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 Consider că, pentru orice cadru didactic ce doreşte să aplice un învăţământ modern 
european, cu şanse egale pentru toţi copiii, şcoala incluzivă constituie o resursă. 
 Fiecare copil este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în 
procesul de învăţare. Învăţarea este şi ea unică la fiecare elev, în funcţie de: stilul, ritmul, nivelul 
său de învăţare şi dezvoltare, caracteristicile şi particularităţile sale, aptitudinile, aşteptările, 
experienţa sa anterioară. 

Sunt de părere că, educaţia elevilor este  eficientă dacă are un caracter integrat, dar şi un 
caracter diferenţiat, adaptat posibilităţilor elevilor. Ceea ce urmărim, noi, cadrele didactice, este 
o bună înţelegere reciprocă, o existenţă socială normală a copiilor, în ciuda diferenţelor existente.  

Deoarece şi eu, în activitatea mea didactică m-am confruntat cu o astfel de situaţie ( copii 
cu dificultăţi de învăţare) pot spune că nu problema copilului ar trebui să fie în centrul muncii 
noastre, ci copilul. Pentru un copil cu dificultăţi de învăţare, aceasta înseamnă să fie înţeles şi 
acceptat cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce poate aduce vieţii de grup, înseamnă a-i căuta calităţile 
şi punctele forte. Această normalizare a relaţiilor este benefică şi pentru ceilalţi elevi, care învaţă 
să respecte dreptul la diferenţă, să fie solidari cu semenii lor care întâmpină dificultăţi în viaţă. 
 Din propria experienţă pot spune că rolul esenţial îl deţine învăţătorul clasei, care devine 
principalul factor de acţiune si de coordonare a realizării programului pedagogic individual 
pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. Învăţătorul trebuie să-şi îmbogăţească pregătirea 
pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în clasă şi asigurarea de şanse 
egale; să manifeste interes permanent pentru identificarea, evaluarea periodică a conţinuturilor 
învăţării pentru fiecare elev; să coopereze cu familia elevului, dar şi cu profesionoştii 
specializaţi. 
 În procesul de predare, comunicarea este esenţială. Învăţătorul trebuie să comunice cu 
elevii, elevii cu învăţătorul, precum şi între ei. Comunicarea înseamnă o permanentă transmitere 
şi primire de mesaje prin: folosirea gesturilor, expresii ale feţei, privire fixă, imagini-simbol, 
limbajul semnelor, cântece, dansuri, atingerea. Am constatat că fiecare copil învaţă într-un ritm 
propriu, unii învaţă mai bine dacă mă văd, alţii dacă mă aud, iar unii dacă fac. Am observat, că 
este bine ca elevii cu dificultăţi de învăţare să fie aşezaţi mai aproape de profesor. Băncile este 
bine să fie aşezate în grupuri, pentru ca elevii să poată lucra împreună, să se ajute. Învăţarea are 
nevoie de sprijin (de la învăţător, de la consilierul şcolar, de la profesorul de sprijin, dar şi de la 
un alt elev). Elevul cu dificultăţi de învăţare poate lucra cu un coleg care, după ce şi-a terminat 
sarcina pe care a avut-o de rezolvat, îl poate ajuta să-şi organizeze munca. Astfel, ambii elevi 
sunt avantajaţi (învăţare elev-elev). Această relaţie elev-elev este foarte importantă. Elevul 
trebuie să simtă că este apreciat ca individ. Fiecare elev simte nevoia să fie preţuit, iubit şi de 
aceea, noi, profesorii, dascălii trebuie să emanăm în jur căldură sufletească, bunătate, să iubim  
sincer copiii, să ne apropiem cu simplitate şi sinceritate  de ei, să purtăm grija fiecărui elev, să 
dovedim o mare răbdare cu aceştia. 

Consider că piatra de încercare pentru fiecare dascăl este educarea acestor elevi cu 
dificultăţi de învăţare. Integrarea lor în structurile învăţământului de masă şi apoi în societate 
este un bun câştigat. 

 
“O educaţie bine făcută poate întotdeauna să scoată dintr-un suflet, oricare ar fi el, partea 

folositoare pe care o conţine.” Victor Hugo 
 


