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În prezent sistemele educaționale, în mod implicit cel românesc, şi mai cu seamã la nivel 

preşcolar, vizeazã ca ținte dezvoltarea holisticã a tuturor beneficiarilor, în manierã integratoare, 

durabilã şi nediscriminatoare, fãcând apel în aceeaşi mãsura la perteneriatul cu familia şi 

comunitatea. 

Politicile educaționale incluzive sunt în acest fel strategii optime de implementare a unor 

drepturi, norme, nevoi prin direcții de acțiune precum: progreme de integrare, programe 

curriculare adaptate la nevoile şi posibilitãtile educaților, parteneriate active cu pãrinții acestora, 

sprijin specializate cu servicii competente. 

Vom sublinia încã de la început, diferențele semantice ale terminologiei vizate de procesul 

asigurãrii egalitãții de şanse în educație, prin a disemina cele douã concepte de referințã: incluziune 

şi integrare. 

Conform opiniilor, bine fundamentate ale specialiştilor în domeniu (Ecaterina şi Traian 

Vrasmaş), actul incluziunii vizeazã adaptarea copilului la cerințele şcolii, pe când integrarea este 

un proces mai amplu, şi am putea spune, chiar inversul celuilalt: adaptarea şcolii la nevoile şi 

cerințele copilului. Astfel vãzute lucrurile, atenția noastrã trebuie sã fie îndreptatã în acestã 

direcție, acceptând provocãrile, stabilind țintele, neignorând frânele care pot intervene pe parcursul 

unei astfel de politici educaționale. 

Educația în şcoala românescã, ca şi în sistemele educaționale din lume, este actul prin care 

se fundamenteazã dezvoltarea personalitãții în sensul holismului şi durabilitãții. Şi tocmai pentru 

a putea fi realizat acest ideal, educația este şi trebuie sã fie  guvernatã de anumite principia şi 

norme. Intre acestea, subliniem “asigurarea egalitãții de şanse”. Principiu care, odatã respectat şi 

implementat, aduce beneficii în ambele planuri, cel al individului şi cel al majoritãții: întrucât 

fiecare persoanã cu cerințe educaționale special evolueazã conform particularitãților sale, iar 

majoritatea îşi dezvoltã toleranța şi creativitatea în relaționarea interpersonalã. 

Considerãm cã asigurarea de şanse egale la educație este un proces complex care trebuie 

sã implice ca factori catalizatori atât societatea, cât şi sistemul educational. O societate care 

propune/dispune de medii şi condiții propice de exprimare şi dezvoltare personalã şi profesionalã 

a personalor cu CES are imperativ nevoie de o şcoalã care formeazã şi educã în spiritul incluziunii, 

valorizãrii diversitãții, responsablilitãții colective şi demnitãții umane. 

Încã de la vârstele mici, în grãdinițe, pot fi observate dificultãți în gestionarea situațiilor de 

<crizã>, ce apar la intrarea în colectivitate, atât pentru elevul în cauzã, cât şi pentru grupul pe care 

îl frecventeazã. Toți participanții la acest proces, pãrinți, educatoare, profesori, specialişti, trebuie 

sã colaboreze spre o bunã trasare a parcursului educational al copilului cu CES. 

Trebuie urmați anumiți paşi, iar integrarea sã fie pregãtitã de timpuriu: şcoala sã dispunã 

de specialişti şi sã ofere proiecte curriculare pliate pe necesitãțile elevilor, cadrele didactice sã 

beneficieze de formare profesionalã specializatã pe domeniul educației inclusive, la clasã sã fie 

aplicate normele educației incluzive, pãrinții sã beneficieze şi ei de consilierea specialiştilor pentru 

a putea întreprinde cu succes acțiunile de sprijin pentru copil, mediul social sã fie deschis la 

parteneriate educaționale ai cãror beneficiari sã fie elevii cu cerințe speciale. 

Astfel, educatia incluzivã poate fi exersatã din etapa preşcolaritãții. Aceasta este perioada 

primelor interacțiuni sociale, a adaptãrii la grupuri de joacã, a descoperirii lumii înconjurãtoare, 

dar şi a sinelui. O bunã implementare a educației inclusive poate debuta cu o dezvoltare emoționalã 

armonioasã, prin creşterea stimei de sine, cunoaşterea emoțiilor pozitive, dezvoltarea empatiei , 

conştientizarea unicitãții şi acceptarea diversitãții. O vârstã care se vrea a jocului, este mediul 

propice pentru a forma copiii în spiritual valorilor educației incluzive.  Odatã format acest mediu, 

copilul este pregãtit sã parcurgã o nouã etapã de integrare: şcolaritatea. 



În şcoalã sunt asigurate şansele la educație tuturor copiilor dacã în plan acțional sunt 

practicate strategii educaționale centrate pe elev, pe particularitãțile şi nevoile sale individuale. De 

la oferta curricularã, programe şi preoiecte educaționale focalizate pe nevoile elevilor, luarea 

deciziilor cu implicarea pãrinților elevilor cu CES, asigurarea de personal didactic şi specialişti, la 

asigurarea unui mediu fizic sãnãtos şi sigur, cu facilitãți destinate elevilor cu cerințe speciale. 

Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat 

copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe 

educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării 

acestora; folosirea unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de 

natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor predate la clasă. La nivelul activităţilor 

extracurriculare, se pot organiza activităţi care să implice comunitatea, activităţi în cadrul cărora 

participanţii să se cunoască mai bine, să coopereze şi să trăiască împreună diferite evenimente. 

La nivelul sistemului de învãțãmânt sunt adoptate şi aplicate programe de formare a unei 

imagini reale despre ceea ce înseamnã şcoala pentru toți , despre avantajele integrãrii acestor copii 

(atunci când este posibil) în sistemul obişnuit de învatãmânt. Includerea trebuie sã fie un act 

responsabil, asumat de personalul şcolii, de comunitate, de familie; ea trebuie înțeleasã 

ca un fapt de normalizare a vieții persoanelor aflate în dificultate şi ca o mãsurã de conştientizare 

a rolului şcolii de instituție publicã, la care toți au acces în calitate de cetãțeni cu drepturi egale ai 

comunitãtii. Un astfel de sistem educațional, centrat pe interesele elevilor, pe dezvoltarea de 

competențe, capacitãți  în ritmul propriu fiecãruia, faciliteazã tranziția cãtre nivelul urmãtor, cel al 

mediului socio-profesional. 

În concluzie, putem sublinia faptul cã incluziunea este o politicã educaționalã, dar în acelaşi 

timp o provocare atât pentru şcoalã cât şi pentru societate, întrucât dezideratul ei este orientat spre 

formarea persoanelor vizate ca elevi/cetãțeni ai unei şcoli/societãți democratice, cu drepturi, 

responsabilitãți şi şanse egale. 

 

În continuare vom descrie un plan de intervenție personalizatã, aplicat în vederea 

ameliorãrii dificultãților de integrare socialã şi de  învãțare, identificate în cazul unui copil 

preşcolar diagnosticat cu întârziere în dezvoltarea limbajului, asociatã cu stãri de disconcordanțã 

afectv-relaționalã. 

 

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZATÃ: 

I. Informații de bazã: 

Numele: X Maria 

Data naşterii: 2013 

Tata: mecanic, vârsta: 30 

Mama: casnicã, vârsta: 27 

Alte date despre familie: este unicul copil, este lãsatã în grija  bunicii. 

Echipa de intervenție: educatoare, logoped, psiholog, medic, consilier şcolar. 

Alte personae implicate în program: bunica 

Perioada de desfãşurare a programului: 3 luni 

 

II. Starea actualã a copilului: 

Sector de referințã: întârziere în dezvoltarea limbajului 

Comportament cognitiv: limbaj şi comunicare – vocabular sãrac, posibilitãți de exprimare 

reduse, tulburãri semantice, dificultãți de analizã şi sintezã fonematicã; matematicã - dificultãți 

de însuşire a conceptelor matematice; 

Autonomie personalã şi socialã:aria de autoservire – schema corporalã este realizatã relative 

slab, deprinderi de igienã pesonalã şi de pãstrare a sãnãtãții sunt partial dezvoltate; aria de 



socializare – conduitã şi atitudini dominate de infantilism afectiv şi stãri de afectivitate 

contradictorii, posibilitãți bune pentru dezvoltarea atitudinilor de relaționare; 

Psihomotricitatea: dificultãți de orientare, organizare şi structurare spațialã şi temporalã. 

 

III. Evaluare inițialã: 

Instrumente folosite: testul de motricitate general Ozeretski, testul Binet- Simon, 

probe pentru cunoaşterea vârstei pesihologice a limbajului, probe curriculare, 

chestionare, convorbiri, observația. 

Diagnostic: medical: -, psihologic: întarziere în dezvolatarea limbajului, stãride 

disconcordanțã afectiv- relaționalã; psihopedagogic: prezintã nevoie de afecțiune, 

de integrare, de modele socio-umane. 

Pedagogic: adaptare inferioarã la cerințele curriculare 

Capacitãți- competențe – abilitãti- lagune- nevoi: capacitãti de învãțare 

comportamentalã prin imitație, posibilitãti relative bune de comunicare oralã, 

gestualã, expresivã; identificã cu uşurințã situatiile sociale care pot sã-I aducã 

beneficii; toleranțã scãzutã la frustrare, nevoi de identificare; nonconformism; 

relaționare încordatã, carențe affective, nevoie de valorizare şi recunoaştere 

social, slabã coordonare psihomotricã. 

Intervenții anterioare: inexsistente 

 

IV. Derularea programului de intervenție 

Domeniul de intervenție: terapia tulburãrilor de limbaj 

Motiv de refeințã: diminuarea dizabilitilor printr-un antrenament continuu şi 

gradual 

Scopul programului de intervenție: efectuarea unei game variate de exerciții, 

accesibile şi în ritm propriu atât la grupã cât şi individual în cadrul oelor de 

terapie, în vederea îmbogãțirii vocabularului, dezvoltãrii limbajului, a capacitãții 

de înțelegere şi a =titudinilor positive de relaționare în grup. 

Obiective pe termen scurt: 

Formarea abilitãților de înțelegere 

Dezvoltarea auzului fonematic 

Dezvoltarea capacitãții de a forma cuvinte prin înlocuiri de sunete şi silabe 

Activizarea vocabularului pasiv 

Formarea capacitãții de a formula propoziții simple şi dezvoltate. 

Nivel initial: nu diferențiazã sunetele inițiale ale cuvintelor, nu cunoaşte 

semnificația anumitor cuvinte, prezintã exprimare lacunarã, utilizeazã cuvinte 

simple pentru exprimare, prezintã capacitate redusã de a formula propoziții. 

 

 

Obiective pe 

termen scurt 

Obiective 

operaționale 

Sarcina de 

învãțare 

Metode Mijloace Evaluare 

Dezvoltarea 

abilitãții de 

înțelegere 

-sã repete sunetele 

auzite’ 

-sã asocieze/ 

identifice/ 

reproducã sunete 

din naturã’ 

-sã execute 

comenzi simple 

Imitarea sunetelor 

din naturã în 

şoaptã, în ritm 

prelungit, 

solicitarea de a 

executa diferite 

comenzi simple şi 

verbalizarea 

propriilor acțiuni. 

Demonstrația 

Explicația 

Exercițiul 

Jocul 

senzorial 

Jetoane 

cd- player 

 

Continua 

Observarea 

comportamentului 



Dezvoltarea 

auzului 

fonematic 

-sã pronunțe silabe 

-sã identifice 

sunetele dintr-o 

silabã/ cuvânt 

-sã despartã în 

silabe cuvintele 

date. 

Pronuntarea unor 

serii de silabe 

opuse încadrate în 

cuvinte paronime 

cunoscute; 

Identificarea 

poziției sunetelor 

într-un cuvânt dat; 

Constituirea de 

cuvinte cu 

sunetele date. 

Jocul 

Exercițiul 

Explicația 

Jocul 

sunetelor 

Imagini 

Obiecte 

Alfabetar 

Intermediarã 

Dezvoltarea 

capacitãții 

de 

verbalizare a 

propriilor 

trãiri şi 

cunoştințe 

accumulate 

-sã povesteascã cu 

suport imagistic 

-sã relateze o 

întâmplare, cu 

ajutorul întebãrilor 

de sprijin. 

Realatarea unei 

poveşti cunoscute 

cu ajutorul 

imaginilor; 

Ordonarea 

imaginilor date, în 

ordine 

cronologicã; 

-denumirea, 

descrierea  unor 

întâmplãri/ 

activitãți din 

programul zilnic. 

Expunerea 

Explicația 

Conversația 

Exrcițiul. 

Imagini din 

poveşti; 

Imagini cu 

momentele 

zilei. 

Finalã. 

Dezvoltarea 

capacitãții 

de a analizã 

şi sintezã 

fonematicã 

-sã formuleze 

cuvinte cu o silabã 

datã 

Exerciții de 

transformare a 

unor cuvinte prin 

înlocuiri de sunete 

sau silabe. 

Jocul 

Explicația 

Deonstrația 

Alfabetar 

Jetoane 

 

 

V. Evaluare finalã: 

Criterii de evaluare: minimale – îmbogãțirea şi activizarea vocabularului, 

stabilirea poziției unui sunet în cadrul unui cuvânt, respectic a unui cuvânt în 

cadrul propoziției, folosirea cuvintelor care exprimã însuşiri sau raporturi dintre 

fenomene; maximale – dezvolatrea capacitãții de a povesti în susccesiune logicã 

ceea ce observã, folosirea corectã a cuvintelor cu character abstract sau 

generalizator. 

Instrumente de evaluare: teste standard, teste criteriale, convorbirea, observația, 

testul Zazzo. 

 

VI. Concluzii: evaluarea rezultatelor  la finalizarea programului au evidențiat o relative 

dezvoltare a limbajului, o reducere parțialã a disonanței afectiv-relationalã. 

 

VII. Recomandãri: este necesarã o continuitate a programului de recuperare inițiat, 

implicarea specialiştilor şi mai ales conştientizarea tutorelui copilului şi implicarea sa 

în procesul terpeutic ddezvoltat. 
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