experienţe sunt comune şi omniprezente. Important este valorificarea şi înţelegerea lor 

din perspective diversităţii. 

1.3. Stabilirea grupurilor defavorizate 

Sunt consideraţi ca făcând parte dintr-ungrup dezavantajat cei care din motive 

economice, de gen, de origine lingvistică sau etnică, religie sau statut politic (refugiaţi politic), au 

şanse mai puţine să fie integraţi social şi economic. 

În educaţie, dezavantajaţii sunt toţi aceia care fie nu au acces la educaţie fie, după 

câţiva ani de şcoală o părăsesc fără a avea un minimum de deprinderi şi competenţe pentru a 

putea reuşi în viată. Dar dezavantajaţi mai pot fi şi fetele/femeile din zonele rurale izolate, sau 

copii minorităţilor culturale sau etnice,copii din zonele urbane forţaţi să muncească. Aşadar 

profilul dezavantajatului poate diferi de la o zonă geografică la alta, de la un mediu la altul, de la 

o cultură la alta. 

Definiţia persoanei dezavantajate este deci relativă la specificul contextului naţional: 

dacă în unele ţări africane a fi dezavantajat înseamnă să nu ai acces la educaţia oferită de 

şcoala elementară, în ţările europene puternic industrializate a fi dezavantajat înseamnă  să nu 

fi absolvit nivelul secundar şi să fi părăsit sistemul educaţional fără a fi obţinut un certificat de 

calificare. 

                                                           
8 Metoda a fost introdusă în anii 2000 de CE pentru învăţarea limbilor străine. 



 
 

 
 

 Numeroase grupuri de persoane dezavantajate pot fi găsite nu numai în zonele rurale, 

unde, chiar şi în ţările industrializate sărăcia persistă, ci şi în marile oraşe. Aici, în marile oraşe, 

nu se poate spune că sărăcia are acelaşi nivel ca în zonele rurale iar în domeniul educaţiei 

indicatorii sunt mai ridicaţi decât în zonele rurale. Dar, creşterea numărului de persoane aflate 

sub pragul sărăciei, erodarea tot mai accentuată a conceptelor de familie, de comunitate, de 

solidaritate socială, are ca rezultat numărul în creştere al copiilor care nu-şi finalizează studiile, 

astfel încât o bună parte dintre aceştia ajung fie delincvenţi, fie permanent marginalizaţi. 

În cazul copiilor cu dizabilităţi nu s-au identificat studii care să descrie o eventuală 

repartizare pe zone geografice sau de mediu social.  

Soluţia, acceptată universal, este reîncadrarea acestor persoane într-un sistem de 

învăţământ care să le poată furniza competenţele necesare şi suficiente de integrare socială, 

sau de prevenire a abandonului şcolar şi de integrare a copiilor cu dizabilităţi.  Un astfel de 

învăţământ este numit integrativ şi porneşte de la principiile învăţământului incluziv.  

Orice educator care-şi centrează activitatea pe copil, nu trebuie să uite că: 

- Fiecare copil este important pentru societate. 

- Fiecare copil are nevoi speciale. 

- Fiecare copil are particularităţi specifice. 

- Fiecare copil este unic. 

- Toţi copiii sunt egali în drepturi. 

Normalizarea, reprezintă nivelul cel mai înalt de acceptare socială şi face din valorizarea 

potenţialului fiecărui individ o practică curentă, obişnuită, cu nimic spectaculos sau inedit în ea. 

Membrii unei astfel de societăţi, cu o mentalitate atât de evoluată, consideră normal ca 

diferenţele existente între oameni să fie surse de noi experienţe de viaţă şi de beneficii, şi 

nicidecum pretexte pentru discriminări. O persoană cu nevoi speciale, aflată într-o astfel de 

comunitate, se poate afirma ca cetăţean, ca producător de bunuri şi valori, ca personalitate. 

Chiar şi un copil cu handicap multiplu îşi poate găsi locul adecvat într-o astfel de organizare 

socială şi poate afla modalităţi de a-şi împlini măcar unele aspiraţii.  



 
 

 
 

Normalizarea societăţii face ca diversele handicapuri să devina irelevante, accentul 

căzând pe ceea ce poate aduce valoros persoana cu nevoi speciale, şi nu pe ceea ce nu poate.  

Fiecare persoană – copil, tânăr sau adult – trebuie să beneficieze de oportunităţi 

educaţionale proiectate pentru a le satisface necesităţile educaţionale de bază.  

Este foarte important ca un copil cu dizabilităţi să fie ajutat să devină cât mai 

independent posibil în toate acţiunile pe care le întreprinde. 

 

 

1.4. Importanţa programelor de intervenţie timpurie 

Fiecare copil este unic şi special şi are ritmul său propriu de dezvoltare.  

Unii copii au însa nevoie de ajutor, iar acest ajutor în plus se numeşte  

intervenţie timpurie.  

Cum definim intervenţia timpurie 

Intervenţia timpurie reprezintă un pachet de măsuri sociale şi strategii educaţionale ce 

se aplică acelor copii de vârstă şcolară sau mai mici la care se identifică condiţiile apariţiei unui 

handicap sau a altor nevoi speciale ce ar putea afecta evoluţia lor ulterioară.  

Intervenţia timpurie constă în aplicarea acestor copii şi familiilor lor a acelor acţiuni care 

să ducă la diminuarea efectelor acestor condiţii.  

Intervenţia timpurie poate fi: 

Activitatea2 

Împărţiţi în 3 grupe, expuneţi pe rând în interiorul grupei, structura procentuală 
(chiar şi aproximativă) a grupurilor dezavantajate din şcoala dvs. Care credeţi că 
sunt factorii care determină această structură? La nivelul grupei stabiliţi primii 4 
factori ce au o pondere mai mare. Câte un raportor al fiecărei grupe va prezenta 
în plen aceşi factori. Sunt factori comuni celor trei grupe. Cum credeţi că se 
explică aceasta. Timp de lucru pe grupe. 10 minute. Raportare ţi discuţii 15 
minute 



 
 

 
 

- Remedială -  când îşi propune să corecteze problemele de dezvoltarea ale copilului; 

- Preventivă – când îşi propune să prevină apariţia acestor probleme. 

Intervenţia timpurie se va concentra pe copil sau pe copil şi pe familia acestuia şi se va 

desfăşura în centre specializate, în spitale de specialitate, la domiciliul copilului sau, în anumite 

situaţii locaţiile pot fi combinate. 

Intervenţia timpurie, se referă la copiii cu nevoi speciale. Și anume, copii cu nevoi 

speciale individuale, dar care aparţin unei anumite categorii de copii cu nevoi speciale cu 

anumite similarităţi, nevoi comune, practici generale comune şi expertiza specială a lor. 

Dar în cadrul Intervenţiei Timpurii şi familiile acestor copii, părinţii, cu nevoile, 

posibilităţile şi dorinţele lor au roluri esenţiale. Întrucât în cadrul Intervenţiei Timpurii sarcina 

profesioniştilor este să ofere familiilor şi copiilor cele mai bune condiţii. Trebuie să contribuie 

împreună la dezvoltarea interacţiunii, a comunicării, abilităţii socio-emoţionale şi abilităţilor 

cognitive. Profesionistul în Intervenţie Timpurie trebuie să ofere tot ce este mai bun pentru a 

îndeplini oportunităţile optime ale familiei şi copilului. Desigur, mai ales având în vedere 

condiţiile dificile ale unor familii, nu se poate realiza situaţia ideală a unei educaţii solide de 

acasă. Iar un centru de zi sau poate un internat cu caracter permanent sau temporar pot fi 

necesare. Dar tot individualitatea copilului, unicitatea sa şi a mediului său ar trebui să facă parte 

din intervenţie. 

Nu există niciun plan standard pentru un program de intervenţie timpurie.  

Copiii şi familiile diferă individual. Și nu întotdeauna toate aspectele interacţiunii sau ale 

dezvoltării necesită aceleaşi abordări. Unele aspecte se dezvoltă mai bine decât altele şi deci 

nu necesită acelaşi timp sau aceeaşi atenţie. Intervenţia Timpurie presupune şi selectarea, 

recunoaşterea priorităţilor. 

Pentru a putea face o propunere individualizată de intervenţie, trebuie să cunoaştem 

câţiva parametri ce ţin de dezvoltare pe care majoritatea copiilor le ating într-o anumită perioadă 

de timp. Vârsta la care zâmbeşte copilul, rosteşte primele cuvinte, începe să meargă de-a 



 
 

 
 

buşilea sau stăpâneşte alte comenzi arată în ce măsură copiii, inclusiv cei cu nevoi speciale, 

ating pragurile de dezvoltare. 

Aspectele dezvoltării copiilor: 

Abilitate Descriere 

Abilităţi de 

motricitate 

generală 

Implică dezvoltarea musculaturii care determină bebeluşii să-şi ţină 

capul, să stea în poziţia de şezut, să meargă de-a buşilea şi în final 

să meargă, alerge, sară şi să păşească 

Abilităţi de 

motricitate fină 

Se referă în general la mişcări mici ale mâinilor, încheieturilor 

picioarelor, degetelor de la picioare, buzelor şi limbii 

Abilităţi de 

hrănire 

Hrănirea este o parte importantă a vieţii. Dacă nu se desfăşoară după 

aşteptări, sau este un lucru plin de stres, va apărea inevitabil o 

oarecare tensiune 

Abilităţi de 

comunicare 

Chiar dacă bebeluşul nu-ţi poate răspunde încă la întrebări, este 

foarte important să-i vorbeşti din momentul în care s-a născut 

Abilităţi de 

vorbire şi 

limbaj 

Articularea, abilitatea de a produce sunete clare este o parte 

importantă a vorbirii. Ascultarea şi imitarea modelelor potrivite de 

vorbire se dezvoltă treptat de-a lungul primilor opt ani de viaţă. Este 

baza dezvoltării unui limbaj integrat. 

Abilităţi 

cognitive 

Bebeluşii se dezvoltă în propriul ritm, aşa că folosiţi aceste referinţe 

ca ghid de activităţi pe care le puteţi face cu bebeluşul pentru a-l ajuta 

să-şi dezvolte propriile abilităţi sociale şi de rezolvare a problemelor 

Abilităţi 

senzoriale 

Copilul cu Tulburare Senzorială de Procesare va întâmpina dificultăţi 

de procesare a informaţiilor transmise de cele cinci simţuri. 

Abilităţi socio- Interacţiune socială; înţelegerea şi modul potrivit de reacţie la emoţiile 



 
 

 
 

emoţionale celorlaţi şi dezvoltarea căilor eficiente de exprimare contribuie 

esenţial la succesul în viaţă. 

 

Repere orientative privind intervenţia timpurie   

Vârsta copilăriei mici (0-7 ani) este marcata de cel mai activ, rapid si intens ritm de 

dezvoltare somatica, de metamorfozări spectaculoase si de achiziţii multiple în planul dezvoltării 

psihice.  

Nou - născutul prezintă un important grad de imaturitate morfo- funcţionala, ce 

interesează toate ţesuturile inclusiv cel al SN, care la naştere este una dintre structurile cel mai 

puţin pregătite sa-si exprime integral atribuţiile. Pentru a se realiza o dezvoltare armonioasa 

este important sa existe o concordanta între nivelul pregătirii structurilor morfo-functionale şi 

conţinutul stimulărilor, iar pe de alta parte prin activităţi de stimulare se va activa dezvoltarea 

substratului morfo - funcţional pregătind noi capacitaţi de asimilare.  

Cercetările au confirmat faptul ca exista faze sensibile de dezvoltare si ca stadiul de 

dezvoltare a copilului este decisiv pentru apariţia unor anomalii sau tulburări de dezvoltare 

precoce, atunci când acţionează un eveniment exterior.  

O alta regularitate a dezvoltării este data de plasticitatea sau gradul crescut de 

adaptabilitate, care sunt extrem de mari în stadiile timpurii şi se stinge odată cu progresul în 

dezvoltare.  

Raportând aceasta plasticitate la influentele ce afectează din exterior dezvoltarea, cu cât un 

copil este afectat mai devreme, cu atât mai severe pot fi consecinţele, iar pe de alta parte în 

stadiile timpurii ale dezvoltării, copilul are o capacitate mai mare de regenerare ca rezultat al 

unei capacitaţi de adaptare sporite. 

 Motivele intervenţiei timpurii 



 
 

 
 

Programele de intervenţie timpurie asigura copiilor cu vârsta între 0-6/7 ani, care 

prezintă riscul de a înregistra abateri de la dezvoltarea normala, posibilitatea de a-si dezvolta 

potenţialul la maxim si de a oferi suport aparţinătorilor în acest scop.  

Sunt trei motive principale ale intervenţiei timpurii: 

1. furnizarea de suport şi asistenţă de specialitate familiei; 

2. impulsionarea dezvoltării copilului; 

3. maximizarea beneficiilor pe care copilul şi familia sa le poate da societăţii 

Studiile axate pe dezvoltarea copilului în primii ani de viaţă arată că dezvoltarea acestuia 

şi învăţarea sunt mai rapide în primii ani de viaţă. Momentul intervenţiei devine, de aceea, foarte 

important dacă există riscul ca un copil să piardă oportunitatea de a învăţa chiar atunci când se 

află în stare de maximă receptivitate. Dacă aceste momente nu sunt exploatate, dacă învăţarea 

nu se petrece la momentul oportun, copilul ar putea avea mari dificultăţi în a învăţa mai târziu. 

În studiile lor Karnes şi Lee9 au arătat că „numai prin identificare timpurie şi o corectă planificare 

a învăţării, copilul îşi poate dezvolta propriul potenţial”.  

Serviciile de intervenţie timpurie au un impact semnificativ asupra părinţilor şi fraţilor 

copilului cu nevoi speciale. Familia unui astfel de copil va resimţi dezaprobare, izolare socială, 

stres, frustrare, lipsa ajutorului. Stresul cotidian agravat de prezenţa unui copil cu nevoi speciale 

poate afecta viaţa de familie în egală măsură ca şi dezvoltarea copilului. Familiile cu copii cu 

handicap înregistrează rate mari de divorţ şi sinucidere, iar copii cu handicap sunt mai expuşi 

abuzurilor decât copii fără handicap. Intervenţia timpurie are ca efect îmbunătăţirea stimei de 

sine a părinţilor, a atitudinii faţă de copil, îmbunătăţirea informaţiei şi abilităţilor de a-şi educa 

propriul copil şi va elibera mai mult timp relaxare sau pentru serviciu. 

Afirmaţiile de mai sus se alică în mare măsură şi părinţilor copiilor supradotaţi, care şi ei 

au nevoie de consiliere pentru a putea crea mediul suportiv de care are nevoie copilul. 

                                                           
9 Karnes, M. B., and R. C. Lee. Early Childhood. Reston, VA: The Council for Exceptional Children. – 
1978  



 
 

 
 

Beneficiile sociale ale intervenţiei timpurii sunt legate de scăderea dependenţei copilului 

de instituţiile statului, creşterea capacităţii familiei de a relaţiona cu copilul cu nevoi speciale îi 

se poate ajunge chiar până la integrarea socio-economică. 

 

Scopul intervenţiei timpurii 

- Să depisteze de timpuriu tulburările în dezvoltare, deoarece cu cât sunt identificate mai 

timpuriu, cu atât şansele de a le diminua sau elimina sunt mai mari; 

- Să ofere tuturor copiilor posibilitatea de a-si folosi potenţialul la maxim;  

- Să deservească cel mai bine nevoile fiecărui copil si ale familiei sau persoanelor care-l 

îngrijesc; 

- Să folosească toate oportunităţile pentru a ajuta copiii sa fie integraţi socio-comunitar.  

 

Care sunt beneficiarii?  

Pogramele de interventie timpurie se adreseaza unui grup de copii considerat a avea un 

risc crescut de aparitie a unor disabilitati în cursul cresterii si dezvoltarii, si anume: 

- Nou nascutii cu vârsta gestatiei sub 32 de saptamâni, greutatea sub 1500 de grame si 

indicele APGAR sub 7 

- Nou-nascutii ce au necesitat terapie intensiva imediat dupa nastere sau în perioada 

internarii în maternitate (cei cu detresa respiratorie, asfixie severa, infectii);  

- Nou-nascutii ce au avut complicatii ale prematuritatii, sângerari la nivelul creierului sau 

alte afectiuni ce tin de creier, convulsii, hidrocefalie, hipotonie, crize de apnee;  

- Orice nou-nascut ce prezinta boli congenitale sau boli genetice,  

- Orice nou-nascut la care medicul neo-natolog recomanda sa fie urmarit în mod special;  

- Orice copil cu vârsta pâna în 7 ani a carui dezvoltare a fost perturbata din diverse 

motive.  

 

Etapele intervenţiei timpurii 



 
 

 
 

Trimiterea - este realizată de către personalul specializat (medicul neo-natolog, medicul 

neurolog, medicul pediatru, medicul de famile sau de către orice specialist care urmăreşte 

copilul şi care consideră că este o problemă în dezvoltarea sa) sau de către părinte prin 

contactarea unui serviciu de intervenţie timpurie.  

Evaluarea - în urmatorul pas copilul va beneficia de o evaluare multi/interdisciplinara 

(medicala, psihologica, sociala) realizata cu scopul de a stabili nivelul de dezvoltare a copilului 

comparativ cu etalonul corespunzator vârstei, precum şi tipurile de servicii de care are nevoie. 

Tot acum familia este informata şi i se pun la dispozitie cărţi, reviste, broşuri, etc., pentru a afla 

cât mai multe despre nevoile de dezvoltare ale copilului. Vor fi evaluate resursele familiei 

(componenţă, relaţii maritale, modele parentale, nivel de instrucţie, situaţia financiară, condiţii 

de locuit, domiciliu, etc.), pentru a putea identifica resursele de care familia dispune în a putea 

să-şi ajute copilul. 

Asigurarea serviciilor de specialitate - intervenţia timpurie de care va beneficia copilul 

şi familia se va realiza în cadrul unor sedinţe ce se desfăşoara după un program prestabilit de o 

echipă de specialisti, de comun acord cu părintele.   

Toate detaliile referitoare la intervenţia de care copilul şi familia va beneficia, perioada 

de timp în care programul se va desfasura, precum şi echipa implicată în derularea sa, vor fi 

consemnate în Programul de Interventie Individualizat.  

Perioada de tranzitie - se refera la pregătirea copilului şi a familiei pentru trecerea din 

programul de interventie timpurie spre includerea în colectivitate preşcolară (obişnuită sau 

specială) dacă este pregatit, sau spre alte servicii de recuperare - compensare, dacă nu este 

încă pregătit. Sunt purtate discuţii cu familia în legatură cu unitatea şcolară sau serviciile 

recomandabile în conformitate cu particularităţile psiho-individuale ale copilului.  

Eficienţa intervenţiei timpurii 

După mai bine de 70 de ani de cercetări se dispune în acest moment de dovezi atât 

cantitative (baze de date) cât şi calitative (rapoarte ale părinţilor şi profesorilor) că intervenţia 



 
 

 
 

timpurie duce la achiziţii educaţionale ale copilului. Intervenţia timpurie a dovedit că poate 

aduce rezultate în: 

- nevoia de mai puţine intervenţii educaţionale specifice şi alte servicii de instituţionalizare 

(„habilitative services”) la vârsta adultă; 

- reducerea repetenţiei şi a abandonului şcolar; 

- reducerea până la dispariţie (în unele cazuri) a diferenţelor faţă de colegii de clasă fără 

cerinţe educaţionale speciale. 

Datele statistice despre copii dezavantajaţi care au participat în proiecte de implementare a 

intervenţiei timpurii10 au arătat că acştia au avut importante achiziţii educaţionale până la vârsta 

de 19 ani. Aceşti copii au fost mai motivaţi să urmeze o formă de şcolarizare (destul de mulţi au 

terminat liceul şi chiar au urmat studii postliceale, fiind ulterior integraţi social) comparativ cu cei 

care nu au urmat secvenţe de intervenţie timpurie. S-a remarcat la aceşti copii scăderea cu 

50% a nevoii de educaţie specială către finele liceului dar şi o evidentă scădere a 

comportamentelor anti-sociale sau de tip delincvent în afara şcolii. 

 Costuri materiale vs. Costuri sociale 

Datele disponibile (culese în anii 1980 în SUA – vezi studiul Berrueta - Clement) arată o 

reducere a costurilor pe termen lung în cazul intervenţiei timpurii deşi un astfel de serviciu 

necesită personal de înaltă specializare, cu salarii pe măsură. Achiziţiile educaţionale ale 

copiilor, privite pe termen scurt ar putea părea din această cauză mult mai scumpe decât 

serviciile educaţionale furnizate copiilor obişnuiţi. Pe termen lung practica arată o scădere a 

costurilor datorată intervenţiei timpurii: 

- studiul făcut de Schweinhart şi Weikart11 în 1980 pe copii care au participat la un 

proiect numit Perry Preschool Project a arătat că pentru 3000$ investiţi pentru un an de 

                                                           
10 Berrueta-Clement, J. R., and others. Changed Lives: The Effects Of The Perry Preschool Project On Youths 

Through Age 19. Ypsilanti, MI: High/Scope Educational Research Foundation, 1984. 

 
11 Schweinhart, L. J., and D. P. Weikart. Young Children Grow UP: The Effects Of The Perry Preschool Program On 

Youths Through AGe 19. Ypsilanti, MI: High/Scope Educational Research Foundation. 1980. 



 
 

 
 

intervenţie timpurie, investiţia începe să se recupereze aproape imediat prin economia făcută la 

serviciile de educaţie specială. Beneficiul includea: 668$ obţinuţi de mamă care putea merge la 

muncă pe durată cursurilor de intervenţie timpurie, 3353$ economisiţi de şcoala deoarece un 

copil care a beneficiat de intervenţie timpurie va petrece mai puţini ani în şcoală dar şi o sumă 

evaluată la aprox 11000$ din taxele legale pe care urma să le plătească de-a lungul vieţii ca 

taxe/impozite salariale. 

- Un alt studiu realizat de d-na M.E. Wood12 calculează costurile totale (cumulate) 

ale serviciilor educaţionale speciale până la vârsta de 18 ani pentru un copil cu nevoi speciale. 

Astfel dacă se intervine timpuriu (de la naştere) costurile sunt de 37273$ în timp ce costurile 

estimate dacă intervenţia se face începând de la 6 ani sau mai târziu sunt cuprinse între 46816$ 

şi 53340$. Explicaţi furnizată de autoare este că intervenţia timpurie duce la costuri mai mici 

deoarece copilul va avea nevoie de mai puţine servicii sociale mai târziu în viaţă. 

- Alte studii arată că pentru 1$ investit în intervenţia timpurie se economisesc în 

orizonturi de timp între 1,5 ani şi 3 ani sume cuprinse între 4$ şi 7$. 

În concluzie factorii care contribuie la succesul unui program de intervenţie timpurie, 

precizaţi în diferite forme de cele mai multe studii referitoare la copii cu cerinţe educaţionale 

speciale sunt: 

1. vârsta copilului în momentul începerii intervenţiei; 

2. implicarea părinţilor; 

3. intensitatea programului (în mod special pentru copii cu dizabilităţi severe) şi/sau 

structura programului. Copii au evoluat cel mai bine în programele care: 

a. obiectivele legate de comportamentul familiei şi al copilului sunt clar precizate 

şi atent monitorizate de către specialişti; 

b. sunt identificate cu precizie comportamentul cadrului didactic şi strategiile ce 

vor fi utilizate, lecţie de lecţie; 

c. sunt utilizate proceduri de analiză a sarcinilor de lucru cu copilul; 

                                                                                                                                                                                           
 
12 Wood, M. E. "Costs of Intervention Programs." In C. Garland and others, eds., Early Intervention For Children With 
Special Needs And Their Families: Findings And Recommendations. Westar Series Paper No. 11. Seattle, WA: 
University of Washington, 1981 



 
 

 
 

d. o evaluare frecventă a progresului înregistrat de către copil pentru a putea 

modifica strategiile educaţionale, feed-back permanent. 

 

 

  
Tema 2. Abordarea pedagogica  
 
2.1. Asigurarea programelor suplimentare înainte şi după orele de şcoală 

1. Intervenţia timpurie creează condiţiile necesare pentru succesul copilului în şcoala primară şi 

după aceasta. Toţi copiii preşcolari ar trebui să primească îngrijirea  şi sprijinul de care au 

nevoie pentru a intra în şcoală apţi să înveţe – mai exact o stare bună a sănătăţii, medii 

educative sănătoase şi experienţe care să le îmbunătăţească dezvoltarea.  

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 



 
 

 
 

Cu cât este copilul mai mic, este cu atât mai important să i se asigure, nu numai o nutriţie bună, 

ci şi posibilităţi de interacţiune cu oamenii – timp pentru a-i  vorbi  şi a-l asculta.  

Cercetătorii  şi specialiştii sunt de părere că programele de intervenţie timpurie, combinate cu 

acţiuni ale părinţilor acasă, pot să influenţeze foarte mult abilităţile de limbaj ale copiilor, să-i 

pregătească pentru  şcoală şi astfel să creeze condiţiile integrării  şcolare, obţinerii succesului 

şcolar şi prevenirii abandonului şcolar prematur.  

În SUA, Proiectul Head Start, un program finanţat de guvernul federal pentru copii de 3  şi 4 ani 

din familiile cu venituri scăzute, a încercat să ofere acestei categorii de copii preşcolari un 

curriculum potrivit, precum  şi servicii medicale, mâncare  şi servicii sociale pentru Sociologia 

educaţiei familiile lor. Totodată, a fost încurajată implicarea părinţilor. Părinţii au participat la 

administrarea proiectului şi la cursuri pentru părinţi, având şi posibilitatea de a face voluntariat 

sau să se angajeze în cadrul personalului grădiniţelor. Cercetătorii au ajuns la concluzia că 

dacă se doreşte ca preşcolarii să se poată bucura de beneficiile implicării părinţilor, specialiştii 

trebuie să fie dispuşi să încerce diferite strategii congruente cu părerile părinţilor, iar părinţii 

trebuie să fie dispuşi săparticipe la activităţi menite să îmbunătăţească rolul de educatori ai 

propriilor copii.   

În România, o serie de organizaţii nonguvernamentale desfăşoară programe de pregătire a 

părinţilor  şi chiar a viitorilor părinţi, înainte de naşterea sau adopţiunea copilului. De exemplu,  

Centrul de Consiliere Mamă-Copil organizează cursuri  şi distribuie publicaţii (de exemplu 

“Copilul meu”) prin care sunt introduse cunoştinte teoretice şi practice cu privire la dezvoltarea 

copilului şi la modul de îngrijire şi de îndrumare a acestuia. “Iniţierea grupelor de pregătire 

pentru  şcoală şi susţinerea activităţilor din grupele mari se realizează prin informarea părinţilor, 

prin pregătirea  şi ajutorul în ceea ce priveşte înţelegerea noilor exigenţe din grădiniţă şi prin 

asigurarea continuităţii pregătirii în familie în raport cu acestea. În mod obişnuit, educatoarele 

au o întâlnire comună cu părinţii copiilor din grupă o dată pe trimestru  şi pot comunica zilnic 

sau săptămânal familiei problemele şi rezultatele copiilor” (Anghel F., 1998, pg. 23). Pot fi 

consemnate încercări de constituire a unor asociaţii voluntare care îşi propun, printre altele, 

acordarea unui suport social copiilor săraci din familiile defavorizate de către părinţii mai înstăriţi 



 
 

 
 

(exemplu: în cadrul Proiectului de educaţie timpurie pe arii de stimulare –PETAS – realizat în 

colaborare cu reprezentanta UNICEF pentru România).  

2. Furnizarea educaţiei compensatorii 

 În multe  ţări din lume există programe care oferă copiilor din familii cu venituri scăzute 

oportunităţi educaţionale suplimentare, pe  

lângă cele oferite de programul  şcolar standard. Aceste programe educaţionale încearcă  să 

compenseze anumiţi factori educaţionali importanţi care pot lipsi din viaţa tinerilor. Adaptarea 

acţiunilor şcolii la mediul ei educativ “Prioritatea I” (“Title I”) este un program american care îşi 

propune să acorde asistenţă educativă elevilor defavorizaţi socio-economic din ciclul primar  şi 

gimnaziu. Se desfăşoară prin activităţi “restrânse” (pull out programs) – prin care copiii 

beneficiază de servicii educative în afara orelor de şcoală obişnuite. Instruirea suplimentară 

durează, de regulă, 30-35 de minute şi se axează pe citire, matematică şi arta limbajului.  

“Succes pentru toţi” (“Success for All”) este un program conceput de cercetătorul John Hopkins 

pentru copiii preşcolari sau de şcoală elementară. Printre elementele programului se află 

îndrumări individuale pentru elevii care sunt incapabili să ţină pasul cu ceilalţi la citire. Exerciţiile 

de citire zilnică, timp de 90 de minute, se îmbină cu evaluări frecvente şi un program de 

sprijinire a familiei pentru implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor.  “Direcţia 

ascendentă”(“Upward Bound”) este un program finanţat federal pentru îmbunătăţirea 

performanţelor  şcolare  şi a motivaţiei  şcolare a elevilor de liceu cu venituri scăzute. 

Participanţii la program beneficiază de îndrumare, consiliere  şi instruire pentru disciplinele  

şcolare de bază. Programul încurajează elevii să-şi termine liceul  şi să reuşească admiterea la 

colegiu. La sfârşitul anului  şcolar, elevii participă la un program de vară, care se concentrează 

pe îmbunătăţirea abilităţilor de învăţare şi a nivelului de cunoştinţe.   

 

3. Asigurarea programelor suplimentare înainte  şi după orele de şcoală 



 
 

 
 

Uneori şcolile organizează activităţi, după orele de şcoală, pentru elevii care riscă repetenţia. 

Activităţile programate în timpul şi după orele de  şcoală promovează reuşitele  şcolare  şi 

încearcă  să îmbunătăţeascărespectul de sine, capacitatea decizională a copiilor sau să ofere 

cunoştinţe privind stilurile de viaţă  sănătoase şi nesănătoase. O mulţime de alte programe, 

organizate după orele de  şcoală sau în weekend, ori activităţi de vară, oferă opţiuni sănătoase 

elevilor care altădată se plângeau că “nu au ce face“. Programele oferă condiţii pentru studiu  şi 

joacă, precum  şi pentru practicarea unor sporturi. Orchestre, coruri  şi cluburi de toate felurile 

se întâlnesc dupa-amiaza, seara  şi în weekend. Aceste oferte – înregistrate ca servicii, activităţi 

extracurriculare sau Sociologia educaţiei programe de îmbogăţire – se adaugă formelor de 

îngrijire a copiilor. Dacăşcolile nu oferă, însă, transport şi echipamente pentru a participa la 

astfel de evenimente, copiii cu venituri scăzute au  şanse destul de mici de a beneficia de 

aceste programe după orele de şcoală. În România, o serie de activitaţi extraşcolare sunt 

desfăşurate în cluburi ale elevilor  şi palate ale copiilor, în cadrul cărora, “alături de domeniile pe 

care le includ disciplinele de învăţământ, sunt abordate  şi altele, printre care informatica,  

biocosmonautica, ecologia, sciencefiction, urmărindu-se cultivarea  şi dezvoltarea curiozităţii  şi 

creativiţii stiinţifice, adoptarea unei maniere interdisciplinare  şi prospective de înţelegere a 

fenomenelor” (Anghel F., 1998, pg. 68). O serie de asociaţii şi fundaţii pentru copii  şi 

adolescenţi, cum sunt “Mesagerii Sănătaţii”, “Cercetaşii României”, “Consiliile adolescenţilor”, 

“Liga Tineretului ortodox”, îşi propun să completeze  şi să diversifice paleta de activităţi oferite 

de cercurile şcolare şi cluburile elevilor. Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a lansat un 

program de educaţie pentru timpul liber: “Vacanţe active” care îşi propune să ofere forme 

diversificate de  

petrecere a timpului liber.  

 

Activitatea3 

În echipe de câte 4-6 persoane identificaţi cel puţin 4 avantaje şi dezavantaje ale 
programelor de tip “after school” . 

Timp e lucru în echipe, 10 minute. Timp deraportare 3 minute de echipă. Timp 
alocat discuţiilor în plen 10 minute. 



 
 

 
 

4. Asigurarea îndrumătorilor şi a meditatorilor  

Unele programe încearcă  să îmbunătăţească succesul şi respectul de sine al elevilor cu 

dificultăţi prin folosirea meditatorilor  şi a programelor de îndrumare – eforturi pentru a modela 

comportamentul potrivit în situaţii individuale. De pildă, se oferă programe de meditare pentru 

elevii de liceu care au fost exmatriculaţi temporar. Două zile pe săptămână, aceşti elevi 

lucrează cu studenţi ai unui colegiu specializat în educaţie şi consiliere şi care se implică într-o 

serie de activităţi menite să le îmbunătăţească succesul academic  şi să le îndrepte atitudinile 

cu privire la şcoală. Pentru elevii exmatriculaţi, programul echivalează cu o “şcolarizare acasă”, 

într-o universitate însă.  

În România, Ministerul Tineretului  şi Sportului a lansat un Program de ajutor social: “S.O.S. 

Tineret”, care se adresează tinerilor marginalizaţi, inadaptaţi social, din medii defavorizate. 

Printre acţiunile preconizate se numără: telefonul social, consilierea, vacanţe educative, unităţi 

de ajutor social urgent, subvenţii, sponsorizări. Adaptarea acţiunilor şcolii la mediul ei educativ  

 

5. Utilizarea stimulentelor şi a descurajărilor  

Aceste programe oferă stimulente materiale – recompense, pentru prezenţă deosebită şi note 

bune. De exemplu, în SUA programul bursier Hope, care este subvenţionat în totalitate de 

loteria statului, oferă o educaţie gratuită la colegiu pentru toţi elevii de liceu care au obţinut 

media generală B  şi care aleg să studieze la un colegiu public, universitate sau institut tehnic 

din acel stat. Dacă elevii aleg o  şcoală 

privată, ei primesc o bursă anuală de 3 000 $. În unele cazuri, măsuri punitive au fost folosite 

pentru a reduce rata abandonurilor. Statul Arkansas penalizează elevii cu un număr exagerat de 

absenţe nemotivate şi abandonurile prin retragerea permisului de conducere. Programul statului 

Ohio pentru Invăţare, Agonisire şi Îngrijire a copiilor combină penalităţile  şi recompensele 

pentru a încuraja părinţii adolescenţi să  rămână în  şcoală şi să o absolve. Elevii pot câştiga  

62$ lunar în plus la ajutoarele sociale, dacă stau în şcoală şi 62$ pentru absolvirea unei clase, 



 
 

 
 

cu un bonus de 200$ pentru absolvire. Programul scade cu 62$ pentru cei care au avut o 

prezenţă nesatisfăcătoare.  

În România, noile reglementări legale prevăd amendarea părintilor care îşi împiedică copiii să 

meargă la şcoală, dar şi suspendarea alocaţiei pentru copiii care nu sunt  şcolarizaţi. 

Posibilitatea ca  şcolarii mici să primească micul dejun gratuit la scoală (“cornul cu lapte”) 

reprezintă un stimulent material pentru cei care frecventează şcoala. 

Riscurile cu care se confruntă adolescenţii 

Un raport relativ recent (2002) al National Research Council (USA) arată că printre riscurile 

majore cu care se confruntă adolescenţii se pot include: 

- Permanenta renegociere a relaţiei printe – copil, ce duce laînstrăinarea copilului faţă de 

familie; 

- Implicarea adolescentului în circumstanţe şi comportamente ce pot pune în pericol 

succesul tranziţiei adolescent – adult; 

- Lipsa conexiunilor sociale cu adulţii şi cu instituţii capabile să-i sprijine în dezvoltare; 

- Experienţe educaţionale eşuate, incapabile să furnizeze adolescentului competenţele şi 

abilităţile necesare unei viitoare integrări sociale; 

- Lipsa motivaţiei sau a aptitidinilor pentru a se implica la nivelul comunităţii; 

- Înstrăinării de faţă de nucleul societăţii datorită experienţelor legate de rasism, 

prejudecăţi şi diferite tipuri de intoleranţă. 

 

 

Schimbările fiziologice din adolescenţa timpurie se extind de-a lungul întregii pubertăţi. 

Zonele corticale responsabile de planificare şi autocontrol trec în această peroadă prin cele mai 

mari schimbări. Abilitatea copiilor de a gândi abstract de a emite ipoteze, creşte mult în această 

perioadă. Abilitatea de a procesa informaţii noi de a rezolva probleme nu se va dezvolta, însă, 

doar prin maturizarea copilului. Dezvolatea creierului este dependentă de practicarea şi 

aplicarea constantă a abilităţilor cognitive în situaţii noi. 



 
 

 
 

În perioada adolescenţei timpurii, tinerii sunt foarte sensibili la sentimentele colegilorsau ale 

grupului din care fac parte. Căutându-şi identitatea, tinerii adolescenţi vor experimenta o acută 

nevoie de apartenenţă la grup, petrecând, de aceea, mai puţin timp cu familia şi mai mult cu 

prietenii. Harter13 arată că, în ceeace priveşte creşterea stimei de sine, adolescenţii se bazează 

pe acceptarea socială (a grupului) mai degrabă decât pe competenţa academică.  Puternica 

influenţă a grupului poate duce la schimbări ale performanţelor şcolare, autopercepţiei şi a 

comportamentului faţă de adulţi. Influenţa grupului creşte în timpul adolescenţei şi, moderată de 

conexiunile cu părinţii şi alţi adulţi poate avea un efect pozitiv sau negativ asupra 

comportamentului social şi academic14. 

În concluzie pentru a putea genera adolescentului un comportament pozitiv (atât social cât 

şi academic) este necesar ca influenţa adulţilor (părinţi şi profesori) să se manifeste în cadrul 

familiei dar şi în cadru organizat, instituţional. 

2.1. Educaţia incluzivă 

Programele de succes pentru grupuri dezavantajate sunt acele porgrame care aduc în 

prim plan responsabilităţile comune ale comunităţilor locale şi ale participanţilor la program prin 

abordări descentralizate şi participative.  

Atenţia trebuie acordată acelor programe care oferă autonomie operaţională şi 

flexibilitate la nivelul celor care lucrează direct cu beneficiarii programului, menţinând în acelaşi 

timp o coerenţă globală a programului. Nivelul imediat superior trebuie să fie cel ce 

implementează mecanisme de monitorizare asumându-şi responsabilitatea.  

Pentru aceasta au fost eleborate noi metode de management a programelor de acest fel 

deoarece acestea au devenit o combinaţie a unor echipe locale cu deplină autonomie a deciziei 

(agenţi locali de implementare, inspectori de specialitate ai IŞJ) finanţate prin programe 

naţionale sau de la bugetul de stat cu actori de nivel local (ONG-uri, mediator scolar, mediator 

                                                           
13  Harter, S. - The Construction of the Self. New York: Guilford Press, 1999 
14 Miller, M., Beth – Critical Hours – Afterschool Programs and educational success, Nellie Mae Education 
Foundation. 2009 



 
 

 
 

sanitar, mediator comunitar) care îşi desfăşoară activitatea cu finanţare proprie sau de la 

bugetele locale fapt ce permite asigurarea unui grad înalt de responsabilitate. 

Conceptul de educaţie incluzivă a început să fie prezent în România imediat după anul 2000, 

când, din păcate era confundat cu desfiinţarea aşa numitelor „şcoli speciale” prin mutarea 

forţată a elevilor în şcolile „obişnuite”. Lucrurile s-au clarificat între timp, aşa că acum putem 

spune că:  Educaţia incluzivă este: 

 Bazată pe principiul egalităţii în educaţie a tuturor copiilor; 

 Educaţie pentru Toţi într-o Şcoală pentru Toţi; 

 Semnifică extinderea şcolii generale pentru a putea răspunde unei mai mari diversităţi 

de copii, în special celor proveniţi din grupuri defavorizate, marginalizate sau excluse de 

la educaţie; 

 Copii cu şi fără dizabilităţi învăţînd împreună în şcoli obişnuite: învăţînd să cunoască, să 

facă, să locuiască împreună; 

 Răspunsul la diversitate; este vorba de a asculta voci necunoscute, de a fi deschis, de a 

împuternici toţi membrii şi de a sărbători diferenţele în moduri cît mai demne. 

și că  

Educaţia incluzivă nu este: 

 Plasarea copiilor într-un mediu obişnuit fără sprijin; 

 Integrarea unor copii fără a pune în mişcare toată grădiniţa/şcoala şi fără a realiza 

condiţii egale; 

 Mişcarea unor copii către grădiniţă / şcoala obişnuită de la cea specială pentru cîteva 

ore pe săptămînă 

Documente internaţionale care susţin educaţia incluzivă: 

 Declaraţia de la Jomtien (1990); 

 Declaraţia de la Salamanca (1994); 



 
 

 
 

 Forumul de la Dakar (2000) orientează procesul educaţiei nu doar spre oferirea şanselor 

egale, accesului şi educaţiei de calitate, dar şi spre realizarea educaţiei copiilor excluşi 

împreună cu toţi copiii în sistemul de educaţie generală. 

 

Termenul de educaţie incluzivă, s-a referit iniţial la integrarea copiilor cu nevoi speciale, 

a copiilor cu dizabilităţi, în cadrul sistemului educaţional de masă, însă actualmente extensiunea 

acestui termen este mult mai largă şi are în vedere asigurarea accesului egal la educaţie şi a 

unei educaţii de calitate pentru toate categoriile de copii şi tineri un interes special fiind acordat 

şi altor grupuri dezavantajate, defavorizate (copii infectaţi cu virusul HIV, grupuri minoritare 

dezavantajate, între care copii romi, copii provenind din familii cu probleme sociale majore ş.a.). 

Principiul fundamental al educaţiei incluzive are în vedere dreptul fiecărui copil sau 

tânăr, indiferent de gen, de apartenenţa etnică, religioasă, socială sau de nivelul de dezvoltare a 

capacităţilor sale, de a beneficia de o educaţie de bună calitate, care să conducă în măsura cea 

mai mare posibilă la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. În virtutea 

acestui principiu, orice formă de segregare şcolară nu se justifică.  

Educaţia incluzivă este modalitatea fundamentală operaţională care poate genera un 

mediu educaţional incluziv. 

 Conceptul de educaţie incluzivă poate fi analizat şi prin raportarea sa la conceptul de 

incluziune socială, privit ca o extinderea celui de integrare socială. 
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