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SCURTĂ INTRODUCERE A ANALIZEI
Acest manual de cercetare, este produsul intelectual al proiectului „Rețeaua europeană pentru incluziune socială ENSI”, finanțat prin programul Erasmus Plus (Educația adulților - KA202). Obiectivul general al proiectului a fost
schimbul de bune practici în domeniul Educației adulților între animatori și membri din sectorul de incluziune socială a
copiilor și adolescenților cu CES.
Schimbul de bune practici a avut ca scop elaborarea unui model european pentru includerea copiilor și adolescenților cu
CES, cu un potențial ridicat de replicabilitate în alte țări ale UE și în alte contexte socio-culturale.
ENSI a fost implementat cu participarea a 6 parteneri (din sectorul educației nonformale) din 5 țări UE:
✓

People Help the People (Italia) – coordinator

✓

Asociatia Fluturele Visator (România)

✓

Associacion Amigos de Europa (Spania)

✓

EURO-Training (Bulgaria)

✓

Centro Internazionale delle Culture Ubuntu (Italia)

✓

Fundacja Family Center (Polonia).

Prezentul manual de cercetare a fost realizat folosind metodologia de cercetare-acțiune, iar partenerul Centro
Internazionale delle culture UBUNTU a coordonat activitățile de cercetare. Fiecare partener, la începutul proiectului, a
elaborat un raport analitic privind dificultățile de învățare și incluziunea socială a copiilor și adolescenților cu CES în
propria țară. Fiecare raport național a fost completat cu o descriere a unor bune practici efectuate la nivel național si o
analiză SWOT.
Această primă parte a manualului de cercetare a fost împărtășită și discutată cu participanții la cursul de formare
transnațională (TC1). TC1, coordonat de People Help the People, a fost și un moment de schimb de bune practici pe
care fiecare participant le-a transferat în mediul de lucru.
Pe parcursul celui de-al doilea curs de formare transnațională (TC2) s-au împărtășit rezultatele obținute de fiecare
partener în activitățile în care au transferat bune practici.
UBUNTU a editat „Manualul de cercetare”, împărțind lucrarea în trei părți:
•

rapoarte analitice cu privire la dificultățile de învățare ale tinerilor migranți și asupra bunelor practici
implementate în contexte nonformale din țările partenere;

•

Descrierea modelului incluziv produs și apoi testat local;

•

Rezultatele testării în contexte nonformale din fiecare țară parteneră.

Prezența elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), în special prezența din ce în ce mai structurală a străinilor în
școală, a necesitat o reformare a practicilor școlare și a reevaluat rolul potențial al contextelor non-formale pentru a
sprijini funcțiile educaționale ale practicilor încredințate instituțiilor formale. Această reformare pornește de la
presupunerea că prezența diversității ar trebui totuși considerată un atribut prețios, deoarece creează un context de
experimentare care reproduce la o scară mai mică caracteristicile societății multiculturale în care trăim astăzi. Prezența
elevilor străini în clasă, dar și în contexte extra-curriculare oferă educatorilor (la toate nivelurile) posibilitatea de a
stabili mai bine dimensiunea interculturală, încurajând cunoașterea și acceptarea culturii "celuilalt", evitând eliminarea
diferențelor, ci identificând asemănări și diferențe începând de la comparație. Scopul este acela de acceptare și respect
reciproc. Multilingvismul în sine devine o oportunitate fundamentală pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare.
Din punct de vedere plurilingv, clasa poate deveni locul în care elevii se confruntă unul pe
altul cu alfabete și scrieri diferite, cu moșteniri narative (povestiri scurte, poezii, romane etc.) ale diferitelor culturi, cu
diferite dicționare.
În acest scop, contextele non-formale au potențialul de a oferi oportunități mai mari de a stabili un dialog între culturi,
mai presus de toate deoarece acestea schimbă atenția de la aspectul educațional-didactic la cel emoțional-relațional,
facilitând considerabil învățarea informală în primul rând a limbajului, dar și a acelor aspecte de a fi împreună care
adesea se diferențiază în funcție de cultura de apartenență. Mai mult, în aceste contexte, nivelul de neîncredere este
redus considerabil, adesea cel mai mare obstacol în calea stabilirii unei relații și a dezvoltării unui interes sau, pur și
simplu, a unei curiozități față de ceea ce este "alfel decât sine".
Unul dintre domeniile care permit buna funcționare socială a copiilor și adolescenților cu CES este educația formală și
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non-formală. Educația face parte din dezvoltarea continuă a unei ființe umane. Prin urmare, necesită o îmbunătățire
constantă în domeniul activităților de calitate și introducerea de noi caracteristici și acțiuni. În cazul tinerilor cu nevoi
educaționale speciale, aceste acțiuni sunt deosebit de importante, deoarece determină oportunitățile de funcționare a
unei persoane în cadrul societății.
Educația non-formală ar putea fi un instrument pentru includerea tuturor, în special a celor care sunt mai puțin norocoși
cu sistemul educațional formal. Părinții, educatorii, animatorii de tineret și lucrătorii sociali care sprijină copiii din
educația non-formală ar trebui să fie conștienți de faptul că acțiunea lor trebuie pusă în aplicare într-un context mai larg.
Eficacitatea acestor acțiuni depinde de îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a sistemului nu numai prin introducerea
unei cooperări între diferite entități, cum ar fi autoritățile locale, instituțiile educaționale, angajatorii, comunitățile locale
și părinții, dar și prin adaptarea sistemului educațional la nevoile și cerințele elevilor și studenților cu dizabilități.
Toți copiii și adolescenții, inclusiv copiii cu CES, au dreptul la o educație adaptată nevoilor lor. Scopurile educației
pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sunt aceleași cu cele aplicate tuturor copiilor și adolescenților. Educația
are rolul de a sprijini copiii și adolescenții să se dezvolte în toate aspectele vieții lor - spirituală, morală, cognitivă,
emoțională, imaginativă, estetică, socială și fizică.
Analiza următoare vizează evidențierea politicilor adoptate în 5 țări europene (partenere în proiectul ENSI), și anume în
Bulgaria, Italia, Polonia, România și Spania, pentru incluziunea elevilor cu CES, în special a minorilor străini, în
contexte educaționale. Prezentarea generală a reglementărilor este îmbogățită de un studiu aprofundat al pregătirii
pedagogilor/educatorilor cu privire la aceste aspecte și de o parte ilustrativă care prezintă metodologiile inclusive
adoptate pe scară largă. În final, metodologiile utilizate de asociațiile partenere sunt descrise în detaliu, pentru a
evidenția punctele forte care le fac sa fie "bune practici", potențial exportabile în alte contexte.
Acest produs intelectual pune laolaltă rapoartele locale elaborate de fiecare partener. Rapoartele analitice locale au o
structură comună și un conținut similar, care ia în considerare particularitățile specifice ale țării lor în raport cu subiectul
în cauză. Rapoartele analizează în detaliu modul în care învățarea și incluziunea copiilor și adolescenților cu cerințe
educaționale speciale este configurată în țară.
Aspectele analizate în rapoarte sunt următoarele:
- Definitorii, referitoare la definițiile conceptului de "cerințe speciale" în domeniul educației;
- Legislative, referitoare la principalele reglementări și politici adoptate în fiecare țară;
- Pedagogice, referitoare la figura pedagogului, rolul și pregătirea acestuia;
- Metodologice, referitoare la metodele de incluziune implementate efectiv.
Rapoartele locale prezintă, de asemenea, o serie de bune practici de metode utilizate în contexte informale care
încurajează incluziunea. Acestea include in marea majoritate și analiza SWOT a experiențelor personale în activitățile
cu tinerii cu nevoi educaționale speciale.
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CAPITOLUL 1: COPII SI ADOLESCENȚI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE. DEFINIȚIE ȘI
ANALIZA CULTURAL-ANTROPOLOGICĂ
1.1 BULGARIA
Conceptul de "cerințe educaționale speciale" acoperă o gamă largă de tulburări diferite, concentrându-se în primul rând
pe nevoile educaționale ale copilului și pe aspectul pedagogic al interacțiunii. Diferențierea copiilor și a elevilor cu
probleme de dezvoltare, precum și crearea oricărei clasificări se face în funcție de anumite criterii. În conformitate cu
observațiile științifice, aceste criterii se pot modifica de-a lungul timpului - unele dintre criterii sunt eliminate, altele sunt
reduse ca pondere, altele sunt noi sau mai accentuate.
Următoarele sunt criteriile principale:
- Natura dizabilității organice primare;
- Gradul de dizabilitate;
- Momentul apariției dizabilității;
- Tulburări secundare ca urmare a dizabilității primare;
- Capacitatea de a învăța a persoanei.
Un document de bază la nivel național care reflectă prioritățile globale privind persoanele cu dizabilități și locul lor în
societate este "Legea învățământului preșcolar și școlar". Aceasta specifică în mod clar și rezonabil care sunt copiii și
adolescenții cu cerințe educaționale speciale. Acestea sunt persoane care pot avea nevoi de învățare din diferite cause,
prezentate mai jos.
Deficiențe senzoriale - aici sunt incluse cele două grupuri principale de tulburări neuro-senzoriale cauzate de leziuni în
sistemul auditiv sau vizual, creând o barieră în percepția și prelucrarea informațiilor primite pe aceste canale senzoriale.
De asemenea, afectează informațiile lingvistice referitoare la abilitățile de comunicare și școlarizare ale copiilor.
Deficiențele senzoriale sunt cauza tulburărilor secundare cognitive și limbaj de natură generală și nespecifică, articulare
incorectă, auzul fonetic subdezvoltat. De aici apar probleme cu educația, comunicarea și socializarea copilului.
Deficiențe fizice - consecințele acestora necesită asigurarea accesului și adaptarea mediului școlar, locul de muncă al
elevului. Deficiențele pronunțate în abilitățile motorii fine conduc la dificultăți obiective de învățare, dezordine, mișcări
limitate și probleme cu abilitățile grafice. Manifestari secundare pot fi oboseala crescută, iritabilitate, anxietate,
sensibilitate emoțională, depresie. Acești copii trebuie să fie scutiți de orele de pregătire fizică, de prelungirea programului
de lucru în scris, testarea orală. Deficiențele fizice sunt diferențiate în trei grupe:
- Boli ale sistemului locomotor
- Anomalii congenitale și aberații cromozomiale (sindromul Down), microcefalie, chisturi ale creierului, fante în
cavitatea bucală și palatină care duc la întârzierea mintală de diferite grade și rezultate precum anomaliile
limbajului, deficiențe în sfera cognitivă, problemele emoționale și comportamentale.
- afectarea fizică a paraliziei cerebrale din copilărie (PCC). Dezvoltarea motorie incompletă a copilului este o
urmare a afectării creierului care apare în perioada perinatală. Structurile și sistemele care conduc locomoția și
poziția corpului sunt deteriorate. Afectate sunt funcția motorie, coordonarea, respirația, articularea. Există adesea
o problemă secundară ce se manifestă în dezvoltarea vorbirii, comunicării și socializării.
Deficiențe multiple - includ o gamă largă de tulburări asociate care implică mai mult de un tip de dizabilitate senzorială,
tulburări motorii, retard mintal, tulburări de limbă și dificultăți de învățare generale sau specifice.
Întârzierea mintală - aceasta este o colectie de sindroame mostenite, congenitale sau non-progresive dobandite precoce,
de deficiență mentală generală manifestată printr-o adaptare sociala dificila. Dezvoltarea psihofizică insuficientă depinde
în mare măsură de gradul de întârziere mentală:
- Ușoară
IQ - 50-69;
- Moderată
IQ - 35-49;
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- Severă
IQ - 20-34;
- Profundă
IQ is below 20.
Tulburări de vorbire - acestea sunt diferențiate în 5 grupe:
- Tulburări de articulare, tulburări fonologice legate de utilizarea disfuncțională a limbajului și de sistemul de
producere a limbajului;
- Tulburări de fluiditate, asociate cu partea tempo-ritmică a vorbirii (balbismul);
- Tulburări de voce;
- Tulburări de limbaj care afectează aspecte ale sistemului lingvistic (disfazie de dezvoltare, dezvoltare întârziată
a limbajului), tulburări de limbaj de origine neurologică (afazie la copil);
- Tulburări de comunicare datorate anomaliilor gurii și bolții palatine în copilăria timpurie (rinolalia);
Aplicarea terapiei logopedice adaptată la caracteristicile specifice ale copilului și asistență psihologică suplimentară, dacă
este necesară, facilitează o bună integrare a copilului.
Deficiențe de învățare - acestea se referă la o stare considerată a fi rezultatul disfuncției sistemului nervos central și
reuneste copiii și adulții cu dislexie, disgrafie, discalculie, dispraxie. Copiii cu astfel de dificultăți au un intelect normal
și deseori chiar peste medie, dar în același timp au dificultăți în a-și stăpâni una sau mai multe dintre competențele școlare
de bază (cel mai des cititul). Dificultățile în percepția și codificarea informațiilor, integrarea intersecțională inadecvată,
coordonarea senzorială-motrică și dezvoltarea lingvistică, limitarea memoriei, atenției, gândirea abstractă sunt
principalele caracteristici.
Tulburări din spectrul autismului - sunt caracterizate de aptitudini sociale scazute, dificultăți de vorbire și
comportament ale copiilor. Dificultățile apar în diferite grade la diferiți copii. În timp ce unora le lipsește comunicarea
verbală și contactul vizual cu ceilalți, alții și-au dezvoltat vorbirea și se descurcă mai bine într-o situație socială.
Particularitățile imaginației sociale îngreunează pregătirea pentru schimbare și planificarea viitorului, abordarea situațiilor
nefamiliare, anticiparea a ceea ce urmează, înțelegerea reacțiilor oamenilor. Copiii cu autism nu înțeleg regulile sociale
nescrise și sunt lipsiți de empatie, deoarece nu pot identifica sentimentele altora. Adesea nu își dau seama de conceptul
de pericol și nu se implică în jocuri și activități comune.
Tulburări emoționale și comportamentale - aceste tulburări se caracterizează printr-un decalaj între dezvoltarea
mentală și funcționarea generală. Există deficite în interacțiunea socială, în comunicarea verbală și nonverbală și în
comportamentul stereotip.
1.2 ITALIA
Unul dintre primele articole ale Declarației de la Salamanca, declarația finală a Conferinței Mondiale privind Educația
Specială, organizată în iunie 1994 (UNESCO 1994), prevede următoarele: "fiecare copil are dreptul fundamental la
educaţie şi trebuie să i se asigure şansa de a atinge şi de a menţine un nivel acceptabil al învăţării" (articolul 2.1). Această
declarație a fost semnată de 92 de țări și a fost considerată primul document oficial care se concentrează pe teme precum
incluziunea internațională și nevoile educaționale speciale.
La început însă, expresia CES, atât în contextul englez, cât și în sondajele internaționale (SEN), a fost utilizată exclusiv
din punct de vedere bio-medical, la baza căruia stătea conceptul de "normalitate" ca element comparativ pentru definirea
unei stari "anormale", datorate în mod esențial factorilor biologici și individuali, clasificați în categoriile descriptive
exprimate în termeni de boală (rezultatul deficienței, patologiei, problemelor psiho-afective) sau condiții socio-economice
cu risc de excluziune socială.
Un punct de cotitură în acest sens a avut loc în 2005, odată cu definiția CES furnizată în Italia de Dario Ianes. Notiunea
a fost extinsă la toți elevii care, din diverse motive, nu au avut un progres optim și care, din acest motiv, au nevoie de
sprijin suplimentar. Acest sprijin nu va depinde de gradul dificultății avute, ci de cât de mult trebuie școala să adapteze
curriculum-ul, predarea, organizarea și resursele umane și / sau materiale suplimentare pentru a realiza o învățare
eficientă.
Ianes definește nevoile educaționale speciale în domeniile educaționale ca fiind cauzate de funcționarea problematică a
subiectului (în diferitele domenii definite de antropologia CIF - Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și
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Sănătății) în termeni de daune, obstacole la bunăstarea sa, limitarea libertății și stigmatizarea socială, indiferent de cauză
(bio-structurală, familială, ecologică, culturală etc.) și care are nevoie de o educație specială planificată ad-hoc. Prin
urmare, CES se referă la elevii de vârstă școlară care, pe lângă nevoile educaționale de dezvoltare a competențelor,
apartenență socială, identitate și autonomie, dezvoltarea respectului de sine, acceptare, au și "nevoi speciale", mai
complexe, uneori patologice, generate de condițiile fizice sau factorii personali sau de mediu, care creează dificultăți în
funcționarea educației și învățării.
Prin urmare, expresia CES este utilizată pentru a indica trei tipuri diferite de nevoi: nevoile care decurg dintr-o situație
de dizabilitate; nevoile generate de dificultăți / perturbări ale învățării și / sau comportamentului; nevoile care derivă dintrun dezavantaj socio-cultural.
Printre diversele forme de diversitate se numără situația unor minori străini - migranți: legislația recunoaște pentru acestia
existența unei "cerințe educaționale speciale" care face necesară elaborarea unui plan de învățare personalizat, care trebuie
elaborat de către școală pentru a ghida treptat elevul înspre incluziunea completă în sistemul școlar, printr-o rută de
învățare liniară.

1.3 POLONIA
Eforturile de sprijinire a copiilor cu CES sunt subliniate la nivel european prin cadrul strategic Educație și Formare 2020
(2009) și prin concluziile Consiliului din mai 2010 cu privire la dimensiunea socială a educației și formării profesionale.
Cultura este un mozaic de idei, obiceiuri și comportamente împărtășite de un anumit popor sau societate. Este dinamic,
dar stabil. Sănătatea este un concept cultural în sensul în care cultura modelează și formează modul în care percepem,
trăim și gestionăm sănătatea și boala. Cultura este un puternic instrument de integrare și un instrument de educație civică,
culturală și istorică. Participarea la viața culturală a orașelor reprezintă o oportunitate pentru imigranții copii și adolescenți
de a înțelege mai bine contextul local, orașul și oamenii săi, ceea ce îi ajută să aibă succes pe plan social și profesional și
contribuie la bunăstarea lor emoțională. Integrarea prin cultură este o nouă abordare a organizației noastre Foundation
Family Center (Bytom, Polonia) și a organizațiilor care încearcă să stabilească ce ar trebui să includă aspectul de integrare
prin cultură și cum să îl implementeze. Una dintre cele mai mari provocări este de a dezvolta o viziune comună a culturii
integrative. Cum putem opri perpetuarea stereotipurilor? Cum să oprim "etnicizarea" și "asianizarea" culturilor
comunităților de imigranți?
Prima condiție indispensabilă pentru integrarea prin cultură este dobândirea de abilități de comunicare - atât lingvistice,
cât și non-lingvistice. Acest proces este consolidat prin toate formele de activitate culturală care ar putea învăța copiii și
adolescenții cu SEN să interpreteze corect diferitele tipuri de mesaje și să înțeleagă contextul situației și comportamentele,
contribuind la scăderea nivelului de înstrăinare. Integrarea prin cultură presupune să oferim imigranților oportunități de
auto-exprimare și afirmare a propriei identități. Activitatea de formare a culturii este cel mai bun instrument pentru a
contracara excluziunea socială și marginalizarea.
Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății (CIF) recunoaște că factorii personali și de mediu,
inclusiv cultura, împărtășesc o relație complexă cu capacitățile funcționale și de participare. Incapacitatea este o parte a
întregii experiențe umane, prin faptul că fiecare persoană va avea o anumită dizabilitate într-un anumit moment pe
parcursul vieții. Următoarele aspecte influențează puternic experiența dizabilității:
- aspecte sociale;
- disfuncții medicale și biologice;
- atitudini culturale și familiale;
- disponibilitate și acces la resurse;
- structuri legale și sociale.
Educația specială (cunoscută și ca educație pentru nevoi speciale, educație de sprijin, educație excepțională) este
practica educării elevilor cu nevoi educaționale speciale într-un mod care abordează diferențele și nevoile lor individuale.
Copiii și adolescenții cu nevoi educaționale speciale sunt în primul rând copii și au multe în comun cu alți copii de aceeași
vârstă. Există multe aspecte legate de dezvoltarea copilului care alcătuiesc întregul copil, inclusiv: personalitatea,
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abilitatea de a comunica (verbal și non-verbal), rezistența și reziliența, abilitatea de a aprecia și de a se bucura de viață și
dorința de a învăța.
Copiii și adolescenții au nevoia primordială de a comunica cu colegii, care devine un element care trebuie susținut prin
strategii incluzive care iau în considerare nevoile și cerințele lor educaționale speciale, care nu sunt legate de nici o
patologie, ci exclusiv de o condiție socio-culturală limitativă. Accentul pe învățarea limbilor ca prim element al incluziunii
sociale reprezintă mutarea atenției la subiect, de la o vârstă fragedă, si integrarea modurilor de învățare informală.
Încurajarea diversității lingvistice - respectând limba maternă - la toate nivelurile de învățământ, presupune încurajarea,
acolo unde este cazul, a pedagogiilor tradiționale în procesul educațional, în vederea păstrării și utilizării pe deplin a
metodelor de comunicare și transmitere a cunoștințelor adecvate din punct de vedere cultural. Fiecare persoană - copil,
tânăr sau adult - trebuie să poată beneficia de oportunități educaționale menite să răspundă nevoilor sale de învățare de
bază1.
Legea parlamentară din 29 noiembrie 1990 privind asistența socială definește dizabilitatea ca fiind o stare fizică, psihică
sau mentală care contribuie la o pierdere permanentă sau temporară sau la o limitare a unei vieți normale.
1.4 ROMÂNIA
Acronimul CES identifică acele nevoi specifice / legate de educație, indiferent dacă sunt sau nu derivate dintr-o deficiență,
care sunt complementare obiectivelor generale ale educației școlare, nevoile care necesită o educație adaptată
particularităților individuale și / sau caracteristice pentru o deficiență (sau tulburare de învățare) precum și o intervenție
specifică prin reabilitare / recuperare adecvată.
CES exprimă necesitatea de a acorda unor copii asistență educațională suplimentară (un fel de discriminare pozitivă), fără
de care nu putem vorbi despre egalitatea de șanse, accesul și participarea și integrarea școlară și socială. Noțiunea
semnifică un "continuu" al problemelor speciale în educație. În acest context, trebuie subliniată importanța evaluarii
copilului din perspectiva educațională (în ceea ce privește potențialul de învățare și curriculum) și apoi dezvoltarea unei
intervenții educaționale specifice, diferențiate și adaptate particularităților individuale.
Cerințele educaționale speciale (CES) (Vrasmas) "desemnează nevoile educaționale complementare obiectivelor generale
ale învățământului școlar, nevoile care necesită o pregătire adaptată la particularitățile individuale și / sau caracteristice
ale deficienței (sau tulburării de învățare), precum și intervenție prin reabilitare / recuperare corespunzătoare ". Prin
urmare, este important să se ofere o asistență educațională specială. Această frază sugerează renunțarea la împărțirea
categoriilor de dizabilități prin desemnarea persoanelor, copiilor cu probleme educaționale speciale.
Aceste probleme pot fi determinate de: - deficiențe mentale - deficiențe senzoriale - deficiențe fizice și
neuromotorii - tulburări de limbă - afecțiuni emoționale și comportamentale - DMS (deficiențe multisenzoriale).
Tipurile de categorii CES includ: tulburări emoționale și comportamentale, întârziere / retard mintal, deficiențe
fizice / motorii, deficiențe vizuale, deficiențe auditive, tulburări de limbaj, tulburări / dificultăți / deficiențe de învățare.
Fără o abordare adecvată a acestor cerințe speciale, nu putem vorbi despre egalizarea șanselor / premiselor pentru acces,
participare și integrare școlară și socială.
Children with special needs / children with special educational needs – children at risk
Mai recent, expresia "cerințe / nevoi educaționale speciale" este adesea folosită într-un sens mai larg, incluzând
"copiii aflați în situații de risc" (copii aparținând minorităților etnice, copiii străzii, copiii infectați cu SIDA, copiii
delincvenți, copiii care se dezvoltă în medii defavorizate) 2.
În ultimul timp, oamenii din România vorbesc despre "copiii cu nevoi speciale", evitând termenul "persoană sau
copil cu dizabilități". Persoana cu nevoi speciale poate fi o persoană cu anumite dizabilități, mai mult sau mai puțin grave.
O definiție a copilului aflat în dificultate este dată de Ordonanța de Urgență nr.26 din 22.08.1997 - Art.1:
"Copilul este în dificultate dacă dezvoltarea fizică sau morală sau integritatea lui sunt periclitate". În acest sens, atât copiii
1

World Declaration on Education for All (1990)
Psih.TanţaVaida - Centrul de ResurseşiAsistenţăEducaţională « Speranţa » - http://www.copil-speranta.ro/?q=node/294
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cu dizabilități, cât și cei fără dizabilități pot fi în dificultate, dar copilul cu dizabilități nu este neapărat în dificultate din
perspectiva definirii termenului "copil în dificultate". În cazul copiilor aflați în dificultate, intervenția specială se
concentrează asupra aspectelor socio-emoționale datorate privării sale de dreptul natural, moral și legal la o familie sau a
căror familie nu are calitatea socială corespunzătoare.
1.5 SPANIA
Odată cu dezvoltarea precepției constituționale de realizare a unei politici de diagnoză, tratament, reabilitare și integrare
în favoarea persoanelor cu dizabilități fizice, psihice și senzoriale și cu promulgarea Legii integrării sociale a persoanelor
cu handicap (în continuare LISMI) [3]), au apărut și o serie de principii ale standardizării și sectorizării serviciilor,
integrarii și atenției individualizate la toate nivelurile și ariile educaționale în relație cu persoanele cu dizabilități.
În aplicarea și dezvoltarea acestor principii în domeniul învățământului, Decretul Regal 334/1985 din 6 martie al SE a
stabilit un set de măsuri, și planuri, care iși propuneau să transforme progresiv sistemul educațional, pentru a asigura
faptul că elevii cu nevoi speciale vor ajunge, în măsura posibilului, la obiectivele stabilite de programele educaționale de
natură generală și astfel vor avea o mai bună calitate a vieții în domeniul personal, social și al muncii.
Termenul de elev cu CES presupune trecerea de la un model educațional segregat la un model format din două fețe ale
aceleiași monede: un model integrat în sistemul de învățământ de masa, care se concentrează pe urmarea de către toți
elevii a curriculumului general, și un model axat pe abordarea educațională care poate oferi un curriculum specific pentru
unele cazuri grave și permanente cărora li se aplică, în întregime sau parțial, curriculumul general, sau adaptează
învățământul la o taxonomie funcțională care vizează atingerea capacității maxime de autonomie a elevului.
Se înțelege, din această nouă concepție, că atunci când există o dizabilitate fizică, senzorială, intelectuală, emoțională sau
socială, ar trebui abordată chiar de către profesor din curriculum, acesta adaptându-l condițiilor de învățare, pentru a
facilita procesul de dezvoltare a elevilor, iar când profunzimea sau severitatea deficienței și natura sa permanentă
împiedică o astfel de integrare, educația va avea loc în centre speciale.
Tipuri de elevi cu CES:
Ca răspuns la diferitele nevoi educaționale, pot clasifica elevi cu CES asociate cu:
- dizabilități fizice;
- dizabilități psihice;
- dizabilități senzoriale;
- supradotare intelectuală;
- deficiențe severe de dezvoltare.
Termenul de CES se referă la elevi cu cerințe speciale de învățare. Această definiție încearcă să creeze o abordare în care
nevoile pedagogice pe care le prezintă și resursele care trebuie furnizate sunt accentuate, și nu categoriile de diagnosticare
pentru tipul de dizabilitate care afectează elevii, cu toate că aspectele clinice nu trebuie să fie trecute cu vederea în
evaluarea și intervenția nevoilor. Cerințele educaționale speciale pot fi temporare și permanente, iar la rândul lor pot avea
cauze:
- fizice;
- psihice;
- socio-familiale;
- alte situații de neadaptare (culturale, lingvistice, etc.)
Cerințele educaționale speciale pot apărea diferit la fiecare elev. Cele mai frecvente sunt următoarele:
- Percepția și interacțiunea cu oamenii și mediul fizic
- Dezvoltarea emoțională și socio-afectivă
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- Dezvoltarea vorbirii și achiziția limbajului și comunicării
- Dezvoltarea unor obiceiuri
- Limba
- Dificultăți cu limbile străine
- Matematica
- Expresia artistică și educația fizică
- Dezvoltarea personală și socială
- Dezvoltare intelectuala
- Condițiile de interacțiune cu colegii in cazul predării și învățării.
Acestea pot fi, de asemenea, asociate cu mediul școlar al elevilor. Dacă școala nu este sensibilizată să acorde atenție
diversității învățării elevilor, profesorii nu sunt suficient de pregătiți, metodologia și strategiile didactice nu sunt adaptate
și interactive și comunicarea educațională este deteriorată, toate acestea pot afecta serios învățarea elevilor și pot stimula
apariția nevoilor educaționale speciale.
Legea organică 2/2006 privind educația (LOE) renunță la modelul de "integrare" școlară în favoarea unui model de
"incluziune", în care nu mai este vorba de adaptarea elevului la sistemul educational, ci de adaptarea sistemului
educațional în sine la diversitatea educabililor.
„Copilul cu nevoi educaționale speciale: este cel care, comparativ cu colegii săi, este mult superior sau inferior în ceea ce
privește abilitățile cognitive și, prin urmare, necesită sprijin special sau extraordinar inclus în procesul său de învățare,
astfel încât curriculumul de bază să fie atins.”
LOE, titlul II privind echitatea în educație se referă la elevii cu CES. În această clasificare există o subdiviziune. În primul
rând, se vorbește despre elevii care au nevoi educaționale speciale, care necesită un sprijin specific și o atenție
educațională sporită datorită dizabilității sau tulburărilor comportamentale grave pentru perioada de școlarizare sau pe tot
parcursul vieții. În al doilea rând, sunt menționați elevii cu abilități intelectuale înalte. În al treilea rând, elevii cu integrare
târzie în sistemul educațional spaniol. În final, sunt menționați elevii cu dificultăți specifice de învățare.
Adesea vorbim despre elevii cu CES și ne referim la întregul concept, atunci când de fapt ne referim la elevii cu nevoi
specifice de sprijin educational. LOMCE nu modifică în mod substanțial această clasificare. Doar în articolul 71.2
vorbește despre elevii care necesită o atenție educațională diferită, unde, în plus față de cele de mai sus, sunt incluși elevii
cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD) și alți elevi, în funcție de condițiile personale sau de istoria
școlii.
Ce tipuri de elevi cu nevoi speciale de educație frecventează scolile de masă?
Școlarizarea în școli de masă este propusă acelor elevi cu CES care se estimează că au nevoie de acces și / sau de adaptări
semnificative ale curriculumului oficial corespunzător vârstei lor, precum și atunci când se consideră că acești elevi pot
atinge un grad acceptabil de integrare socială într-o școală de masă.
Pentru a determina modul de educație recomandat unui elev, anterior, trebuie realizată o evaluare multidimensională în
care următoarele aspect sunt luate în considerare:
- Caracteristicile personale ale elevului
- Date despre student și despre mediul său
- Direcțiile de adaptare organizatorică și curriculară
- Date pentru utilizare administrativă și statistică (ce exclude informații scrise care afectează intimitatea
personală a elevului și a familiei).
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CAPITOLUL 2: PEDAGOGI PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE
2.1 BULGARIA
Un rol cheie pentru includerea și sprijinul copiilor și adolescenților cu nevoi educaționale speciale în procesiunea de
formare a Bulgariei este cel al pedagogului / profesorului de resurse speciale. Funcțiile sale sunt un sistem de componente
interconectate, care acoperă procesul educațional. Ele sunt condiționate de existența unor obiective comune și de dorința
de a obține rezultate care să conducă la schimbarea status quo - îmbunătățirea modelului de comunicare între participanții
la procesul educațional: profesori - adolescenți - părinți; dobândirea de noi competențe care să conducă la dezvoltarea
personalității fiecărui participant, ceea ce duce la o satisfacție totală la munca comună.
Competențele profesorului de cercetare combină următoarele: pregătire științifică specială, pregătire pedagogică și
metodologică și etică profesională și colectivă.
2.1.1 Legislatia nationala cu privire la pregatirea formala si non-formala a educatorilor CES
Legi
-

Legea privind învățământul preșcolar și educațional (în vigoare din 01.08.2016) Monitorul Oficial 79 din
13.10.2015.
Act de învățământ superior, Prom. SG. Nr. 112 din 27 decembrie 1995 modificat ultima dată. și dop. SG. Nr.
98 din 9 decembrie 2016.
Legea pentru recunoașterea calificărilor profesionale (în vigoare din 08.02.2008) Prom. SG. Ediția 13 din 8
februarie 2008, am. SG. 85 din 24 octombrie 2017.
Legea educației și formării profesionale, Prom., SG. 68 din 30.07.1999, ultima modificare, alin. 58 din
18.07.2017

Ordonante
- Ordonanța pentru educația incluzivă, adoptată prin Decretul Consiliului de Miniștri nr. 232 din 20.10.2017,
Prom. - SG, nr. 86 din 27.10.2017.
- Ordonanță privind statutul și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a directorilor și a altor specialiști
pedagogici, (în vigoare din 27.09.2016) Prom. SG nr. 75 din 27.09.2016.
- Lista propunerilor reglementate și republica Bulgaria, prom. SG. 61 din 31 iulie 2009, id modificat. SG 30
din 17 aprilie 2012.
- Lista profesiilor pentru educație profesională și formare profesională, Nr. Nr. РД09 - 5862 din 14.12.2017.
- Cadrul național de calificare al Republicii Bulgaria, adoptat prin Decretul Consiliului al Miniștrilor nr. 96
din 02.02.2012
2.1.2 Pregatirea formala si informala a pedagogilor pentru copii si tineri cu CES
Un factor cheie pentru includerea copiilor și adolescenților cu nevoi educaționale speciale este pedagogul / profesorul
specializat în resurse, cu cunoștințele, abilitățile și competențele sale. Ultimele sunt determinate de o pregătire teoretică
și practică serioasă care se obține prin învățare formală și nonformală.
Educația și formarea formală se desfășoară în instituțiile de învățământ și formare și rezultă în primirea documentelor
recunoscute oficial.
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Învățarea nonformală este o formă organizată de învățare în afara instituțiilor de învățământ și formare, de obicei nu se
încheie cu documentul recunoscut oficial și duce la o creștere a competențelor personale, profesionale și civice.
Rezultatele învățării nonformale pot fi validate și certificate și pot duce la primirea documentelor recunoscute oficial.
Pregătirea profesională și calificarea continuă a pedagogului special - profesor de resurse au fost realizate în conformitate
cu postulatele Cadrului European și Național al Calificărilor. Trebuie subliniat faptul că cadrul european al calificărilor,
ca instrument de referință, are opțiuni de a compara nivelurile diferitelor sisteme de calificări pentru a promova atât
învățarea pe tot parcursul vieții, cât și oportunitățile egale într-o societate bazată pe cunoaștere, precum și integrarea pe
piața europeană a muncii - respectând în același timp marea varietate de sisteme naționale de învățământ.
Prin oferirea de educație formală în diplomele de licență și master, educația universitară este orientată către parametrii de
intrare și de ieșire, spre rezultatele învățării prezentate în cunoștințe, abilități și competențe, în funcție de capacitatea
elevului de a demonstra dobândit în spațiul public. Accentul este pus pe pregătirea și dezvoltarea profesional-personală a
viitorului pedagog special în ceea ce privește valorile incluzive.
După obținerea unui grad de calificare educațională în instituțiile de învățământ superior, dezvoltarea profesională și
calificarea continuă a cadrelor didactice cu resurse sunt realizate în cursul activității lor profesionale, prin dobândirea de
noi cunoștințe și abilități îmbogățitoare pentru munca cu copiii și elevii cu nevoi educaționale speciale, educație integrată,
educație incluzivă, mediu de sprijin, ajutoare și tehnologii în educația pentru copii și elevi cu nevoi speciale. În acest
aspect, dezvoltarea profesională a profesorului este definită ca procesul de sine - viziunea normelor sociale și profesionale,
ca autorealizare a sinelui săuf.
2.2 ITALIA
2.2.1 Legislatia nationala cu privire la pregatirea formala si non-formala a educatorilor CES
Calitatea sistemului educațional devine astfel un obiectiv strategic al domeniului internațional urmărit și sporit de
Ministerul Educației, Universității și Cercetării. Primul element de început este, fără îndoială, formarea educatorilor, care
este o formare „permanentă” de-a lungul vieții profesionale. Legea 107/2015 reprezintă punerea în aplicare a acestei
politici. În special, formarea permanentă a personalului didactic trebuie să fie „obligatorie, permanentă și structurală”
(punctul 124).
Printre domeniile prioritare avansate de MIUR pentru formarea cadrelor didactice în perioada de trei ani 2016-2019 se
numără cele de incluziune și handicap. Atenția asupra acestor probleme a fost de ani buni una dintre caracteristicile
distinctive ale școlii italiene. Scopul este reconfigurarea designului curricular (nu doar cel al susținerii cadrelor didactice),
luând în considerare coexistența diferitelor abilități și necesitatea creșterii abilităților complementare care pot îmbogăți
calea educațională personalizată a elevilor. În acest fel, oferă o soluție nu numai studenților cu dizabilități sau studenților
cu dizabilități de învățare, cu tulburări de dezvoltare sau cu dezavantaje sociale și culturale, dar îmbunătățește calitatea
învățării tuturor elevilor. Prin urmare, formarea cadrelor didactice din acest domeniu trebuie să vizeze dobândirea de
abilități pentru a înfrunta diversitatea din „viața de zi cu zi” a acestei profesii. Un aspect cheie în acest sens este
„preluarea” de către elev, de care este responsabilă întreaga „comunitate educatoare”. De aici este nevoie de intervenții
specifice de formare, calibrate pe nivelurile de pornire reale ale celor care accesează cariera de formare, bazată pe o
viziune participativă a incluziunii și orientată spre predarea cooperativă.
2.3 POLONIA
Special Needs Education (EADSNE - Agenția Europeană pentru Dezvoltare în Educația cu Nevoi Speciale), înființată în
1996, a cărei misiune este de a îmbunătăți calitatea furnizării de nevoi speciale în toată Europa prin încurajarea colaborării
și schimbului de cunoștințe. În Strategia pentru handicap 2010-2020, Comisia Europeană notează „mandatul puternic al
UE și al statelor membre de a îmbunătăți situația socială și economică a persoanelor cu dizabilități” și subliniază în
continuare „aspirația creării unei Europe fără bariere”.
Educația elevilor cu nevoi educaționale speciale este o parte integrantă a sistemului de învățământ din Polonia. Sprijinul
pentru copiii și adolescenții SEN vizează stimularea dezvoltării psihice și fizice a elevilor și îmbunătățirea eficienței
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învățării. Este destinat să corecteze tulburările, să reducă lacunele în cunoștințele sau abilitățile care trebuie dobândite în
cadrul unui curriculum și să elimine cauzele și simptomele tulburărilor, inclusiv tulburările de comportament. Această
dificultate poate fi depășită în medii non-formale, care asigură o șansă mai mare de succes școlar și de integrare socială.
În Polonia, educația incluzivă este considerată contingentă, adică studenții cu dizabilități sunt educați în școlile obișnuite
dacă sunt îndeplinite anumite condiții.
O mare parte din cercetarea pentru susținerea copiilor cu SEN în Polonia se concentrează pe conceptul de educație
incluzivă - definit ca „procesul de creștere a participării și de scădere a excluderii din cultura, curriculum-ul și comunitatea
școlilor mainstream”.
Rădăcinile mediteraneene ale culturii poloneze sunt subliniate aici și dimensiunea interculturală a educației, care oferă
numeroase exemple de istorie, literatură, religie, filozofie și arte. La nivelul secundar inferior au fost stabilite rădăcini
umaniste speciale, care au sarcina de a permite elevilor să înțeleagă problemele culturale și sociale ale Europei integrate.
2.3.1 Legislatia nationala cu privire la pregatirea formala si non-formala a educatorilor CES
Copilul unui imigrant din Polonia care urmeaza cursurile obligatorii are dreptul de a participa la ore suplimentare de
limbă și cultură din țara sa de origine, organizate de unitățile diplomatice sau organizațiile culturale ale țării sale din
Polonia. În Polonia, modificările legale ale organizării educației studenților cu nevoi educaționale speciale au fost făcute
în 2010. Schimbările au un caracter sistemic și au drept scop creșterea calității educației cu nevoi speciale prin:
- un model de educație mai flexibil, care să răspundă nevoilor individuale ale elevilor,
- crearea condițiilor pentru creșterea sistematică a calității metodelor de predare;
- pregătirea elevilor pentru a conștientiza și a lua decizii vocaționale;
- oferirea unui acces mai bun la sprijin timpuriu în dezvoltare și educație, inclusiv intervenția timpurie și
educația preșcolară;
- furnizarea de forme și condiții pentru examenele externe adoptate după natura handicapului.
- Dreptul și educația joacă un rol crucial în SEN. Ipotezele de bază ale modificărilor sunt:
- sprijinirea elevilor cât mai curând posibil și cât mai devreme posibil - identificarea nevoilor elevilor este de
datoria fiecărui profesor, specialist sau angajat al școlii;
- profesorii și specialiștii care desfășoară activități cu un elev lucrează împreună într-o formulă de echipă;
- baza educației unui elev cu handicap este un program educațional și terapeutic individual, indiferent de tipul
de școală la care participă elevul (înainte de modificarea legii, existau programe educaționale individuale
dezvoltate doar în școli speciale și de integrare).
Conform Legii educației, ministrul educației naționale este obligat să co-finanțeze manuale pentru studenți nevăzători sau
cu deficiențe de vedere, studenți cu dizabilități intelectuale și studenți surzi.
2.3.2 Pregatirea formala si informala a pedagogilor pentru copii si tineri cu CES
Pregătirea formală și nonformală a educatorilor pentru copii și adolescenți cu SEN are următoarele scopuri:
- să dezvolte competențe cu privire la aplicarea activităților și tehnicilor de educație nonformală în diferite
medii formale, pentru a încuraja includerea
- să împărtășească cele mai bune practici și să transfere cunoștințe și metode între diferite zone culturale și
diferite vârste ale cursanților cu privire la abordări incluzive de succes
- să dezvolte competențele participanților de a asigura construirea armoniosă a grupului (luând în considerare
provocările diversității) și transformarea clasei ca grup într-o echipă prin utilizarea dinamicii non-formale a
grupului
- să dezvolte o mai bună înțelegere a propriei competențe ca profesori și să dezvolte strategii interculturale
creative pentru a face față provocărilor de incluziune în propriile școli și săli de clasă
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să cunoască mai bine problemele de incluziune în diferite culturi
să furnizeze instrumente care să contribuie la crearea de legături între elevi și profesor, într-un mod în care
fiecare elev se simte inclus
- promovarea utilizării instrumentelor de mediere și negociere în lupta împotriva excluderii persoanelor cu mai
puține oportunități.
Liderii școlilor și profesorii încearcă să transfere elevii cu SEN într-un cadru principal. De asemenea, aceștia instruiesc
părinții studenților cu SEN cu privire la modul de lucru / influențare a autorităților locale și le cer aranjamente adecvate
pentru copilul lor într-o școală locală - cea mai apropiată de reședința lor.
-

2.4 ROMÂNIA
2.4.1 Legislatia nationala cu privire la pregatirea formala si non-formala a educatorilor CES
Deși există mai multe legi și programe educaționale menite să includă copii și adolescenți cu nevoi educaționale speciale,
există încă un drum foarte lung pe care trebuie să-l parcurgă România pentru a putea dezvolta un plan de incluziune realist
pentru copiii și tinerii SEN.
În domeniul formal, există câteva legi și reglementări legate de statutul și definirea competențelor și abilităților pe care
trebuie să le aibă educatorii pentru a preda în acest domeniu, dar nu există o delimitare clară între profesorii obișnuiți și
profesorii pentru copii. și adolescenții cu nevoi educaționale speciale.
Legea națională a educației (Legea 1/2011) menționează instituțiile responsabile de evaluarea și asistența elevilor cu nevoi
educaționale speciale. Accentul este pus, cel puțin în teorie, pe integrarea elevilor în școlile de învățământ de masă.
Deși există o structură teoretică și un proces de identificare și de lucru în cadrul serviciilor de asistență educațională,
realitatea este cu totul alta. Pentru a fi un profesor care lucrează cu copii și adolescenți cu nevoi educaționale speciale,
una are mai multe opțiuni. El poate fi absolvent al liceului pedagogic (există astfel de licee profesionale în România) sau
poate avea orice diplomă de licență, atât timp cât va urma un program special de formare a cadrelor didactice, totalizând
60 ECTS.
Ca paradox, dacă studiați pedagogia în universitate, nu aveți voie să învățați copii / adolescenți cu SEN. Pentru a putea
face acest lucru, trebuie să luați un program special, care nu face parte din cursurile obligatorii pentru specializare. Aceasta
este o anomalie a sistemului românesc, deoarece cursurile universității pedagogice au ca scop formarea viitorilor
profesori.
În prezent, nu există o pregătire nonformală specifică pentru educatori cu nevoi speciale. Nu este de mirare, deoarece
în România procesul de recunoaștere a educației nonformale este destul de greu și formalizat. De asemenea, profesorii
sunt mult mai predispuși să urmeze un curs, dacă primesc un anumit număr de credite profesionale transferabile (trebuie
să cumuleze cel puțin 90 de credite la fiecare 5 ani; nu există încă sancțiuni în cazul în care nu, dar dacă o fac, au șanse
suplimentare de a câștiga mai mult din salariu). Cursurile pentru care primesc credite sunt cursuri formale, acreditate de
Ministerul Educației. Astfel, nu este surprinzător faptul că cursurile non-formale oferite de formatori sau ONG-uri nu
sunt populare în rândul cadrelor didactice - chiar dacă ar putea învăța mai multe angajând astfel de cursuri, acestea nu ar
putea avea o dovadă formală a competențelor acumulate.
2.4.2 Pregatirea formala si informala a pedagogilor pentru copii si tineri cu CES
Următoarele condiții trebuie să fie îndeplinite cumulativ pentru angajarea unui cadru didactic / asistent:
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absolvirea studiilor de licență cu specializare în psihopedagogie, psihologie sau pedagogie;

•

absolvirea unui master didactic de doi ani, cu una dintre specializările din domeniul psihopedagogic;

•

efectuarea unui stagiu practic de un an într-o unitate de învățământ, în funcția de predare corespunzătoare
studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor cu experiență în educație specială.
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•

posturile didactice și de sprijin pot fi ocupate și de absolvenții unei instituții de învățământ superior, cu o educație
de lungă durată, cu specializare în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie.

•

absolvenții altor specialități / facultăți care dețin funcția de profesor itinerant / de sprijin trebuie să își finalizeze
studiile în termen de 6 ani de la aplicarea prezentei metodologii printr-un Master de 2 ani în Psihologie sau
Bologna Nivelul 1 de licență în domeniul psiho -pedagogie.
Există 3 contexte diferite în care elevii cu SEN se pot găsi (școli speciale, școli speciale integrate sau școli de masă),
există și specialiști care lucrează cu ei. Ca atare, într-o școală specială, toți profesorii (cu excepția profesorilor supleanți)
trebuie să fie specializați în lucrul cu elevii SEN. În școlile speciale și speciale integrate, există, de asemenea, următorii
profesioniști: psiholog, kinetoterapeut, profesor psiho-diagnostic și kinetoterapeut. În școlile de masă se găsesc și
psihologi (absolvenți de psihologie), psihopedagogi (BA în pedagogie / psihopedagogie) sau terapeuți de vorbire
(absolvent al facultăților de psihologie și științele educației).
În plus, există 2 tipuri de cadre didactice de sprijin: unii oferă sprijin elevilor cu SEN în clasă, în orele obișnuite, și se
mută de la clasă la clasă (profesori itineranți), în timp ce alții oferă sprijin bazat pe adaptarea curriculară în cea mai mare
parte în birou (profesori de sprijin). Acești specialiști pot deține orice diplomă de licență, atât timp cât au fost pregătiți
pentru profesori (deci pot fi profesori), precum și un curs special de psihopedagogie de cel puțin 56 de ore în formarea
inițială. Nu au nevoie de cursuri suplimentare, dacă au o diplomă de învățământ superior cu una dintre specializări:
psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filozofie-istorie (absolvită între 1978 -1994), limba română, limba și literatura română și kinetoterapia.3
2.5 SPANIA
Profesorii de educație specială lucrează cu copii cu dizabilități fizice, auditive sau vizuale sau cu dificultăți emoționale,
comportamentale sau de învățare. Ei pot utiliza resurse și metode de predare speciale, cum ar fi limbajul semnelor sau
Braille.
Activități de muncă
Profesorii de educație specială lucrează cu studenții care au nevoie de sprijin suplimentar în învățare. De exemplu, copiii
cu deficiențe senzoriale, cu diversitate funcțională, de asemenea, cu studenți care au dificultăți comportamentale,
emoționale sau de învățare sau supradotate.
Printre principalele funcții ale profesorilor de educație specială se numără elaborarea de planuri individualizate, adaptarea
conținutului subiecților curriculari și modul de predare a acestora; redactarea rapoartelor de evaluare și evidența evoluției
copilului.
Profesorii de educație specială se adaptează nevoilor educaționale speciale și lucrează pe baza unor abordări diferite, în
funcție de fiecare elev.
În general, abordările implică:
- gândiți-vă la o modalitate diferită de a învăța conținutul subiectului, de exemplu, folosind jocuri de
memorie, echipamente multisenzoriale, fotografii și jocuri online;
- adaptarea mediului de învățare; de exemplu, zgomotul excesiv și iluminarea pot afecta elevii cu anumite
nevoi educaționale speciale;
- Oferiți un suport mai personalizat;
- utilizați echipamente speciale, cum ar fi un computer sau un birou special;
Profesorii de educație specială lucrează strâns cu familiile și tutorii, oferind sfaturi și îndrumări. De asemenea, participă
la întâlniri cu alți educatori și specialiști în sănătate publică. De asemenea, ei au grijă de sarcini administrative, cum ar fi
urmărirea progresului studenților.
O altă funcție a cadrelor didactice de educație timpurie este aceea de a învăța Braille studenților cu deficiențe de vedere
3

http://www.ismb3.ro/documente/2017/personal/metodologie_miscare_personal_2017_2018.pdf
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sau de limbaj al semnelor elevilor cu deficiențe de auz. Ei încurajează studenții să-și câștige încrederea în sine și să obțină
independență și, astfel, să își atingă potențialul maxim.
În ceea ce privește oportunitățile profesionale, profesorii de educație specială pot lucra în principal în școala obișnuită
sau în școli speciale.
În școala obișnuită, elevii cu nevoi educaționale speciale învață cu ceilalți elevi. Profesorii lucrează într-un departament
de asistență pentru învățare, o unitate specială atașată școlii sau în clase convenționale, poate cu ajutorul altor specialiști.
Școlile speciale lucrează cu elevi cu nevoi grave sau complexe. Intervenția în acest domeniu este completă, ținând cont
de întregul proces educațional și cu sprijinul altor profesioniști.
O altă opțiune profesională este să lucrezi în spitale, închisori sau internate școlare.
Profilul profesional
Pentru a fi profesor de educație specială, cineva trebuie sa:
- aibă pregătire specifică în educația specială.
- fie drăguț, prietenos și optimist și adaptabil.
- fie capabil să încurajeze și să motiveze elevii.
- fie capabil să se descurce intr-un loc de muncă solicitant fizic și emoțional.
- aiba răbdare și toleranță.
- aiba bune abilități de comunicare
- stie să mențina disciplina.
- dețina o capacitate mare de organizare și planificare.
- aiba energie și entuziasm.
- fie disciplinat.
- aibă capacitatea de a lucra bine sub presiune.
- aibă abilități bune pentru a lucra în echipă cu alți educatori și profesioniști din domeniul sănătății și
asistenței sociale.
- poată stabili relații bune cu părinții.
- detina abilități creative și practice pentru a dezvolta resurse și activități stimulante și adecvate.
Și trebuie să dețineți următoarele competențe:
- Aptitudini pentru gestionarea timpului.
- Aptitudini pentru comunicarea verbală și scrisă.
- Aptitudini pentru predare.
- Aptitudini pentru ascultare
- Aptitudini pentru planificare.
- Capacitatea de concentrare
- Capabil să ofere explicații clare și concise.
- Capabil să stabilească relații bune cu oamenii.
- Capabil să stimuleze și să-i motiveze pe ceilalți.
- Capabil să facă față muncii solicitante fizic și emoțional.
- Capabil să impună disciplină.
- Capabil să se înțeleagă cu diverse tipuri de oameni.
- Capabil să păstreze informații confidențiale.
- Cunoștințe în Braille.
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-

Cunoașterea limbii spaniole a semnelor.
Energetic.
Entuziast.
Flexibil.
Competențe informatice.
Aptitudini de prezentat.
Observator.
Rabdator.

Studii oficiale
Mai jos sunt prezentate câteva studii oficiale (cicluri de pregătire sau studii universitare) care permit exercitarea acestei
profesii. Rețineți că, în funcție de domeniul de specializare, este posibil să aveți de completat pregătirea cu alte cursuri
mai specifice din sector. Pregătirea continuă este un aspect cheie pentru îmbunătățirea profesională:
- Grad în educația timpurie a capotei pentru copii
- Grad în învățământul elementar
2.5.1 Legislatia nationala cu privire la pregatirea formala si non-formala a educatorilor CES
-
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CAPITOLUL 3: LEGISLATIA
3.1 BULGARIA
3.1.1 Legislatia nationala si locala cu privire la incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
Legislație națională
- Legea privind învățământul preșcolar și educațional (în vigoare din 01.08.2016) Monitorul Oficial 79 din
13.10.2015.
- Regulamentul pentru educația incluzivă, adoptat prin Decretul Consiliului de Miniștri nr. 232 din
20.10.2017, Prom. - SG, nr. 86 din 27.10.2017.
Legislația locală
Fiecare administrație raională dezvoltă o strategie de sprijin strategic pentru dezvoltarea personală a copiilor și
adolescenților, iar fiecare administrație municipală elaborează o strategie municipală de sprijin pentru dezvoltarea
personală a copiilor și adolescenților. Aceste documente normative regionale se elaborează în conformitate cu prevederile
art. 197 din „Legea educației preșcolare și școlare”. La baza strategiilor municipale se află o analiză a nevoilor de sprijin
pentru dezvoltare personală realizate de instituțiile competente autorizate din municipii și adoptate de Consiliul municipal.
Strategiile municipale sunt în conformitate cu strategiile regionale de susținere a dezvoltării personale pentru copii și
studenți, susținute de guvernanții districtului din zona respectivă.
3.1.2 Politici nationale, locale si programe penru incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
Cadrul strategic al politicilor care vizează incluziunea educațională și socială a copiilor și tinerilor cu nevoi educaționale
speciale este prevăzut în „Legea educației preșcolare și școlare”. Include:
- reglementarea educației incluzive ca parte integrantă a dreptului la educație - un proces de conștientizare,
acceptare și susținere a individualității fiecărui copil sau elev și a varietății nevoilor tuturor copiilor și
studenților prin activarea și includerea resurselor menite să elimine obstacolele în învățare și învățare și
crearea de oportunități pentru dezvoltarea și participarea copiilor și elevilor în toate aspectele vieții
comunitare - fiecare copil și fiecare elev este important;
- În sistem sunt înființate noi instituții - Centrul pentru Sprijinul Dezvoltării Personale și Centrul pentru Sprijin
Educațional Special. Scopul este de a dezvolta și implementa politici intersectoriale și de a integra îngrijirea
copiilor și școlarizarea, pentru a asigura activitățile, serviciile și programele cu grijă pentru dezvoltarea
intereselor și abilităților copiilor din comunitate. Centrele de asistență pentru dezvoltare personală și unitățile
de servicii specializate acoperă unitățile de servicii existente în sistem. Legea prevede ca centrele de resurse
și școlile auxiliare să fie transformate în centre regionale pentru sprijinirea procesului de educație incluzivă,
iar școlile auxiliare să fie transformate în centre pentru sprijin educațional special.
Un pas important este tranziția centrelor pentru sprijinirea dezvoltării personale către municipalități, conectarea activității
acestora cu strategia regională și municipală pentru serviciile comunitare și integrarea acestora cu celelalte domenii
precum sănătatea și socialul.
3.2 ITALIA
3.2.1 Legislatia nationala si locala cu privire la incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
Numărul tot mai mare de străini in cadrul școlii a asigurat că legea răspunde și disciplină acest fenomen într-o manieră
adecvată. Protecția dreptului de acces la școala minorilor străini din Italia este reglementată de legislație specifică:
- Legea imigrației (L.40 / 1998);
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Textul consolidat al dispozițiilor privind reglementarea imigrației și a normelor privind starea străinului
(Decretul legislativ 286/1998);
- Decret privind autonomia școlară (D. Pr. 275/1999);
- „Linii directoare pentru primirea și integrarea studenților străini” (Circulara Ministerială 24/2006)
- Instrumente de intervenție pentru elevii cu nevoi educaționale speciale (Directiva ministerială decembrie
2012) și circulația ministerială ulterioară „Indicații operative pentru studenții cu” (n.8 / 2013), care revizuiesc
orientările din 2006.
Din punct de vedere operativ, documentele cheie sunt cele două cercuri ministeriale (2006 și 2014), deoarece
reglementează în practică strategiile de includere și integrare a străinilor la școală.
Ghidurile propun o lectură a prezenței copiilor și adolescenților străini în termeni de incluziune, care depășește simpla
integrare a străinilor, cu sau fără cetățenie italiană.
Principalele concepte ale Circularei 2013 sunt două: extensie și personalizare. Conceptul de extensie se referă la atenția
care se extinde SEN în totalitatea acestora, incluzând, de asemenea, dizabilități specifice de învățare și dezavantaj social,
cultural și lingvistic pentru studenții străini, pe lângă dizabilitățile certificate. Abordarea este preluarea globală și incluzivă
a tuturor elevilor, ceea ce implică definirea și identificarea corectă a SEN în totalitatea lor.
Celălalt concept cheie al Circularului 2013 este cel al personalizării, referindu-se la necesitatea planificării unei căi
personalizate, pentru atingerea obiectivelor de învățare, care ține cont de diferențele individuale, îmbunătățește potențialul
și diversifică obiectivele de formare.
Recepția străinilor la școală este planificată cu un document special, numit „protocol de primire”, discutat și aprobat de
Consiliul școlar și inclus în Planul de ofertă educațională al fiecărei instituții de învățământ, care rezumă strategiile puse
în practică de școală pentru integrarea și includerea străinilor atât în ceea ce privește înțelegerea și utilizarea limbii italiene,
cât și din punct de vedere al relației.
Instrumentul preferat pentru a personaliza oferta de formare este Planul de învățare personalizat (PLP) care indică
strategiile și practicile care trebuie implementate, planificarea educațională, stabilirea activităților în clasă, parametrii de
evaluare a învățării și criteriile minime așteptată pentru studenți.
De asemenea, în perspectiva personalizării, pornind de la Legea 170/2010 (Decretul ministerial 5669/2011), obligația
instituțiilor de învățământ (reafirmată ulterior în Directiva din 2012 și Circulara din 2013) de a garanta „introducerea
instrumentelor compensatorii, inclusiv mijloace alternative a învățării și a tehnologiei informației, precum și măsuri de
dispense a anumitor servicii care nu sunt esențiale pentru calitatea conceptelor care trebuie învățate ”(articolul 5, litera
b).
La nivel de institut, sunt furnizate alte două instrumente pentru punerea în aplicare a orientărilor menționate anterior
pentru o educație incluzivă, care sunt Planul anual de incluziune (PAI) și Grupul de lucru pentru incluziune (GLI). PAI
este un instrument de auto-reflectare a școlilor cu privire la gradul lor de incluziune și ar trebui să fie considerat ca o
aprofundare specifică a POF care trebuie elaborată la sfârșitul fiecărui an școlar cu sprijinul GLI (prezidat de Director)
care „va continua să analizeze problemele critice și punctele forte ale intervențiilor de incluziune implementate în anul și
va formula o ipoteză globală de utilizare funcțională a resurselor specifice, atât instituționale, cât și neinstituționale, pentru
a crește nivelul de incluziune generală a școala în anul următor „.
În sfârșit, pentru a sprijini acțiunile incluzive ale școlii pe teritoriu, se vor înființa Centrele teritoriale de sprijin (TSC) și
Centrele teritoriale de incluziune (TCI).
-

3.2.2 Politici nationale, locale si programe penru incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
De câteva decenii, școala italiană a lansat o cale educativă care vizează includerea tuturor formelor de diversitate pe care
le pot aduce elevii. Modelul incluziv, pus în practică de școala italiană și guvernat de legislația de referință, se bazează
pe trei axe constitutive:
- universalism, care se referă la dreptul fiecărui copil de a primi o educație adecvată și datoria statului de a
garanta șanse egale de acces, succes și îndrumare;
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-

principiul școlii comune, care se realizează prin implementarea unor clase care acceptă diferitele forme de
diversitate (diferențe de gen, persoane cu dizabilități, eterogenitate de origine socială și culturală);
principiul centralității persoanei în raport cu cealaltă, pe baza căreia este sporită unicitatea și specificul
individului în realizarea proiectelor educaționale, minimizând tendința de asimilare.

Toate aceste acțiuni arată că școala italiană a optat pentru integrarea și includerea deplină a copiilor migranți la școală
chiar de la început și, în același timp, evidențiază o creștere constantă a atenției la pluralitatea nevoilor școlii și pentru
educația interculturală ca dimensiune transversală, comună pentru toți subiecții și toți profesorii.
3.3 POLONIA
Legea din Polonia favorizează în prezent studenții cu dizabilități și SEN. Părinții au dreptul să aleagă între multe forme
de educație și facilități care, în opinia lor și în conformitate cu sugestiile unui centru de asistență psihologică și
educațională, le vor oferi copilului lor cele mai bune oportunități de dezvoltare. Copiii străinilor au obligația de a participa
la activități școlare normale, indiferent de cunoștințele lor la nivel de limba poloneză, iar orele de limbi suplimentare sunt
organizate după lecții. Predarea suplimentară a limbii poloneze este reglementată de art. 94a alineatele 4, 4b și 5 din Legea
privind sistemul de învățământ și ordonanța ministrului educației naționale din 1 aprilie 2010.
În ultimii ani, au fost publicate din ce în ce mai multe publicații în limba maternă a imigranților. Scopul lor este de a
informa despre sistemul școlar dintr-o țară dată: regulile de admitere a copiilor la școală, funcționarea școlii la diferite
niveluri de educație, drepturile și îndatoririle elevilor, profesorilor și părinților. Datorită unor astfel de publicații, străinii
pot afla despre oportunitățile educaționale și restricțiile din țara gazdă, cum să-și înscrie copiii la școală și cum să-și
monitorizeze dezvoltarea educațională.
3.3.1 Legislatia nationala si locala cu privire la incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
Integrarea copiilor și adolescenților cu nevoi educaționale speciale în școala obișnuită câștigă importanță în Polonia. Cele
mai multe regiuni (precum Silezia) și, de asemenea, frecvent comunități, au conceput concepte, regulamente și orientări
și oferă acum dispoziții corespunzătoare. Includerea copiilor cu nevoi educaționale speciale în educația mainstream din
Polonia este o problemă foarte complexă, care se concentrează în specialiști din mai multe domenii, cum ar fi psihologia,
pedagogia, sociologia, medicina, munca socială din ultimii ani.
Includerea procesului nu este deloc una ușoară, deoarece nu toți copiii și adolescenții dintr-o clasă sunt dispuși să
recunoască și să accepte diferența ca normalitate. În plus, succesul includerii copiilor cu nevoi educaționale speciale
depinde și de modul în care aceștia sunt acceptați de comunitatea mai mare în care trăiesc, care include pe lângă colegi
de clasă, membri ai familiei și profesori.
Metodele de organizare a predării și a copiilor și a tineretului (Ministerul Educației, Polonia, 2003) recomandă abordări
segregate: „Predarea studenților individuali se oferă pe baza locului în care se află copilul, în special, în casa familiei, în
centrul de educație specială. și în centrele de îngrijire pentru copii. ”
Includerea sa dezvoltat în Polonia după cum urmează:
• Serviciile de bunăstare a elevilor sunt incluse în curriculum, iar municipalitățile și școlile sunt obligate
să includă serviciile pe care le oferă în curriculum.
• Dezvoltarea incluziunii și a producerii de modele privind planificarea, organizarea și implementarea
educației incluzive cu necesități speciale la nivel de municipalitate, școală și elevi, în cooperare cu
diferite grupuri de interese.
• Statisticile privind furnizarea, resursele și costurile educației pentru nevoi speciale vor fi luate pentru a
obține o viziune continuă asupra stării educației cu nevoi speciale la nivel național, precum și pentru a
obține date comparative cu privire la efectele diferențelor regionale și municipale.
• Există mai multe proiecte pentru prevenirea excluderii elevilor prin dezvoltarea de modele de învățare
productivă și modele de învățat.
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3.3.2 Politici nationale, locale si programe penru incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
Succesul creării educației incluzive ca cheie pentru crearea unor societăți incluzive depinde de acordul tuturor partenerilor
relevanți asupra unei viziuni comune susținute de o serie de pași specifici care trebuie făcuți pentru a pune în practică
această viziune. Mișcarea către incluziune este una treptată, care ar trebui să se bazeze pe principii clar articulate care
abordează dezvoltarea la nivelul întregului sistem și abordări multisectoriale care implică toate nivelurile societății.
Barierele pentru incluziune pot fi reduse prin colaborarea activă între factorii de decizie, personalul educației și alte părți
interesate, inclusiv implicarea activă a membrilor comunității locale, precum lideri politici și religioși, oficiali de educație
locali și mass-media.
Activitățile care vizează integrarea și activarea socială, desfășurate de centrele de asistență socială din diferite comunități,
orașe și regiuni din Polonia (precum Silezia) constituie o multitudine de expertize și bune practici, care ar putea fi mai
bine răspândite. Ele se extind dincolo de cadrul legislativ care definește sarcinile asistenței sociale și sunt adesea realizate
în colaborare cu și cu sprijinul organizațiilor ONG. Thoseactivities includ:
•

Programul Centrului Local de Activitate creat de Centrul Municipal de Asistență Socială din orașul
Katowice,

• Programul voluntar realizat de Centrul Municipal de Asistență Socială din oraș - Bytom.
SEN și includerea este puternic influențată de „Politici educaționale pentru incluziune”. Toate tipurile de școli oferă
elevilor cu dizabilități sprijin psihologic și pedagogic, o organizare specifică a educației și metode de lucru adecvate,
diverse forme de stimulare, reabilitare și terapie adaptate nevoilor lor de dezvoltare. Oferirea unui sprijin adecvat pentru
un student cu handicap este o obligație a directorului școlii și a autorității.
Încurajarea diversității lingvistice - respectând limba maternă - la toate nivelurile de educație; Încorporarea, după caz, a
pedagogiilor tradiționale în procesul de învățământ, în vederea păstrării și utilizării depline a metodelor de comunicare și
transmitere a cunoștințelor adecvate din punct de vedere cultural. Educația nonformală reprezintă un contact educațional
mai flexibil decât educația tradițională. Atât învățarea formală, cât și cea nonformală trebuie să fie corelate cu indivizii
potriviți. Pentru o incluziune de succes și pe termen lung, fiecăruia trebuie să li se ofere posibilitatea de învățare pe tot
parcursul vieții pe baza propriilor abilități.
3.4 ROMANIA
3.4.1 Legislatia nationala si locala cu privire la incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
Principala legislație națională se referă la Legea educației naționale Nr 1 / 2011:
• „ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de asistență educațională pentru copii, elevi și
tineri cu nevoi educaționale speciale integrate în învățământul de masă Conform Hotărârii Guvernului nr. 536/2011
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 51 alin. (1) din Legea
educației naționale nr. 1/2011,“
• ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ
preuniversitar În conformitate cu art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și
completările ulterioare.
Strategia națională privind educația persoanelor cu nevoi educaționale speciale în contextul educației incluzive
Strategia națională evidențiază modalitățile de asigurare a dreptului la educație, acces și participare școlară a persoanelor
cu SEN pe baze egale cu alți elevi și studenți, pe baza principiilor fundamentale consacrate în Constituția României,
legislația europeană și română, de exemplu:
- Dreptul de acces gratuit la educația obligatorie pentru toate și pentru orice persoană de vârstă școlară - incluziune școlară
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și nediscriminare;
- Dreptul la educație de calitate pentru toți elevii (participare școlară eficientă și eficientă);
- Egalitatea de șanse (acces egal și participare școlară);
- Dreptul la o educație diferențiată bazată pe pluralismul educațional.
Contextul național
Educația incluzivă se bazează pe o serie de acte normative și documente din legislația națională, precum:
- Constituția României, articolul 32 - Dreptul la educație
- Legea educației nr. 84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare HG nr. 1217/2006 privind instituirea
unui mecanism național de promovare a incluziunii sociale în România, pe baza căruia a fost înființată o unitate de
incluziune socială și coordonarea acestora este realizată de Comisia Națională de Incluziune Socială.
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor se referă, de asemenea, la nediscriminare,
precum și la dreptul la educație, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind
măsurile de îmbunătățire a învățării, formării, compensării, recuperării și protecției speciale a copiilor / elevilor / tinerilor
cu nevoi educaționale speciale în cadrul sistemului de învățământ special și special integrat reglementează sistemul de
învățământ pentru copiii cu nevoi educaționale speciale în școlile speciale iar în școlile de masă. Acest act normativ
introduce structura instituțională numită Centrul de resurse și asistență educațională, care oferă șanse sporite de unificare
și coordonare a serviciilor educaționale oferite tuturor copiilor.
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, republicată. are multe
elemente inedite despre educația și educația pentru persoanele cu dizabilități.
Integrarea școlară a copiilor cu SEN se realizează prin unități de învățământ special, de grupuri și clase speciale integrate
în școli publice și individuale din curricula preșcolară și școlară, inclusiv în unitățile cu predare în limbile minorităților
naționale. Copiii cu deficiențe mai profunde, severe și / sau asociate sunt de obicei înscriși în școli speciale. Copiii cu
deficiențe de vedere, dificultăți de învățare și tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de comportament sunt
de obicei integrați în școlile obișnuite și beneficiază de servicii de asistență educațională (asistență psihopedagogică). În
școlile speciale, copiii cu dizabilități beneficiază de un curriculum în funcție de gradul și tipul lor de deficiență, ei pot
urma programa școlii, programa școlii adaptate sau programa școlii speciale. Durata școlarizării diferă, de asemenea,
după aceleași criterii.
Chiar dacă, în contextul legii și strategiilor, tendința care trebuie remarcată este orientarea către includerea în școlarizarea
în masă, practica este departe de aceasta. Există mai multe motive pentru ca sistemul să se deplaseze mai lent decât se
presupune, în ceea ce privește incluziunea educațională:
1.
Rezistența profesorilor din școlile speciale - sunt preocupați să își păstreze locul de muncă. Includerea
mai multor persoane ar duce la creșterea numărului de persoane și, în cele din urmă, aproape niciun
elev care să învețe în școli speciale. Se tem că ar putea să-și piardă locurile de muncă, continuând astfel
să argumenteze necesitatea școlilor speciale.
2.
Rezistența profesorilor din școlile de masă - cei mai mulți dintre ei nu au nicio pregătire în relația cu
copiii cu nevoi educaționale speciale. Se tem că nu vor putea gestiona orele, în cazul în care elevii cu
nevoi educaționale speciale se vor alătura. Astfel, ei preferă să nu susțină integrarea.
3.
Rezistența părinților copiilor fără nevoi educaționale speciale - se tem că includerea ar fi în detrimentul
propriilor copii. Astfel, ei resping copiii cu nevoi educaționale speciale (în special copiii cu dizabilități
sau probleme de comportament). Ei au un discurs de ură față de copiii cu dizabilități care, din păcate,
sunt transferați către propriii lor copii. Acest ciclu de ură este alimentat de lipsa abilităților de gestionare
a conflictelor a profesorilor și de competența lor scăzută în integrarea copiilor cu nevoi educaționale
speciale.
4.
Familiile de tineri / copii defavorizați (în special dezavantajele economice) - obțin certificate de nevoi
speciale pentru copiii lor, deoarece, astfel, îi pot trimite pe copii în școli speciale. Pensiunea și cazarea
pentru elevii din școlile speciale care provin din alte orașe / sate sunt oferite gratuit. Astfel, familiile
sărace folosesc sistemul pentru a avea mai multă stabilitate financiară. Aceasta este în mod clar o
strategie dăunătoare pentru un copil cu dezvoltare normală, deoarece are un impact negativ asupra

25

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

RO

stimei de sine, a abilităților și poate duce la probleme psihologice precum depresia și anxietatea,
împreună cu integrarea socială redusă.
Ciclul prezentat mai sus este puternic și este obligat să rămână pe loc până când toți actorii sunt abordați simultan.
Legislație locală: Strategie pentru dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul Timișoara 2017 -2022
Obiectivul general X: Diversificarea serviciilor bazate pe comunitate pentru persoanele cu dizabilități și acordarea de
asistență familială în scopul păstrării persoanelor cu dizabilități în comunitate.
3.4.2 Politici nationale, locale si programe penru incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
Politici educationale pentru tinerii cu risc și cu dizabilități / nevoi educaționale speciale
Dezvoltarea practicilor incluzive - atunci când planifică lecții, toți elevii sunt luați în considerare. Lecțiile dezvoltă
înțelegerea și simțul respectului pentru diferențe.
Servicii de sprijin pentru copiii cu nevoi educaționale speciale integrate în școlile obișnuite
Pentru copiii cu dificultăți de limbaj și învățare, există „centre logopedice interdisciplinare” cu specialiști care dezvoltă
terapii specifice pentru corectarea tulburărilor de limbaj și depășirea dificultăților de învățare. Pentru copiii cu tulburări
de comportament și dificultăți de adaptare există „centre de asistență psihopedagogică” care au consilieri psihopedagogi
care oferă servicii atât copiilor cu risc și criză, cât și familiilor lor. Pentru copiii cu deficiențe diagnosticate în comisiile
de protecție a copilului, există servicii de asistență educațională oferite de cadrele didactice de asistență / profesioniști.
De asemenea, împreună cu profesorul din clasă, profesorul de sprijin / profesionist specifică aranjamente de lucru pentru
capitole specifice, teme, lecții și sensibilizându-i cu privire la necesitatea recapitulărilor. De asemenea, el propune
modalități de a lucra la anumite secvențe de învățare în care copiii au dificultăți și de a efectua unele intervenții de
reabilitare care vizează învățarea curriculară într-un alt context decât clasa (centru de resurse, cabinet logopedic etc.)
Aceste activități de intervenție educativă reabilitativă se desfășoară fie individual, fie cu grupul de copii, propunând treptat
secvențe de învățare, sarcini pe care inițial le pot îndeplini cu succes pentru a trezi interesul pentru învățare și pentru a
dezvolta un sentiment de încredere în sine.
SEN este mai des considerat în raport cu dizabilitatea sau face parte din sistemul de protecție socială. În prezent, în
România nu există reglementări privind incluziunea educațională a copiilor / tinerilor imigranți sau refugiați. În teorie,
pot obține un certificat special din cauza barierelor lingvistice, dar din cauza numărului redus de persoane aflate în această
situație, nu există nicio dovadă dacă li se acordă sau nu aceste certificate. În România, minorităților li se oferă și
posibilitatea de a studia în propria limbă.
Lipsa legislației în contextul integrării educaționale a imigranților / refugiaților nu este, în niciun caz, neașteptată.
Începând cu 2018, România va primi 40 de refugiați sirieni, iar în 2019 alți 69, un număr atât de scăzut face ca țara să
adopte noi reglementări mai puțin urgent, unele legi sunt însă propuse. Problema mai mare din țară este de fapt emigrarea,
nu imigrația.
3.5 SPANIA
Cadrul legislativ spaniol:
- Ley Orgánica de Ordenación Generală a Sistemului Educativ .Consultadoel 26 octombrie 2017
- Legea 13/1982, [3] din 7 aprilie, privind integrarea socială a persoanelor cu handicap. Titlul VI, secțiunea III,
articole de la 23 la 31.
- Decretul regal 334/1985, [5] din 6 martie, privind ordonarea EE
- Legea organică 8/1985, din 3 iulie (L.O.D.E.), care reglementează dreptul la educație al tuturor spaniolilor.
- Ordinul din 30 ianuarie 1986, de stabilire a proporțiilor personalului / studenților din centre cu studenți din SUA
- Decretul Regal 969/1986, din 11 aprilie, care este creat Centrul Național de Resurse al SUA
- Ordinul din 18 septembrie 1990 de stabilire a proporțiilor profesioniștilor / studenților în atenția educațională a
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-

-

-

-

-

elevilor cu nevoi speciale.
Legea organică 1/1990, din 3 octombrie, a Ordinării generale a sistemului educațional (L.O.G.S.E.). [2] Titlul
preliminar, articolul 3, paragraful 5 spune: "Lecțiile învățate în secțiunile anterioare sunt să se adapteze
caracteristicilor elevilor cu nevoi speciale".
Primul titlu, capitolul V, din EE: articolele 36 și 37. Legea 20/1991, din 25 noiembrie, privind promovarea
accesibilității și suprimarea barierelor arhitecturale. Completată și îmbunătățită cu Legea 5/1995, din 30 mai,
privind limitele domeniului imobiliar pentru eliminarea barierelor arhitecturale pentru persoanele cu dizabilități.
Decretul regal 696/1995, din 28 aprilie, privind hirotonirea învățământului elevilor cu SEN.
Ordinul din 10 iulie 1995, care reglementează adaptarea curriculumului de educație fizică pentru studenții cu
SEN în Bacalaureatul unificat și polivalent, în formarea profesională din clasa I și a II-a și în învățământul
secundar.
Legea organică 9/1995, din 20 noiembrie, privind participarea, evaluarea și guvernarea profesorilor din centre
(L.O.P.E.G.). A DOUA DISPOZIȚIE SUPLIMENTARĂ. Școlarizarea elevilor cu SEN.
Ordinul din 14 februarie 1996 privind evaluarea studenților cu SEN care studiază învățământul general stabilit
în Legea organică 1/1990, din 3 octombrie, a Regulamentului general al sistemului educațional.
Ordinul din 14 februarie 1996, care reglementează procedura de efectuare a evaluării psihopedagogice și a
raportului de participare la școală și stabilește criteriile pentru școlarizarea elevilor cu SEN.
Ordinul din 24 aprilie 1996, pe durata perioadei de școlarizare obligatorie a elevilor cu SEN, asociat cu condiții
personale de înzestrare intelectuală.
Rezoluția din 25 aprilie 1996 privind pregătirea proiectului curricular în centrele EE
Rezoluția din 29 aprilie 1996 a Secretariatului de Stat al Învățământului, prin care procedura de urmat pentru a
ghida răspunsul educațional către studenții cu SEN asociate cu condiții personale de supradotare intelectuală.
Rezoluția din 20 martie 1997 a Secretariatului Educației și Formării Profesionale, prin care sunt determinate
termenele de depunere și rezolvare a dosarelor studenților cu SEN asociate cu condiții personale de înzestrare
intelectuală.
Decretul regal 2021/1997, din 26 decembrie, prin care organizarea și funcțiile Consiliului Regal de Prevenire și
Atenție la Persoanele cu Handicap. (Validuntil 6 septembrie 2001).
Ordinul din 29 mai 1998 prin care se convoacă subvenții EE pentru anul universitar 1998-1999.
Ordinul din 22 martie 1999, care reglementează programele de instruire pentru tranziția la viața adulților
destinate elevilor cu școlarizare SEN în centrele SUA.
Rezoluția din 20 mai 1999 prin care se propune un model de programe de instruire pentru tranziția la viața
adulților, destinate studenților cu școli SEN în centrele americane.
Rezoluția din 29 iunie 1999 a Secretariatului General pentru Educație și Formare Profesională, prin care se
stabilesc modelele de certificate pentru studenții care își termină școlarizarea în programele de pregătire pentru
trecerea la viața adultă (B.O.E. 8-7-99).

3.5. 1 Legislatia nationala si locala cu privire la incluziunea copiilor si tinerilor cu CES
Sistemul educațional va avea resursele necesare pentru ca studenții cu SEN, temporari sau permanenți, să poată atinge,
în cadrul aceluiași sistem, obiectivele stabilite cu caracter general pentru toți studenții.
Legea organică 1/1990, din 3 octombrie, privind reglementarea generală a sistemului de învățământ. Cap. V. Din SUA
art. 36.1.
Decretul regal din 28 aprilie 1995 privind educația specială notează, de asemenea, că profesorii care participă la studenții
cu nevoi speciale, vor avea consilierea și sprijinul echipelor de orientare educațională și psihopedagogică: echipe de
îngrijire timpurie, echipe generale, pentru a oferi sfaturi și asistență tehnică pedagogică pentru centrele de învățământ
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primar și de educație primară și pentru centrele de învățământ echipamente speciale și specifice, pentru a oferi sprijin
celor anterioare și departamentelor de îndrumare ale Institutelor de învățământ secundar în care sunt înscriși studenții cu
SEN și, în colaborare cu aceștia , studenților specifici care precizează. Domeniul său de acțiune este, de asemenea,
provincial (va încuraja recunoașterea și studiul limbii de semne și utilizarea acesteia în școli, pentru care elevii școlii cu
specialități care au nevoie de asociații cu deficiențe de auz grave sau profunde).
O mențiune specială trebuie făcută din ceea ce a fost instituit de Ministerul Educației atunci când a promulgat în iulie
1995, un ordin de aplicare în centrele de bacalaureat, formarea profesională și învățământul secundar în zona dvs. de
conducere, cu privire la programa de educație fizică a diferitelor BUP cursuri, FP în clasa I și a II-a și Școala Gimnazială,
unde vor fi adaptate pentru studenții cu cerințe educaționale speciale asociate cu dizabilități motorii sau senzoriale,
temporare sau permanente, următoarele:
- Renunțarea la acest subiect va fi limitată la studenții cu vârsta mai mare de 25 de ani sau că aceștia împlinesc
această vârstă în perioada pentru formalizarea înscrierii.
- Cererile de adaptări vor fi făcute la adresa Centrului de către studenți sau, dacă sunt minori, de către părinții sau
reprezentanții lor legali și vor fi însoțite de certificatele medicale corespunzătoare.
- Departamentul de Educație Fizică va fi de acord cu privire la adaptările corespunzătoare având în vedere
certificatele, precum și rezultatul evaluării și avizul emis de departamentul de orientare al centrului sau echipa
de orientare educațională și psihopedagogică care corespund.
- Evaluarea învățării studenților cu nevoi speciale la care se referă prezentul ordin se va face în funcție de
obiectivele și conținuturile propuse pentru aceștia în adaptarea curriculară corespunzătoare.
- Următoarele drepturi de bază sunt recunoscute studentului: a primi sprijinul și sprijinul necesar pentru a
compensa deficiențele și dezavantajele personale, familiale, economice, sociale și culturale, în special în cazul
prezentării SEN, care împiedică sau împiedică accesul și permanență în sistemul educațional.
Legea organică a calității educației. II. Drepturile și îndatoririle părinților și elevilor. Art.2.2.f.
Sistemul de învățământ va avea resursele necesare pentru ca studenții cu SEN, temporari sau permanenți, să poată atinge
obiectivele stabilite în general pentru toți studenții.
Legea organică a calității educației. Cap. VII. Secțiunea 4 a studenților cu SEN. Artă. 44.2.
Resurse materiale și eliminarea barierelor arhitecturale
Diferitele organisme autonome și universități din teritoriul spaniol alocă resurse economice în fiecare an pentru furnizarea
de materiale și echipamente (didactică, mobilier adaptat, ajutoare tehnice etc.), îmbunătățiri în centre, precum și
eliminarea barierelor arhitecturale în centrele școlare.
Procedurile de solicitare a acestor resurse sunt stabilite prin criteriile:
- Centrele de învățământ vor face solicitarea către diferitele organizații educaționale care corespund comunității
lor autonome în legătură cu lucrări minore, echipamente și îmbunătățiri în centre, destinate atenției elevilor cu
SEN.
- În cazul tehnologiilor de asistență pentru comunicare, locomoție sau mobilier adaptat, solicitarea trebuie să fie
însoțită de raportul echipei de îndrumare specifice educaționale și psihopedagogice, în cazul necesitării unor
lucrări majore destinate eliminării barierelor arhitecturale, centrele trebuie să depune o cerere către Direcția
Generală Centre, Planificare Educațională și Inspecție corespunzătoare Comunității Autonome.
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CAPITOLUL 4: METODOLOGII INCLUZIVE
4.1 BULGARIA
Copiilor și tinerilor din sistemul de învățământ preșcolar și școlar li se oferă sprijin general și suplimentar pentru
dezvoltarea personală. Sprijinul pentru dezvoltare personală oferă un mediu fizic, psihologic și social adecvat pentru
dezvoltarea abilităților și abilităților copiilor și studenților. Sprijinul pentru dezvoltare personală este oferit în
conformitate cu nevoile educaționale individuale ale fiecărui copil și fiecare elev. Se oferă asistență generală și
suplimentară pentru dezvoltarea personală acolo unde copiii sau studenții se află în grădinițe, școli și centre de sprijin
pentru dezvoltare personală.
În școli
Copiii din grădiniță și studenți beneficiază de sprijin general și suplimentar pentru dezvoltarea personală.
Sprijinul general unește tipurile de mediu educațional existente în țara noastră - instituții de învățământ, centre de sprijin
pentru dezvoltare personală, centre de asistență educațională specială, centre regionale pentru sprijinirea educației
incluzive, pensiuni, observatorii și altele, a căror funcție este de a sprijini internul structură pentru dezvoltarea de abordări
diferențiate pentru a răspunde diversității nevoilor educaționale. Sprijinul general este în primul rând responsabil pentru
necesitatea prevenirii și recunoașterii în timp util a dificultăților de învățare la copii și studenți și nevoia de a recunoaște
darurile copiilor.
Suportul suplimentar pentru dezvoltarea personală a copiilor și elevilor este oferit pe baza unei evaluări a nevoilor lor
individuale. Evaluarea este realizată de o echipă de susținere a dezvoltării personale a unui copil sau elev aprobată prin
ordin al școlii de copii sau școlii pentru un anumit copil sau elev, cuprinzând un psiholog și / sau un consilier pedagogic
și un logoped în grădiniță sau școală, profesori în cadrul grup în cadrul grădiniței / profesorului clasei și a profesorilor
care predă elevul la școală. Evaluează factorii de risc și siguranță în situația copilului sau a elevului și a mediului său.
Echipa de sprijin pentru dezvoltarea personală la grădiniță sau școală este creată printr-un ordin al directorului pentru un
copil sau elev specific - cu nevoi educaționale speciale, cu risc, cu cadouri proeminente, cu boli cronice, pentru fiecare
an școlar. Echipa este formată dintr-un psiholog și / sau consilier pedagogic, precum și un logoped. Echipa poate fi un
profesor de resurse / pedagog special, precum și alți specialiști în funcție de nevoile individuale ale copilului sau elevului.
Echipa poate include reprezentanți ai organismelor de protecție a copiilor și autorități pentru delincvența juvenilă. Echipa
este ghidată de șeful echipei definit prin ordinul directorului. Părintele sau, după caz, un reprezentant al centrului regional
relevant pentru susținerea procesului de educație incluzivă și / sau a centrului pentru susținerea dezvoltării personale este
implicat în activitatea echipei copilului sau a elevului. Pentru activitățile specifice ale planului de sprijin, specialiștii
externi pot fi atrași de grădiniță sau școală.
În centrele de agrement
Centrele pentru sprijin educațional special funcționează în comun cu și interacționează cu instituțiile de învățământ din
sistemul de învățământ preșcolar și școlar, cu instituții specializate pentru copii, cu servicii sociale în comunitate, cu
instituții de sănătate și servicii de sănătate-sociale integrate și cu părinţi.
Centrul pentru Sprijin Educațional Special prevede: 1. Diagnosticul, reabilitarea, corectarea și tratamentul copiilor și
elevilor pentru care evaluarea centrului regional pentru sprijinirea procesului de educație incluzivă a stabilit că în funcție
de nevoile lor educaționale pot fi instruiți într-un centru pentru sprijin educațional special; 2. sprijin pedagogic și
psihologic; 3. implementarea programelor de sprijin și formare pentru familiile copiilor și studenților; 4. educarea copiilor
și studenților în vârstă preșcolară și școlară obligatorie și formare profesională pentru dobândirea primului grad de
calificare profesională și / sau pentru dobândirea calificării pentru o parte din profesie.
În familii
Seminarii cu părinții - aceasta este cea mai populară formă de grup și de muncă. Pot fi organizate de școli speciale,
universități. În funcție de tipul seminariilor, acestea sunt diferențiate ca: pe termen scurt (1-2 zile) și pe termen lung (de
la 1-2 luni la cele permanente - 1 zi pe săptămână pentru a participa la colecții).
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Grupuri de sprijin - acest formular poate fi implementat de școala specială (pentru copiii surzi sau cu deficiențe de
vedere), servicii extrașcolare pentru educație incluzivă și intervenție timpurie, de către universitățile de învățare a
profesorilor. Acest formular de grup pentru parenting necesită un specialist foarte pregătit.
Weekend-uri cu părinții - această formă poate fi realizată în diferite locuri pentru relaxare.
Atelier – formatul este conceput pentru frații copilului - frați, surori. Frații și surorile de peste 4 ani pot participa. Cea
mai bună școală pentru organizarea activității este școala specială. Este deosebit de importantă cunoașterea atitudinii
fraților și surorilor față de copilul cu nevoi speciale.
Vizite acasă - o formă extrem de comună de muncă și sprijin pentru familiile copiilor cu nevoi speciale.
Diseminarea literaturii speciale - manuale, broșuri și pliante pentru părinți trebuie să fie scrise într-un limbaj accesibil,
fără detalii inutile și să conțină ilustrații adecvate.
4.2 ITALIA
Scopul principal al căilor de incluziune în contexte educaționale este respectarea nevoilor specifice ale tuturor cursanților,
planificarea și organizarea mediilor și activităților de învățare, astfel încât să garanteze indivizilor să participe activ și
independent. Didactica incluzivă este, așadar, un mod echitabil și conștient de predare, pentru care educatorii sunt
responsabili (atât în contexte formale, cât și nonformale) și se adresează tuturor cursanților, nu numai celor cu nevoi
educaționale speciale.
Educatorii trebuie să fie capabili să-și planifice și să-și refuze disciplina într-un mod incluziv, adoptând o învățătură
creativă, adaptativă, flexibilă, care să țină seama pe cât posibil de condițiile reale pe care le prezintă contextul de referință.
În acest scop, rigiditatea metodologică trebuie depășită și trebuie subliniată dimensiunea dialogului într-o cheie afectivrelațională. Aceasta este singura modalitate de a înțelege nevoile tuturor și de a propune grupului soluții eficiente și
funcționale.
Învățare incluzivă trebuie acordată atenție la 4 elemente:
- problema specifică;
- răspunsul personal al subiectului la această problemă;
- contextul care poate deveni o parte a problemei sau poate contribui la soluționare
- intervenții, nu numai pe subiect, ci mai ales pe întregul sistem și nevoile specifice ale acestuia.
Există o gamă largă de abordări metodologice pe care cercetarea și aplicarea în domeniu s-au dovedit a fi cele mai eficiente
pentru o educație incluzivă. Mai jos sunt câteva dintre următoarele:
- învățare cooperativă: dezvoltă forme de cooperare și respect reciproc între elevi și transmite cunoștințe / abilități
/ competențe. Este esențial ca fiecare student să-și pună la dispoziția tuturor cunoștințele și abilitățile sale și să
învețe să le împărtășească cu ceilalți ca o modalitate de a facilita socializarea.
- îndrumare: bazată pe învățarea de la egal la egal și pe muncă în perechi;
- predarea de laborator: favorizează centralitatea copilului / băiatului conform unei logici constructiviste care
consideră elevul în centrul procesului, un protagonist activ al construcției propriilor sale cunoștințe. Acest tip de
învățătură realizează sinteza dintre a cunoaște și a face, stimulând productivitatea creativă prin care se poate
învăța activ și avantajos acele abilități cu care să-și construiască cunoștințele într-un mod critic și autonom.
- lucrare structurată și secvențială: propune activități cu un model fix și de la un nivel complex la un nivel complex
pentru a încuraja și a facilita performanța, memorarea și ordinea în expunerea conținutului;
- didactică multisenzorială: utilizarea constantă și simultană a mai multor canale perceptive (vizuale, auditive,
tactile, kinestezice).
4.3 POLONIA
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Metodologiile incluzive se concentrează pe copiii imigranți și refugiați, tineri și familii. Familiile de imigranți și refugiați
sunt o importantă a familiilor din Polonia, dar întâmpină provocări distincte. Scopul este de a spori înțelegerea
provocărilor lor și a susținerilor de care au nevoie pentru a-și îmbunătăți integrarea în societate.
Există o presiune copleșitoare asupra copiilor și tinerilor pentru a se integra rapid în noua cultură. În plus, adolescenții se
află sub presiune de la egal la egalitate în timp ce încearcă să-și negocieze identitatea între două culturi. „Mulți tineri se
simt rupți între dorința lor de a se„ potrivi ”cu semenii lor și dorința de a răspunde așteptărilor părinților lor”.
Adolescența, o perioadă deosebit de dificilă pentru toți copiii, este deosebit de dificilă pentru copiii imigranți, deoarece
încearcă să forțeze o identitate într-un „context care poate fi rațional și cultural disonant.
Educatorii, antropologii și sociologii au dezvoltat două tipuri de ipoteze pentru a aborda modelele diferite de realizare în
rândul populațiilor de copii imigranți.
Educația nonformală are capacitatea de a vedea persoana în ansamblul său, ținând cont și de a satisface nevoile
individuale. Participarea creează condiții de includere. Una dintre valorile de bază ale educației non-formale este că
trebuie să aveți perspectiva cetățenilor asupra educației pentru a fi inclus în societate. Nu este un transfer unilateral de
cunoștințe și abilități, ci mai mult de o adevărată întâlnire de egali în care întâlnirea adoptă o perspectivă holistică și
include subiecte precum viața culturală și socială, exercițiile fizice și sănătatea. Educația nonformală se bazează pe faptul
că incluziunea este un proces care implică participarea din partea celor care sunt noi într-o societate și a celor care aparțin
deja. Includerea cu succes se realizează cu și nu pentru nou-veniți și împreună cu populația deja stabilită.
În școli
Copiii imigranți se confruntă cu un sprijin social larg și inadecvat pentru a compensa legăturile comunitare rupte în țările
lor native și pierderea sprijinului necesar pentru bunăstarea psihologică. Deși concentrarea imediată a Conferinței de la
Salamanca a fost pusă pe educația pentru nevoi speciale, concluzia sa a fost că: „Educația pentru nevoi speciale - o
problemă de egalitate pentru țările din Nord și din Sud - nu poate avansa izolat. Aceasta trebuie să facă parte dintr-o
strategie educațională globală și, într-adevăr, din noile politici sociale și economice. Aceasta solicită o reformă majoră a
școlii obișnuite ”. Un sistem de învățământ „incluziv” poate fi creat numai dacă școlile obișnuite devin mai incluzive - cu
alte cuvinte, dacă devin mai buni la educarea tuturor copiilor din comunitățile lor.
Scopul educației incluzive este de a se asigura că toți studenții au acces la cunoștințe, abilități și informații, indiferent de
punctele lor forte sau punctele slabe din orice domeniu.
Dincolo de integrare:
- Integrarea permite studenților cu dizabilități să studieze în medii mainstream
- Incluziunea oferă studenților dreptul la o educație de înaltă calitate.
- În setările integrate, studenții trebuie să se adapteze la programa actuală și sunt expuși riscului de marginalizare
dacă nu se pot adapta.
Scopul incluziunii este de a se asigura că elevii cu nevoi speciale sunt integrați în cadrul învățământului general pe cât
posibil, cu sprijinul de care au nevoie pentru a avea succes. Strategiile de incluziune pot include coeducare, servicii
consultative, asistență paraprofesională, modificări ale curriculumului sau testării, acomodări pentru dizabilități specifice
și alte servicii. Educația se desfășoară în multe contexte, atât formale, cât și nonformale, și în cadrul familiilor și al
comunității mai largi. În consecință, educația incluzivă nu este o problemă marginală, ci este esențială pentru realizarea
unei educații de înaltă calitate pentru toți elevii și pentru dezvoltarea unor societăți mai incluzive. Educația incluzivă este
esențială pentru realizarea echității sociale și este un element constitutiv al învățării pe tot parcursul vieții.
In centre recreationale
Centrele de agrement din Polonia completează școlile și sunt deschise tot timpul anului. Centrul de agrement este destinat
să contribuie la creșterea elevilor prin susținerea și stimularea dezvoltării și învățării acestora, precum și pentru a permite
părinților să combine parentalitatea cu un loc de muncă profitabil.
Centrul de agrement trebuie, de asemenea, organizat astfel încât să permită părinților să lucreze sau să studieze.
Centrele de agrement completează școala în două moduri:
- În termeni, prin primirea elevilor în timpul zilei în care nu se află la școală și în vacanță.
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În ceea ce privește conținutul, oferind elevilor experiențe și cunoștințe parțial diferite decât ceea ce obțin în mod
normal la școală.
Centrul de agrement este deseori coordonat cu școlile. Această coordonare poate fi personală, spații și / sau activități
pedagogice. Educația într-un centru de recreere este oferită imediat ce apare că un elev are nevoie. Un loc este oferit la
un centru de agrement de către unitatea școlară sau cât mai aproape de unitatea școlară la care participă elevul. Elevii care
au nevoie de sprijin special în dezvoltarea lor din motive fizice, mentale sau din alte motive, au oferit educație într-un
centru de recreere.
Facilitățile de club speciale și personalizate oferă activități de agrement pentru persoanele cu dizabilități fizice sau psihice
sau cu alte nevoi speciale.
-

In familii
Copiii imigranți sunt adesea descriși ca fiind nevoiți să călărească două culturi fără a se identifica pe deplin cu niciun
grup. Procesul de imigrare este un eveniment puternic stresant pentru copiii și familiile imigranților.
În Polonia, sunt deseori practici de susținere a părinților și implică părinții în intervenția timpurie. Legislația din Polonia
promovează o cooperare strânsă între profesioniști și familii, ceea ce este, de asemenea, încurajat, un program național
de implementare încurajează dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie.
Părinții copiilor cu nevoi speciale raportează adesea sentimente de izolare și niveluri ridicate de stres, mai multe studii
indicând o creștere a depresiei. Stresul de a avea un copil cu SEN poate provoca funcționarea familiei prin exercitarea
unei presiuni asupra bunăstării părinților, a stării de bine a fraților și a altor rude, a relațiilor dintre soți, a sprijinirii extraconjugale și a efectelor negative asupra comportamentului parental.
Sensibilitatea și sensibilitatea părinților sunt necesare pentru copiii cu SEN pentru a dezvolta atașamente sigure, cu toate
acestea acestea pot fi compromise de stresul exercitat de unii părinți. Natura intensivă a timpului a îngrijirii cerute de
mulți copii cu SEN prezintă, de asemenea, un risc inerent de consum de părinți. Acordarea de sprijin părinților cu SEN
este, prin urmare, vitală atât pentru înflorirea copilului, cât și a familiei în ansamblu. Implicarea părinților copiilor cu
SEN este un factor esențial în promovarea școlii incluzive.
Programul promovează activ parteneriatul prin intermediul „echipei din jurul copilului”, întâlniri cu familiile, menite săi țină pe părinți în centrul luării deciziilor.
Programul național ssuchas:
- (EPUB) - Program SEN (comunicare de învățare), cea mai importantă problemă pentru integrarea deplină a
copiilor imigranți este problema învățării țării în care aceștia trăiesc și, din acest motiv, școlilor și instituțiilor li
se oferă sprijin în organizarea limbii lecții
- Nowa Era, Young Digital Planet (YDP),
- să promoveze parteneriatul de lucru cu părinții printr-un sistem de întâlniri periodice;
- Redactarea în comun a planurilor de servicii pentru familie, informații comune, instruire comună și, după caz,
sprijin regulat din partea unui profesionist principal sau a unui lucrător cheie.
Toate prevederile din Polonia au o abordare holistică a copilului și a familiei, cu o cooperare strânsă între profesioniști și
familie. Familiile sunt implicate în sugestii de acțiune și intervenție și li se oferă îndrumare și consiliere. Stabilirea
relațiilor semnificative cu familiile este un aspect esențial al activității noastre în Fundația Family Center. Când vine
vorba de familii de copii cu nevoi speciale, care pot interacționa simultan cu mai mulți profesioniști diferiți din diferite
agenții sau discipline, stabilirea relațiilor devine și mai accentuată.
Primul pas în stabilirea relațiilor semnificative cu familiile copiilor cu nevoi speciale este să-și petreacă timpul
descoperindu-și dorințele și preocupările pentru copiii lor și auzind părerile lor despre ceea ce copiii lor pot face acasă.
Menținerea acestei comunicări pe tot parcursul anului este foarte importantă.
Următoarele orientări care reflectă practica centrată pe familie:
• Recunoașterea familiei ca o constantă în viața copilului; îngrijitorii și sistemele de servicii pot veni și
pleca,
• Facilitarea colaborării între familii și profesioniști,
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Onorarea și respectarea diversității familiei în toate dimensiunile (culturale, rasiale, etnice, lingvistice,
spirituale și socioeconomice),
• Recunoașterea forțelor familiei și diferitele abordări pe care familiile le pot utiliza pentru a face față,
• Împărtășirea informațiilor nepărtinitoare și oneste cu membrii familiei în mod continuu,
• incluziunea socială și tranziția la vârsta adultă,
• Încurajarea sprijinului de la familie la familie și a creării de rețele,
• Sprijinirea copiilor cu familia
Sprijinul pentru părinți este un instrument cheie pentru abilitarea familiilor și garantarea faptului că copiii au șanse mai
bune de a se integra. O bună parentalitate este crucială pentru a preveni dependența, problemele din școală, înstrăinarea,
criminalitatea și problemele de sănătate mintală.

4.4 ROMANIA
În școli, cele mai frecvente documente elaborate și utilizate sunt planurile de servicii personalizate (PSP). Caracteristicile
lor sunt:
• Stabilirea nevoilor prioritare pentru dezvoltarea potențialului și a capacităților copilului, pe domenii de
intervenție;
• Stabilirea obiectivelor / obiectivelor, serviciilor și programelor de intervenție pentru beneficiar;
• specificarea responsabilităților, identificarea resurselor și serviciilor disponibile în comunitate;
• Stabilirea bugetului de timp pentru atingerea obiectivelor.
Integrarea copiilor cu SEN în școlile de masa:
• învățare interactivă care presupune utilizarea strategiilor de învățare axate pe cooperare, colaborare și
comunicare între elevi cu privire la activitățile didactice, precum și pe interacțiunea dintre profesori,
profesori și elevi;
• dezvoltarea în comun a obiectivelor de învățare (educator - student), deoarece fiecare participant la
actul de învățare are ideile, experiențele și interesele personale care trebuie luate în considerare în
proiectarea activităților didactice;
• demonstrație, aplicare și feedback - orice proces de învățare (în special pentru studenții cu CES) este
mai eficient și mai ușor de înțeles dacă informațiile prezentate sunt demonstrate și aplicate în situații de
viață reală și există un feed-back continuu de-a lungul întregului proces;
• modalități de susținere a procesului de învățare - elevii cu CES au nevoie de sprijin activ pentru învățare
uneori, atât în timpul activităților de clasă, cât și în afara clasei, prin dezvoltarea unui parteneriat
educațional cu anumite categorii de specialiști, familii de elevi.
• În cadrul activităților de predare pentru elevii cu SEN, pot fi utilizate metode de expunere (povestire,
expunere, explicație, descriere), dar trebuie îndeplinite anumite cerințe:
• utilizați un limbaj adecvat în funcție de nivelul comunicării verbale;
• prezentarea este clară, precisă, concisă;
• idei care trebuie sistematizate;
• să utilizeze metode și materiale intuitive;
• să utilizeze întrebări de control pentru a verifica înțelegerea lor de conținut și pentru a interveni cu noi
explicații atunci când este necesar.
Pentru studenții cu dizabilități mintale, folosirea povestirii ca metodă didactică trebuie să fie însoțită de imagini ilustrative,
sugestive sau filmate, deoarece este mai ușor să obții atenția și facilitează implicarea afectivă și motivațională a elevilor
în secvențele lecției.
In centre recreationale
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Centre de educație specială, centre de resurse și alte tipuri de centre - unități de învățământ organizate de Ministerul
Educației sau de organizații neguvernamentale în parteneriat cu Ministerul Educației vizează recuperarea, compensarea,
reabilitarea și integrarea școlară și socială a diferitelor categorii de copii / tineri cu SEN. Acestea sunt considerate
alternative de educație specială, al căror conținut poate fi bazat și pe anumiți pedagogi experimentali (Montessori, Freinet,
Waldorf etc.);
Intervenția include diverse tehnici educaționale și diverse terapii:
• Terapia cognitivă - comportamentală (elemente ale programului ABA): are ca scop îmbunătățirea
abilităților de comportament adaptive, de ex. comunicarea și descurajarea comportamentelor
perturbatoare agresive
• Învățarea operațională a vorbirii (crearea de noi modalități de comunicare - PSEN)
• Strategii și tehnici de intervenție TEACCH
• Dobândirea abilităților de bază și construirea autonomiei personale
• Terapia tulburărilor de limbaj
• Fizioterapie
• Terapii complementare prin muzică și artă (stimulare tactilă, vizuală și auditivă)
• Ergoterapie
In familii
Tehnici utilizate în dezvoltarea conceptelor sociale la copii cu SEN:
• Joc de rol. Activitățile precum dansul, mâncarea în restaurant, întâlnirea cu o persoană de sex opus, etc.
predate prin jocul de rol pot oferi un model de practică.
• Consiliere / învățare in vivo. Această tehnică implică utilizarea tuturor momentelor unei zile în care
apare oportunitatea de a învăța comportamente sociale. De exemplu, dacă un copil părăsește baia și se
întoarce în clasă cu pantaloni care nu sunt atrași, ceilalți (familia / educatorii) nu vor face acest lucru
pe hol sau în clasă, ci se vor întoarce la baie și vor explica că există locul, când trebuie să-și tragă
pantalonii pe el.
• Modelul. Adulții sau colegii pot arăta cum se poate face ceva prin demonstrarea acestui lucru.
• Fotografii, imagini, desene.
• Casete video, casete audio sau cărți
• Grupuri de sprijin.
Din nefericire, în România implicarea familiei în educația copiilor și a adolescenților cu nevoi educaționale speciale nu
este foarte bine dezvoltată. Mulți părinți se implică în ciuda sistemului destul de închis, însă alții nu se angajează deloc și
nu le pasă de dezvoltarea copiilor lor.
4.5 SPANIA
In Scoli
Participând la diferite domenii de unde studiați și lucrați în EE, putem lua în considerare EE:
"ca un ansamblu de acțiuni educaționale, inserate în cadrul unui sistem de învățământ general, care tind spre atenția și
sprijinul persoanelor care au dificultăți în realizarea cu succes, comportamente de bază solicitate de grupul social și
cultural din care fac parte, o educație nu mai este concentrat asupra copilului exclusiv, dar și asupra mediului, în
deficiențele acestui lucru și în posibilitățile și abilitățile profesorilor de a satisface nevoile profesorilor toți copiii ".
În cadrul unor curente pedagogice actuale, sunt citate patru principii de bază pe care EE este încadrată acestea sunt:
- Standardizarea implică faptul că, pe cât posibil, persoana cu handicap trebuie să aibă aceleași drepturi și obligații decât
ceilalți membri ai societății; Aceasta nu înseamnă negarea dizabilității, ci vizează dezvoltarea capacităților individuale
ale fiecărui subiect care primește atenție în special prin serviciile obișnuite și corespunzătoare ale comunității, ținând cont
de faptul că numai în cazuri le poți primi în instituții specifice.
- Individualizare care răspunde unor criterii particulare în ceea ce privește intervenția profesională și terapeutică.
(curricularadaptation, metodologie specială etc.)
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- Sectorizarea răspunde la faptul că serviciile educaționale speciale sunt furnizate în locul în care elevul cu dizabilități
trăiește și se dezvoltă. Adică să implementăm mijloacele pentru care serviciul poate fi furnizat chiar și atunci când nu
există instituții specifice în loc.
- Integrarea care rezultă din principiul standardizării, prin aceea că în utilizarea dispozitivelor tehnicii și organizării
serviciilor sociale, se va asigura că studenții cu dizabilități primesc asistența necesară în cadrul grupurilor normale și nu
sunt segregați.
Pe scurt, și așa cum este definit de Ministerul Educației și Științei, EE este înțeles ca o dinamică a procesului educațional
care recunoaște și se adresează diversității elevului și în care este susținut pentru a-i permite atingerea obiectivelor mai
adaptate caracteristicilor personale.
Ce tipuri de studenți cu SEN sunt prezenți în centrele obișnuite?
Școlarizarea în centre obișnuite este propusă studenților cu SEN pentru care se estimează că necesită acces și / sau adaptări
semnificative la programa oficială care le corespunde în funcție de vârstă, precum și când se consideră că acești studenți
pot atinge un grad acceptabil de integrare socială într-o școală obișnuită de grup.
Pentru a determina modul de învățământ pe care îl încadrezi la un elev, anterior trebuie să faci o evaluare
multidimensională în care să apară următoarele aspecte:
- Caracteristicile personale ale elevului
- Dezvăluirea datelor despre elev și mediul său
- Orientări pentru efectuarea ajustărilor organizaționale și curriculare
- Date pentru uz administrativ și statistic (nu includ informații scrise care afectează confidențialitatea personală a
elevului și familiei)
Ce modalități de integrare sunt avute în vedere?
- Modalitate de integrare completă. Elevii cu adaptări nesemnificative ale curriculumului. Sunt acele adaptări în
elementele de acces la curriculum, (elemente personale, materiale și organizarea lor) și / sau adaptări în
elementele de bază ale curriculumului ca obiective, conținut, metodologie și evaluare. Răspunsul educațional la
solicitarea SEN a elevului va avea loc în sala de clasă obișnuită.
- Modalitatea integrării combinate. Elevii cu adaptări semnificative ale curriculumului sunt acele adaptări în
elementele de acces la curriculum și adaptări în elementele curriculare care presupun luarea ca un cadru de cicluri
de referință mai mic decât elevul integrat și / sau primește acest răspuns de la alte servicii de asistență
specializate. pentru aspecte care nu sunt avute în vedere în programa de învățământ obișnuită. Răspunsul
educațional care va fi oferit elevului din centrul obișnuit de către profesorul de specialitate la nivel individual
sau într-un grup mic, în afara contextului clasei obișnuite, nu va depăși 50-60% din programul clasei. , încercând
să fie cât mai mult timp în clasă.
- Modalitatea de integrare tranzitorie. Elevii cu adaptări foarte importante ale curriculumului sunt acele adaptări
ale elementelor și materialelor personale care implică utilizarea resurselor foarte specifice, precum și
prioritizarea și / sau suprimarea obiectivelor și blocurilor de conținut ale curriculumului obișnuit, pentru a
favoriza dobândirea autonomie personală și socială.
Răspunsul educațional oferit acestor elevi va avea un caracter funcțional și va tinde să ajungă în el, nivelul de autonomie
personală și socială care permite și facilitează o mai mare integrare școlară, precum și dobândirea de abilități și abilități
de bază pentru cotidianul lor viaţă.
Ce e adaptarea curriculara?
Adaptarea curriculară este înțeleasă ca adaptarea sau adaptarea ofertei educaționale comune posibilităților și nevoilor
fiecăruia (Martín, 1989).
Când vorbim despre adaptări curriculare, vorbim despre toate, în primul rând, despre o strategie de planificare și
performanță didactică și, în acest sens, un proces care să încerce să răspundă nevoilor de învățare ale fiecărui elev.
Adaptarea curriculară este un proces de luare a deciziilor cu privire la elementele curriculum-ului pentru a da răspunsuri
educaționale la nevoile educaționale ale elevilor, făcând modificări în elementele de acces la curriculum și / sau în aceleași
elemente care îl constituie.
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Adaptarea curriculară individuală, ACI, este setul de măsuri concepute pentru a răspunde nevoilor educaționale
ale unui student.
Pentru elaborarea sa, curriculumul oficial va fi luat ca referință.
Necesită o evaluare prealabilă. Oricât de „semnificative” ar fi acestea, trebuie să se stabilească obiective realiste
care să poată fi îndeplinite, în funcție de nevoile care sunt prezentate și de mijloacele cu care sunt numărate.
Familia va fi informată despre proces și dezvoltare. Această sarcină corespunde tutorului / a, dar specialiștii care
corespund pot participa la această funcție. Ei sunt responsabili, în proiectarea și dezvoltarea lor, pentru echipa
de profesori a studentului.

In centre recreationale
Care sunt centrele de învățământ special sau recreativ?
Nevoile educaționale ale anumitor studenți, datorită originii dizabilităților lor, nu pot fi satisfăcute în mod adecvat fără a
lansa o serie de acțiuni aspecte pedagogice, atât de natură curriculară, cât și în raport cu resurse specifice diferite de cele
obișnuite. Decretul regal 334/85, din 6 martie, privind Regulamentul EE, recunoaște că, în conformitate cu principiul
standardizării, oamenii nu vor mai primi sau folosi servicii excepționale decât în cazuri strict necesare. În conformitate
cu aceasta, indică faptul că acțiunea EE poate fi dezvoltată în două tipuri de instituții:
- Centre educaționale obișnuite, în cadrul integrării educaționale.
- Centre specifice sau unități ale EE
Existența centrelor EE este avută în vedere în acest fel, instituții publice sau private, care servesc ca punte pentru
satisfacerea cerințelor educaționale ale elevilor ai căror SEN, pentru dizabilități de origine psihică, motorie sau senzorială.
Ei cer o mai mare integrare și prin care să promoveze calitatea maximă a vieții și bunăstarea fizică, psihologică Și socială.
La 3 octombrie 1990, a fost publicată Legea 1/1990, Regulamentul general al sistemului educațional (LOGSE), care
cuprinde:
- Pe de o parte, EE este introdusă în sistemul de învățământ ca un alt aspect al așa-numitelor „învățături” ale
regimului general »(Învățământul preșcolar, primar și secundar), care încetează să aibă o filială finală, propunând
ca elevii cu SEN pot atinge obiectivele generale, împreună cu restul studenților.
- Pe de altă parte, reglementează coexistența a două tipuri de centre, în funcție de caracteristicile studenților care
stabilesc nevoia de integrare a elevilor cu SEN în centrele obișnuite, atunci când afirmă că acești studenți vor fi
guvernați de principiile normalizării și ale integrarea școlară și accesul la posibilitatea existenței unor centre EE,
atunci când se specifică că școlarizarea în ele va fi efectuată atunci când nevoile elevului nu pot fi satisfăcute de
un centru obișnuit.
Centrele EE sunt o opțiune necesară și adecvată pentru a răspunde în mod satisfăcător nevoilor educaționale ale anumitor
studenți care, în lipsa acestora, nu vor găsi majoritatea centrelor obișnuite condiții și mijloace adecvate pentru a favoriza
dezvoltarea acestuia. În cadrul acestor centre funcționează diferite figuri profesionale, printre care:
- Psiholog / PEDAGOG:
1 pentru fiecare 90 - 100 de studenți
1 pentru fiecare 15/20 de studenți cu probleme grave de personalitate sau autism
- ASISTENT SOCIAL:
1 pentru fiecare 90 - 100 de studenți
Ce caracteristici au studenții din centrele de învățământ special?
În conformitate cu evaluarea psihopedagogică pertinentă, aceștia vor înscrie acei studenți în centrele EE care necesită
adaptări semnificative și într-un grad extrem în toate domeniile curriculum-ului oficial care îi corespunde vârsta sa,
studenții cu SEN asociați cu un deficiență de boli psihice severe sau profunde, deficiențe multiple și tulburări de
personalitate legate de psihoză și autism.
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beneficiari
În centrele EE, va fi posibil să mergeți la școală, după o propunere și decizie a echipelor de orientare educațională și
psihopedagogică (EOEP) și pe baza opiniei familiei, studenții cu SEN asociați cu retard mental sever și profund, multiple
plurificări și tulburări de personalitate legate de psihoză și autism.
În centrele EE, școlarizarea va fi efectuată învățământ obligatoriu, de bază, cu o durată de zece ani.
Aplicații
Pentru a înscrie un student într-un centru EE trebuie să urmeze următorii pași:
- Elevul trebuie evaluat de către echipa de orientare educațională și psihopedagogică (E.O.E.P.) din zona de
reședință sau de către echipa de îngrijire timpurie (E.A.T.) dacă studentul are mai puțin de cinci ani.
- Propunerea de școlarizare a E.O.E.P sau E.A.T. va include conformitatea familiei și a Centrului propus care se
potrivește cel mai bine nevoilor tale.
- Serviciul de inspecție educațională va lua decizia ca școlarizarea acestora să fie comunicată centrelor care vor
contacta familiile.
In familii
Scopul evaluării contextului familial în cadrul evaluării psihopedagogice este clarificarea aspectelor din viața de familie
a copilului care afectează predarea-învățarea acestuia.
În Evaluarea contextului familial, trebuie să fii deosebit de atent. Această precauție se datorează în mare măsură că
informațiile sunt colectate într-un mediu care nu va fi mijlocul de acțiune prioritar și, pe de altă parte, multe dintre familiile
de copii cu dificultăți au avut și vor trebui să comenteze istoricul copilului și aspecte ale vieții sale de familie în mod
repetat în diferite servicii.
Aceasta implică efortul de a restrânge domeniul informațiilor, într-o manieră ajustată la fiecare caz și în funcție de
informațiile anterioare deja disponibile. Nici din motive de timp, nici de oportunitate de a căuta informații cuprinzătoare
cu privire la fiecare dintre variabilele care vor fi examinate în continuare.
Pe de altă parte, într-o dinamică de colaborare, este esențial nu doar implicarea familiilor în ceea ce și pentru ce dintre
diferitele aspecte solicitate, ci și să le includem pe cele care din punctul de vedere al familiei sunt relevante: explicații
proprii, viziunea lor despre ce aspecte facilitează și care împiedică învățarea copilului dvs. etc.
În informațiile pe care le contribuie familiile se pot distinge trei domenii mari, strâns legate:
- Date despre elev în mediul familial.
- Fapte despre mediul familial care favorizează sau împiedică dezvoltarea copilului. Relația familie-școală:
informații despre relația trecut și prezent pe care familia o stabilește cu școala și facultatea implicată cel mai
direct în educația fiului lor, oferă indicii esențiale pentru a planifica posibilitățile de colaborare. Aceste date ne
permit să înțelegem unele dintre comportamentele elevilor, care reflectă fluiditatea sau tensiunea între ambele
instituții, în cadrul acestei secțiuni ar include relația familiilor cu echipa psihopedagogică, având în vedere că nu
este vorba despre servicii aparținând mediul școlar care influențează, de asemenea, o bună măsură asupra
posibilităților de colaborare și implicare a familiei în procesul educațional.
- Date despre mediul social care favorizează sau împiedică dezvoltarea studentului.
Studiul factorilor care transcend mediul familial trebuie să se facă și în funcție de nevoile elevului, și nu ca o simplă
enumerare a statisticilor de resurse sau caracteristici.
Caracteristicile și serviciile orașului sau cartierului: posibilități pe care le oferă studentului. Servicii extracurriculare cu
care are elevul pentru a satisface nevoile de sănătate, economice, sociale etc., măsura în care familia le cunoaște și le
folosește și gradul lor de satisfacție în această privință.
Grupuri de referință în afara contextului școlar și familial
În etapa secundară, grupurile de prietenii cu care elevul se identifică și împărtășește timpul liber, gradul de integrare în
acestea și tipul de valori care le susțin. De asemenea, relațiile afective și de cuplu care exista la aceste vârste pot afecta
educația procesuală a unor elevi.
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CAPITOLUL 5: BUNE PRACTICI
5.1 BULGARIA
„Program pentru dezvoltarea unui mediu educativ de sprijin pentru copiii cu nevoi speciale la grădinițe”
Din 2014, organizația „Karin Dom” a lansat acest program ,, care extinde serviciile oferite copiilor cu nevoi educaționale
speciale în creșe și grădinițe. Principalele metode care sunt esențiale în aplicarea acestei practici sunt: antrenarea
părinților, a profesorilor și a altor persoane din mediul copilului; și abordarea orientată spre familie.
„Toți copiii sunt buni”
Scurta descriere:
Practici și strategii pentru includerea cu succes a copiilor cu nevoi educaționale speciale au fost dezvoltate în grădinițele
principale în cadrul proiectului „Toți copiii sunt buni”. Problema care a fost abordată este legată de slaba conștientizare
a tiparelor de interacțiune ale adulților importanți (părinți și profesori) cu copiii cu deficite în diverse zone de dezvoltare,
inclusiv comportamente inacceptabile din punct de vedere social.
Ma joc, ma satisfac, sunt tolerant
Scurta descriere:
Scopul jocului este de a dezvolta abilitățile copiilor de a naviga în spațiu doar prin instrucțiuni vocale. Fiecare ochi este
legat de fiecare dintre copii, iar restul oferă instrucțiuni din gură despre cum să prindă rapid și cu ușurință cutii de pești
mici. În consecință, fiecare copil trece prin această experiență.
„Centrul mobil pentru lucrul cu copiii cu nevoi educaționale speciale”
Scurta descriere:
Este unul dintre cele mai mari proiecte puse în aplicare de una dintre școli, cu ajutorul căruia s-a construit un mediu de
dezvoltare și susținere pentru copiii cu nevoi speciale. În cadrul proiectului au fost desfășurate o serie de activități care
au pus bazele unei schimbări durabile și sistematice în școală.
Campaniile de informare comunitară care vizează depășirea atitudinilor negative negative față de copiii cu nevoi
educaționale speciale au contribuit la construirea unei rețele stabile de interacțiune și coordonare între diferitele servicii
sociale și educaționale și instituții din comunitate.
Modelul “KARLSTAD” de invatare a limbii
Scurta descriere:
Programul de învățare a limbilor străine aplică o abordare holistică tuturor factorilor individuali și de grup care
influențează dezvoltarea vorbirii copiilor, acordând o atenție specială mediului natural în care copiii învață și practică
vorbirea.
Programul „MINI ZOO”
Scurta descriere:
Practica descrie experiența unei grădinițe în construcția Mini Zoo și utilizarea acesteia în activitatea de învățare și educație
zilnică cu copiii. Sunt atrași și părinții și echipa unității de îngrijire a copiilor în îngrijirea și reproducerea animalelor.
Ideea este ca copiii să aibă mai multă experiență reală și observații cu privire la animale vii, nu animale de companie
virtuale. Practica a arătat că îngrijirea animalelor construiește abilități sociale, cunoștințe de mediu și creează amintiri de
neuitat la copii.

38

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

RO

Câteva metodologii și bune practici specifice copiilor imigranți
Practica 1
Materialele sunt pe baza materialelor ONU și au fost elaborate de Seydie Klassby sub mandatul UNICEF pentru a sprijini
activitățile facilitatorilor și voluntarilor care lucrează cu copiii care caută protecție care sunt angajați în centrele de
înregistrare și primire ale Agenției de Stat pentru Refugiați. Aceste planuri de lecții sunt concepute pentru a ajuta copiii
să învețe engleza și matematica prin repetări, sarcini ușoare, cântece și jocuri într-un cerc sigur. Structura și principiile
lecțiilor sunt similare în toate secțiunile. Acest lucru este important pentru copiii mici și copiii refugiaților care au suferit
răni. Acest lucru este important și pentru copiii care vorbesc o altă limbă decât profesorii, precum și pentru copiii cu nevoi
educaționale specifice și probleme de comportament. ICEF pentru a sprijini activitățile facilitatorilor și voluntarilor care
lucrează cu copiii care solicită protecție care se află în centrele de înregistrare și primire ale Agenției de Stat pentru
Refugiați.
Practica 2
Metodologia învățării bazate pe proiect în grădiniță și folosind abordarea reflexivă.
Cele patru niveluri: copil - copil, copil - părinte, părinte - profesor, profesor - copil, sunt implementate prin condiții
psihologice - pedagogice adecvate pentru conștientizarea obiectelor sau fenomenelor cognitive. Acțiunile
comportamentale ale copilului și cele ale celuilalt (adult sau copil) se referă la diferite strategii de conflict și activități de
cooperare.
Scopul principal este: învățarea limbii bulgare cu ajutorul tehnicilor de joc și fără constrângere; sănătate și nutriție în
slujba învățării limbii bulgare; armonie între muzică, dans, jocuri fizice și antrenament lingvistic; povești bazate pe
personaje repetitive;
Practica 3
Lucrul cu copii bilingvi la grădiniță
Scopul practicii aplicate în grădiniță este de a oferi un mediu educațional pentru auto-validare, în vederea stabilizării
statutului individual al copiilor bilingvi din grup. Practica funcționează pentru a construi angajament și a obține dreptatea
socială.
5.2 ITALIA
Italia este printre țările europene cea care prezintă cel mai mare număr de practici de incluziune legate de un teritoriu
specific, care promovează întâlnirea între diferite culturi și îmbunătățesc interacțiunea dintre localnici și migranți.
În ultimii ani, teritoriile implicate în primirea migranților forțați au crescut progresiv în Italia și, prin urmare, inițiativele
de construire a comunității au crescut considerabil. Experiența arată că recepția funcționează mai bine acolo unde există
o rețea care reunește diferitele facilități care oferă servicii migranților și unde interacțiunea dintre migranți și societatea
civilă este promovată și îmbunătățită. Crearea relațiilor personale este cea mai bună modalitate de a preveni neîncrederea
și ostilitatea și de a accelera integrarea.
Am selectat, de exemplu, câteva inițiative implementate pe teritoriul italian care propun modele originale de colaborare
între migranți, cetățeni și autoritățile locale, tocmai prin crearea de relații pozitive cu teritoriul. Selecția a luat în
considerare câteva caracteristici care disting aceste experiențe, încercând să surprindă eterogenitatea cazurilor, atât în
ceea ce privește zona implicată în activitățile desfășurate (locale sau naționale), cât și în ceea ce privește modalitățile și
locul fizic de realizare. (în familie, în institute religioase, în apartamente independente sau în structuri dedicate), atât în
ceea ce privește tipul de activitate incluzivă desfășurată. Participanții sunt în principal tineri, deși unele dintre activități
sunt dedicate în special minorilor neînsoțiți. Acestea sunt activități interculturale care privesc în principal sfera timpului
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liber și a activităților recreative (sport, excursii, muzică, gătit, cultură), sau învățarea limbii italiene sau experiență legată
de situația de urgență a locuințelor sau reamenajarea urbană. 4
Nume: ORTI SOCIALE
Locul: municipalitățile din Aidone și Villarosa, în provincia Enna (Sicilia)
Implementat de: Sprar al municipalităților din Aidone și Villarosa (organismul de gestionare: asociația Don Bosco
2000). Inițiativa s-a născut la propunerea zonei de politică socială a administrației locale care a pus la dispoziție un spațiu
verde vast și două active confiscate mafiei.
Scop: reabilitarea zonelor urbane abandonate, sprijin pentru familiile nevoiașe și promovarea cultivării produselor de
kilometri zero prin colaborarea dintre refugiați și cetățeni. Un proiect care vizează, pe de o parte, integrarea și cunoașterea
reciprocă între cetățeni și refugiați, dar pe de altă parte se confruntă cu o comunitate de bunăstare care își propune să pună
în mișcare un ciclu productiv solidar care să ofere viață zonelor abandonate care implică cele mai vulnerabile secțiuni ale
populație.
Tip de activitate și descriere: Pe terenurile acordate de municipalitate, fructele și legumele sunt cultivate pentru familii
și oameni în condiții de dificultate economică și socială.
Refugiații și solicitanții de azil din Sprar, împreună cu elevii școlii locale, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități,
cu sprijinul și implicarea companiilor private și asociațiilor locale, au urmat cursuri de pregătire a tehnicilor de cultivare
în conformitate cu principiile agriculturii ecologice. Activitățile programate includ livrarea la domiciliu a diverselor
produse alimentare și diviziunea de particule a terenurilor disponibile pentru a fi închiriate ciclic cetățenilor privați, cărora
li se va atribui sezonier o parte din cultura cultivată de refugiați și solicitanți de azil.
Grupul tinta: refugiati si cetateni
Link: http://www.sprar.it/tag/orti-sociali
Nume: BAIETII HARRAGA
Locul: Palermo (Sicilia)
Implementat de: CIAI, Milan
Scop: În arabă, „harraga” înseamnă „cel care arde”. Băieții „harraga” sunt cei care ard granițele, cei care riscă totul să
migreze. Scopul proiectului este să îi întâmpine și să îi protejeze pe acești copii care ajung „singuri” în țara noastră și să
le ofere puncte de referință pentru a face parte din societatea noastră și a construi un viitor. Proiectul propune noi
instrumente pentru includerea tinerilor cu îndrumare în carieră; dorește să declanșeze o schimbare culturală care să
considere migranții nu ca o problemă, ci ca o resursă; propune un model de locuințe sociale care combină ospitalitatea și
modernizarea patrimoniului urban din centrul istoric al orașului Palermo; aceasta va implica companii locale pentru a
facilita căile de incluziune la locul de muncă și în societate. Harraga Boys propune un model repetabil, pentru procesele
care declanșează și pentru activitățile introduse în sistem, în alte contexte care primesc minori neînsoțiți.
Tipul activitatii si descriere: Tinerii sunt adăpostiți inițial în diverse comunități ale orașului, dar obiectivul proiectului
se află în cartierul Ballarò din Palermo. În această zonă va fi construită și o casă pentru cei care abia împlinesc 18 ani, la
sfârșitul antrenamentului, susținerea și demararea lucrului; o pensiune, condusă de câțiva destinatari tineri, dar destinată
primirii turiștilor. Tinerii care părăsesc această cale își pot gestiona viața în mod autonom, primiți și integrați în societatea
italiană: specialiștii oferă servicii și instrumente de formare (ateliere interculturale, stagii de instruire, orientare pentru
viața de zi cu zi și oportunități de muncă), precum și o casă, odată ce împlinesc 18 ani.
Grup tinta: 400 de minori neînsoțiți (peste 3 ani)
4

Conform cartografiei realizate de serviciul de refugiați iezuiti Europa, ca parte a proiectului BEST, la sfârșitul lunii iulie
2016, au existat 62 de inițiative de construire a comunității, un număr mai mare decât Franța (55), Germania (50),
Belgia (37) ), Spania (31), Malta (20), România (15) și Croația (14). Proiectul a examinat 9 țări europene pentru a
identifica bunele practici implementate pentru prevenirea rasismului și a xenofobiei împotriva migranților forțați prin
experiențe de construire a comunității.
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Link: http://www.non6solo.it/ragazziharraga/
Nume: BOLOGNEI II PASA!
Locul: Bologna
Implementat de: SPRAR al municipiului Bologna, gestionat de ASP Città di Bologna și de către organismele de
gestionare ale Arcolaio, Lai-momo, MondoDonna și Camelot.
Scop: Cu Bologna îi pasă! Campania Municipalitatea din Bologna intenționează să sensibilizeze cetățenia cu privire la
problema protecției solicitanților de azil și a refugiaților și să împărtășească activitățile desfășurate în oraș de către
instituții și organizații sociale private pentru a întâmpina migranții.
Tipul activitatii si descriere: este campania de comunicare a SPRAR Bologna născută în 2014. Primul an al campaniei
a analizat cauzele care în fiecare an împing milioane de persoane să părăsească țara de origine și să caute protecție în altă
parte. Scopul era de a face oamenii să înțeleagă diferența dintre migranții economici și solicitanții de azil. La sfârșitul
ediției au realizat afișe cu fotografii și mărturii ale refugiaților cu privire la „motivul pentru care” al evadării lor care au
fost postate în autobuzele orașului, cu sloganul „Orașul meu își face partea”. Un volum intitulat „O viață întreagă într-o
foaie” a fost publicat și cu o selecție de memorii ale solicitanților de azil tranzitați în Italia între 2010 și 2014. În 2015,
Bologna îi pasă! în schimb, campania s-a concentrat pe poveștile solicitanților de azil care, după ce au fost acceptate și
obținute statutul, au fost susținute în inserția lor în contextul socio-economic italian și au putut crea o cale concretă de
integrare. O atenție deosebită a fost acordată figurilor care au lăsat amprenta în istorie și care, la rândul lor, au fost nevoiți
să-și abandoneze țara. Ediția din 2016 s-a concentrat pe primirea solicitanților de azil ca activitate obișnuită și obișnuită
a scenariului social de astăzi și de viitor. Campania a subliniat că „efectul primitor” are repercusiuni pozitive și
constructive, în timp ce „lipsa de primire” produce sărăcie și excludere în diferite domenii ale structurii sociale. Sportul
joacă un rol important în aceste procese de integrare. Prin urmare, sportul și „efectul primitor” au fost în centrul
inițiativelor derulate în 2016. Un atelier de jurnalism (desfășurat și încheiat în aprilie 2016) care a promovat colaborarea
și schimbul între jurnaliști și solicitanți de azil a făcut parte din această inițiativă. Inițiativa a început cu ideea că solicitanții
de azil nu sunt doar obiecte pasive ale serviciilor jurnalistice, dar pot participa activ la realizarea lor. Migranții, selectați
pe baza competențelor și experienței, au mers în jurul orașului Bologna împreună cu jurnaliștii din Bologna (profesioniști
ai radiodifuzorilor locali Nettuno Tv și Trc) în căutarea materialului informațional: de la sport la întâlniri instituționale,
de la reportaje mici. toate acestea prin fotografie și munca în grup. În ediția 2017, a fost realizat proiectul „IntegrareAcțiune”, care vizează încurajarea dialogului critic între culturi și promovarea schimbării prin implicarea instituțiilor.
Prin imagini, migranții implicați în proiect au fost chemați să se exprime asupra temelor migrației și integrării în orașul
lor gazdă.
Grup tinta: refugiati si azilanti
Link: http://www.bolognacares.it/
Nume: ARTA MIGRANTILOR
Locul: e xistă mai multe grupuri teritoriale active în diferite orașe italiene, de la nord la sud: Bologna, Modena, Torino,
Cuneo, Como, Reggio Emilia, Imola, Palermo, Modica, Padova, SettimoTorinese și Latina.
Implementat de: Migrant Art Group
Scop: Migrant Art este un program de participare a tinerilor și intercultural. Această formă de artă, arta întâlnirii și a
solidarității, devine o formă de apărare non-violentă și creativă împotriva oricărei derive de ignoranță și frică. Prin
întâlnirea dintre oameni din diferite țări și medii sociale, din dorința de a depăși prejudecățile și de a recunoaște valoarea
diversității în celălalt, arta poate fi un vector al mesajelor capabile să vorbească printr-un „limbaj universal” de bun venit,
dialog și incluziune. Scopul este de a crea spații pentru incluziunea socială prin art.
Tipul activitatii si descriere: Începând cu 2012, Migrant Art organizează seri deschise publicului, cu scopul de a crea
incluziunea prin artă: pot participa studenți, migranți, persoane fără adăpost, lucrători și șomeri, tineri și adulți.
Serile noastre sunt împărțite în 3 momente: 1) prezentarea între participanții care stau într-un cerc mare; 2) cina la care
fiecare aduce un fel de mâncare tipic din propria țară; 3) împărtășirea „artei” cuiva: cântece, dansuri, teatru, jonglerii,
muzică, poezie. Întâlnirile devin apoi adevărate spectacole multiculturale.
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Proiectele Migrant Art depășesc chiar și tradiționala întâlnire săptămânală, iar astăzi organizăm seri în baruri și cluburi,
în centre de recepție pentru migranți și, de asemenea, în cămine. În Bologna și Modena, proiectul Laboratoarelor de
Migranți este de asemenea activ, ateliere diurne gratuite, deschis tuturor, pentru a împărtăși abilități și cunoștințe.
În iunie 2016 a avut loc prima ediție a Migrant Camping, adunarea națională a Migrant Art: trei zile de ateliere, conferințe,
activități de grup și evenimente muzicale și artistice pentru a ne cunoaște și a trata probleme precum educația pentru pace,
drepturile omului, migrații, sărăcie nouă.
Grup tinta: studenți, migranți, persoane fără adăpost, lucrători și șomeri, tineri și adulți.
Link: http://www.artemigrante.eu/
Nume: CASA SCALABRINI 634
Locul: Roma
Implementat de: Agenția Scalabriniană pentru Cooperare pentru Dezvoltare (ASCS Onlus) din Roma
Scop: Casa Scalabrini este centrul operațional al programului CAI „Comunitatea Accogliente și Inclusiva” al
Congregației Misionarilor din San Carlo - Scalabriniani, care servește migranți și refugiați în 32 de țări din întreaga lume
de peste 100 de ani.
Scopul este de a promova cultura de primire și integrare între refugiați, migranți și comunitatea locală prin întâlnire,
dialog și relații și de a descompune acele „frontiere” care nu permit crearea unei adevărate comunități în care toată lumea
se poate simți binevenită și participa activ la binele comun datorită bogățiilor diversității lor.
Tipul activitatii si descriere: O echipă specializată colaborează în sinergie și continuitate cu structuri, asociații și alte
organizații care lucrează în aceleași domenii de intervenție, contribuind la crearea unei rețele care pornește de jos. Zonele
de intervenție sunt 4:
Recepție: ospitalitatea semi-autonomă este oferită familiilor și tinerilor refugiați pentru a facilita integrarea acestora în
comunitatea locală;
Sensibilizarea: se organizează întâlniri, mărturii și dezbateri pentru a face comunitatea locală la curent cu fenomenul
migrației;
Instruire: activități și cursuri de instruire pentru începerea locurilor de muncă se desfășoară prin cursuri, si ateliere.
Cetățenie activă: realizează o revenire la comunitate și o promovare a culturii, în același timp încurajează simțul civic.
Grup tinta: migranti si refugiati
Link: http://scalabrini634.it/
5.3 POLONIA
Includerea cu succes prin structuri independente, cum ar fi educația nonformală, trebuie să fie pe termen lung atât în
raport cu participanții, cât și cu organizațiile implicate.
Măsura 1
Un subiect „Psihologie interculturală” a fost încorporat în programul didactic - Fundația Family Center (Polonia, Bytom)
și a fost creat un grup sub conducerea a trei membri ai personalului academic pentru a identifica nevoile de formare ale
elevilor care urmează școala, inclusiv copiii și adolescenții din alte țări. . Pe baza informațiilor furnizate de profesori,
sesiunile de atelier au fost proiectate și furnizate de echipe de formatori. Scopul atelierelor este de a consolida competența
de colaborare între copii și adolescenți într-un cadru multicultural. Subiectele prezentate de echipa de formatori includ
colaborarea în grup, comunicarea interculturală, rezolvarea conflictelor și consolidarea empatiei. Pe lângă profesori și
tutori, o serie de oameni vor avea șansa să joace roluri importante în dezvoltarea socială și educațională a tinerilor cursanți.
Părinții, colegii și alți actori ai comunității în afara contextului educațional formal pot oferi ajutor academic direct, precum
și oferă sprijin în abordarea problemelor interpersonale și pot servi modele de rol care îi motivează pe copiii în calea lor
educațională și îi promovează implicarea în societate.
Comunitățile de migranți și părinții au adesea aspirații mari pentru copiii lor și pot oferi sprijin emoțional care îi va ajuta
pe elevi în problemele școlare și în problemele generale ale vieții.
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Măsura 2
Studenții de studii în educație lucrează ca voluntari la clubul post-școlar Oratorio "Arka", unde îi ajută pe copii să își facă
temele, să-și îmbunătățească înțelegerea lecturii și să predea cursuri de lectură. Înainte de lansarea programului de
voluntariat, elevii s-au întâlnit cu personalul și profesorii să obțină o mai bună subestimare a școlii în contextul învățării
copiilor și adolescenților din comunitățile de imigranți și grupurile minoritare.Voluntariatul oferă studenților o
oportunitate de a explora comunitatea multiculturală Oratorio. în accesarea serviciilor esențiale precum tutela, asistența
medicală și educația.
Măsura 3
Universitatea din Silezia - pentru educatori pentru copii și adolescenți sprijin educațional sub forma unei conferințe „Spații
educaționale contemporane de biografie”. Străini între ei: dimensiunea educațională a biografiei de la țară. Seminarul este
o inspirație pentru a discuta biografia tuturor acestor persoane care din diferite motive se simt străine în familia, societatea,
statul sau în lumea în care trăiesc și chiar simt străinitatea limbii în care și-au exprimat gândurile și sentimentele. .
Tematice: - Analiza biografică a alienării, - Analiza proceselor de învățare legate de străinitatea percepută, înstrăinarea,
los, - Multiculturalismul ca element al biografiei umane.
5.4 ROMANIA
În ultimii ani, s-au derulat o serie de proiecte, coordonate de organisme neguvernamentale, care vizează crearea de școli
incluzive în România. În ciuda acestor eforturi, societatea românească are încă o abordare segregatistă a persoanelor cu
dizabilități, iar aceste experiențe nu au putut fi generalizate la nivel național. Cu toate acestea, Ministerul Educației și
Cercetării a promovat mai multe proiecte la nivel național pentru crearea premiselor pentru o reformă coerentă și eficientă.
1. Proiectul Phare Twinning Light „Accesarea grupurilor dezavantajate în educație - Concentrarea asupra copiilor cu
nevoi educaționale speciale” a urmărit finalizarea unei evaluări a situației învățământului special în România, elaborarea
unui Plan național de acțiune și a unui Ghid de bune practici. Proiectul se încheie în 2004, la sfârșitul lunii aprilie. Ca
urmare a rezultatelor obținute în proiectul Phare Twinning Light menționat, a fost dezvoltat un alt proiect Phare care arată
că este important să se includă în grupul țintă copiii special înscriși în sistemul de învățământ. Acest proiect își propune
să îmbunătățească accesul și să crească calitatea educației pentru copiii din grupuri defavorizate. Una dintre componentele
importante ale celui de-al doilea proiect a fost crearea de centre de resurse pentru educația incluzivă în toate județele
participante care folosesc resurse umane în școli speciale și crearea unui instrument important pentru a contribui la
integrarea copiilor cu nevoi educaționale speciale în educația de masă.
2. Strategia națională „Acțiune comunitară” este un program care a început cu o serie de acțiuni de către studenți și
profesori la Spitalul Hristos din Anglia, în școli din județele Brașov și Ialomița. A urmat un proiect pilot în județul Dolj
care a durat trei luni în vara anului 2003. Rezultatele bune au încurajat ministerul să generalizeze la nivel național
activitățile propuse prin programul „Acțiune comunitară” și să organizeze o conferință națională în care să se afle această
strategie, precum și conferințe regionale pentru organizarea și formarea echipelor județene. Strategia va fi implementată
în 42 de județe începând cu anul școlar 2004-2005. Acțiunea comunitară este o activitate voluntară și certificată pentru
elevii de liceu prin care aceștia sunt capabili să devină cetățeni informați și responsabili.
3. Programul național „Împreună în aceeași școală” își propune să realizeze debutul școlar al tuturor copiilor din școala
de acasă. Această abordare implică implementarea unei politici coordonate la nivel național, corelarea legislației tuturor
instituțiilor implicate în educația și protecția copilului, a serviciilor educaționale diversificate și eficiente, capabile să
răspundă nevoilor fiecărui copil.
5.5 SPANIA
Programe de tranziție la viața adultă și de muncă
"Tranziția la viața adultă este recunoscută ca un moment deosebit de important în viața oamenilor, în măsura în care
indivizii, odată obținuți o dezvoltare minimă, pot continua să caute alternative pentru a sprijini accesul la un loc de muncă,
la o casă sau la o viață socială în medii comunitate ".
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Acestea sunt orientate spre a ajuta studenții să dezvolte comportamente și obiceiuri necesare pentru a duce o viață adultă
la gradul maxim de autonomie personală, formându-i să utilizeze serviciile pe care societatea le pune la dispoziția tuturor
cetățenilor și, pe cât posibil, să le antreneze pentru exercitarea activităților de muncă legate de îndeplinirea unor locuri de
muncă foarte specifice și delimitate orientate către:
- studenții cu mai mult de 16 ani de școlarizare în centrele americane
- vârsta maximă de permanență în programele de 20 de ani (în viitoarea lege a calității este extinsă la 21 de ani)
- sunt organizate într-un singur ciclu de doi ani, care poate fi extins.
Obiective:
- consolidarea și dezvoltarea abilităților studenților care promovează cel mai înalt grad de autonomie personală și integrare
socială.
- încurajarea participării la toate acele contexte în care se desfășoară viața de adult.
- să promoveze dezvoltarea atitudinilor de muncă.
- să promoveze cunoștințele instrumentale de bază și dobândite.
- promovați obiceiuri care vă permit să vă dezvoltați viața cu cea mai mare bunăstare posibilă.
Este structurat în domenii de experiență (25 ore):
- autonomie personală în viața de zi cu zi
- integrare socială și comunitară
- orientare și pregătire profesională.
Personalul didactic: EE
- tehnicieni de formare profesională
- auzul și limbajul (când programele sunt direcționate către studenți cu deficit auditiv)
Personalul didactic din ES va fi responsabil în primul rând pentru cele două prime domenii ale experienței.
Evaluare:
- informațiile calitative vor fi trimestriale
- la sfârșitul fiecărui an: raport scris din partea tutorului în colaborare cu profesorul de pregătire tehnică.
- la sfârșitul școlii: certificat de acreditare în care sunt incluse și datele dvs. personale, data începerii și încheierii școlii.
Raportul profesioniștilor care au predat programele care indică nivelurile atinse în diferite domenii.
Alte bune practici
A. EDUCAȚIONAL
Pot fi evidențiate următoarele resurse educaționale: în prezent se desfășoară la diferite niveluri educaționale și sunt
răspândite, practic, în toate organismele care gestionează sistemul educațional al diferitelor CCAA.
Regardingcompensatoryeducation:
(În centrul de învățământ)
- Sprijin în grupuri obișnuite
- Grupuri de sprijin
- Specificgroups
- Compensationclassrooms
(Externalcompensation)
- Programe externe de compensare
- Sali de curs deschise
- Subvenții pentru entități
(Servicii de sprijin pentru studenții bolnavi)

44

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

RO

- săli de clasă pentru spital
- Centre educaționale terapeutice
- Serviciul de asistență la domiciliu
B. SOCIAL
Puteți consulta diferitele legi ale serviciilor sociale ale comunităților autonome și resursele sociale disponibile, în funcție
de nevoile pe care le prezintă, făcând cereri ale acestora prin intermediul organismelor stabilite în acest sens, atât la nivel
contributiv, cât și necontributiv și de asistență. Reglementările și regulamentele sunt specificate în diversele legi privind
serviciile sociale ale comunităților autonome spaniole.
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CAPITOLUL 6: EXPERIENTA PARTENERILOR IN ACTIVITATI DE INCLUZIUNE A COPIILOR SI
TINERILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE
6.1 BULGARIA
6.1.1 Descrierea activitatii
Majoritatea proiectelor EURO-training și diferite tipuri de activități sunt legate de abilitarea diferitelor grupuri tinere
defavorizate, cu cunoștințe și abilități adecvate pentru plasarea cu succes a pieței muncii și contribuie în acest fel la
incluziunea lor socială, oferind diferite activități de formare. și acțiuni pentru formarea și îmbunătățirea abilităților și
competențelor civice și sociale bazate pe amestec și e-learning.
proiecte:
2006-2008 PROIECTUL LEONARDO DA VINCI - BYOB: Be Your Own Boss - În cadrul proiectului a fost dezvoltat
un curs și materiale standardizate care ar putea fi aplicate în toată Uniunea Europeană. Instruirea a avut ca scop abilitarea
oamenilor cu anumite dificultăți de învățare și motivarea acestora pentru a încerca să-și înceapă propria afacere.
2006-2008 PROIECTUL LEONARDO DA VINCI - ADYSTRAIN: Formarea formatorilor pentru lumea muncii
dislexice - Se poate spune că conștientizarea problemelor angajaților dislexici este foarte scăzută la nivel european.
Obiectivul proiectului este de a contribui la conștientizarea și înțelegerea despre dislexie la vârsta adultă.
2010-2013 LPP GRUNDTVIG GMP PROJECT - ART MADE MAN: Prin terapii artistice și artizanat. Partenerii
proiectului au obținut rezultate printr-o metodologie inovatoare care integrează mișcarea dansului, art-terapia și meseria.
Acțiuni comunitare FEI 2013-2015, EuropeAid - IN.J.AWA.R.A.: Acțiuni comune de sensibilizare interculturală.
Proiectul promovează dialogul intercultural între Tineretul Global. In.J.Awa.Ra încurajează participarea tinerilor la
problemele de dezvoltare globală și susține dezvoltarea unei înțelegeri critice a relațiilor dintre Nordul Global și Sud, cu
un accent deosebit pe dezvoltarea durabilă și dreptatea socială.
6.1.2 Rezultate obtinute
Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor cu nevoi speciale de educație, depășirea comportamentului stigmatizat al
comunităților locale și al societății în ansamblu. Includerea în activități în comunitățile locale. Abilitarea tinerilor cu
necesități de educație specială cu cunoștințe și abilități, motivație Ajutându-i să realizeze pe piața muncii.
6.1.3 Impact asupra beneficiarilor directi
Persoanele cu nevoi de educație specială își îmbunătățesc abilitățile soft în concordanță cu competențele cheie legate de
angajare necesare pentru integrarea cu succes pe piața muncii din zilele noastre. Se simt mai motivați și mai siguri de
sine.
6.1.4 Impact asupra educatorilor si organizatiei
Mai multă experiență, obținută prin activitățile proiectului și prin schimbul de bune practici între partenerii proiectului la
nivelul UE. Valoarea adăugată europeană a influențat personalul și formatorii ONG. Sentiment mai încrezător în
activitatea lor viitoare.
6.1.5 Impact asupra beneficiarilor indirecti (familii, institutii, comunitate)
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Împărtășirea de bune practici și metode educaționale pentru a dezvolta o participare constantă la învățarea pe tot parcursul
vieții. Împărtășirea de expertiză în lucrul cu diferite grupuri de persoane defavorizate cu nevoi de educație specială,
precum și expertiză în implementarea de noi metode și instrumente educaționale.
Implicarea în seminarii locale și transnaționale ale părților interesate cheie ale sistemului integrat de educație, piața muncii
și îngrijirea socială contribuie la transferabilitatea rezultatelor proiectelor la rețelele respective, locale, naționale și
europene.
6.1.6 Analiza SWOT (Puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)
Analiza SWOT își propune să dezvăluie avantaje și dezavantaje comparative în implementarea educației incluzive, bazată
pe situația existentă și experiența trecută și constituie o bază pentru definirea obiectivelor și priorităților.
PUNCTE TARI:
- o politică de stat țintită pentru crearea de
personal pentru educația incluzivă;
- existența unei legi moderne complete care
reglementează educația incluzivă;
- disponibilitatea mai multor programe de
calificare și instruiri pentru creșterea
competenței profesorilor și a altor specialiști
pedagogici;
- programe de licență, master și programe de
calificare postuniversitară în instituții de
învățământ
superior
pentru
pregătirea
personalului pentru învățământ incluziv;
- reglementarea clară a relațiilor de echipă și a
relațiilor subordonate în cadrul legal;
- proceduri clar definite în cadrul legal pentru
implementarea activităților de incluziune;
- activitatea activă a echipelor școlare la proiecte
și programe cu finanțare națională și europeană,
care finanțează o parte semnificativă a
activităților;
- În ultimii ani, piața oferă o varietate din ce în ce
mai mare de instrumente și tehnologii
metodologice, tehnice, didactice pentru a sprijini
instruirea de specialitate;
- creșterea finanțării pentru sistemul de
învățământ și în special pentru educația
incluzivă;
- bază legislativă cu plan național (planuri,
programe și strategii naționale, documente de
reglementare - legi, reglementări etc.) și
importanță locală (programe regionale și
municipale, ordine și ordonări ale primariei);
- acces gratuit la conținutul de învățare (resurse de
învățare electronică).
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PUNCTE SLABE:
- punerea în aplicare a obiectivelor și activităților
din strategiile și planurile naționale în termenele
prevăzute;
- doar adaptare arhitecturală parțială, cu acces
limitat la multe dintre camere și structuri de
învățare;
- deficit de specialiști (profesori de resurse,
kinetoterapeuti, psihologi, pedagogi instruiți și
personal) pentru nevoile unei educații incluzive;
- puțini candidați la specialitățile de învățământ
superior "Pedagogie specială", "Logopedie",
"Psihologie"
- competențe și abilități insuficiente ale multor
profesori pentru a lucra cu copiii care sunt supuși
unei educații incluzive;
- toleranță scăzută a multor profesori și dorința de
a lucra cu copii cu nevoi educaționale speciale;
- multe dintre echipele școlare nu funcționează
efectiv, munca este realizată de profesorul clasei
sau de profesorul de resurse;
- un sistem greoi pentru administrarea activităților
de educație incluzivă;
- o problemă gravă este furnizarea de materiale și
echipamente didactice, materiale didactice și
ajutoare didactice și alte ajutoare pentru
desfășurarea unui proces educațional de
specialitate;
- salarii mici ale specialiștilor (kinetoterapeuți,
psihologi, profesori de resurse, pedagogi speciali)
care nu îi atrag și îi rețin în instituțiile de
învățământ (de stat și municipali);
- implicare slabă a părinților.
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AMENINTARI:
- apariția unor factori care provoacă o toleranță
scăzută a mediului social;
- procesele de migrație îmbunătățite în țară și pe
plan internațional;
- instabilitatea politică în țară și schimbarea
priorităților politice globale;
- schimbarea priorităților din sfera educațională la
scară națională;
- schimbarea
strategiilor
și
priorităților
educaționale internaționale;
- deficit sistemic al personalului din sistemul de
educație incluzivă;
- imagine proastă a sistemului de învățământ și în
special a educației incluzive;
- nivel scăzut de coordonare între politicile
sociale, educaționale, de sănătate și alte politici;
- probleme de finanțare.

OPORTUNITATI:
- există o tendință către gândirea de non-segregare
și anti-discriminare și se formează atitudinile
corespunzătoare;
- deschiderea liniilor de finanțare (proiecte și
programe) pentru educație incluzivă, cu finanțare
națională și internațională;
- creșterea productivității unităților de cercetare
pentru crearea de literatură de sprijin, instrumente
metodologice și materiale didactice privind
educația incluzivă;
- îmbunătățirea resurselor financiare ale sistemului
de educație incluzivă;
- continuarea tendinței de a oferi acces arhitectural
și surse de informații accesibile copiilor și
studenților cu SEN;
- creșterea activității și parteneriatului comunității
familiale;
- delegarea competențelor către administrațiile
locale pentru o mai mare libertate în elaborarea
politicilor în domeniul educației;
- evenimente de PR la toate nivelurile pentru a
promova rezultatele educației incluzive.

6.2 ITALIA
6.2.1 Descrierea activitatii
Copiii și adolescenții care participă la activitățile centrului de rec intercultural Ubuntu pot fi identificați ca subiecți cu
nevoi educaționale speciale, în care nevoia educațională este puternic asociată în acest caz factorilor socio-culturali.
De fapt, fiind în principal copii și tineri de origine străină, prezintă deficiențe puternice în domeniul lingvistic, atât în
înțelegere, cât și în producție. Acest lucru provoacă o „întârziere” în învățarea școlii, generând astfel un decalaj cu semenii
lor de naționalitate italiană.
Centrul Internațional al Culturilor Ubuntu are o echipă multi-disciplinară, compusă din educatori, psihologi, educaționali,
în principal voluntari, care a dezvoltat începând cu 2006 o metodologie de incluziune socială axată pe practici informale
de învățare / învățare, care vizează promovarea alfabetizării copiilor și familiile lor, în contextul relațiilor relaționale nonformale relaxate, axate pe jocuri și socializare.
6.2.2 Rezultate obtinute
Rezultatele obținute, chiar dacă nu sunt monitorizate cu instrumente științifice, pot fi urmărite în creșterea constantă a
cunoașterii cuvintelor italiene de către copii, într-o performanță academică mai bună și într-o socializare mai eficientă
între semeni, indiferent de originile geografice.
6.2.3 Impact asupra beneficiarilor directi

48

2017-1-IT01-KA202006065 CUP G76J17001140006

RO

Beneficiarii direcți au posibilitatea de a experimenta prin strategiile de învățare a jocurilor care pot fi exportate în mediul
formal de învățare, dobândind abilități precum jocul de rol, învățarea cooperativă și rezolvarea problemelor. Acest impact
le oferă mai multe oportunități de succes, nu numai în mediul școlar, dar și în mediul recreativ.
6.2.4 Impact asupra educatorilor si organizatiei
Educatorii care lucrează în cadrul organizațiilor care se ocupă de imigranți se consideră că trebuie să experimenteze
strategii și soluții adaptându-le contextului de referință, dobândind un profesionalism specific tot mai mare și abilități
progresive, cum ar fi să le pună în situația de a pregăti o situație optimă de învățarea pentru copii și adolescenți străini.
6.2.5 Impact asupra beneficiarilor indirecti (familii, institutii, comunitate)
Impactul asupra beneficiarilor indirecti este creat ca o îmbogățire culturală, care pornește din sfera familiei pentru a se
extinde și la locurile instituționale frecventate. Un context multicultural predispune la acceptarea diversității care este
văzută mai mult ca o oportunitate decât ca o amenințare. În contextele non-formale, cu toate acestea, este mai ușor să
reuniți familiile. Schimbul de cunoștințe despre culturile, tradițiile, obiceiurile, festivalurile și religiile respective poate
rezulta din comparația dintre familiile italiene și familiile străine, crescând posibilitatea creării de relații de încredere
reciprocă care pot apropia străinii de instituțiile locale.
6.2.6 Analiza SWOT (Puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)
PUNCTE TARI:
- Context recreativ
- Informalitatea
- Relații pozitive
- Reducerea rezistenței inițiale și frica de
evaluare
- Centralitatea subiectului
- Context multicultural

PUNCTE SLABE:
- Participarea neobligatorie
- Frecvența nu este întotdeauna constantă

AMENINTARI:
- Context multicultural
- Rezistență culturală la deschiderea către
cultura diferită

OPORTUNITATI:
- Cresterea abilitatilor lingvistice
- Socializare
- Plurilingvismul
- Context multicultural

6.3 POLONIA
6.3.1 Analiza SWOT (Puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)
PUNCTELE TARI sunt toate condițiile interne care contribuie și contribuie la valorificarea oportunităților și la abordarea
amenințărilor. PUNCTELE SLABE reprezintă toate condițiile sau deficiențele interne care reduc sau obstrucționează
utilizarea oportunităților.
OPORTUNITĂȚILE sunt toate condițiile externe care vor contribui la formarea de avantaje comparative în
implementarea educației incluzive. AMENINȚĂRILE sunt provocările care creează tendințe nefavorabile sau toate
condițiile externe care au un impact negativ asupra implementării educației incluzive.
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PUNCTE TARI:
- Aprecierea familiei ca mediu de învățare
- Construirea de relații pozitive
- O politică de stat țintită pentru crearea de
personal pentru educația incluzivă
- Disponibilitatea mai multor programe de
calificare și training-uri pentru creșterea
competenței profesorilor
- Lucrul activ al echipelor școlare la proiect
AMENINTARI:
- Teama de schimbare
- Anxietate, frică de „altul”
- Nu se pregătește pentru activități noi, în
special în ceea ce privește educația
incluzivă

PUNCTE SLABE:
- Competențe și abilități insuficiente ale
multor profesori pentru a lucra cu copiii SEN
- Acord insuficient, nivel scăzut de coordonare
între social, educațional și sănătate
- La puține informații despre nevoile reciproce

OPORTUNITATI:
- Îmbunătățirea competențelor lingvistice
- Luarea de măsuri în context multicultural,
- Posibilitatea deschiderii către o nouă cultură
- Creșterea abilitatilor și competențelor
profesorilor în lucrul cu copiii CES

6.4 ROMANIA
6.4.1 Descrierea activitatii
Proiectul I can do it – a avut drept scop creșterea competențelor lucrătorilor de tineret, formatorilor și liderilor în
activitatea lor directă cu tinerii cu dizabilități.
6.4.2 Rezultate obtinute
-

Lucratori de tineret echipați cu SEN cu abilități și competențe specifice în sprijinirea integrării;
Dezvoltarea unei metodologii și a unor cursuri online bazate pe învățare nonformală pentru lucrul cu tineri cu
CES
Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor care trebuie furnizate participanților cu dizabilități în toate
activitățile de tineret.

6.4.3 Impact asupra beneficiarilor directi
Creșterea calității serviciilor educaționale în care au fost implicați. Prin instruirea lucrătorilor / profesorilor / educatorilor,
am crescut calitatea aspectului educațional, prin dezvoltarea abilităților lor.
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6.4.4 Impact asupra educatorilor si organizatiei
Impact ridicat, datorită faptului că în România sectorul educației nonformale nu include instruiri și metode nonformale.
6.4.5 Impact asupra beneficiarilor indirecti (familii, institutii, comunitate)
Impact mare asupra familiilor, impact moderat cu instituțiile. Am reușit să semnăm noi parteneriate și să începem proiecte
viitoare împreună cu diferite instituții (Inspectoratul Școlar Regional, Centre pentru Educație Inclusivă, etc.)
6.4.6 Analiza SWOT (Puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)
PUNCTE TARI:
- Abordare inovativă
- Specialiști implicați
- Acoperire națională
- Metode nonformale utilizate

PUNCTE SLABE:
- Lipsa de răspuns din partea autorităților
- Lipsa unei legislații naționale referitoare la
educația nonformală pentru copii și
adolescenți cu nevoi educaționale speciale
- Nu există vizibilitate suficientă a
rezultatelor

AMENINTARI:
- Propunere de politici locale și regionale
- Noi parteneriate cu părțile interesate la
nivel local, regional și național
- Dezvoltarea programelor non-formale
legate de aspectul educațional
- Zona de acoperire mare, datorită
parteneriatelor cu instituțiile de învățământ
relevante

OPORTUNITATI:
- Lipsa de implicare din partea familiilor
- Instabilitatea financiară a organizației /
proiectului
- Probleme de sustenabilitate
- Implicarea sistemului școlar

6.5 SPANIA
6.5.1 Descrierea activitatii
Cursuri de formare despre integrarea adolescenților cu nevoi educaționale speciale prin proiectul Erasmus + „I CAN DO
IT”.
6.5.2 Rezultate obtinute
50 de tineri educați și sensibilizați despre integrarea copiilor și adolescenților cu nevoi educaționale speciale.
6.5.3 Impact asupra beneficiarilor directi
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Beneficiari direcți: 50 de tineri educați și sensibilizați cu privire la integrarea copiilor la adolescenți cu nevoi
educaționale speciale.
Beneficiarii indirecți: copiii și adolescenții care au nevoie de o atenție specială în mediul educațional, care sunt mai bine
integrați în societățile lor.
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CONCLUZIILE CERCETARII
Realitățile locale descrise sunt, fără îndoială, foarte similare dacă luăm în considerare valorile de bază care inspiră
misiunea organizațiilor implicate și în ceea ce privește modalitățile generale de intervenție, dar prezintă diferențe
semnificative pe care le vom vedea în detaliu mai jos. Ele pot fi identificate într-o diferență fundamentală cu privire la
ceea ce în practică este considerat o „nevoie educațională specială”. Din această diferență se nasc toate celelalte.
Prin urmare, următoarele diferențe apar din definiția diferită a „Nevoi educaționale speciale”:
ținta căreia se adresează practicile incluzive și care beneficiază atât de servicii educaționale publice, cât și private:
- figura educatorului, rolul și formarea sa;
- legislația specifică referitoare la SEN;
- politici de incluziune;
- metodologiile incluzive aplicate în domeniu.
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Care se considera a fi “Cerinte educationale speciale”?
BULGARIA
Conceptul de „Nevoi speciale” acoperă o gamă largă de tulburări diferite, concentrându-se în principal pe nevoile
educaționale ale copilului și pe aspectul pedagogic al interacțiunii. Următoarele sunt considerate CES: deficiențe
senzoriale, dizabilități fizice sau multiple, retard mental, tulburare de vorbire a limbajului, anomalii specifice în
capacitatea de învățare, tulburări ale spectrului de autism, tulburări emoționale și de comportament.
ITALIA
Expresia CES este utilizată pentru a indica trei tipuri diferite de nevoi: nevoi care apar dintr-o situație de dizabilitate;
nevoi care apar din dificultăți / tulburări de învățare și / sau comportament; nevoi care derivă dintr-un dezavantaj sociocultural.
POLONIA
Disabilitățile de dezvoltare pot apărea izolat sau împreună, și includ:
- dizabilitati intelectuale,
- dizabilități legate de senzorial (legate de auz și de vedere),
- dizabilități de comunicare și limbaj,
- dizabilitati fizice,
- copiii imigranți și tinerii care, din cauza necunoașterii culturii și limbii țării gazdă, au dificultăți în cadrul
instituțiilor de formare.
ROMÂNIA
Copiii cu nevoi educaționale speciale sunt copii ale căror nevoi speciale sunt educative și derivă în principal din deficiențe
mentale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-emoționale și comportamentale sau asociate, indiferent de gravitatea lor. La
acestea se adaugă și cazuri ale unor copii protejați în instituții rezidențiale, copii / elevi care întâmpină dizabilități /
dificultăți de învățare (temporare) și / sau adaptare școlară.
SPANIA
Nevoile educaționale speciale pot fi temporare și permanente și, la rândul lor, pot fi cauzate de cauze: situație fizică,
psihică, socio-familială sau alte cazuri de neadaptare (culturale, lingvistice etc.)
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Legislație privind copiii și adolescenții cu CES și politici de incluziune
BULGARIA
Legea privind educația incluzivă (SG, numărul 86 din 27.10.2017) reglementează standardul educațional de stat pentru
educația incluzivă. Acest standard stabilește posibilitățile de sprijin general și suplimentar pentru copiii și studenții cu
dificultăți de învățare. Sprijinul general include munca în echipă între profesori și alți specialiști pedagogici; module
suplimentare pentru copiii care nu vorbesc bulgară - pentru grădinițe; instruire suplimentară pe subiecte de studiu;
activități de interes; îndrumare în carieră pentru studenți; biblioteci-servicii de informare; asigurarea unui dormitor;
promovarea cu recompense morale și materiale; îngrijirea sănătății, inclusiv prin colectarea de informații parentale
complete despre starea de sănătate a copilului și cercetare și consiliere medicală; activități de prevenire a violenței și de
depășire a comportamentului cu probleme; evaluarea timpurie a nevoilor și prevenirea dificultăților de învățare;
logopedie.
ITALIA
Documentele cheie sunt cele două circulare ministeriale (2006 și 2014), deoarece reglementează în practică strategiile de
includere și integrare a străinilor la școală. Principalele concepte ale Circularei 2013 sunt două: extensie și personalizare.
Conceptul de extensie se referă la atenția care se extinde SEN în totalitatea acestora, incluzând, de asemenea, dizabilități
specifice de învățare și dezavantaj social, cultural și lingvistic pentru studenții străini, pe lângă dizabilitățile certificate.
Abordarea este preluarea globală și incluzivă a tuturor elevilor, ceea ce implică definirea și identificarea corectă a SEN
în totalitatea lor. Celălalt concept cheie al Circularului 2013 este cel al personalizării, referindu-se la necesitatea
planificării unei căi personalizate, pentru atingerea obiectivelor de învățare, care ține cont de diferențele individuale,
îmbunătățește potențialul și diversifică obiectivele de formare.
POLONIA
Integrarea copiilor și adolescenților cu nevoi educaționale speciale în școala obișnuită câștigă importanță în Polonia.
Dacă elevii cu dizabilități sunt oferite experiențe educaționale generale depinde de disponibilitatea resurselor școlare și
înclinația administratorului școlii.
Metodele de organizare a predării și a copiilor și a tineretului (Ministerul Educației, Polonia, 2003) recomandă abordări
segregate: „Predarea studenților individuali se oferă pe baza locului în care se află copilul, în special, în casa familiei, în
centrul de educație specială. și în centrele de îngrijire pentru copii. ”
ROMANIA
Proiectul de strategie națională privind educația persoanelor cu nevoi educaționale speciale în contextul educației
incluzive, denumită în continuare Strategia națională, prevede persoanele cu nevoi educaționale speciale (SEN) ca un
segment natural al populației școlare, în special a copiilor.
Educația incluzivă implică un proces permanent de perfecționare a instituției școlare, care vizează exploatarea resurselor
existente, în special a resurselor umane, pentru a sprijini participarea la procesul de educație a tuturor elevilor dintr-o
comunitate (Rezoluția nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a învățare, formare, compensare, recuperare
și protecție specială a copiilor / tinerilor cu nevoi educaționale speciale în cadrul sistemului de învățământ).
SPANIA
In Spania, se propune școlarizarea în centre obișnuite studenților cu SEN pentru care se estimează că necesită acces și /
sau adaptări semnificative la programa oficială care le corespunde în funcție de vârstă, precum și când se consideră că
acești elevi pot realiza un grad acceptabil de integrare socială într-o școală obișnuită de grup. Pentru cele mai complicate
cazuri de gestionat, există centre specializate, cele pe care le numiți special de centru de învățământ. Legislația națională
prevede că profesorii care participă la studenții cu nevoi speciale au sprijinul echipei psihopedagogice și a instrumentelor
specifice.
Acestea sunt cele mai importante diferențe, pornind de la care provin toate celelalte. Pe baza acestor diferențe, diferitele
asociații de țări partenere își structurează metodologiile incluzive și le pun în practică. Comparația dintre cele mai bune
practici de incluziune locală va permite să contureze o metodă comună care să fie implementată în realitățile locale. Iar
această metodă va fi rezultatul comparației dintre experiențele noastre în domeniu.
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Capitolul 7: implementarea bunelor practici in contexte nationale
7.1
Bune practici: criterii de selectie si contexte de implementare
Faza operațională a proiectului ENSI a implicat implementarea unora dintre cele mai bune practici prezentate în timpul
TC1. Alegerea celor mai bune practici a fost efectuată ținând cont de următoarele 5 criterii:
1) INCLUZIUNE: Permiterea participării pe deplin a fiecărui cetățean, în special a celor mai defavorizați;
2) REPLICABILITATE SI ADAPTABILITATE: Posibilitatea replicării și adaptarea la obiective similare în
situații variate;
3) EFICIENTA SI SUCCES: Obținerea rezultatelor și impactul pozitiv;
4) SUSTENABILITATE: Să răspundem nevoilor curente, fără a compromite capacitatea de a aborda nevoile
viitoare;
5) FEZABILITATE: Sa fie ușor de învățat și de implementat.
În perioada decembrie 2018 - mai 2019, activitățile considerate cele mai potrivite în conformitate cu criteriile de mai sus
au fost implementate atât în contexte formale, cât și nonformale. În acest fel, am putut verifica direct exportabilitatea
metodelor informale, care de obicei au aplicarea lor privilegiată în contexte nonformale, chiar și în contexte mai
structurate, cum ar fi școlile. Contextele de implementare sunt caracterizate de unul sau mai multe dintre următoarele
elemente:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

prezența diferitelor culture
nivel cultural scăzut
nivel socio-economic scăzut
mentalitate închisă
partajarea spațiilor comune
conexiune potențială cu teritoriul

Aceste caracteristici fac ca contextele de implementare să fie „zone de experimentare reale” în care a fost posibil să se
evidențieze punctele forte și punctele slabe ale acestor practici. Complexitatea și eterogenitatea lor au făcut posibilă
evaluarea modului în care practicile selectate au fost replicabile, adaptabile, eficiente, durabile, fezabile și, mai ales,
inclusive.
Următorul grafic arată contextele formale și non-formale în care au fost implementate cele mai bune practici alese.
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Gimnaziu

In contexte
formale

Scoala primara
ONG-uri

Implementarea
activitatilor

Centre care lucreaza cu migranti
(copii, tineri si adulti)
In contexte
nonformale

Centre care lucreaza in zone defavorizate, cu
copii si tineri de diverse nationalitati
Centre de asistenta familiala
Universitati

Realitățile teritoriale implicate sunt foarte eterogene și se caracterizează printr-un nivel diferit de formalizare și prin
caracteristici specifice legate de țara analogă.
Unul dintre punctele forte și valoarea adăugată a proiectului a fost, fără îndoială, posibilitatea de a face schimb de bune
practici și de a discuta despre dificultățile apărute în timpul implementării, validarea metodelor utilizate, descoperirea
realizărilor neprevăzute și obținerea de rezultate pozitive și uneori neașteptate.
7.2

Bunele practice selectate si grupurile tinta abordate

Cele mai bune practici implementate au fost șase:
1) Abordarea informală a Ubuntu din Italia
2) Metoda „Don Bosco” și „It’s better to talk” din Bulgaria
3) Ziua internațională a limbii materne din Polonia
4) Sportul ca instrument de incluziune din Spania
5) Abordarea informală a AFV din România
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Italia
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(Romania)

Italia

Scoala primara
Casa della Comunità Speranza

Metodologia folosită în toate activitățile s-a concentrat pe participarea activă a fiecărui participant și pe interactivitate,
garantată printr-o instruire „experiențială” care a inclus jocuri de rol și munca în grup.
Practicile propuse au avut ca scop promovarea toleranței și ajutarea tinerilor să înțeleagă diversitatea. Reguli, disciplină,
premii, pedepse, schimburi reciproce devin în activități de grup o practică comună, o „limbă universală” pentru toate
culturile. Toți participanții au fost plasați la același nivel: „totul este pentru toată lumea”.
Uneori, cele mai bune practici adoptate au fost re-propuse în contextul propriu, fără nicio schimbare, alteori era necesar
să se facă unele mici modificări pentru a facilita implementarea acesteia sau pentru a răspunde diferitelor nevoi exprimate
de ținta de referință.
De exemplu, în Italia, cea mai bună practică a Bulgariei (este mai bine să vorbim) a fost repropusă prin introducerea unor
modificări: subiectele pe care participanții au discutat au fost adaptate contextului multicultural și defavorizat în care s-a
aplicat buna practică. Sau în România, cele mai bune practici importate din Italia au fost testate pe grupuri mici separate
de vârstă și nu pe un singur grup mixt.
Activitățile au permis participanților să reflecte asupra problemelor discriminării și intoleranței, sărăciei și drepturilor
omului. Aceștia au crescut conștientizarea inegalității oportunităților, au dezvoltat imaginația și gândirea critică și au
promovat empatia cu ceilalți mai puțin norocoși.
Beneficiarii direcți ai acțiunilor au variat ca vârstă, origine și statut socio-economic. În graficul următor sunt sintetizate
diferite ținte.
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indirecti
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Educatori si pedagogi
Profesori
Comunitate locala

Implementarea în diferitele țări partenere implicate a implicat in diferite masuri toti beneficiarii directi si indirecti
prezentati mai sus, in context scolar sau nu. Pe de altă parte, proiectul a implicat diferite persoane care participă diferit la
procesele educaționale (părinți, animatori, educatori, asistenți sociali, profesori) și, în final, au implicat întreaga
comunitate, care beneficiază indirect de schimbările culturale realizate.
7.3

Puncte tari si puncta slabe

Punerea în aplicare a bunelor practici în diferite contexte și cu obiective diferite a evidențiat punctele forte și punctele lor
slabe. Deși diferite, cele mai bune practici implementate au arătat puncte forte similare. Acest lucru confirmă flexibilitatea
și aplicabilitatea acestora chiar și în contexte diferite de cea inițială.
Metodele utilizate au potențialul de a uni grupuri eterogene de oameni, cu diferite contexte, credințe, naționalități și să
dezvolte legături interculturale.
Aceste bune practici au ajutat copiii și tinerii să recunoască și să gestioneze sentimentele și să facă față conflictelor și
violenței, folosind dialogul, calmul și respectul reciproc în relație. Ei au ajutat migranții să se identifice cu cei ai altora.
Aceste activități au creat un „spațiu” și un „timp” dedicat primirii / incluziunii și relațiilor pozitive și de colaborare între
colegi.
Utilizarea activităților recreative, muzicale, motorii și de ascultare stimulează elevii să imite, să povestească despre ei
înșiși, să descrie medii, fapte și evenimente care i-au văzut protagoniști sau implicați emoțional. În acest fel, climatul
comunicativ în contextele de implementare se îmbunătățește, dincolo de diferențele culturale și lingvistice.
În cele din urmă, punerea în aplicare a noilor bune practici din diferite contexte culturale și sociale a contribuit la creșterea
competențelor educaționale ale educatorilor și a altor figuri profesionale implicate.
Punctele slabe nu sunt generate de practica însăși, ci de complexitatea contextelor de implementare.
Punerea în aplicare a activităților în contexte cu un nivel cultural și socio-economic foarte scăzut și caracterizată printr-o
mentalitate închisă a fost foarte dificilă. Unii participanți au fost „deranjați” de această experiență.
Slăbiciunea la care se referă cel mai des partenerii este lipsa bugetului și dificultatea de a achiziționa fonduri pentru a-l
reproduce. Doar România raportează dificultatea de a reuni diferite grupe de vârstă în același spațiu, o problemă pe care
a rezolvat-o în orice caz prin diferențierea grupurilor țintă.
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7.4
Impact si rezultate obtinute
În diferitele contexte de implementare, am dezvoltat relația interpersonală, folosind mai multe limbaje comunicative:
verbală, iconică, grafică și gestuală.
Cei care au fost implicați în implementarea celor mai bune practici au conștientizat că fiecare este o parte integrantă a
unui grup și au atitudini pozitive față de ceilalți.
În special, rezultatele obținute au vizat 4 dimensiuni:
1) DIMENSIUNEA INDIVIDUALĂ (legată de dobândirea de abilități personale)
Activitățile implementate au îmbunătățit de asemenea abilitățile țintei:
✓ să recunoască violența fizică, sexuală și emoțională și bullyingul dintre semeni;
✓ să solicite ajutor dacă se încadrează sau au fost într-o situație de violență sau hărțuire;
✓ să identifice situații care ar putea fi periculoase;
✓ să recunoască și să împărtășească propriile sentimente și emoții.
2)
✓
✓
✓

DIMENSIUNEA RELATIONALA (raportat la dobândirea de abilități relaționale)
Comunicarea dintre membrii grupului țintă a fost îmbunătățită;
participanții au învățat să lucreze în grupuri mici e în activități noi;
relațiile de empatie au fost stabilite cu educatorii voluntari care au susținut implementarea;

3)
✓

DIMENSIUNEA VALORILOR (raportat la asimilarea valorilor pozitive legate de conceptul de incluziune)
Participanții au dobândit o conștientizare a valorii diversității, au învățat să o respecte și au dezvoltat curiozitatea
față de alte culturi;
a fost ridicat nivelul de înțelegere a diferențelor culturale;
nivelul de conștientizare asupra diferențelor sociale a fost ridicat;

✓
✓
4)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DIMENSIUNEA OPERAȚIONALĂ (raportată la îmbunătățirea organizațională a contextelor de implementare)
Educatorii au avut ocazia să experimenteze noi moduri de lucru care au contribuit la creșterea lor profesională;
Educatorii au avut șansa de a experimenta noi moduri de lucru care au contribuit la creșterea lor profesională;
Lucrul în echipă a fost îmbunătățit;
A crescut numărul de copii / adolescenți care participă la activitățile centrelor de tineret;
Valoarea pedagogică și didactică a echipei a fost evidențiată;
Comunicarea dintre realitățile teritoriului a fost îmbunătățită prin colaborarea dintre personalitățile profesionale
externe și interne;
Efectul de „noutate” a crescut nivelul de interes al participanților.

Prin aceste activități, participanții au înțeles că educația poate fi făcută în moduri diferite, iar beneficiarii indirecti au
acum o mai bună înțelegere a importanței educației ca instrument de incluziune socială.

7.5

Sustenabilitate si inovatie

Cele mai bune practici implementate au contribuit la o inovație în contextul implementării, deoarece au introdus noi
metode incluzive în țări, cum ar fi Bulgaria, Polonia și România, unde chiar acum includerea în educație este o prioritate,
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dar care nu are experiență în domeniu. Din acest punct de vedere, proiectul reprezintă o îmbogățire a educatorilor și a
realităților teritoriului, datorită schimbului de bune practici testate.
Un alt element inovator este exportul de metode din contexte nonformale în contexte formale.
Aceste practici au creat, de asemenea, spații pentru o reflecție ludică asupra problemelor importante.
Aspectul inovator a fost împărtășirea informală a experiențelor educaționale cu copiii SEN, care au evidențiat empatia
emoțională care trebuie neapărat creată între educator și copil pentru a depăși condiția SEN. Un alt aspect interesant a
fost ca operatorii să lucreze în sinergie cu mai multe echipe, depășind obstacole lingvistice sociale și culturale; acest lucru
a început o cale profesională și personală de creștere pentru fiecare participant.
Suntem conștienți că este necesară o perioadă lungă de timp pentru a evalua efectele pe termen lung produse de aceste
metode incluzive.
7.6

Rapoarte de implementare

Mai jos prezentam raportul de implementare al fiecărui partener cu privire la implementarea bunelor practici în fiecare
țară parteneră.
BULGARIA
Organizatia partenera

EURO-training

Numele participantilor

Christomir Zafirov
Ekaterina Zafirova

Descrierea activitatii

Buna practica a fost aleasa după activitatea de instruire C1 din Palermo.
Organizația noastră împreună cu echipa de suport care a participat la C1, a decis
să aleagă Ziua Internațională a Limbii Mame - 21 februarie.
Metodologia folosită s-a concentrat pe participarea activă a fiecărui participant
și la promovarea nivelului experiențial de pregătire cu exerciții, joc de rol și
muncă în grup.
Cele mai importante elemente au fost interactivitatea și participarea.
Evenimentul a fost organizat să aibă loc pe 21 februarie 2019 în Centrul
Internațional de Tineret din Stara Zagora.
S-au făcut multe lucrări pregătitoare - pregătire logistică, promovarea
evenimentului, folosind diferite canale de diseminare, pregătirea conținutului,
materiale etc.
O scurtă descriere a agendei:
Deschidere și salut - pentru a verifica oamenii din ce naționalități sunt în sală
Proiect scurt ENSI - prezentare
Fapte lingvistice - declarații
Joc interactiv - cuvânt comun + cuvânt diferit
Clipuri video - interviuri cu străini, care locuiesc în Bulgaria - o parte din ei
Fapte lingvistice - declarații
Joc interactiv - întrebări pentru invitați în limba lor maternă, pasaje diferite din
lucrări pe care le citesc diferite persoane de diferite naționalități
Interviuri cu copii - despre subiect + interviuri cu străini prezenți despre povești
interesante din Bulgaria
Joc interactiv - Bingo
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Clipuri video - Partea următoare
Prezentarea rochiei naționale, o tradiție a poporului lor
Melodia - să o cântăm în diferite limbi și în general
Oricine dorește să scrie un mesaj pe tablă / pânză
Fotografii
Gustarea mâncărurilor naționale
Închidere
Grup tinta

Rezultate obtinute
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Principalul grup țintă au fost copiii migranți. Am vrut să colectăm mai multe
persoane diferite pentru a face coeziune și pentru a construi o atmosferă bună.
Participanții la eveniment au fost de vârste diferite - de la 3 ani până la 67 de
ani. Echilibrul de gen a fost de aproape 50-50%.
De asemenea, profilul participanților variază - de la copii la pensionari din mai
mult de 13 naționalități. Participanții au fost din Stara Zagora și din regiunea
locală.
Copii cu părinți, elevi, studenți, tineri cu grupuri dezavantajate, copii romi,
copii migranți, cetățeni în vârstă, reprezentanți ai ONG-urilor și mulți alții. La
eveniment au participat mulți străini care locuiesc în orașul Stara Zagora.
Numărul participanților a fost de aproximativ 60 de persoane; vezi lista
semnăturilor, dar copiii mici și unii oameni nu au semnat, invocand noile reguli
GDPR.
Au participat multe grupuri țintă indirecte, de ex. părinți, familii, participanți la
generații diferite, cetățeni, părți interesate, copii, adulți, elevi, studenți de la
munca socială din universitatea locală, parteneri neguvernamentali etc.
Primul este incluziunea socială, interculturalitatea, solidaritatea, lipsa
prejudecăților, activitățile informale prietenoase și atitudinea tuturor
participanților din diferite naționalități.
Începerea unei noi comunicări cu noii prieteni.
Procesul de incluziune socială efectiv legat fundamental de interacțiunea dintre
familie și sistemul asociativ al educației nonformale.
Cu această practică este posibil să se dezvolte abilități de comunicare a copiilor
migranți cu scopul de a-și îmbunătăți auto-exprimarea. Acest lucru va
îmbunătăți în general abilitățile lor școlare și sociale.
Îmbunătățirea vorbirii expresive, care va ajuta la verbalizarea și funcțiile
cognitive ale copiilor. Acestea sunt abilități de bază pentru îmbunătățirea
abilităților de citire și scriere în școală.
Încurajarea copiilor în cadrul activității non-formale în grup, atunci când
abordarea pozitivă și prietenia sunt regulile principale și în acest fel va contribui
la incluziunea socială a copiilor în comunitate. Abordarea pozitivă facilitează
abilitățile de învățare, percepție și consolidare a cunoștințelor. Mediul
emoțional pozitiv le facilitează potențialul intelectual.
Primirea de sprijin și încurajare în cadrul evenimentului îmbunătățește funcțiile
cognitive ale copiilor - memoria, atenția, activitățile intelectuale, gândirea și
dezvoltarea personală.
Sprijinul direct din partea părinților în ziua limbii materne îmbunătățește
incluziunea socială a copiilor migranților.
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Puncte tari si puncte slabe

Primul punct este că această practică ar putea deveni o acțiune pe care o putem
organiza în fiecare an. Acest lucru garantează într-un fel sustenabilitatea
rezultatelor proiectului.
Metodologia va oferi posibilitatea de a uni grupuri diferite - comunitate locală,
părinți, copii, adulți, familii, diferiți actori, cetățeni în jurul limbii / indiferent
de ce este / și să dezvolte legături interculturale între diferite culturi, obiceiuri
etc. valorile umane merg pe prima linie
Este o practică care unește oameni cu diferite fonduri, credințe, naționalități.
Foarte importantă este dimensiunea interculturală - dans, cultură, mâncare,
muzică, punct de vedere.
Inițiativa va reuni aceste persoane și le va oferi posibilitatea de a-și prezenta
limba maternă într-un mod atractiv. Pentru copiii români, migranții și tinerii cu
care lucrăm, inițiativa le va oferi o altă posibilitate de a se prezenta, de a întâlni
oameni noi, de a învăța ceva nou.
Acesta va fi combinat cu multe elemente interculturale - bucătărie, tradiții
naționale, mâncare, muzică, dans ... În acest fel, diferențele de limbă nu vor fi
un motiv pentru o comunicare proastă, ci dimpotrivă, cultura va fi instrumentul
pentru învățare, pentru a accepta „diferitele”, pentru a fi parte activă a
incluziunii sociale. Și toate acestea vor fi într-un mediu foarte prietenos.
În acest moment, nu putem vedea puncte slabe în această inițiativă.

Modificari

Probabil aici este bine să punctăm ceva specific. În Bulgaria există câteva
particularități ale fluxului de migrație. Bulgaria, ca țară de tranzit pentru
migranți, există unii copii care îi însoțesc, care au nevoie de o abordare specială.
De asemenea, fluxul de migranți este concentrat în partea de sud a Bulgariei în
două orașe, în principal - Harmanli și Haskovo.
Nu prea multe schimbări, probabil unele lucruri mici, legate de contextul
național, dar, în general, a funcționat foarte bine.

Impact

Cel mai mare impact a fost bucuria și fericirea copiilor participanți și a altor
persoane, indiferent de cultură, religie și limbă pe care o vorbesc. Toată lumea
s-a bucurat de jocurile și activitățile interactive.
Acesta a fost un exemplu perfect de incluziune socială de succes a tuturor
participanților. Mulți dintre ei au început să fie prieteni, au făcut schimb de
adrese, e-mailuri. A fost un bun punct de plecare pentru începutul noilor
parteneriate și contacte.
Toată lumea se simte ca participanți și comunică activ cu alte persoane,
indiferent de limbă și cultură.
Finalul bun a fost să încercați diferite alimente, preparate de la participanți din
diferite naționalități, mâncare locală și internațională. Aici, desigur, copiii s-au
bucurat foarte mult!

Aspecte inovative

Este inovator, deoarece are legătură cu educația copiilor cu nevoi speciale de
educație. În Bulgaria, în acel moment, așa-numita „educație incluzivă” este o
prioritate foarte mare și încă există o lipsă de experiențe și metodologii testate
în domeniul educației formale și nonformale.
Din acest punct de vedere, proiectul va îmbogăți metodologiile educatorilor cu
valori adăugate ale UE, datorită schimbului de bune practici și experiență testate
între organizațiile partenere.
Experimentul cu tehnici și metodologii de învățare utilizate în contextul
educației nonformale și potențial transferabil în cadrul formării formale și
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invers, transferul bunelor practici de incluziune socială, experimentate în
contexte non-formale, în domeniul educației formale este un lucru minunat
beneficiu și element inovator.
În această zi de sărbătoare vedem posibilități mari de sustenabilitate în
grădinițe, școli în care există copii migranți. De asemenea, va fi propus în
centrele migranților din Bulgaria, unde migranții sunt concentrați.
Vom propune Centrului internațional de tineret, unde evenimentul a avut loc
pentru a implementa această sărbătoare în fiecare an în programul lor, cu
participarea nu numai a copiilor, ci a părinților, animatorilor sociali, comunității
locale, publicului larg și a promovării evenimentului la fel de mult posibil.
Astfel, incluziunea socială se va realiza mai mult.
Această bună practică contribuie la acceptarea migranților și a copiilor acestora,
la respectarea interculturalității, la depășirea agresiunii și a atitudinilor negative
din comunitate.
Aceste bune practici despre care am discutat vor fi implementate și în activitatea
ONG-urilor și le vor disemina și ele.
Cealaltă idee a sustenabilității este de a propune cele mai bune practici din
Facultatea de Învățământ studenților care practică munca, care vor deveni
profesori în grădinițe și școli primare și gimnaziale.
ITALIA
Organizatia partenera

Centro Internazionale delle Culture Ubuntu

Numele participantilor

Patrizia Pappalardo

Descrierea activitatii

Cele mai bune practici au fost implementate, în perioada decembrie 2018 - mai
2019, în centrul Ubuntu din districtul Kalsa din Palermo, un district
multicultural dezavantajat cultural și economic.
Cele mai bune practici au constat în inserarea dintre activitățile zilnice ale
Centrului „spațiilor” de reflecție asupra unor teme legate între ele. În aceste
spații, copiii au putut să împărtășească despre experiența lor și să se confrunte.
În aceste spații au fost discutate următoarele probleme:
1. atitudine bună și rea;
2. relația interpersonală (încredere, jignire, dragoste, furie și agresiune);
3. dinamica și regulile în cadrul familiei;
4. metodele de soluționare a conflictelor;
5. fenomenul violenței și, în special, intimidarea între copii la școală sau în afara
școlii;
6. compararea diferitelor culturi;
7. respectarea diferențelor etnice și culturale.
Activitățile au inclus:
- jocuri de rol,
- discuția unui caz în grupuri mici;
- spațiu pentru împărtășirea emoțiilor și experiențelor,
- discuții pe temele de mai sus.
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Familiile copiilor au fost invitate să participe la activități
Grupul tinta

Copii și tineri de 5-14 ani, localnici și străini, care participă la activitățile de
după-amiază în Ubuntu Center

Rezultate obtinute

Au fost implicați 40 de copii și tineri și părinții lor. Au participat cu mult
entuziasm, constanță, atenție și spirit de echipă.

Puncte tari si puncte slabe

Puncte forte:
- Această bună practică a ajutat copiii și tinerii să recunoască și să
gestioneze sentimentele și să facă față conflictelor și violenței folosind
dialogul;
- folosirea respectului calm și reciproc în relația cu copiii a fost valoarea
adăugată.
Puncte slabe:
Ar putea fi dificil să implementăm activitățile în contexte cu un nivel
cultural și socio-economic foarte scăzut și caracterizate printr-o
mentalitate închisă;
- Suntem conștienți că este necesară o perioadă lungă de timp pentru a
evalua efectele pe termen lung produse de aceste metode incluzive

Modificari

Subiectele au fost adaptate contextului multicultural și defavorizat în care au
fost aplicate cele mai bune practici.

Impact

Programul a îmbunătățit, de asemenea, abilitățile copiilor:
să recunoască violența fizică, sexuală și emoțională și bullyingul dintre
semeni;
să solicite ajutor dacă se încadrează sau au fost într-o situație de
violență sau hărțuire;
să identifice situații care ar putea fi periculoase;
să lucreze în grupuri mici;
să vă recunoașteți și să vă împărtășiți propriile sentimente și emoții.
Această bună practică a făcut, de asemenea, copiii și tinerii conștienți de
respectarea și sporirea diversității și a stimulat curiozitatea pentru alte culturi
decât cele proprii.
Operatorii sociali au avut șansa de a experimenta noi moduri de lucru care au
contribuit la creșterea lor profesională.

Aspecte inovative

Cele mai bune practici au contribuit la o inovație în contextul în care a fost pusă
în aplicare, deoarece a creat spații pentru o reflecție ludică asupra problemelor
importante.
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Organizatia partenera

People Help the People

Numele participantilor

Giuseppe Labita
Chiara Lo Coco
Maria Giuseppina Petrolo
Rosalia Di Mariano

Descrierea activitatii

Echipa de Oameni Ajută Poporul a susținut un curs de formare locală cu un
grup de profesori de la școala primară (6 -11 ani) din orașul Palermo. Școala se
află într-un cartier cu o concentrație mare de populație imigrantă. În școală
există și copii cu dificultăți cognitive. Aceste două caracteristici povestite de
profesori reprezintă două puncte forte pentru școală și pentru fiecare copil. În
fiecare clasă în care copiii autohtoni, imigranții, copiii cu capacitate corporală
și cei cu dificultăți fizice sau cognitive coexistă, există o solidaritate
semnificativă și o relație de grup între copii, unde diferențele fiecăruia devin
forța grupului.
Echipa școlii a apreciat metoda de lucru „Don Bosco” prezentată de partenerul
Euro-Training deosebit de interesantă. Modelul este centrat pe respectarea
regulilor și respectul pentru celălalt. Mai mult, modelul este în ton cu scopurile
școlii. Fiecare este binevenit, are propriul loc, are o responsabilitate în
construcția mediului școlar - relații bune; școala este un loc de educație și un
loc al valorilor sociale.
Echipa a dezvoltat următoarea metodologie:
Acceptarea într-un mod pozitiv. Nu numai de profesori, dar mai ales
de copii, limbajul corporal exprimă emoțiile într-o manieră foarte
elocventă
Respectarea timpurilor copilului care trebuie să se orienteze într-un
mediu diferit de cel cu care s-a obișnuit; fiecare are propria metodă și
ore de învățat
Cunoașterea situației familiei, încercarea de a stabili o relație de
colaborare
Crearea de situații în rândul copiilor pentru a încuraja schimburile
spontane între colegi: jocuri de colaborare, jocuri pentru a se cunoaște
Lăsând timp liber pentru elevi să socializeze chiar prin povești și
poezie
Propunerea de activități care vă permit să „faceți”: construirea de
obiecte, realizarea de experiențe cu semenii, cântecele care trebuie să
fie imediate
Dramatizarea, ajutându-ne să reproducem situații pe care nu le putem
trăi în realitatea scolastică devine o modalitate de a comunica.
Folosind ajutoare vizuale, figuri, desene, fotografii pentru a cunoaște
numele obiectelor de zi cu zi (carduri flash, imagini din anumite cărți)
Schimbul de cunoștințe de cuvinte între două limbi: luarea unui obiect
și denumirea acestuia în italiană pentru copilul străin și apoi denumirea
acestuia în propria limbă pentru a face copiii italieni să învețe și ei.

Grup tinta

Immigrant and non-resident SEN children in the city of Palermo

Rezultate obtinute

Activitatea educațională a avut ca scop atingerea următoarelor obiective
educaționale:
Stimularea relației interpersonale, folosind mai multe limbaje
comunicative: verbal, iconic, grafic și gestual
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-

Recunoașterea că suntem parte integrantă a unui grup prin dezvoltarea
atitudinilor pozitive față de ceilalți.

Puncte tari si puncte slabe

Puncte forte:
Spații și ore dedicate recepției / incluziunii și relațiilor, pentru a stabili
relații pozitive și colaborare între egali.
- Îmbunătățirea instrumentelor de comunicare și lingvistică au fost
privilegiate ca activități ludice, muzicale, motorii și de ascultare, care
stimulează elevii să imite, să spună, să descrie medii, fapte și
evenimente care i-au văzut protagoniști sau implicați emoțional.

Modificari

Buna practica preluata de la EURO-training a fost adaptata modelului
instituțional și formal de școală. Echipa a inclus metodele informale ale lui Don
Bosco în metodele deja utilizate.

Impact

-

-

Creșterea valorii pedagogice și didactice a echipei
Îmbunătățirea comunicării și colaborării dintre oameni Ajută oamenii
și școala

Aspecte inovative

Aspectul inovator a fost însoțirea metodelor informale la metodele școlare
formale.
Din acest punct de vedere, proiectul a îmbogățit metodologiile educatorilor cu
valorile adăugate de UE, datorită schimburilor de bune practici testate și a
experienței dintre organizațiile partenere.
Experimentul cu tehnici și metodologii de învățare utilizate în contextul
educației nonformale și potențial transferabil în contextul pregătirii formale și
invers.

Organizatia partenera

People Help the People

Numele participantilor

Giuseppe Labita
Chiara Lo Coco
Maria Giuseppina Petrolo
Rosalia Di Mariano

Descrierea activitatii

În ianuarie 2019, echipa People Help the People a organizat un training local la
„Casa della Comunità Speranza”, un centru care lucrează cu copiii imigranți
din orașul Mazara del Vallo, sud-vestul Siciliei.
Această zonă a fost desemnată pentru a crește nivelul de diseminare teritorială
a bunelor practici ale proiectului ENSI, precum și pentru a oferi o vizibilitate
mai mare în locurile cu o concentrare ridicată a imigranților din a doua și a treia
generație, cum ar fi sudul Sicilia.
Asociația „Casa della Comunità Speranza” este un centru de tineret care se
ocupă cu diverse activități cu o atenție deosebită pentru populația imigrantă.
Centrul este situat în Kasbah-ul orașului. Aceștia funcționează ca suport școlar
și au, de asemenea, scopul de a încuraja tinerii să fie mai conștienți de abilitățile
lor în procesul de dezvoltare și creștere umană, culturală și socială.
Echipa PHP a împărtășit tuturor partenerilor bunele practici împreună cu „Casa
della Comunità Speranza”, discutând punctele tari și punctele slabe ale fiecărei
bune practici și metodele utilizate în timpul experienței lor, în special în
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contextul pregătirii limbii pentru imigranții din a doua și a treia generație.
copii..
Grup tinta

Copii ai imigrantilor de 2-3 generatii

Rezultate obtinute

Rezultatele obținute în sinergie între echipele PHP și Centru au fost:
Creșterea acțiunilor rețelei locale prin construirea bazelor pentru
acțiuni sinergetice viitoare
Incorporarea incluziunii sociale, interculturalitatea, solidaritatea,
reducerea prejudecăților între echipele implicate în activități
Programarea de noi comunicări cu prieteni noi.
- Implementarea unui proces eficient de incluziune socială realizat
în sinergie între experți și familii și sistemul de asociere
educațională non-formală.

Puncte tari si puncte slabe

Puncte forte:
Împărtășirea celor mai bune practici între educatori și animatori,
provenind din contexte culturale și sociale diferite, care contribuie la
creșterea competențelor educaționale ale experților.
Puncte slabe:

-

Modificari

Impact

Aspecte inovative
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Dificultate în replicarea inițiativei internaționale din cauza dificultății
în obtinerea fondurilor.

Activitatea a dezvoltat in echipe conștientizarea necesității de a-și crește
cunoștințele lingvistice pentru a facilita schimbul de cunoștințe, abilități și
experiență într-o dimensiune europeană
Cel mai semnificativ impact este aprecierea metodelor de educare informală
utilizate ca metode de învățare a limbilor străine și a conținutului școlar. Copiii
au participat la activitățile de după-amiază cu sprijin scolastic și jucăuș cu
plăcere, dezvoltând o relație de empatie cu educatorii voluntari. Toată lumea sa bucurat de jocuri și activități interactive.
Fiecare copil a participat activ și a comunicat cu ceilalți, dezvoltând propria
metodă de a studia peer to peer într-un mod complet informal și involuntar.
Aspectul inovator a fost împărtășirea informală a experiențelor educaționale cu
copiii SEN, care au evidențiat empatia emoțională care trebuie neapărat creată
între educator și copil pentru a depăși condiția SEN. Un alt aspect interesant a
fost ca operatorii să lucreze în sinergie cu mai multe echipe, depășind obstacole
lingvistice sociale și culturale; acest lucru a început o cale profesională și
personală de creștere pentru fiecare participant.
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POLONIA
Organizatia partenera

Foundation Family Center

Numele participantilor

Dr.Magdalena Reka
Mgr. Urszula Niewiadomska
Dr. Franciszek Reka
Mgr.Wiesław Niewiadomski

Descrierea activitatii

Sportul - oportunitatea de a uni comunitatea
Cele mai bune practici alese au fost prezentate în timpul TC1 în Palermo de
Partener spaniol - Asociația „Amigos de Europa”.
Cele mai bune practici au fost implementate în Polonia de către partenerul
Family Center Foundation.
Puterea sportului este pur și simplu uriașă - poate transforma viața oamenilor în
atâtea moduri.
Sprijinirea sportului ca instrument pentru incluziune, pentru rezolvarea
conflictelor interpersonale între tineri, pentru promovarea toleranței și pentru a
ajuta tinerii să înțeleagă problemele diversității.
- Empatie: cheia pentru o diversitate și o incluziune.
- Sportul - ca și mersul împreună, practicarea sportului de alergare este o
practică comună a „limbajului universal” pentru toate culturile în care
disciplina, regulile și normele sunt ușor de înțeles.
Limbajul universal al sportului reunește oamenii, învață munca în echipă,
toleranța față de semenii din alte țări.
Contextul inițial are nevoie de mult discus și explică metoda incluziunii sociale
prin sport.
Promovarea cooperării sportive pe principiul „sportului pentru toți” bazat pe
acces egal și oportunități egale, în special pentru persoanele inactive fizice,
urmând prioritatea incluziunii sociale în și prin sport.
Practica de a lucra împreună pentru întreaga comunitate locală a tuturor
grupurilor a dat rezultate foarte bune de integrare și incluziune socială a acestei
comunități.
Educația incluzivă nu este un program de timp scurt - este un proces și necesită
timp pentru a fi implementat.
Educația incluzivă este cea mai bună alternativă pentru toți copiii, în timp ce
pentru copii și adolescenți străini este o necesitate.

Grupul tinta

organizații neguvernamentale la nivel local;
școlile primare și secundare locale;
asociația Odrzykoniaków (zona rurală), provincia podkarpackie,
oratoriu în mediul local (orașul Będzin),
centre de asistență familială (Będzin).
Beneficiarii implicati sunt:
adolescenți locali și străini;
adulții excluși social,
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- membrii familiei care sunt excluse social din diverse motive (sociale,
economice, geografice, de sănătate).
Obiectivul principal al proiectului sunt copiii / adolescenții străini din Ucraina.
Ucraina este în prezent cea mai importantă țară sursă pentru migrația în Polonia.
Popularitatea Poloniei ca țară țintă pentru ucraineni este favorizată de mulți
factori, inclusiv de proximitate geografică
Rezultate obtinute

Rezultatele obținute în standarde bune. Sportul care este adesea evidențiat este
capacitatea sa de a atenua procesele de excludere socială care sunt
experimentate în diferite domenii ale vieții.
Consolidarea rolului părinților, animatorilor socio-educaționali, organizațiilor
de tineret și ONG-urilor ca suport pentru copiii străini, tinerii cu dizabilități în
procesul eficient de incluziune socială în comunitatea locală.
Pentru noi alergarea sportului și călăritul este implementată metoda constând în
sublinierea utilizării metodelor informale în contexte nonformale pentru a ajuta
copiii străini din Ucraina să aibă o relație mai bună cu colegii săi polonezi.
Cel mai mare grup de migranți din Polonia este reprezentat de oameni din
Ucraina și Belarusieni (al doilea grup ca mărime).
Pentru a spori înțelegerea provocărilor lor și a sprijinului de care au nevoie
pentru a-și îmbunătăți integrarea în societate.
Aceasta face parte din forța sportului: permite participanților cu o mare
varietate de abilități și expertize să lucreze împreună.
Metoda implementată „Sportul pentru incluziunea socială” constă în utilizarea
metodelor informale în contexte nonformale.
În proiectul ENSI Învățarea informală are loc în afara școlilor și colegiilor și
apare din implicarea copiilor în activități care nu sunt întreprinse cu un scop de
învățare.
În Centrul familial învățarea informală este involuntară și o parte inevitabilă a
vieții zilnice și a activității zilnice, din acest motiv, uneori se numește învățare
experiențială.

Puncte tari si puncte slabe

Un punct forte a fost includerea multor persoane în activități sportive prin
alergare. Aceasta a necesitat o mulțime de activități informaționale care
consumă mult timp.
Partea slabă a fost bugetul limitat al riscului, care a afectat limitările imprimării
afișelor, tricourilor, gadgeturilor.

Modificari

Modificările includ adaptarea activităților la posibilitatea participării la
activități sportive pentru întreaga familie, copii, părinți, unchi, mătuși. Bunici și
bunici s-au alăturat ca observatori activi ai evenimentelor sportive. A fost
construită relații noi în familii. Cele mai bune practici Sport pentru incluziunea
socială în aceste condiții, ceea ce am avut a fost făcut foarte bine.
Practica noastră are impact este reducerea comportamentului discriminatoriu
față de copiii străini din Ucraina.
Proiectul ENSI are impact pentru analiza cauzelor discriminării și a modurilor
prin care putem reduce.
Punerea în aplicare a celor mai bune practici reduce prejudiciul și discriminarea.
Impact asupra beneficiarilor direcți:
reducerea rezultatelor negative ale prejudecăților, inclusiv atitudini
negative față de colegii lor străini,

Impact
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minimizarea izolării sociale față de colegii străini;
îmbunătățirea sănătății și bunăstării;
oportunitatea de a-și prezenta talentele,
contestați stereotipurile și prejudecățile obișnuite.
Impact asupra beneficiarilor indirecti:
Liniat cu zonele sociale specifice,
Oferirea de încurajare pentru activități fizice;
Permiterea persoanelor cu dizabilități să participe în mod egal cu alte
persoane la activități recreative, de agrement și sport.
Impact asupra operatorilor sociali ai organizației de care a fost
implementată cea mai bună practică:
Promovarea intervențiilor în domeniul incluziunii și dezvoltării sociale
prin sport;
Societăți inclusive și echitabile;
Activitățile oferă oportunități grupurilor marginalizate și defavorizate,
de a interacționa și de a se integra cu alte grupuri sociale,
Favorizarea împuternicirii și participarea incluzivă.
Este o experiență de succes, testată și validată, care a fost repetată și merită
împărtășită, astfel încât un număr mai mare de oameni să o poată adopta.
Aspecte inovative

Cele mai bune practici au contribuit la o inovație în contextul în care a fost
implementată:
Concentrarea pe utilizarea sportului pentru a promova includerea în
societatea grupurilor defavorizate, pentru a dezvolta comunități mai
coerente;
Să promoveze dialogul intercultural prin includerea unor persoane din
medii culturale diferite ale societății prin sport,
încurajarea participării la sportul de alergare al familiei care provin din
medii defavorizate, în același timp asigurându-le includerea în
societate prin sport;
Recunoașterea și creșterea dobândirii de competențe și competențe,
cum ar fi disciplina, munca în echipă și perseverența prin activități de
învățare informală în sport;
Reducerea prejudecăților și discriminării cu semenii din țări străine
prin metode informale în contexte nonformale.

ROMANIA
Buna practica 1
Organizatia partenera

Asociatia Fluturele Visator

Numele participantilor

Petrus Alina-Valentina
Petrus Gheorghe

Descrierea activitatii

Centrul Internațional al Culturilor Ubuntu - Am ales această practică datorită
abordărilor metodologice axate pe învățarea nonformală. Folosim adesea
educație nonformală și considerăm că această abordare se potrivește
organizației noastre.
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În Sannicolau Mare există multe minorități. Sunt prezenți în special bulgari,
maghiari, romi și sârbi. Copiii lor învață limba maternă acasă. Când încep să
frecventeze școala, le este mai greu să se adapteze și să treacă la limba română,
atât în vorbire, cât și în lectură / scriere.
De aceea, am transferat abordarea nonformală a UBUNTU în acest context.
Inițial, ne-am concentrat pe copiii din clasele mici (6-10 ani) și le-am oferit
activități nonformale după școală. Ulterior, deoarece rezultatele au fost
pozitive, vom implica adolescenți (11-14 ani) și, de asemenea, adolescenți (15
- 17 ani)
Practică:
Activitățile au avut loc câteva zile pe săptămână
Au fost implicați diferiți adolescenți
De la participanții la activități au devenit mentori
Metodologiile:
Energizare
Cunoașteți-vă jocurile

-

Activități de învățare interculturală

Grupul tinta

Copii ai migrantilor, copii locali defavorizati, grupa de varsta 0-18 ani

Rezultate obtinute

Există mai multe rezultate obținute prin această activitate:
Comunicare îmbunătățită între membrii grupului țintă
Nivelul ridicat de înțelegere a diferențelor culturale
Creșterea nivelului de conștientizare asupra diferențelor sociale
număr crescut de copii / adolescenți care participă la activitățile
centrului de tineret
- Dezvoltarea unei serii de activități care vor avea loc în perioada iunie
– septembrie

Puncte tari si puncte slabe

Un punct puternic a fost faptul că UBUNTU găzduiește în mare parte copiii
migranților din a doua generație, dar și copiii locali care trăiesc în condiții
dezavantajate social, astfel încât acest lucru a servit ca punct de plecare pentru
implementarea activităților. Rezistența comunității a fost foarte mică, datorită
faptului că am implementat o activitate deja dovedită.
Un alt punct forte a fost că cele mai bune practici implică voluntari, atât la nivel
local, cât și internațional (SVE). Acesta a fost un lucru minunat de la care am
învățat și ne-a ajutat să creștem numărul de voluntari din centrul nostru de
tineret.
Un punct slab (din perspectiva noastră) a fost faptul că bebelușii, copiii și
adolescenții sunt împreună în același spațiu. Acest lucru poate face dificil
pentru copiii mai mari să facă teme și activități educative. Dar am reușit să
programăm activitățile astfel încât diferitele grupe de vârstă (3 - 7 ani / 7 - 14
ani / 14 - 17 ani) să poată participa separat la activități..

Modificari

Am schimbat puțin abordarea, așa cum am menționat anterior. Am folosit
centrul de tineret și am făcut activitățile separate în diferite grupe de vârstă:
3 - 7 ani
7 - 14 ani
- 14 - 17 ani
Impactul asupra beneficiarilor direcți a fost mare datorită faptului că a fost,
pentru cei mai mulți, prima dată când au fost implicați în activități nonformale.

Impact
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Aspecte inovative

Le-a crescut nivelul de interes și vom dezvolta, de asemenea, activități de vară
în centrul de tineret.
Impactul asupra beneficiarilor indirecti (părinți, educatori) a fost de asemenea
mare. Întrucât unele dintre activități au fost martorii copiilor lor participând la
activități și au fost interesați să afle mai multe despre abordarea nonformală a
educației.
Aspectul inovației se referă, în primul rând, la faptul că activitățile nonformale
au fost implementate într-un centru de tineret dintr-un oraș mic precum
Sannicolau Mare și a oferit o nouă abordare educațională pe diferite subiecte.
Al doilea aspect inovator se referă la faptul că am fost invitați la un Centru
Social pentru adolescenți (aceștia au un program de învățământ post-școlar
pentru adolescenții defavorizați din punct de vedere economic și social) pentru
a implementa unele activități.

Buna practica 2
Organizatia partenera

Asociatia Fluturele Visator

Numele participantilor

Stoicuta Maria Delia
Florina Itineantu

Descrierea activitatilor

Buna practica aleasa: Bulgaria - Don Bosko
Există o mare minoritate de copii romi cu care lucrăm care au beneficiat de
acest tip de bune practici, acesta este motivul pentru care l-am ales. Majoritatea
copiilor romi sunt fie excluși din activități educaționale, fie renunță la școală,
prin urmare nu pot participa la nicio activitate educațională
Practică:
Activitățile au fost implementate în programul social „după școală” și
în școala primară
Timpul mediu de implementare a fost de 40 de minute / activitate
Metodologiile:
Numărul de culori și număr
Lucrul în grup
Numărarea cuvintelor
- Coordonarea mâinilor și ochilor

Grupul tinta

Copii Romi

Rezultate obtinute

Puncte tari si puncte slabe

Muncă în echipă îmbunătățită
O mai bună înțelegere a incluziunii sociale
Creșterea rezultatelor școlare
- Scăderea nivelului abandonului
Credem că un punct foarte puternic a fost atitudinea față de pedeapsă. Un punct
forte pe care l-am implementat a fost sistemul de refacere.
Un alt punct forte este continuitatea activităților (începute în 2009), precum și
voluntarii internaționali.
Un punct slab a fost finanțarea activităților.

Modificari

Nu am facut schimbari.
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Impact

Impactul personal asupra participanților a fost foarte mare, datorită faptului că
pentru cei mai mulți dintre ei este prima dată când participau la activități
nonformale. Cele mai multe dintre ele sunt folosite doar la sistemul formal și nu
au încredere în aspectul educațional, dar cu aceste activități au înțeles că
educația poate fi făcută în moduri diferite.
Beneficiarii indirecți (părinți, colegi) au acum o mai bună înțelegere a
importanței educației ca instrument de incluziune socială.

Aspecte inovative

Cele mai bune practici au contribuit în comunitatea locală prin implicarea
participanților de la diferite vârste și cu diferite studii educaționale. Cele mai
multe dintre ele sunt excluse social din cauza contextului etnic. Aspectul
inovării se referă la abordarea nonformală a educației care a fost implementată
în cartierele sărace

SPANIA
Organizatia partenera

Amigos de Europa

Numele participantilor

Javier Morales

Descrierea activitatii

Amigos de Europa după TC1 dezvoltat la Palermo, unde am descoperit toate cele
mai bune practici implementate de parteneri, gândindu-ne în grupul țintă pe care
organizația noastră îl are și încercând să le luăm cele mai utile practici pentru ei,
am ales cele mai bune practici implementate de UBUNTU .
Această practică a fost implementată în spații diferite și fiecare a fost focalizată
într-un grup țintă diferit. A fost posibil, datorită faptului că am colaborat cu diverse
părți interesate.
Cu Lucena Acoge, am lucrat cu asistenții sociali și personalul care dezvoltă sarcini
în legătură cu migranții și RAS, în timpul implantării învățau cum să folosească
aceste tehnici și analizau cum au fost contribuțiile și rezultatele obținute.
În același timp, verificam această practică la părinții copiilor cu origini străine și
cu fiii lor.
Datorită colaborării cu municipalitatea Lucena, am avut șansa de a folosi
Delegațiile Tineretului și Educației pentru a lucra direct cu școlile și liceele din
oraș, unde am fost în contact direct cu profesorii ca personal cheie pentru
includerea copiilor. și cu copii cu medii culturale diferite.
Cooperarea cu Delegația Tineretului ne-a ajutat să avem contact direct cu lucrătorii
de tineret și cu tinerii.

Grup tinta

Copii din medii culturale diferite

Rezultate obtinute

În toate grupurile și instituțiile cu care am lucrat, am avut grup eterogen care avea
diferite niveluri și medii culturale. Contextul nonformal al practicii UBUNTU ne
permite să lucrăm într-un mod mai bun cu ei, deoarece această practică ne-a oferit
șansa de a lucra în practică întotdeauna, care a fost mai util decât o abordare
teoretică, deoarece a dat șansa de a înțelege fiecare grup de oameni, resortisanți și
nu resortisanți mai bine. Am avut șansa de a lucra cu valori, ca empatie, toleranță,
bine înțelegere ... Și a fost foarte util.
Activitățile desfășurate cu copiii au avut un mare succes, deoarece au înțeles mai
bine sarcina și obiectivele datorită faptului că au fost mai deschiși și mai
participanți.
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Testele cu personal cheie ca lucrători de tineret, asistenți sociali, profesori ... de
asemenea, au fost foarte interesante și utile, deoarece au recunoscut că au un
decalaj educațional în formarea lor, în raport cu educația non forma.
Implementarea ENSI le-a oferit noi abilități și instrumente de utilizat cu grupul
țintă. Totuși, munca cu părinții a fost mai grea, deoarece aveau minte mai aproape
și aveau mai multe prejudecăți. De asemenea, nu sunt obișnuiți să lucreze fără
context formal și a fost foarte ciudat pentru ei. Oricum, la final am găsit avansuri
dacă facem o comparație cu poziția lor inițială.
Un punct comun în toate grupurile a fost faptul că toți participanții au fost puși la
același nivel, toate activitățile au fost interactive și toate au fost concepute pentru
a îmbunătăți toleranța participanților și empatia.
Puncte tari si puncte slabe
Modificari

Nu am facut modificari

Impact

Este dificil să descriem toate rezultatele obținute, dar putem vorbi despre unele
dintre ele:
Toți participanții și-au îmbunătățit nivelul de toleranță și empatie.
Toți participanții știu mai bine cine sunt și respectă persoanele cu un
fond sau nevoi diferite.
Unii participanți și-au schimbat punctul de vedere cu privire la
imigrație și diferențele culturale, considerând-o chiar acum ca un
aspect pozitiv al comunității.
Personalul cheie a avut un contact cu nicio metodă de educație formală
și învață tehnici care să fie utilizate direct cu grupul țintă.

- Toți participanții sunt mai activi acum și știu despre ENSI și alte proiecte și
programe europene.

Aspecte inovative
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