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INTRODUCERE 

în contextul actual, al intensificării eforturilor de rcdimensionare a 

politicii educaţionale în sensul asigurării educaţiei pentru toţi, al 

egalizării şanselor de acces şi reuşită ale tuturor copiilor, indiferent de  

natura "diferentelor" dintre ei, lucrarea de faţă nu poate să fie  

considerată decât deosebit de bine venită. 

Construcţia sa, pe structurile unor suporturi de curs utilizate pentru 

formarea cadrelor didactice în spiritul preţuirii şi abordării pedagogice a 

diversităţii elevilor, permite accesul la informaţii, deja testate şi rafinate 

în cadrul unor activităţi concrete, îmbinând eficient un minim necesar de 

teorie cu utile sugestii practice. 

"Ghidul de prcdare-învăţarc pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale" confirmă încă o dată preocupările constante ale celor două  

organizaţii implicate direct în apariţia sa - UNICEF şi Asociaţia Reninco 

România - pentru oferirea unor informaţii de calitate dascălilor, pentru 

susţinerea imperativelor de reformă a politicii şcolare cu expertiza  

cumulată în multiple activităţi concrete. 

Ca atare, din perspectiva Ministerului Educaţiei Naţionale, nu 

putem decât să sfătuim călduros cadrele didactice să parcurgă 

responsabil această lucrare, fiind convinşi că se vor întâlni cu informaţii 

utile ce le vor confirma eficienţa activităţilor anterioare sau le vor  

îmbogăţi universul pedagogic. 

Secretar de Stat Consilier 

Mircea Corneliu Fronescu Anca Butucă 



INTRODUCTION 

In the actual context, when the efforts to re-dimension the 

educational policy, in the sense of ensuring education for all, of  

equalizing opportunities for access and success to all children, regardless 

the 'differences' among them, the present work cannot be considered 

otherwise than greatly welcomed. 

The accomplishment of this publication, made on the supports of 

the courses organized for training teachers in the spirit of valuing the 

children's diversity pedagogical approach, allows the access to 

information already tested and refined in concrete activities, efficiently 

joining together a minimum theoretical approach with useful practical 

suggestions. 

"The Guide for teaching children with special educational needs" 

confirms ones more the constant preoccupations of the two organizations 

directly involved in its publication - UNICEF and RENINCO - for 

offering quality information to teachers, for assisting the educational 

policy reform imperatives with the expertise accumulated in multiple 

concrete activities. 

Consequently, from the Ministry of Education perspective, we can 

only warmly advice the teaching staff to responsibly read this  

publication, being convinced that they would come across very useful 

information, which will confirm the efficiency of their past experience or 

will enrich their pedagogical universe. 

Secretary of State Counselor 

Mircea Corneliu Fronescu Anca Butuca 



CUVÂNT ÎNAINTE 

A 

In urmă cu mai bine de doi ani, la sfârşitul lunii martie 1998,  

UNICEF a fost alături de [domnul profesor Ionel Muşu| la constituirea 

formală a Asociaţiei RENINCO România - Reţeaua Naţională de  

Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor cu 

Cerinţe Educative Speciale - o reţea naţională în care şi-au dat mâna 

organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai unor instituţii de profil şi 

profesionişti ai educaţiei integrate. A acceptat cu seninătate şi curaj să fie 

vicepreşedintele organizaţiei. A devenit apoi, după scurtă vreme,  

preşedintele RENINCO, statut meritat cu prisosinţă pentru contribuţia-i 

remarcabilă, de-o viaţă, la propăşirea unui domeniu important al  

educaţiei şi protecţiei copilului. 
^ 

In mai puţin de doi ani, RENINCO s-a remarcat ca un partener de 

înaltă ţinută pentru organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, a 

coordonat cursuri şi a elaborat lucrări de referinţă - cum este y i cea de 

faţă. 
/v 

In clipa trecerii sale spre nemurire, în luna februarie 2000, se  

croiau planuri noi pentru anul 2000... Dar ceasul nemilos s-a oprit dintr-odată. 

Ne-a părăsit o veritabilă personalitate a educaţiei şi învăţământului din 

România. 

Lucrarea „Ghid de predare-învăţarc pentru copiii cu cerinţe  

educative speciale", coordonată de domnul Ionel Muşu, a fost realizată şi 

utilizată pe parcursul anului 1999, ca suport al activităţilor de formare 

continuă a cadrelor didactice din şcolile generale (în principal învăţători) 

pentru a-i abilita să lucreze cu o diversitate mai mare de copii la clasă - 

inclusiv copii cu dizabilităţi. Ea reprezintă o compilaţie foarte utilă a  

unor traduceri selective şi adaptate din lucrări de bază care abordează 

predarea-învăţarea la copiii cu cerinţe speciale de educaţie.  

In prima parte a lucrării, cititorii au şansa de a lua contact cu 

modul de abordare a problematicii dificultăţilor de învăţare în şcoală, în  
«. 

unele ţări dezvoltate. In partea a doua şi a treia, cititorul are ocazia de a 

identifica, pe de o parte, o serie de idei pedagogice perene, iar pe de altă 

parte, unele idei care ilustrează valenţe noi în intervenţia educaţională, 

ambele categorii fiind semnificative pentru înţelegerea paradigmei  

"educaţie pentru toţi copiii". 

Karin Hulshof 

Reprezentant UNICEF Traian Vrăşmaş 

pentru România şi Moldova Consultant UNICEF 



FOREWORD 

More than two years ago, at the end of March 1998, UNICEF has 

been working alongside with Professor Ionel Muşu| when RENINCO  

Network was formally created (National Network for Information and 

Cooperation for Community Integration of Children with Special 

Educational Needs). Non-governmental organizations, representatives of 

educational institutions and professionals dedicated to integrated  

education are working together in this network.  

Mr. MLIŞU had accepted to be the vice-president of RENINCO and 

soon he became its President. He deserved that entirely, taking into 

account his whole life contribution to the progress of this domain of  

education and protection of children. 

In less than two years RENINCO became a remarkable partner for 

governmental and non-governmental organizations. The organization has 

coordinated courses and had elaborated reference publications - like 

this one. 

In the moment of passing away, February 2000, new plans for 

RENINCO activities in 2000 were already made... But the cruel clock 

stopped suddenly. A great personality from the educational field in  

Romania has left. 

The "Guide for teaching children with special educational needs" 

coordinated by Mr. Ionel Musu, has been elaborated and used during 

1999, as a support for training activities focussed on primary teachers  

from ordinary schools. That training was intended to build capacity for 

ongoing training of teachers in order to meet the learning needs of a  

greater diversity of learners in the classroom - including children with 

disabilities. It is a very useful compilation based on essential readings in  

the field - how to teach children with special educational needs.  

In the first part, readers can see how the issue of learning 

difficulties is approached in some developed countries. In the second 

part, the reader has the opportunity to identity a series of sound classical 

pedagogy principles and practices, associated with new, modern ways of 

educational intervention. Both drives are significant for understanding  

the paradigm of "education for all". 

Karin Hulshof 

UNICEF Area Representative Traian Vrăşmaş 

for Romania and Moldova UNICEF Consultant 
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pătrate [ 1 - 8 ]. 

Prezentul GHID constituie un suport auxiliar al lucrării precedente, Educaţia 

integrată a copiilor cu handicap, şi este destinat celor ce sunt preocupaţi de integrarea 

copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile obişnuite. 
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DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

l. Caracteristicile elevilor cu dificultăţi de învăţare [5] 

Ceea ce îi deosebeşte pe toţi elevii cu dificultăţi de învăţare este  
caracterul unic al deficienţei. Dacă este adevărat că aceşti elevi pot fi grupaţi 
după caracteristici comune, bazate pe cerinţele educative speciale, este la  
fel de adevărat că fiecare elev nu se încadrează perfect într-o anumită 
categorie. De exemplu, elevii care au o deficienţă mintală nu au cu toţii 
aceleaşi aptitudini intelectuale, deficienţii auditiv nu au toţi aceeaşi  
incapacitate, la fel ca şi deficienţii de vedere, cei handicapaţi psihic, iar elevii 
surzi nu au toţi aceleaşi aptitudini şi cerinţe educative speciale, în afară de  
asta, diferenţele ce se remarcă de obicei la majoritatea elevilor cu CES sunt 
atât de mari, încât profesorii nu pot stabili criterii ferme pentru fiecare  
categorie de dificultăţi „clasice". 

Pe de altă parte, se constată că mufţi elevi au eşecuri şcolare, fără a  
răspunde criteriilor unora sau altora dintre categoriile tradiţionale. Aceşti elevi 
nu pot prelucra anumite tipuri de informaţii, ceea ce determină diverse  
dificultăţi: lipsa organizării, socializare dificilă, predispunere la accidente, 
adaptare dificilă la schimbări, hiperactivitate sau chiar letargie, lipsa atenţiei.  
Deşi au aptitudini în unele domenii, aceşti elevi nu evoluează în altele. Ei au 
randament inegal şi deseori nu pot fi încadraţi în clase obişnuite. Expresia 
dificultăţi de învăţare se referă la un grup foarte eterogen de elevi. Studii 
recente relevă că acestea se pot împărţi în trei categorii, în funcţie de  
dificultăţile de percepţie vizual-spaţială, de limbaj şi de atenţie. 

lată şi alte caracteristici ale elevilor cu CES: 

• Le lipseşte deseori maturitatea şi au un comportament narcisist şi  
egocentric. Din această cauză, indiferent de vârsta lor, adulţii îi  
tratează ca pe nişte copii. 

• Deseori, ei sunt speriaţi de şcoală, dar colegii îi pot ajuta să 
depăşească această frică. 

• Este  posibil  să  înţeleagă  informaţiile,  dar  sunt  incapabili  să  
răspundă ia întrebări. Ei au capacitatea de a înţelege, dar le  
lipseşte aceea de a reda cele ştiute.  

• Uneori sunt copleşiţi de sarcinile pe care trebuie să le execute. Ei 
pot şti să. rezolve o problemă, dar nu o pot rezolva practic. 

II. Depistarea elevilor cu dificultăţi de învăţare [5] 

Există două criterii principale pentru depistarea dificultăţilor de  
învăţare. Primul este criteriul excluziunii. Cu ajutorul iui se determină dacă 
un elev are o anumită dificultate de învăţare sau dacă dificultăţile sunt  
asociate altor afecţiuni (de exemplu, deficienţă mintală, fizică, vizuală,  
auditivă sau afectivă, o înţelegere greoaie sau un handicap cultural). Va 
trebui deci să studiem continuu toate aspectele dezvoltării elevului, inclusiv 
acuitatea vizuală şi auditivă, precum şi diverşi factori afectivi. 

Unul dintre inconvenientele acestui demers este acela că dificultăţile  
de învăţare nu au întotdeauna cauze bine determinate. De exemplu, unii  

-  11  -  



DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

elevi cu dificultăţi de învăţare prezintă deseori simptomeie unui  
comportament ce indică tulburări afective (agitaţie, impulsivitate etc.). Or, 
aceleaşi simptome descriu în egaiă măsură o dificultate de învăţare, numită 
de Asociaţia psihiatrilor americani „tulburări de atenţie însoţite sau nu de 
hiperactivitate". 

O caracteristică comună a elevilor cu dificultăţi de învăţare este  
prăpastia ce există între aptitudini şi realizările lor. De exemplu, un elev 
poate avea aptitudini superioare la nivelul limbajului vorbit, dar să prezinte 
grave deficienţe în limbajul scris. Această diferenţă este al doilea criteriu 
tradiţional de depistare a dificultăţilor de învăţare. In general, se ia în 
considerare acesta abatere pentru stabilirea profilului elevului, cum sunt 
diferenţele cele mai importante dintre elevii ce prezintă dificultăţi de învăţare 
şi cei care au alte probleme. De exemplu, elevii cu deficienţe mintale au în 
general aptitudini scăzute în toate domeniile; în schimb, cei cu dificultăţi de 
învăţare nu au dificultăţi decât în anumite domenii. 

Dacă un elev corespunde acestor două criterii generale, profesorului îi 
revine sarcina de a studia mai profund dificultăţile de învăţare şi de a 
determina modificările programului elevului, pentru ca acesta să corespundă 
cerinţelor sale. 

III. Indicatori/descriptori ai dificultăţilor de învăţare [5] 

a. lată unele dintre caracteristicile generale ce pot indica c dificultate de  
învăţare: 

- hiperactivitate 

- slabă capacitate de a fi atent 

- orientare confuză în spaţiu şi timp 

- incapacitatea de a urmări instrucţiuni orale 

- poftă necontrolată de dulce 

- hipoglicemie 

- este ambidextru (după vârsta de opt ani) 

- inversează literele sau cuvintele 

- face constant greşeli ortografice 

- prinde greu o minge şi o loveşte greu cu piciorul 

- nu poate sări coarda 

- dificultăţi la încheierea nasturilor 

- dificultăţi la legarea şireturilor 

- mod defectuos de a ţine creionul în /nană 

- caligrafie mediocra 

- mers dificil 

- incapacitate de a sări 

- stângăcie 

- eşecuri frecvente 

- ezitări la coborârea scărilor 

_ 12 -  
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- dificultăţi în a sta într-un picior 

- dificultăţi în a merge cu bicicleta sau de-a lungul unei linii.  

b. Caracteristici ce pot indica dificultăţi vizuale la elevi:  

- capul foarte aplecat 

- simptome de tensiune vizuală, de exemplu: strabism, clipeşte des,  
îşi freacă des ochii, îi fug ochii, sare cuvinte sau rânduri când  
citeşte, îşi apropie foarte mult capul de pagină când scrie sau  
citeşte etc. 

c. Simptome ce indică tulburări afective sau de comportament: 

- imagine greşită despre sine 

- accese colerice sau de ostilitate 

- impulsivitate excesivă 

- închidere în sine sau dezorientare. 

d. Aceste dificultăţi pot fi asociate cu unele de ordin social: 

- tendinţa de a se juca cu copii mult mai mici decât ei 

- dificultatea de a stabili raporturi cu colegii 

- evitarea situaţilor sociale noi. 

Lista aptitudinilor de mai jos va ajuta profesorii să depisteze elevii de 
grădiniţă care au dificultăţi de învăţare. Dacă un copil nu îndeplineşte lista în 
întregime nu înseamnă că are dificultăţi de învăţare. Va fi necesară însă o 
evaluare mai precisă, lată ce trebuie să facă un copil de grădiniţă:  

- îşi încheie şireturile; 

- se îmbracă singur pentru a ieşi în pauză sau pentru a pleca acasă;  

- mâzgăleşte cu creionul între linii paralele; 

- prinde sau aruncă mingea; 

- sare într-un picior; 

- îşi scrie numele cu majuscule; 

- recunoaşte literele numelui său; 

- recunoaşte cea mai mare parte a literelor alfabetului; 

- recunoaşte culorile; 

- recunoaşte cifrele de la O la 9; 

- îşi dă adresa şi numărul de telefon; 

- recunoaşte o progresie de la stânga la dreapta;  

- înţelege uşor instrucţiunile date; 

- execută singur o sarcină uşoară. 

IV. Domenii ale dificultăţilor de învăţare [5] 

Dificultăţile de învăţare sunt clasificate, în general, în funcţie de 
următoarele domenii funcţionale: 

A. psihomotricitatea 

B. percepţia vizuală 

C. percepţia auditivă 
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D. limbajul 

E. dezvoltarea intelectuală 

F. factorii sociali şi personali. 

A. Psihomotricitatea. Achiziţia abilităţilor perceptiv-motrice 

1. Coordonarea motrică 

Problemele de coordonare motrică sunt subdivizate în două categorii: 
probleme de motricitate globală şi probleme de motricitate fină. 

1.1. Motricitatea globală 

Problemele de motricitate globală, ale muşchilor mari, se manifestă 
mai des printr-o necoordonare generală. Elevii care au această dificultate nu 
pot participa la orele de sport. Aceste probleme au mai puţine urmări la nivel 
şcolar decât cele de motricitate fină. 

1.1.1. Caracteristici 

Unul dintre cele mai bune moduri de a evalua aptitudinile motrice ale 
elevilor este de a-i observa în timpul lucrului şi la joacă. Cei care prezintă 
probleme de motricitate globală au, de obicei, următoarele caracteristici:  

• mers dezordonat sau neobişnuit 

• întârziere semnificativă a etapelor dezvoltării 

• echilibru instabil sau lipsă generală a coordonării 

• rigiditate excesivă 

• ţinută posturală necorespunzătoare  

• lipsa supleţei şi amplitudinii mişcărilor. 

1.2. Motricitatea fină 

Problemele motricitatii fine sunt mult mai greu de definit. Deşi 
termenul este unanim acceptat în domeniul dificultăţilor de învăţare, la copiii 
cu dificultăţi de învăţare problemele efective de motricitate fină sunt destul  
de rare. De multe ori lor li se atribuie astfel de probleme de motricitate, dar 
ele sunt legate deseori de lipsa de atenţie pentru detaliu. De exemplu, într- 
un exerciţiu în care trebuie făcută o reproducere după model, un astfel de  
elev poate vedea modelul, poate avea capacitate motrică suficientă pentru a- 
l reproduce, dar îi lipsesc aptitudini analitice pentru a reproduce în detaliu 
ceea ce vede. Aceşti elevi nu au probleme de percepţie vizuală sau de  
motricitate fină, ci se confruntă cu multe detalii pe care nu le pot prelucra 
mental. Ei trebuie să înveţe nu cum să ţină un creion în mână sau să aşeze 
corect foaia de desen, ci cum să efectueze o analiză corectă, dând atenţie  
detaliilor, stabilind relaţiile între acestea. 

1.2.1. Caracteristici 

Deoarece aptitudinile lor de analiză sunt scăzute, aceşti elevi pot  
avea probleme la scris cu litere de tipar sau cursiv, la colorat, la decupat, la 
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scrisul ce urmăreşte o linie etc. Ca urmare, scrisul este ilizibil, dezordonat. 
Dificultăţile lor se agravează cu trecerea timpului deoarece au nevoie de mai  
multe lucrări scrise, de a lua notiţe şi de a susţine examene. Mai mult decât  
problemele de motricitate fină, vina pentru aceasta o poartă capacitatea  
slabă de analiză. 

Dintre problemele care apar enumerăm următoarele:  

• starea de confuzie în executarea unei serii de mişcări precise cu  
care elevii nu sunt obişnuiţi; 

• lipsa coordonării bilaterale; 

• hipo sau hiper sensibilitate vizuală, auditivă, olfactivă sau tactilă ce  
antrenează solicitări senzoriale deosebite. Aceşti  elevi se pot  
manifesta câteodată printr-o activitate excesivă, făcând apel la  
mişcări rapide; 

• dificultăţi ce privesc relaţionarea spaţială, percepţia obiectelor şi  
diferenţierea stânga-dreapta; 

• tulburări de atenţie; 

• dificultăţi de adaptare la schimbare. 

2. Conduite perceptiv-motrice [5], [7], [8] 

2.1. Schema corporală şi lateralitatea 

2.1.1. Obiective 

- cunoaşterea părţilor corpului; 

- dezvoltarea şi întărirea propriei scheme corporale;  

- dezvoltarea   parametrilor  ce   servesc   la   organizarea   spaţiului  
(înainte, la dreapta, la stânga etc.). 

2.1.2. Probe de verificare a achiziţiilor privind schema corporală  

- indică mâna dreaptă, cea stângă, ochiul drept, cel stâng, urechea  
dreaptă, cea stângă etc.; 

- imită gesturile profesorului (ridică braţele, îndoaie gamba stângă,  
îşi lasă greutatea pe piciorul stâng etc.); 

- indică părţile corpului pe o imagine sau pe propriul corp; 

- desenează o figură  umană  (sau  compune  siluete  din  carton  
decupat - fig. 1); 

- reconstituie un corp omenesc; 

- completează grafic o figură umană parţial desenată (fig. 2). 

2.1.3. Probe de verificare referitoare la dezvoltarea lateralităţii 

- îndeplineşte la comandă acţiuni cu mâna, ochiul, piciorul;  

- distinge partea dreaptă sau stângă a propriului corp;  

- distinge partea dreaptă sau stângă a altei persoane;  

- specifică unele părţi ale corpului din dreapata sau din stânga pe o  
imagine grafică dată (fig. 3 şi 4). 
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2.2. Orientarea-organizarea-structurarea spaţio-temporală 

2.2.1. Obiective 

- orientarea în spaţiu; 

- orientarea în timp; 

- măsurarea spaţiului; 

- măsurarea timpului. 

2.2.2. Acţiuni: 

- cunoaşterea parametrilor ce servesc la organizarea spaţiului (la 
stânga, la dreapta, sus, jos, lângă etc.); 

- cunoaşterea   parametrilor  ce   servesc   la  organizarea  timpului 
(înainte, după, ultimul etc.). 

în raport cu spaţiul: 

- executarea de mişcări ale corpului; 

- perceperea noţiunilor spaţiale faţă de propriu! corp; 

- cunoaşterea părţilor simetrice ale corpului la alte persoane; 

- căutarea obiectelor ascunse etc. 

în raport cu timpul: 

- parcurgerea unei distanţe, mai întâi încet, apoi cu pas normal şi, în 
final, în fugă, urmărind timpul necesar parcurgerii (timp mai scurt 
sau mai lung); 

- recunoaşterea momentului în care are loc o acţiune (bate din 
palme când cineva spune un cuvânt, când trece prin dreptul unui 
anumit obiect etc.); 

- distinge sunetele de lungă durată, faţă de cele de scurtă durată. 

2.2.3. Probe de verificare referitoare la dezvoltarea orientării spaţiale 

- indică orice parte a propriului corp, din stânga sau din dreapta; 

- indică dacă un obiect se găseşte la stânga sau la dreapta unui 
obiect dat; 

- recunoaşte în situaţii  grafice date  parametrii fundamentali ce 
servesc la orientarea în spaţiu (deschis/închis, în spate/în faţă, 
departe/aproape, la stânga/la dreapta etc.); (Fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

- recunoaşte figuri orientate similar; (fig. 11) 

- recunoaşte figuri orientate în diverse sensuri; (fig. 12) 

- reproduce un obiect după un model; (fig. 13) 

- completează figuri cu lacune; 

- realizează puzzl-uri; 

- rezolvă labirinturi; (fig. 14) 

- recunoaşte şi reproduce litere cu orientări diverse, (fig. 15 şi 16) 

2.2.4. Probe de verificare relativ la achiziţia structurii temporale 

- cunoaşterea momentului precis în care se petrece un eveniment 
(momentul în care cineva bate din palme); 
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- cunoaşterea succesiunii unor acţiuni (mai întâi se pune haina şi  
apoi căciula); 

- descrierea acţiunilor ce vizează propria persoană (mai întâi merge  
la şcoală, apoi vine acasă, mănâncă etc.); (fig. 17 şi 18) 

- descrie verbal ordinea unor imagini; (fig. 19 şi 20) 

- completează diagrame de secvenţă temporală din viaţa zilnică;  
(fig. 21) 

- parcurge o aceeaşi distanţa: lent, normal şi în viteză;  

- execută o acţiune la o anumită oră (la ora 11 pleacă de la şcoală);  

- repetă sunete lungi sau scurte, notând durata; (fig. 22) 

- asociază o anumită oră cu un eveniment semnificativ;  

~   reproduce un ritm după un instrument; 

- răspunde la întrebări relativ la calendar (zilele săptămânii, lunile  
anului etc.); 

- continuă o serie de desene într-o anumită succesiune (fig. 23). 

2.2.5. Probe de analiză si verificare relativ la organizarea perceptivă  

~   asociază obiecte de mărimi egale; (fig. 24 şi 25) 

- asociază obiecte de aceeaşi formă; (fig. 26) 

- asociază forme de mărimi egale; (fig. 27) 

- individualizează elemente sonore (sunete, foneme)  

m ă - n a  m e - n e  f u - s u  

f a - s a  re - se t u - d u  

p a - t a  g o - c o  m u - n u  

ra - ca Io - fo tra - fra 

m u - n u  mo - no pe r-pre  

co - go re - so 

fo - so ti - di 

to - go si - fi 

de - te mi - ni 

- individualizează modele ritmice diverse; 

- diferenţiază mirosuri şi gusturi; (fig. 28) 

- individualizează stimuli tactili (fig. 29). 

3. Scală de evaluare de discriminare globală. Lambert, 1979 [6] 

Pentru fiecare tip de discriminare,  cotaţia se face în trei  etape  
schematice prin trei litere: 

M: Execută după model 

S: Execută la solicitare, răspunzând la "Arată-mi...." 

N: Numeşte, ca răspuns la întrebarea "Ce este aceasta?"  

1. Tactil: distinge 

cald M-S-N rugos M-S-N 

frig M-S-N ascuţit M-S-N 
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moale M-S-N greu M-S-N 

neted M-S-N uşor M-S-N 

2. Gust şi miros 

dulce M-S-N                 un miros plăcut          M-S-N 

sărat M-S-N                 un miros neplăcut      M-S-N 

acru M-S-N 

3. Auz 

- întoarce capul la producerea unui zgomot 

- întoarce capul la auzul numelui său 

- Distinge un sunet tare de unul slab M-S-N 

- Distinge un sunet ascuţit de unul grav M-S-N 

- Recunoaşte zgomote familiare. Faceţi o listă M-S-N 

- Recunoaşte strigăte obişnuite. Faceţi o listă M-S-N 

- Recunoaşte instrumente muzicale. M-S-N 

4. Forme 

- Aşază împreună două obiecte de formă 

identică. Faceţi o listă M-S-N 

- Aşază împreună două forme identice prin 

încastrare. Faceţi o listă M-S-N 

- Completează un Loto cu forme. Faceţi o listă M-S-N 

- Numeşte o formă determinată. Faceţi o listă. M-S-N 

5. Culori 

- Aşază împreună două obiecte cu culori 

identice. Faceţi o listă M-S-N 

- Aşază împreună două cartonaşe cu culori 

identice. Faceţi o listă M-S-N 

- Indică un obiect cu o anumită culoare. 

Faceţi o listă M-S-N 

- Numeşte o anumită culoare. Faceţi o listă M-S-N 

- Colorează un desen după model 

- Colorează un desen, folosind o culoare indicată. 

6. Obiecte 

- Aşază împreună două obiecte asemănătoare. 

- Completează un Loto cu obiecte. 

- Indică obiecte la solicitare. Faceţi o listă M-S-N; 

- Numeşte obiecte uzuale. Faceţi o listă. M-S-N; 

7. Imagini 

- Asociază un obiect unei imagini. Faceţi o listă M-S-N; 

- Aşază împreună două imagini identice 

- Completează un Loto cu imagini. 
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8. Schema corporală 

Distinge diferitele părţi ale corpului:  

propriu M-S-N  

al altuia M-S-N 

Notă: Exerciţiul M constă într-o probă de imitare după un model.  

9. Coordonare spaţială 

Distinge coordonate spaţiale:  

- ale unui obiect M-S-N 

- prin raportare cu un punct 

de referinţă central M-S-N  

- personale. M-S-N 

4. Grilă educativă globală de evaluare-observare [7] 

A. Psihomotricitatea 

1. Achiziţia abilităţilor motorii  

a. motricitatea globală 

- capacitatea de a merge autonom .........................  DA NU 

- capacitatea de a alerga .......................................  DA NU 

- capacitatea de a sări de pe un picior pe altul  .........  DA NU 

- capacitatea de a urca o scară, păşind alternativ....  DA NU 

- capacitatea de a apuca şi arunca un balon  ..........  DA NU 

- capacitatea de a executa un parcurs, evitând 

obstacolele .........................................................  DA        NU 

b. motricitatea specifică şi coordonarea vizuo-motricâ 

- capacitatea de a apuca şi de a lăsa să cadă  

voluntar obiecte mici ...........................................  DA        NU 

- capacitatea de a încheia şi descheia nasturi  .........  DA        NU 

- capacitatea de a înşuruba şi a deşuruba  ...............  DA        NU 

- capacitatea de a lega şi dezlega şireturi ................  DA        NU 

- capacitatea de a lucra cu foarfecă şi de a îndoi  

hârtii .......................................................................  DA         NU  

- capacitatea de a folosi un ciocan, un ac ...............  DA        NU 

- capacitatea de a apuca corect un creion ..............  DA        NU 

2. Cunoaşterea propriului corp şi a părţilor sale 
Achiziţ ia schemei corporale  

- cunoaşterea propriului corp şi a părţilor sale .........  DA NU 

- recunoaşterea părţilor corpului altor persoane....  DA NU 

- recunoaşterea părţilor corpului pe o imagine  .......  DA NU 

- poate să le deseneze  .........................................  DA NU 
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3. Lateralitatea  

- subiectul are o lateralitate bună ...........................  DA NU 

- foloseşte mâna dreaptă  ......................................  DA NU 

- foloseşte mâna stângă .......................................  DA NU 

- foloseşte indiferent care mână ............................  DA NU 

- prezintă lateralitate completă ...............................  DA NU 

- lateralttatea este prost definită ............................  DA NU 

4. Orientare spaţială  

- se orientează în interiorul unei încăperi, demonstrând achiziţionarea  
parametrilor fundamentali ce-i servesc la orientarea în spaţiu:  

a) închis / deschis ...........................................  DA NU 

b) aproape / departe ........................................  DA NU 

c) deasupra / dedesubt ...................................  DA NU 

d) înăuntru / afară ..........................................  DA NU 

e) în faţă/în spate  .........................................  DA NU 

f) la dreapta / la stânga.........................................  DA NU 

- se orientează în raport cu o persoană, demonstrând că a achiziţionat  

parametrii de mai sus .......................................  DA NU 

dacă da, indicaţi aceşti parametri 

- se orientează în spaţiul înconjurător, demonstrând că a achiziţionat  
parametrii de mai sus ..........................................  DA NU 

dacă da, indicaţi aceşti parametri  

- se organizează în spaţiul grafic  ............................  DA NU 

5. Structurarea temporală  

- a achiziţionat noţiunea de durată:  

a) în raport cu experienţele personale  

imediate ........................................ , .........................  DA NU 

b) în raport cu experienţele personale în timp  . . .  DA NU 

- a achiziţionat noţiunea de succesiune temporală:  

a) în acţiuni cotidiene ......................................  DA NU 

b) în acţiuni de durată .....................................  DA NU 

c) în plan grafic ..............................................  DA NU 

- a achiziţionat sensul noţiunii de ritm.....................  DA NU 
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6. Organizarea senzoro-perceptivă 

~   percepţia vizuală - recunoaşte şi discriminează: 

a) formă .............................................................  DA NU 

b) culoare .......................................................  DA NU 

c) mărime .......................................................  DA NU 

- percepţia auditivă - recunoaşte şi discriminează:  

a) sunete ......................................................  DA        NU 

b) modele ritmice ..........................................  DA        NU 

- percepţia olfactivă 

recunoaşte şi discriminează .........................  DA        NU 

- percepţia gustativă  

recunoaşte şi discriminează..........................  DA        NU 

- percepţia tactilă 

recunoaşte şi discriminează:  

a) mărimea obiectelor.............................  DA        NU 

b) calitatea suprafeţei .............................  DA        NU 

B. Percepţia vizuală [5] 

Elevii cu dificultăţi de învăţare a cititului prezintă tulburări în trei 
domenii distincte: 

• discriminare vizuală; 

• ordine vizuală; 

• memorie vizuală. 

Lipsa de discriminare vizuală se manifestă, de exemplu, prin dificultatea 
de a distinge perechile de litere b- d, m - n, p - d sau de cuvinte nu - un, 
ac - ca etc. Incapacitatea lor de a reţine ordinea literelor în cadrul cuvântului 
de la stânga la dreapta se manifestă prin inversiuni: cal - lac, rac - carete. 
Erorile pe care le fac aceşti elevi la reproducerea de cuvinte asemănătoare 
sunt o dovadă în plus a problemelor lor de discriminare şi ordonare vizuală. 
Este unanim acceptat că o memorie vizuală slabă accentuează dificultăţile  
pe care le întâmpină la citit şi la învăţarea ortografiei, deoarece acesta este  
incapabil de a-şi forma o imagine vizuală permanentă  pe care să şi-o 
amintească cu precizie. De asemenea, o slabă memorie vizuală îngreunează  
dezvoltarea vocabularului, întârzie învăţarea cititului şi determină dificultăţi în 
învăţarea matematicii (elevul nu îşi poate aminti modul de rezolvare a unei 
probleme şi nici cum trebuie abordată). 

Practic, aceste comportamente nu se pot atribui tulburărilor de percepţie 
sau de memorie. Ele reflectă mai mult dificultăţile cognitive şi cele de  
asimilare a limbajului. Deci pentru elevii cu dificultăţi de percepţie vizuală nu 
trebuie ca mijloacele de educare să se axeze pe ameliorarea memoriei şi a 
discriminării vizuale. 
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C. Percepţia auditivă [5] 

Unii elevi par a avea dificultăţi în efectuarea activităţilor din cauza  
percepţiei auditive. Dificultăţile aparţin domeniilor: discriminare, ordonare şi 
memorie. Până acum se credea că dificultăţile de discriminare auditivă 
antrenează probleme de vorbire: de exemplu, elevul spune măr în loc de  
păr, casă în loc de clasă etc. Astăzi, legătura dintre ele este negată. In 
general, elevii cu pronunţie defectuoasă au probleme cu componenta  
psihologică a limbajului. 

Tulburărilor de percepţie auditivă li se poate atribui şi faptul că elevii 
pot avea dificultăţi în distingerea cuvintelor din limbajul vorbit. Aceşti elevi 
pronunţă fânt în loc de vânt, magine, în loc de imagine etc. Astăzi se 
consideră că aceştia nu au încă aptitudini metalingvistice, care sunt legate  
de aptitudinea de a lega sunetele unui cuvânt. 

Memoria auditivă permite reproducerea a ceea ce a auzit. Până acum 
se considera că elevii care aveau dificultăţi în a executa o instrucţiune (de  
exemplu: „Aranjaţi-vă pupitrul şi deschideţi cartea la pagina 23") aveau  
probleme de memorie auditivă, în acelaşi timp însă, această dificultate are  
deseori cauza în metodele de înţelegere a limbajului. Astfel de exemple vom 
întâlni în paragraful următor, referitor la limbaj, în concluzie, percepţia  
auditivă trebuie studiată în contextul învăţării limbajului şi a metodelor  
cognitive. 

D. Limbajul [5] 

Astăzi este unanim acceptat raportul ce există între limbaj şi învăţare. 
Putem spune că limbajul constituie baza învăţării şcolare şi că este imposibil  
de separat de aceasta. 

Tulburările de limbaj sunt foarte complexe. Elevii cu astfel de tulburări 
pot avea un mare număr de alte tulburări, dificil de definit şi catalogat. 
Cercetările din ultimii zece ani ne-au permis înţelegerea mai bună a învăţării 
limbajului, care este un proces dinamic şi evolutiv. Astăzi putem susţine că 
aptitudinea de comunicare decurge din cea de stăpânire a cunoştinţelor şi a 
gramaticii. Cu alte cuvinte, asimilarea şi utilizarea limbajului sunt văzute ca  
un proces dinamic de elaborare a ipotezelor, proces în cadrul căruia elevul  
ce stăpâneşte bine limbajul face apel la experienţa trecută şi la indicaţiile 
rezultate din contextul semantic, sintactic, morfologic, fonologie şi non- 
verbal. 

Pe de altă parte, cercetările au demonstrat şi evoluţia metodelor  
folosite de elevi pe măsură ce se apropie de vârsta adultă. La rândul lor,  
aceste concluzii au scos în evidenţă o remarcă importantă: achiziţionarea 
limbajului se face chiar din primii ani de şcoală. Practic, atunci elevul începe 
achiziţionarea unor aptitudini lingvistice în întregime noi (aptitudini meta- 
lingvistice).nLa intrarea în şcoală, trece la o nouă etapă importantă a învăţării 
limbajului, în jurul vârstei de cinci ani, el începe să stabilească raporturi mai 
abstracte, care îi permit asimilarea şi utilizarea construcţiilor lingvistice mai  
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complexe ce pot servi ca bază pentru aptitudini mai importante: învaţă să  
tragă concluzii şi utilizează metode de corelare mai eficiente.  

Cercetările teoretice şi practice subliniază continuitatea ce există între 
limbajul vorbit şi cel scris, datorită faptului că au ca obiect reprezentări 
diferite ale aceluiaşi sistem. Nu se poate discuta cititul independent de 
aptitudinile generale ale elevului. Aptitudinile de citit-scris cuprind diverse 
aptitudini lingvistice, de la achiziţionarea vocabularului până la aptitudini 
metalingvistice, cum ar fi discriminarea sunetelor sau analiza auditivă.  

Nu se poate presupune că elevii ce urmează şcoala au un sistem  
lingvistic perfect, după cum nu se poate susţine nici contrariul. Din nefericire, 
mare parte din conţinutul materiilor şcolare, a metodelor pedagogice şi a 
materialelor utilizate dezavantajează elevii cu dificultăţi lingvistice, deoarece  
aceste elemente pedagogice fac apel la competenţe lingvistice care încă nu  
sunt achiziţionate. Exigenţele lingvistice ale programei trebuie adaptate 
competenţelor lingvistice ale clasei, mai ales în cazul elevilor cu probleme de 
învăţare a limbajului. 

1. Caracteristicile elevilor cu dificultăţi de învăţare a limbajului 

Deseori, elevii cu dificultăţi de învăţare au şi tulburări de limbaj, 
deoarece aptitudinile în care au carenţe depind în mare parte de limbaj. De 
exemplu, cunoaşterea corespondenţei dintre sunete şi simboluri şi modul de 
abordare a cuvintelor fac apel la aptitudini lingvistice mai complexe, nu doar 
la discriminarea auditivă şi la compunerea cuvintelor. Pe de altă parte, 
simptomele pe care le are un elev cu tulburări de învăţare a limbajului  
evoluează pe măsură ce atinge etape superioare de dezvoltare. De  
exemplu, un elev care la zece ani interpretează ad litteram un mesaj, sigur a 
manifestat probleme de limbaj de la cinci ani. La fel, elevi care au dificultăţi 
de achiziţie a limbajului scris (citit-scris), au avut (sau încă au) probleme de 
înţelegere a limbajului vorbit. 

Profesorii şi specialiştii trebuie să ţină seama că elaborarea unui  
program destinat elevilor cu probleme de limbaj necesită evaluări şi  
intervenţii timp îndelungat. Urmărind anumite aspecte ale dificultăţilor de 
limbaj, prin metode specializate, s-au constatat dificultăţi în situaţii noi de 
asimilare şi de utilizare a limbajului. 

Pe de altă parte, tulburările manifestate sunt foarte diverse, existând  
şi unele ce se manifestă foarte subtil. Uneori, dificultăţile lor trebuie  
cunoscute şi de un specialist în limbaj, chiar dacă în aparenţă dificultăţile se 
datorează altui domeniu, de exemplu, social sau şcolar. Jn acelaşi timp, se 
constată deseori că ele se datorează tulburărilor de limbaj. Evident că nu 
putem crea programe fără să ţinem seama de aceste dificultăţi. Probleme de  
limbaj pot fi întâlnite atât la elevi cu probleme de înţelegere la orice materie, 
cât şi la cei cu probleme de dezvoltare socio-afectivă. 

Se poate afirma că limbajul nu poate fi considerat un ansamblu de 
aptitudini distincte şi independente ce trebuie achiziţionate separat, în trecut,  
în diferite faze ale educaţiei, existau mai multe metode de învăţare a  
limbajului, care încearcau să îmbunătăţească discriminarea şi memoria  
auditivă; astăzi se cunoaşte că există raporturi foarte strânse între aceşti  
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factori şi limbaj. De exemplu, capacitatea de discriminare a sunetelor 
depinde de cunoaşterea vocabularului şi, pentru anumite foneme, aptitudini 
de nivel superior (metalingvistice), ce fac apel la separarea sunetelor.  

Datorită complexităţii limbajului şi a tulburărilor sale, nu trebuie folosite 
metode ce fac apel la factori unidimensionali. Limbajul trebuie considerat ca 
un sistem de componente integrate. S-a descoperit că interacţiunea dintre  
sensul, forma şi utilizarea limbajului furnizează un cadru de referinţă util  
pentru cunoaşterea mai bună a elevului cu tulburări de limbaj, natura  
dificultăţilor sale şi modul în care acestea influenţează modul de învăţare. S- 
a mai stabilit că trebuie depuse eforturi mai mari pentru a descrie  
comportamentul lingvistic, şi nu a-l încadra într-o categorie. 

2. Sensul, forma şi utilizarea limbajului 

Limbajul poate fi studiat prin interacţiunile dintre sens, formă şi modul 
de utilizare. 

2.1. Sens 

Prin sens se înţelege semnificaţia unui mesaj vorbit sau scris, ce  
cuprinde semnificaţia cuvintelor şi raportul dintre acestea. Acest aspect este 
denumit şi componenta semantică a limbajului. 

2.2. Formă 

Prin formă, limbajul are următoarele trei componente: 

• fonologia: sunetele şi secvenţele de sunete permise de limbaj. De  
exemplu, regulile fonologice ale limbii române permit secvenţa stă, 
dar nu şi tea; 

• morfologia: cea mai mică unitate cu semnificaţie lingvistică, de la 
rădăcină,   până   la   inflexiunile   de   pronunţie   ce   pot   modifica 
semnificaţia. De exemplu, termenul antecameră este format din 
rădăcina cameră şi prefixul ante; 

• sintaxa: regulile ce guvernează ordinea cuvintelor şi construcţia  
frazelor. 

2.3. Utilizare 

Utilizarea limbajului este orientată spre funcţiile contextuale şi  
cuprinde următoarele elemente: 

• funcţiile şi motivarea lingvistică, de exemplu: informarea, stabilirea 
unui raport între informaţiile primite, comentariul asupra lor; 

• manevrarea formelor limbajului în funcţie de situaţii nelingvistice  
(parametri sociali, cadru psihic etc sau lingvistic (frazele anterioare ale 
unui  pasaj  scris  sau  dintr-o  conversaţie  etc.).   Prin  utilizarea 
limbajului se înţelege un proces de selecţie realizat prin mai multe 
forme (cum învaţă elevul ce trebuie să spună, cui şi în ce condiţii); 

• normele  convenţionale  de   conversaţie  sau   discurs:   vorbeşte 
fiecare pe rând, decide tipul de informaţie necesară în funcţie de  
auditoriu, îşi controlează discursul scris sau oral pentru a fi sigur  
că fraza este corectă şi corespunzătoare, consecvenţa subiectului,  
restabilirea comunicaţiei în caz de întrerupere. 
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Elevii cu tulburări de limbaj au deseori dificultăţi de a face distincţia  
între semnificaţia cuvintelor unei fraze şi sensul mesajului, lată trei exemple:  

- Măria, să-ţi duci astăzi acasă fotografia. 

- Măria, ţi-aipus fotografia în ghiozdan? 

- Măria, unde este fotografia ta?  
Aceste trei fraze nu au aceeaşi structură, dar semnificaţia lor practică  

este aceeaşi: vrem ca Măria sâ-şi ducă astăzi fotografia acasă. Elevul cu  
tulburări de limbaj poate interpreta greşit ultimele două fraze , deoarece 
sensul lor nu este indicat direct. El nu va avea probleme de interpretare a  
primei fraze, deoarece este implicită prin structură şi semnificaţia practică. 

în plus faţă de interpretarea greşită a enunţurilor indirecte, elevii cu 
tulburări de limbaj pot fi incapabili de a respecta convenţiile sociale,  
deoarece nu stăpânesc bine limbajul pragmatic. De exemplu, unii dintre ei  
nu ştiu când trebuie să dea dovadă de puţină diplomaţie în comunicare.  
Uneori, ei pot fi prea direcţi, alteori chiar grosolani. Profesorii şi specialiştii 
trebuie să ţină seama şi de aceste probleme practice ale atitudinii lor sociale.  

2.4 Aspecte ale limbajului 

în acest paragraf vom oferi exemple ale diferitelor aspecte ale  
limbajului, care constituie baza înţelegerii limbajului  şi au o importanţă 
majoră asupra succesului lor şcolar. 

2.4.1. Cunoaşterea vocabularului şi a conceptelor (sens şi formă)  

în jurul vârstei de 7- 8 ani, cea mai mare parte a copiilor a făcut  
tranziţia dintre sintagmatic în paradigmatic. Dar cei care au dificultăţi de 
învăţare nu fac această tranziţie decât mult mai târziu. 

Răspunsurile sintagmatice (bazate pe sintaxă) se traduc printr-un 
nivel concret de organizare a vocabularului. Elevii au tendinţa de clasificare  
a conceptelor pornind de la asocieri personale, de exemplu, pisică - 
mieunat, pisică - blană, cursă - viteză, în explicarea a două cuvinte-ţintă, ei 
dau deseori răspunsuri ce dovedesc aptitudini de raţionament concret, nu  
abstract. De exemplu, întrebaţi prin ce se aseamănă un ceas de mână cu  
unul deşteptător, răspund ceva de genul: „Amândouă sunt rotunde",  
„Amândouă fac tic-tac", „Amândouă au cifre". După cum se vede, ei descriu  
aceste obiecte prin raporturi perceptive, nu prin raporturi abstracte  
(„Amândouă indică ora"). 

Răspunsurile paradigmatice, cele bazate pe concepte, spre deosebire 
de cele sintagmatice, se traduc printr-un nivel mai abstract de organizare a 
vocabularului. Elevii înţeleg cuvintele ca fiind agenţi pentru categorii  
superioare (pisică-câine, pisică-animal, alergare-mers). Pe de altă parte, ei 
posedă, în general, aptitudini mai bune pentru a raţiona abstract. De  
exemplu, întrebaţi prin ce se aseamănă un ceas de mână cu unul  
deşteptător, vor răspunde, probabil, că amândouă indică ora. 

2.4.2. Cunoaşterea sintaxei (forma) 

în tot timpul studiilor, elevii se iniţiază în construcţii gramaticale din ce 
în ce mai complexe. De exemplu, în cazul frazelor adverbiale, elevii de  
şcoală primară, în general, înţeleg mai bine dacă ordinea efectivă în care  
sunt prezentate propoziţiile corespunde celei de realizare a sarcinilor. De  
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exemplu, ei înţeleg mai uşor enunţul „Făceţi-vă temele la matematică înainte 
de cele de la română" decât „înainte de a trece la română, făceţi -vă temele 
la matematică". 

Când se ajunge la un ciclu superior, majoritatea elevilor ştie că  
ordinea cuvintelor şi a propoziţiilor nu oferă şi sensul mesajului. Ei înţeleg  
contextul, ceea ce nu se întâmplă cu cei cu dificultăţi de învăţare.  

Subtilităţile utilizării prenumelor oferă un alt exemplu de efect al 
aptitudinilor sintactice asupra succesului şcolar. Propoziţia următoare  
ilustrează progresul realizat de elevii din ciclul primar: „Câţi ştie că (ea) a luat  
examenul". Pentru o corectă interpretare a frazei, elevul trebuie să ştie că  
pronumele ea se poate referi la Câţi sau la altă persoană. Studiile efectuate  
au demonstrat că, pentru copilul de cinci ani şi jumătate, pronumele şi  
substantivul din aceeaşi frază se raportează mereu la aceeaşi persoană.  
Acelaşi lucru este valabil pentru elevii cu întârziere în dezvoltarea limbajului, 
şi chiar pentru elevii din ciclul al doilea. Aceşti elevi pot avea dificultăţi în a  
înţelege povestirile pe care le citesc sau le ascultă, deoarece acestea, oricât  
de simple ar fi, conţin şi pronume.  

2.4.3. Capacitatea de deducţie şi integrare 

Capacitatea elevilor de a înţelege legătura dintre idei de la o frază la  
alta, de la un paragraf la altul, sau chiar de la un text la altul, se dezvoltă  
continuu pe parcursul studiilor. Această capacitate le permite să facă  
deducţii şi să-şî integreze mai uşor ideile proprii, fiind mai în măsură să  
asimileze informaţii ce nu au fost furnizate explicit, recurgând la cunoştinţele  
anterioare contextuale, pentru a trage concluzii juste.  

2.4.4. Capacitatea de comunicare 

în timpul studiilor, elevii învaţă să folosească din ce în ce mai bine 
limbajul în diverse situaţii sociale. Dar cei cu dificultăţi de învăţare o fac  
foarte greu. De exemplu, modul în care unii folosesc limbajul indică faptul că  
sunt în imposibilitatea interpretării unei situaţii, de a realiza cerinţele celui  
care îi ascultă şi de a restabili comunicarea în cazul întreruperii ei.  

2.4.5. Limbajul literar 

Elevii iau contact din ce în ce mai strâns cu limbajul literar (lecturi şi 
povestiri), care necesită cunoaşterea unor aspecte ale limbajului neîntâlnite 
în limbajul curent. Limbajul literar nu se limitează doar la cel scris (lectură şi  
scriere). Conversaţia face apel uneori la limbajul literar, de exemplu, atunci  
când povesteşte o istorioară sau când face rezumatul unei cărţi.  

Atunci când se foloseşte limbajul literar (oral şi scris), trebuie ţinut  
cont de anumite aspecte ce nu intră în sfera atenţiei în timpul unei  
conversaţii obişnuite. Când conversăm, transmitem foarte multe informaţii  
prin accent, gesturi şi intonaţie; putem reveni pentru clarificarea anumitor 
aspecte. Având avantajul existenţei unor elemente de care nu se folosesc în  
limbajul literar, construcţiile sunt diferite, lată un exemplu de utilizare a  
limbajului literar: „Cele trei doamne joacă popice, dar cea mai în vârstă le-a 
doborât pe toate din prima lovitură", într-o conversaţie obişnuită, putem 
comunica aceeaşi idee astfel: „Hei! Priveşte! Ea le-a doborât din prima". 
Putem vedea că limbajul literar oferă mai multe explicaţii şi detalii. La şcoală, 
elevii îl învaţă treptat, ajutându-i la realizarea succeselor şcolare.  
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2.4.6. Capacităţi metalingvistice (sens, formă si utilizarea limbajului) 

Un aspect important al învăţării limbajului, ce se dezvoltă în şcoală, 
sunt aptitudinile elevilor de analiză a limbajului în sine (dezvoltarea 
cunoştinţelor despre limbaj). 

Cercetările demonstrează existenţa de raporturi importante între 
limbajul vorbit şi cel scris (decodificarea sunetelor şi a simbolurilor), elevii 
trebuind să cunoască faptul că în limbajul vorbit cuvintele se compun din 
sunete. Această cunoaştere a structurii fonetice a cuvintelor este o aptitudine 
metalingvistică, elevii cu probleme de învăţare a limbajului prezentând 
deseori deficienţe la acest nivel. De asemenea, activităţile concentrate pe 
discriminarea auditivă şi pe legătura dintre sunete constituie o parte  
importantă a programului fonetic destinat elevilor. 

Aptitudinile metalingvistice joacă şi un rol important în aprecierea şi 
utilizarea subtilităţilor lingvistice, cum ar fi jocurile de cuvinte, limbajul 
figurativ (metafore, expresii idiomatice etc.). Aceste aspecte ale limbajului 
sunt importante din punct de vedere şcolar şi social, mai ales pentru 
continuarea cu succes a studiilor. Se pare că mulţi dintre elevii cu tulburări 
de limbaj înţeleg greu aceste subtilităţi. 

3. Evaluarea limbajului 

3.1. Aptitudinile lingvistice şi domeniile de dificultate [5] 

în tabelele ce urmează este prezentat un rezumat al aptitudinilor 
lingvistice şi al domeniilor de dificultate corespunzătoare. Pe de o parte, sunt 
prezentate aptitudinile asupra cărora profesorii trebuie să se concentreze 
pentru a afla natura tulburării de învăţare a unui elev, iar pe de altă parte, 
sunt oferite exemple de manifestare a acestora, Subîmpărtirea acestor 
domenii de dificultate pe secţiuni corespunde realităţii cotidiene. 
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LIMBAJUL VORBIT 

Asimilare 

  

înţelegerea limbajului Exemple de dificultăţi de limbaj 
la elevi 

  

A. Cuvinte 

înţelegerea sensului 
cuvintelor: 

- concepte 

- prefixe şi sufixe, 
semnificaţie etc. 

- aspecte 
m eta lingvistice 
(sinonime, antonime, 
omonime, termeni 
polisemantici) 

B. Propoziţii 

înţelegerea sensului 
propoziţiilor: 

- sintaxa şi morfologia 
(ordinea cuvintelor în 
propoziţie) 

C. Legătura dintre cuvinte şi 
propoziţii 

înţelegerea paragrafelor, 
pasajelor şi a povestirilor: 

- înţelegerea legăturii 
între informaţiile oferite 
de propoziţii; 

- deducţii; 

- înţelegerea situaţiilor; 

- ţine seama de necesi- 
tăţile ascultătorului; 

- depăşirea sensului 
literal: expresii idioma- 
tice, sarcasme, umor, 
metafore (metalimbaj) 

A. Cuvinte 

Elevul: 

are un vocabular limitat (substantive, 
verbe, adjective etc. şi noţiuni ce se 
referă la timp, spaţiu etc.) şi asociază 
cuvintele bazându-se pe experienţa 
proprie mai mult decât pe categorii 
conceptuale; 
îi lipseşte flexibilitatea în alegerea 
cuvintelor; 

are cunoştinţe limitate de vocabular 
abstract (are dificultăţi cu omonimele 
şi cu termenii polisemantici); 

nu înţelege prefixele şi sufixele; 

dovedeşte dificultăţi în cursul 
activităţilor ce implică jocuri de cuvinte 
(metalimbaj). ____________________  

B. Propoziţii 

Elevul: 

- interpretează greşit informaţiile 
(confundă subiectul acţiunii şi 
complementul) 

- nu poate respecta o comandă verbală 
(confundă ordinea de derulare a 
evenimentelor etc.); 

- înţelege greşit conjuncţiile _________  

C. Legătura dintre cuvinte şi propoziţii 

Elevul: 

- nu face deducţiile corespunzătoare; 

- trage concluzii greşite şi evaluează 
eronat informaţiile; 

- confundă faptele importante cu 
detaliile; 

- reţine cu greutate ideile principale; 

- interpretează limbajul într-un mod 
prea literal; 

- nu dă răspunsuri la obiect; 

- nu înţelege umorul; 

- înţelege greşit metaforele şi alte figuri 
de stil (metalimbaj) 
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LIMBAJUL VORBIT 

Utilizare 

  

înţelegerea limbajului Exemple de dificultăţi de limbaj la elevi 
  

A. Cuvinte 

1. Articulare (fonologie) 

2. Depistarea cuvintelor 

3. Sufixe şi prefixe 

B. Propoziţii 

Structuri gramaticale (ordinea 
cuvintelor în propoziţie) 

A. Cuvinte 

Elevul: 

- are o inteligenţă redusă; 

- are un limbaj expresiv limitat; 

- îşi găseşte greu cuvintele (face pauze 
mari în vorbire, foloseşte cuvinte 
improprii sau termeni vagi etc.); 

- nu indică timpurile, pluralul etc. _____  

B. Propoziţii 

Elevul: 

-   utilizează greşit gramatica 
  

C. Legătura dintre cuvinte şi 
propoziţii 

1. Conversaţie (utilizarea 
socială a limbajului): 

- aşteaptă momentul 
potrivit pentru a vorbi; 

- îşi adaptează limbajul 
în funcţie de 
interlocutor; 

- face eforturi pentru a 
nu schimba subiectul; 

- restabileşte 
comunicarea în caz de 
întrerupere; 

- expresie corporală 
corectă 

2. Redă o povestire 

3. Utilizarea limbajului pentru 
a explica şi a elabora 
ipoteze. _______________  

C. Legătura dintre cuvinte şi propoziţii 

1. Conversaţia 

Elevul: 

- vorbeşte prea mult sau prea puţin; 

- începe să vorbească într-un moment 
neadecvat; 

- schimbă des subiectul; 

- face digresiuni; 

- nu îl interesează dacă interlocutorul 
l-a înţeles sau nu; 

- nu clarifică un anumit punct, dacă 
acesta necesită explicaţii; 

- nu oferă suficiente informaţii 
interlocutorului. 

2. Povestire 

Elevul: 

- nu ştie să povestească; 

- construieşte greşit povestirea; 

- se limitează la fapte, fără amănunte; 

- se foloseşte de un vocabular limitat 
ce face dificilă urmărirea povestirii; 

- povesteşte fără să ţină seama de 
temă sau intrigă. 

3. Utilizarea limbajului pentru explicaţii, 
prezentare de probleme şi elaborarea 
de ipoteze. 
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LIMBAJUL SCRIS 

Asimilare 

  

înţelegerea limbajului 

A. Cuvinte 

1. Decodificare: 

înţelegerea globală a 
cuvintelor 

decodificare fonetică, 
factori auditivi speciali 
(separarea sunetelor)  

automatism şi aspecte 
morfologice 

2. înţelegere: 

-   înţelegerea vocabularului 

Dificultăţi de limbaj la elevi 

A. Cuvinte 

1. Decodificare 

Elevul: 

- face raporturi greşite între limbajul 
vorbit şi cel scris (sunete şi 
simboluri); 

- are dificultăţi în învăţarea cuvintelor 
cu ajutorul metodei globale; 

- nu are create automatismele pen- 
tru decodificarea cuvintelor izolate; 

- îi lipsesc tehnicile (de exemplu, sila 
bisirea) pentru a identifica un cuvânt; 

- înţelege mai bine cuvintele auzite 
decât pe cele scrise. 

2. înţelegere: 

- înţelege puţine cuvinte din 
vocabular 

  

B. Propoziţii 

1. Decodificare şi indicarea 
sensului în context: 

- semantic; 

- sintactic; 

-fonologie (primele litere/sunete) 

2. înţelegerea literară: subiect, 
acţiune, obiect sau complement: 

-   sintaxa şi morfologia 
 ____ (ordinea cuvintelor) _______  

C. Legătura dintre cuvinte şi 
propoziţii 

1. înţelegerea paragrafelor, 
pasajelor şi a povestirilor: 

- înţelegerea legăturii între 
informaţiile oferite de propoziţii; 

- deducţii; 
- înţelegerea situaţiilor; 

- ţine seama de ascultător; 
- depăşirea sensului literal: 

expresii idiomatice, sarcasme, 
umor, metafore (metalimbaj) 

2. Sensul povestirii.  ___  

B. Propoziţii 

Elevul: 

nu se adaptează contextului 
pentru a prevedea cuvintele ce 
urmează; 

nu utilizează contextul pentru a 
înţelege semnificaţia cuvintelor pe 
care nu le cunoaşte; 

citeşte cu voce tare cuvintele, 
unele după altele, fără intonaţie. 

C. Legătura dintre cuvinte şi propoziţii 

Elevul: 
- nu ştie ce să facă dacă se 

întrerupe comunicarea; 
- nu citeşte pentru a descoperi 

sensul celor citite; 
- abordează în acelaşi fel lecturi 

diferite; 
- are dificultăţi de înţelegere privind 

corespondenţa pronume - 
substantiv. 
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LIMBAJUL SCRIS 

Utilizare 

  

înţelegerea limbajului Exemple de dificultăţi de limbaj la 
elevi 

  

A. Cuvinte 

1. Ortografie: 

- analiza sunetelor (sunete- 
simboluri); 

- aspecte nonfonetice 
precise; 

- stadii de dezvoltare; 

2. Utilizarea vocabularului 

B. Propoziţii 

-   Structuri gramaticale 

A. Cuvinte 

1. Ortografie 

Elevul: 

- face greşeli de scriere a sunetelor; 

- are dificultăţi cu cuvintele 
nonfonetice; 

- face greşeli ortografice; 

- nu are reguli de ortografiere bine 
stabilite. 

2. Utilizarea vocabularului 

Elevul: 

- nu are un vocabular bine stabtlt 
pentru exprimarea ideilor; 

- omite conjugarea verbelor sau o 
utilizează greşit. _______________  

B. Propoziţii 

Elevul: 

-   creează fraze incomplete sau le 
construieşte greşit. 

  

C. Legătura dintre cuvinte şi 
propoziţii 

1. Organizarea paragrafelor sau 
a povestirilor (introducere, 
cuprins, încheiere): 

- legătura dintre propoziţii 
(de exemplu, utilizarea 
pronumelor); 

- prezentarea de informaţii 
suficiente; 

- rezumatul unei lecturi, 
scris pentru un auditoriu; 

- eforturi de a se menţine 
în subiect; 

2. Mijloace specifice ce reflectă 
aspectele nelingvistice ale 
limbajului (semnele de 
punctuaţie) 

C. Legătura dintre cuvinte şi propoziţii 

1. Organizarea paragrafelor sau a 
povestirilor 

Elevul: 

- îşi organizează greşit povestirea; 

- prezintă ideile într-o manieră 
dezlânată; 

- se abate de la subiect; 

- nu abordează problemele 
esenţiale; 

- nu îşi elaborează suficient tema 
principală; 

- nu ţine cont de lectorii posibili; 

- nu îşi verifică munca. 

2. Mijloace specifice 

Elevul: 

- cunoaştere defectuoasă a 
semnelor de punctuaţie. 
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3.2. Grila educaţională globală de evaluare-observare. 
Educaţia lingvistică [8] 

A. Comunicare verbală 

- limbajul este prezent ca activitate............................  DA NU 

- pronunţă corect sunetele .....................................  DA NU 

- articulează bine sunetele ......................................  DA NU 

- are probleme de: 
 

a) bâlbâială; 

b) disartrie; 

c) dislalie. 
 

- foloseşte mimica şi gesturile pentru comunicare . . .  DA        NU 

- ce limbaj foloseşte cu precădere pentru comunicare  
 

a) limbajul verbal, scris şi/sau oral;  

b) limbajul gestual; 

c) limbajul mimic; 

d) limbajul grafico-pictografic. 
 

- foloseşte cuvinte - propoziţii ...................................  DA         NU 

- foloseşte un limbaj complet, dar limitat la  

cuvinte uzuale .......................................................  DA         NU 

- foloseşte un limbaj complet şi amplu ....................  DA        NU 

- foloseşte limbajul pentru a obţine informaţii ..........  DA        NU 

B. Competenţa lingvistică 

Semantica 

- înţelege mesaje în diverse limbaje ........................  DA        NU 

dacă DA, indicaţi care sunt acestea:  

a) povestire 

b) poezie 

c) fabulă 

d) desen 

e) fotografie 

f) film. 

- reproduce mesaje în diverse limbaje ....................  DA        NU 

dacă DA, indicaţi care sunt acestea:  

- emite mesaje cu referire la experienţa 

personală ...............................................................  DA NU 

- prelucrează mesajele în diverse limbaje  ..............  DA NU 

- inventează .............................................................  DA NU 
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-   discriminează sunete:  vocale,  consoane,  silabe,  cuvinte  (specifica ţi) 

Gramatica 

-   scrie cuvinte / o scrisoare / o propoziţie (specificaţi) 

a) prin copiere 

b) după dictare 

c) autonom 

- operează transformări de reducere sau  

de dezvoltare ...........................................  DA        NU 

Lectura 

-   citeşte..................................................................  DA        NU 

dacă DA, indicaţi cum o face: 

a) repede 

b) cu dificultate 

c) cu precizie 

d) expresiv. 

3.3. Chestionar pentru evaluarea limbajului [6] 

Semantica 

~   înţelege mesaje emise în diverse limbaje; 

- exprimă mesaje în diverse limbaje privind experienţa personală; 

- exprimă mesaje în diverse limbaje privind acţiuni ale altor persoane; 

- face operaţii de completare a conţinutului unei imagini sau text; 

- inventează fabule, poezii, povestiri etc., plecând de la stimuli exteriori; 

- recunoaşte semnificaţia cuvintelor de folosinţă curentă. 

Fonetica 

- repetă o serie de foneme sau de cuvinte auzite; 

- efectuează operaţii de discriminare plecând de la foneme date. 
Gramatica 

- copiază caractere / cuvinte / propoziţii, impus sau spontan 

- face operaţii de dezvoltare a unor propoziţii date 

- uneşte o serie de cuvinte sau de propoziţii date. 

3.4. Evaluarea de preînvăţare a cititului. Fayasse, 1981 [6] 

a) Urmărire cu privirea 

- urmăreşte obiecte de la stânga la dreapta;  

- urmăreşte cu degetul o linie de la stânga la dreapta; 

- denumeşte imagini de la stânga la dreapta;  
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- trece la linia următoare; 

- denumeşte imagini de la stânga la dreapta, cu trecere la linia  
următoare. 

b) Schema corporală 

- Identifică stânga-dreapta asupra propriului corp, prin imitaţie 

- Identifică stânga-dreapta asupra propriului corp, după indicare 

- Identifică stânga-dreapta asupra propriului corp, după numire. 

c) Discriminare auditivă 

- Discriminare între două zgomote diferite 

- Discriminare  între   două  sunete   diferite   efectuate  de   acelaşi 
instrument muzical 

- Discriminare între două cuvinte ce diferă printr-un fonem. 

d) Discriminare vizuală 

- Discriminarea culorilor: prin imitare (corespondenţă), desemnare 

- Discriminarea formelor: prin imitare, desemnare, numire 

- Discriminarea detaliilor într-o imagine. 

e) Organizare temporală 

- Reproducerea a două acţiuni într-o ordine determinată 

- Reproducerea a trei acţiuni într-o ordine determinată 

- Reproducerea prin imitare verbală a unei succesiuni de două cuvinte 

- Imitare verbală a trei cuvinte legate 

- Diferenţierea dintre două ritmuri 

- Reproducerea unei structuri ritmice formate din două elemente 

- Executarea unei structuri ritmice formate din două elemente 

- Reproducerea unei structuri ritmice formate din trei elemente 

- Executarea unei structuri ritmice formate din trei elemente 

- Ordonarea a două imagini în ordine temporală 

- Ordonarea a trei imagini în ordine temporală 

- Identificarea relaţiei înainte şi după, într-o imagine 

- Repetarea unei secvenţe de două cuvinte  

- Repetarea unei secvenţe de trei cuvinte. 

f) Organizare spaţială 

- Punerea în corespondenţă a unor imagini cu introducerea de  
coordonate spaţiale de bază (sus-jos, stânga-dreapta, deasupra- 
dedesubt) 

- Indicarea coordonatelor spaţiale de bază într-o imagine 

- Numirea coordonatelor spaţiale de bază într-o imagine. 

g) Memorare 

- Reproducerea unui gest 

- Reproducerea unei secvenţe de trei culori 

- Reproducerea aranjării a trei imagini 
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- Recunoaşterea obiectelor din imagini. 

h) Clasificare şi seriere 

- Găsirea elementului în plus 

- Ordonarea după mărime. 

3.5. Chestionar pentru evaluarea limbajului, Lambert si Sohier, 1978 [6] 

A. Expresia verbală 

- Copilul ţipă, plânge. 

- Copilul vocalizează (ex.: aaah, eeeh). 

- Gângurit: amestec de vocale şi consoane (ga-ga, be-be). 

- Secvenţe de gângurit cu intonaţie (mama, dadadi). 
 

- Imitarea  de  secvenţe  de  sunete  cu   intonaţie.   De   exemplu,  
jucându-se cu o maşinuţă, copilul scoate sunete ca "brum, brum". 

- Imitarea de cuvinte simple (bebe, papa). Daţi exemple. 

- Imitarea după profesor a unor propoziţii scurte (2-3 cuvinte). 

- Emiterea spontană de cuvinte cu semnificaţie. Daţi exemple. 

- Emiterea a două cuvinte legate funcţional. Daţi exemple. 

- Emiterea a trei cuvinte legate funcţional. Daţi exemple. 

- Copilul foloseşte  un  limbaj  adecvat,  chiar dacă  nu  e corect 
gramatical. Daţi exemple. 

- Dacă limbajul copilului este la un nivel superior celui de la punctul 
anterior, scrieţi: 

 

a) propoziţia cea mai lungă alcătuită de copil 

b) întrebarea cea mai lungă pusă de copil. 

B. Gesturi 

- Pentru a comunica foloseşte doar gesturi 

- Copilul vorbeşte, dar foloseşte mai mult gesturi decât cuvinte 

- Pentru  a se face înţeles,  copilul foloseşte gesturi,  deoarece  
limbajul său nu este adecvat 

- Copilul foloseşte gesturi: 
 

a) pentru a comunica ce doreşte 

b) pentru a indica un obiect sau o situaţie 

- Copilul combină gesturile naturale cu un limbaj adecvat. 

C. înţelegerea 

- Copilul răspunde la numele său. 

Daţi copilului următoarele sarcini: 

* *  Ridică mâinile 

** Aşază-te 

** Atinge-ţi ochii 

* * Ridică-te şi pune-ţi mâinile la spate 

**  Du-te la uşă, dar nu o deschide 
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•t*  Pune o mână pe masă. Atinge scaunul cu mâna  aflată pe 
masă 

<*  Deschide cartea, pune-o pe masă şi înîoarce-te la scaun. 

D. Articularea 

- Nu articulează 

- Articulează inteligent în cea mai mare parte a timpului 

- Articulează în parte neinteligibil 

- Nu are probleme de articulare. 

3.6. Probe de verificare privind educaţia lingvistică [8] 

a. Lingvistică 

- înţelegerea mesajelor emise în diverse limbaje (fig. 30, 31, 32) 

- respectarea ordinii logice (fig. 33) 

- compunerea unei povestiri pe bază de imagini date (fig 34) 

- recunoaşterea semnificaţiei cuvintelor folosite zilnic (fig. 35 şi 36) 

- recunoaşterea de litere diverse dintr-un tabel cu litere scrise alternativ 

- povesteşte după o suită de imagini şi formulează titlul povestirii. 

b. Fonetică 

- repetă o serie de foneme 

- discriminează diverse perechi de foneme. 

c. Gramatică 

- scrie 

- dezvoltă propoziţii simple 

- reduce propoziţii dezvoltate. 

E. Dezvoltarea intelectuală 

1. Particularităţile procesului cognitiv ale elevilor cu dificultăţi 
de învăţare 

a) Percepţia confuză 

Pentru a percepe corect lumea ce ne înconjoară şi a primi informaţii 
precise şi complete, facem apel la simţurile noastre: văzul, auzul, mirosul,  
gustul şi pipăitul. Elevii care au probleme de percepţie nu primesc informaţii 
decât vag şi superficial şi nu pot înţelege detaliile şi situaţiile complete ale  
unei situaţii. 

b) Aptitudini parţiale de rezolvare a problemelor 

Deseori, elevii cu dificultăţi de învăţare abordează problemele într-o 
manieră impulsivă, dezorganizată, fără sistematizare. Se remarcă frecvent  
orientarea greşită şi că nu fac eforturi pentru definirea corectă a problemei. 
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c) Slabe aptitudini verbale 

Deseori, elevii cu dificultăţi de învăţare nu cunosc terminologia  
corectă pentru a desemna un obiect, o acţiune, un raport sau o noţiune. Ei 
înlocuiesc cuvintele ce le lipsesc prin intonaţii, mimică şi gesturi. Lipsa 
aptitudinilor verbale face ca raporturile complexe şi elementele abstracte să 
fie mai dificil de înţeles. 

d) Relaţiile spaţiale 

Elevii cu dificultăţi de învăţare pot avea dificultăţi de orientare spaţială 
şi o lipsă de ordonare. Orientarea spaţială permite distingerea stânga - 
dreapta. Ordonarea se referă la aptitudinea de a ordona lucrurile sau  
evenimentele după un model. Incapabili de a se orienta bine în spaţiu şi în  
timp, nu pot gândi complex şi se mulţumesc să identifice obiectele, fără a 
stabili raporturi între ele. Punctul lor de referinţă este deseori propria  
persoană şi se folosesc puţin de termeni ca stânga, dreapta, în faţa, în  
spate. Cuvintele folosite nu sunt cele adecvate. Dificultatea de  
conceptualizare a relaţiilor spaţiale poate să-i facă să prefere uneori să fie 
însoţiţi de alte persoane pentru a se descurca. De asemenea, ei evită  
descrierea modului în care se pot întoarce după o deplasare. 

e) Instabilitatea perceptivă 

Stabilitatea perceptivă se bazează pe capacitatea de a se raporta la 
caracteristicile imuabile ale unui obiect sau ale unei situaţii, chiar dacă  
acestea suferă anumite modificări. De exemplu, un pătrat rotit poate părea  
un romb. Elevii pot să nu înţeleagă noţiunea de pătrat, fiindu-le greu să 
admită că elementele unui obiect rămân aceleaşi dacă i se modifică  
orientarea. 

f) Necesitatea preciziei 

Elevii cu dificultăţi de învăţare se mulţumesc cu aproximări: nu pierd 
timpul cu achiziţia tuturor informaţiilor necesare şi chiar pot să le deformeze 
pentru a le simplifica. Aceasta se întâmplă pentru că nu au dezvoltată  
necesitatea preciziei. Ea se poate dezvolta prin răspunsurile ce le primesc  
din comunicarea cu ceilalţi. La copil, nevoia de precizie constă în instrucţiuni 
explicite; mai târziu, această necesitate intră în obişnuinţă şi se manifestă ca 
o necesitate implicită. 

g) Comportamentul impulsiv 

Elevii cu dificultăţi de învăţare pot avea un comportament impulsiv ce  
nu decurge din incapacitatea de a fi atenţi, ci din faptul că ei nu pot aborda 
problemele într-un mod sistematic. Deseori, de vină sunt reacţiile clasei la 
răspunsurile lor false sau incomplete ce decurg şi din faptul că nu înţeleg 
instrucţiunile primite. 

Profesorii pot face faţă acestor dificultăţi propunând elevilor sarcini ce 
fac apel, implicit şi explicit, la toate amănuntele posibile, punând elevii să 
participe activ şi făcând observaţii corespunzătoare asupra performanţelor  
lor. 
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h) Lipsa de reflecţie 

în acest context, reflecţia este facultatea de reprezentare mentală a 
ceea ce trebuie făcut. Deseori, elevii cu dificultăţi de acest fel se mulţumesc  
cu percepţiile concrete. Generalizările pe care le fac sunt incomplete sau  
incorecte, din cauza slabei capacităţi de abstractizare. 

i) Aptitudini de planificare 

Elevii cu dificultăţi de învăţare elaborează foarte greu un plan compus 
din etape, pentru atingerea unui obiectiv. Planificarea cuprinde următoarele 
elemente: 

- stabilirea obiectivelor; 

- stabilirea mijloacelor necesare pentru a le atinge; 

- stabilirea etapelor necesare pentru realizarea obiectivelor, pornind 
de la criterii de fezabilitate, economice etc. 

- stabilirea ordinii corecte a etapelor. 

Ca regulă generală, planificarea se face la început pentru obiective cu 
termen scurt, apoi pe termen lung. Adulţii împiedică deseori pe cei mai tineri 
să ia decizii personale, spunându-le ce să facă şi ne!ăsându-i să-şi asume 
riscuri şi să-şi asume consecinţele deciziilor lor. 

j) Atitudine pasivă privind învăţarea 

Elevii cu dificultăţi de învăţare nu consideră învăţătura ca pe o sursă 
de informare. Este posibil ca ei să o perceapă ca pe ceva ce "primesc", mai  
mult decât ca pe un proces pe care îl pot iniţia singuri şi la care pot participa.  

k) înţelegerea raporturilor 

Pentru a stabili raporturi între obiecte şi experienţa proprie, ca şi între 
experienţa proprie şi a altora trebuie făcute comparaţii. Cu alte cuvinte,  
trebuie stabilite similitudini şi diferenţe între diferite situaţii. Trebuie făcut apel 
la organizarea şi integrarea de unităţi de informaţie distincte. Acesta este un 
element fundamental al proceselor intelectuale mai complexe, deoarece nu  
se pot face deducţii logice ce implică noţiuni abstracte şi ipoteze, dacă nu se  
operează spontan prin comparare. 

l) Lipsa de evaluare a ipotezelor 

Evaluarea ipotezelor înseamnă a gândi mai multe posibilităţi şi a  
alege pe cea mai bună dintre ele. Elevii cu dificultăţi de învăţare acţionează 
deseori fără să gândească consecinţele acţiunilor lor. Va trebui să li se  
prezinte explicit activităţi de evaluare a diverselor ipoteze, implicându-i direct 
în prezentare. 

m) Gândirea logică 

Unii elevi au tendinţa de a accepta lucrurile aşa cum sunt, fără să  
evalueze importanţa coerenţei logice. Sunt indiferenţi la ilogica unor raporturi 
sau a propriilor răspunsuri. Această lipsă de logică nu provine din lipsa de 
inteligenţă, ci mai degrabă a unui sistem deficitar în care logica nu este  
importantă. Ca urmare, la întrebarea "De ce?", va răspunde "Pentru că".  
Dacă se insistă, va răspunde "Uite aşa". Cu alte cuvinte, "Eu ştiu că este aşa  
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şi, după cum ştie toată lumea, asta este aşa". Dacă elevul se simte stânjenit  
deoarece nu poate răspunde, el poate va spune "Sunteţi profesor, nu puteţi 
înţelege". 

n) Comunicarea egocentrică 

Comunicarea egocentrică provine dintr-o lipsă de diferenţiere care îl 
împiedică să vadă că alţii sunt diferiţi de el. Elevii cu deficienţe sunt  
incapabili de "a intra în pielea altuia". Ei pot gândi în genul: "Cum poate să 
gândească altfel decât mine? Cum poate să nu ştie ceea ce ştiu eu? Toată 
lumea ştie asta". Din cauza acestei atitudini, comunicarea este limitată în ce  
priveşte detaliile, precizia şi logica. 

o) Răspunsuri prin tatonări 

La modul general, se încearcă încurajarea elevilor pentru a tatona  
înţelegerea regulilor şi a principiilor, stimulându-le dorinţa de a descoperi 
singuri, învăţarea prin această metodă face apel la următoarele funcţii ale 
intelectului: percepţia precisă, compararea, sinteza, reflecţia şi depistarea 
raporturilor cauză-efect. însă, deoarece elevii au probleme în  aceste 
domenii, această metodă de învăţare riscă să determine un comportament  
ce face apel la probabilităţi şi noroc, învăţarea devine atunci aleatorie.  

p) Eficienţa transferului vizual 

Prin transfer vizual se înţelege aptitudinea de a regăsi la distanţă un 
element sau a-l găsi printre altele, inaptitudinea transferului vizual implică doi 
factori: instabilitatea percepţiei în sine (incapacitatea de a reţine mental o 
imagine) şi faptul că elevul este atent la altceva, neputându-se concentra 
asupra obiectului căutat. 

r) Dificultăţi de discriminare figură-fond 

Această dificultate poate fi de ordin vizual sau auditiv: 

- Elevul cu dificultăţi figură-fond ajunge să converseze sau să  
vorbească prost la telefon,  atunci când  peste conversaţie se  
suprapune un zgomot provenit de la televizor sau radio. 

- Elevul cu  dificultăţi  vizuale figură-fond  nu îşi  poate concentra 
privirea asupra unui obiect aflat printre altele. El distinge greu  
obiectul în  raport cu celelalte. Contrar expresiei obişnuite,  el 
ajunge să nu mai vadă copacii de pădure. 

Această dificultate constă în incapacitatea de a distinge elementele  
predominante. 

s) Lipsa generalizărilor 

Lipsa generalizărilor poate fi vizuală sau auditivă. Procesul de  
percepţie vizuală globală permite recunoaşterea unui obiect, a unei litere sau 
a unui cuvânt plecând de la o prezentare vizuală incompletă. Procesul  
similar auditiv permite recunoaşterea sensului unui enunţ incomplet.  

t) Memorie mediocră 

Elevul cu o memorie mediocră uită repede ce a învăţat şi nu poate  
grupa în categorii sau organiza obiecte. Elevii cu probleme în a-şi aduce 
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aminte ce au învăţat sau au auzit au probabil asociate deficienţe lingvistice şi  
intelectuale grave. Memoria auditivă şi cea vizuală nu trebuie tratate deci ca 
elemente izolate. 

Nu trebuie să considerăm memoria ca pe un element independent, ci 
ca fiind produsul unui ansamblu de mijloace şi de procese, cum ar fi  
memoria asociativă şi utilizarea procedeelor mnemotehnice. Procesul de 
memorare asociativă permite reunirea conceptelor şi memorarea lor. 
Procedeele mnemotehnice sunt metode de asociere de imagini, cuvinte şi  
idei, ce vor servi apoi pentru memorare. 

u) Lipsa de cunoştinţe generate 

Elevii care nu au acumulat experienţă au dificultăţi, nu au o concepţie 
clară despre lume. Deseori ei au probleme şi de clasificare şi generalizare.  

Deşi toate aceste dificultăţi afectează capacitatea de învăţare, un elev 
nu are toate aceste dificultăţi, deşi se întâlnesc şi indivizi cu două sau mai  
multe astfel de carenţe. Este adevărat că aceşti elevi nu stăpânesc procesul  
de învăţare, dar în acelaşi timp trebuie ţinut cont că ei au şi puncte "tari" şi 
aptitudini ce trebuie recunoscute şi încurajate.  

Meichenbaum şi Burland descriu obiectivele şi metodele în programul 
Modificarea Comportamentului Cognitiv la Copii, elaborat în vederea unei 
învăţări metacognitive. Programul se bazează pe metoda analizei sarcinilor,  
elaborată de Gagne. Obiectivul acestei metode de învăţare este de a oferi 
elevilor o modalitate de a controla procesul cognitiv, indiferent de conţinut, 
care poate fi folosită la modul general pentru a stăpâni problemele şcolare,  
personale şi relaţionale. 

Un element important al programului este imitaţia. Profesorul adoptă 
conştient un comportament social sau intelectual corespunzător, în acest 
scop, el determină modul de gândire, mijloacele şi regulile necesare pentru 
realizarea unei sarcini. Profesorul îşi urmăreşte modul propriu de a gândi,  
observă elevii şi îi chestionează pe cei ce se achită bine sau incorect de  
sarcini. El îşi transformă observaţiile în enunţuri ce pot fi imitate de elevi. 
Pornind de la exemplul propriu, îi învaţă pe elevi cum să înfrunte eşecurile şi 
frustraţiile. Pentru a fi eficientă, această metodă solicită elevilor următoarele:  

- definirea problemei; 

- evaluarea capacităţii proprii de realizare a sarcinii; 

- planificarea    mijloacelor    corespunzătoare    pentru    rezolvarea 
problemei; 

- controlul eficacităţii mijloacelor folosite. 

J. Flavell explică modalităţile (cum şi când) de conservare şi de  
readucere a informaţiilor din memorie. El numeşte deficienţa de execuţie  
orice lipsă a uneia dintre aptitudinile de memorare. Fără a sugera anumite  
metode de învăţare, autorul recomandă pentru copii învăţarea următoarelor  
teme generale: 

- analizarea cu atenţie a elementelor unei sarcini pentru a defini 
bine problema (Ce trebuie să fac?) 
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- depistarea resurselor interne şi externe de învăţare şi a metodelor 
de soluţionare a problemelor (Care sunt informaţiile pe care le am 
deja?) 

- păstrarea în minte a soluţiilor deja realizate, a rezultatelor lor şi 
recurgerea, la nevoie, la resurse externe (compararea problemei 
actuale cu experienţa acumulată); 

- străduinţa de a-şi aminti, de a aduce la zi informaţiile şi utilizarea 
lor în   rezolvarea  problemei  (recurgerea  constantă  la  diverse 
mijloace pentru a stimula memoria, de exemplu, prin asocieri, prin 
mijloace mnemotehnice şi a imaginilor mentale). 

2. Metode de dezvoltare intelectuală 

Ken Webwe a prezentat un program de învăţare a aptitudinilor 
intelectuale, plecând de la observaţii şi ipoteze bazate pe experienţă şi bun 
simţ. Acest program are la bază următoarele principii: 

- Elevii trebuie să înţeleagă că strategiile cognitive sunt esenţiale 
pentru progresul personal; 

- Toţi elevii trebuie să ajungă să gândească eficient, dar posibilităţile 
lor trebuie stimulate, organizate şi puse în practică; 

- în ciuda importanţei sale, învăţarea în sine este insuficientă. Ei  
trebuie să i  se adapteze,  la orice nivel,  metode de gândire  
eficiente; 

- înţelegerea metodelor intelectuale eficiente trebuie să pornească 
de la subiecte de gândire bine precizate. Elevii trebuie să aplice 
toate acestea atât în programele şcolare, cât şi în domenii din  
afara acestora (generalizare şi transfer), 

Programul Webwe se axeaxă pe două procese intelectuale principale; 

- gândirea divergentă (în general utilă elevilor surzi); 

- raţionamentul şi gândirea deductivă. 

Deoarece acest ultim proces este un fenomen prea global pentru a fi 
înţeles în ansamblu de elevi, Weber recomandă tratarea separată a 
următoarelor elemente (pentru fiecare dintre acestea există secvenţe de  
învăţare şi material corespunzător): 

- atenţia la detalii, de exemplu: urmăreşte ce i se spune, aşază  
elemente în ordine etc. 

- construirea şi verificarea de ipoteze, plecând de la elemente date 
şi determinând consecinţele; 

- stabilirea punctelor de pornire, deci studierea problemei pentru a 
determina modul de abordare; 

- raţionament şi deducţii ce vin să completeze punctele anterioare 
prin compararea diverselor elemente de informaţie. 
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3. Scara de dezvoltare cognitivă a copilului [2] 

3.1. Clasificarea jetoanelor 

Material. 40 de jetoane 

- 5 mici rotunde, roşii şi 5 albastre cu diametrul de 3,5 cm;  

- 5 mari rotunde, roşii şi 5 albastre, cu diametrul de 6 cm;  

- 5 mici părtate, roşii şi 5 albastre cu diametrul de 3,5 cm;  

- 5 mari pătrate, roşii şi 5 albastre cu diametrul de 6 cm;  

- 2 cutii. 

3.1.1. Clasificarea după culoare 

 

Desfăşurarea probei 

- Aşezaţi toate jetoanele în dezordine în faţa copilului;  

- începeţi separarea jetoanelor după culoare: într-o cutie puneţi unul 
rotund mic roşu, două pătrate mici roşii, unul rotund mare roşu, iar  
în celălalt două rotunde mari albastre şi unul pătrat mic albastru;  

- Spuneţi copilului: "Acum continuă tu"; 

- Când a terminat  de  cl asat  (sau când vă comunică el  că  a  
terminat), puneţi întrebarea: "Ce ai făcut?" şi apoi "De ce ai făcut  
asta?" 

- Notaţi în protocol atitudinea adoptată de elev şi răspunsurile sale.  

Protocolul final va conţine următoarele: 

Q       Copilul clasează după culoare 

d       Copilul încurcă culorile 

Q       Copilul clasează după alt criteriu 

Q       Alt comportament sau refuz. 

După răspunsurile la întrebările "Ce ai făcut?" şi eventual "De ce ai  
făcut asta?" 

Q       Am clasificat după culoare 

Q       Alt răspuns 

Ol       Nu răspunde. 

Dacă a reuşit clasificarea şi a dat o explicaţie corectă: 1 punct.  
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Desfăşurarea probei 

- Amestecaţi bine toate jetoanele; 

- începeţi separarea jetoanelor după formă: într-o cutie puneţi două 
pătrate mici roşii, şi un pătrat mare albastru, iar în celălalt două 
rotunde mari albastre şi unul rotund mic roşu; 

- Spuneţi copilului: "Acum continuă tu"; 

- Când a terminat de clasat, puneţi întrebarea: "Ce ai făcut?" şi apoi 
"De ce ai făcut asta?" 

- Notaţi în protocol atitudinea şi răspunsurile. 

Dacă a reuşit clasificarea şi a dat o explicaţie corectă: 1 punct. 

Protocolul final va conţine următoarele: 

O Copilul clasează după formă 

Q Copilul încurcă formele 

LI Copilul clasează după alt criteriu  

Q Alt comportament sau refuz.  

După răspunsur ile  la  întrebăr i le  "Ce ai  făcut?" şi  eventual  "De ce a i  
făcut asta?"  

Q       Am clasificat după formă 

U        Alt răspuns 

G        Nu răspunde. 

Dacă a reuşit clasificarea şi a dat o explicaţie corectă: 1 punct. 

3.1.3. Clasificarea după mărime 
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3.1.2. Clasificarea după formă 

- 43 -  



DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

Desfăşurarea probei 

- Amestecaţi bine toate jetoanele; 

- începeţi separarea jetoanelor după mărime; într-o cutie puneţi un 
pătrat mic albastru, iar în celălalt un pătrat mare albastru; 

- Spuneţi copilului: "Acum continuă tu"; 

- Dacă elevul nu poate continua, ajutaţi-1, punând un rotund mic 
albastru într-o parte şt un pătrat mare albastru în cealaltă; 

- Urmaţi aceeaşi procedură ca la punctele 1 şi 2. Când a terminat de 
clasat, puneţi îngrebarea "Ce ai făcut?" şi apoi "De  ce ai făcut 
asta?" 

Protocolul final va conţine următoarele: 

G       Copilul clasează după mărime 

G        Copilul încurcă mărimile 

Q        Copilul clasează după alt criteriu 

G        Alt comportament sau refuz. 

După răspunsurile la întrebările "Ce ai făcut?" şi eventual "De ce ai 
făcut asta?" 

G        Am clasificat după mărime 

G        Alt răspuns 

G       Nu răspunde. 

Notaţi în protocol atitudinea adoptată şi răspunsurile. 

Dacă a reuşit clasificarea şi a dat o explicaţie corectă: 1 punct. 

Notare 

Clasificare după culoare reuşită + explicaţie verbală corectă = 1 punct 

Clasificare după formă reuşită + explicaţie verbală corectă = 1 punct 

Clasificare după mărime reuşită + explicaţie verbală corectă = 1 punct 

- Pentru elevii care au reuşit perfect clasificarea ia toate probele de 
clasificare după culoare, formă şi mărime, se atribuie un punct  
suplimentar. 

- Notarea maximă la această probă va fi deci de 4 puncte. 

3.2. Serierea bastonaşelor 

Material: 

-   10 bastonaşe cu acelaşi aspect, cu lungimi crescătoare de la 10 la 
15,4 cm, cu diferenţe între fiecare de câte 6 mm. 

Desfăşurarea probei: 

a. Aşezaţi pe masă, în faţa copilului, primele trei bastonaşe în ordine 
crescătoare, aliniate la bază. 
Puneţi în dezordine celelalte bastonaşe. 
Daţi comanda: "Acum, continuă tu", fără altă explicaţie. 
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b. în caz de eşec, amestecaţi din nou bastonaşele, în afară de 
primele trei, şi spuneţi-i: "Fă o scară din bastonaşe". 

Notare: 

- Dacă a efectuat serierea de prima dată: 4 puncte 

- Dacă a reuşit serierea după intervenţia examinatorului: 2 puncte 

- Dacă a efectuat serierea, dar baza nu este aliniată, chiar după a  
doua încercare: 1 punct 

Nota maximă de la seriere va fi deci de 4 puncte. 

Protocol 

Q Reuşită din prima încercare 4 puncte 

Q Reuşită după intervenţia verbală a 

examinatorului (Fă o scară din bastonaşe) 2 puncte 

Q Reuşită din prima sau a doua încercare, 

dar fără aliniere 1 punct 

3.3. Conservarea cantităţii 

Această probă se utilizează doar pentru copiii de peste 6 ani. 

Formularea cerinţelor trebuie să fie mereu aceeaşi (sunt posibile trei 
variante ce pot fi folosite succesiv). 

Material 

Două bile din plastilină cu acelaşi diametru (în jur de 4 - 5 cm), cu 
două culori diferite. 

Desfăşurarea probei 

Atrageţi atenţia copilului că cele două bile sunt egale cantitativ: Ai tot 
atâta plastilină de modelat şi aici si aici sau Câtă plastilină este aici, este şi 
aici. Fiţi siguri că, în acel moment, copilul este atent la dvs. 

1. Deformaţi     una     dintre     bile     transformând-o     în     baton, 
întrebaţi-l: 

a. Acum, este tot atât aici, cât şi dincoace?", "E tot atât aici, ca 
şi aici?" sau "Este mai multă plastilină în bilă sau în baton?" 

b. "De ce?" 

Notaţi răspunsurile. 

2. Aveţi din nou două bile (refaceţi bila din baton) 

Spuneţi: "Vezi, ele sunt identice" 

Transformaţi o bilă într-un disc. 

Puneţi întrebările a şi b de la punctul 1. 

3. Reveniţi la cele două bile iniţiale, 

Spuneţi: "Vezi, ele sunt identice" 

Rupeţi o bila în bucăţele mici. 

Repuneţi întrebările a şi b. 
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Notare 

- Se consideră reuşită dacă elevul dă explicaţii verbale satisfăcătoare  
asupra conservării cantităţii de materie: 2 puncte pentru fiecare  
dintre cele trei încercări reuşite, deci un maxim de 6 puncte.  

- Dacă elevul, pentru a răspunde corect, nu poate folosi plastilina  
pentru a reface bila iniţială (reversibilitate): 1 punct pentru fiecare  
dintre încercările la care procedează în acest fel.  

Exemplu   de   justificare   neconcludentă,   demonstrând   un   mecanism  
operatoriu în curs de achiziţie:  

(1) Baton 

- Nu, deoarece unul este rotund, iar celălalt ca 

un cârnat; O puncte 

(2) Disc 

- Nu, deoarece unul este plat, iar celălalt o bilă; O puncte 

(3) Bucăţele 

- Da, deoarece le-aţi rupt şi le~aţi împrăştiat. 2 puncte 

Hxe/np/ude neachiziţie a conservării materiei:  

(1) Baton 

- în cârnat este mai multă, pentru că este mai lung; O puncte 

(4) Disc 

- }n plăcintă, pentru că este mai mare; O puncte 

(5) Bucăţele 

- Mai multă în bucăţele, pentru că în ele sunt mai  

multe decât bila mare. O puncte 

Aceste răspunsuri au fost date după a treia formulare a întrebării. Alte 
formulări vor modifica valoarea chestionarului. 

Protocol 

(Dacă primul răspuns este concludent, nu mai sunt necesare celelalte  
întrebări.) 

3.3.1. Deformarea unei bile, în formă de baton  

G       Acum, este tot atât aici, cât şi dincoace?  

Răspuns: 

Q E aceeaşi cantitate aici, ca şi aici?  

Răspuns: 

CI Este mai multă plastilină în bilă sau în baton?  

Răspuns: 

a  D e  ce?  

Răspuns şi atitudine: 

3.3.2. Deformarea unei bile, în formă de disc  

Q      Acum, este tot atât aici, cât şi dincoace?  

Răspuns: 
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Q       E aceeaşi cantitate aici, ca şi aici? 

Răspuns: 

G Este mai multă plastilina în bilă sau în baton?  

Răspuns: 

Q  De  c e ?  

Răspuns şi atitudine: 

3.3.3. Ruperea unei bile în bucăţele mici  

Q        Acum, este tot atât aici, cât şi dincoace? 

Răspuns: 

Q E aceeaşi cantitate aici, ca şi aici?  

Răspuns: 

Q Este mai multă plastilină în bilă sau în baton?  

Răspuns: 

a  De ce?  

Răspuns şi atitudine: 

Notare 

- Explicaţii satisfăcătoare privind conservarea materiei 

pentru fiecare probă: 2 puncte 

- Pentru a răspunde, copilul are nevoie să refacă bila iniţială 

pentru fiecare probă: 1 punct 

3.4. Conservarea lungimii 

Această probă foloseşte pentru copii cu vârsta de peste 6 ani.  

Formularea cerinţelor trebuie să fie mereu aceeaşi (sunt posibile trei  
variante, ce pot fi folosite succesiv). 

Material 

Două fire flexibile de 10 şi respectiv 15 cm. 

Desfăşurarea probei 

- Urmăriţi cu degetele pe rând de-a lungul fiecărui fir, spunând: 
"lată două drumuri: unul pentru a merge de aici până aici, altul  
pentru a merge de aici până aici' 

- întrebaţi "Unde avem mai mult de mers?", "Acest drum este egal cu 
celălalt?", "Acest drum este mai lung sau mai scurt decât celălalt?" 

- Răspunsul corect al copilului la aceste întrebări este un preambul  
al probei şi nu este cotat. 

- Daţi firului o formă şerpuită, astfel încât cele două capate ale firului 
lung să fie aliniate celor ale firului scurt. 

- întrebaţi: "Şi acum, este acelaşi lucru dacă mergem de aici până aici?", 
"Dacă două furnici merg, una pe aici, alta pe aici, fac acelaşi drum?" 
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- Apoi: "De unde ştii?" 

- Dacă elevul nu dă un răspuns satisfăcător, cereţi-i: "Arată-mi, cum 
ştii?" 

Notare 

- Reuşita este totală dacă elevul a înţeles noţiunea de conservare a  
lungimii şi o exprimă fără a fi necesar să demonstreze practic: 6 
puncte - nota maximă. 

- Dacă elevul îndreaptă firul pentru a reface linia dreaptă pentru a  
arăta diferenţa de lungime: 1 punct. 

- Exemplu    de    justificare    ce    demonstrează    achiziţionarea  
conservării: 

Răspuns la întrebarea "...este acelaşi lucru dacă mergem de aici  
până aici?": "Nu, deoarece curbele au o lungime, deci ea este puţin mai  
mare."Copilul a folosit argumentul compensării. 

- Exemplu de justificare instabilă, puţin explicită şi incompletă (stadiu 
intermediar înainte de achiziţia conservării - este notat cu O puncte. 

După înţelegerea preambulului, la întrebarea "...este acelaşi lucru 
dacă mergem de aici până aici?", răspunde: "Da"; la întrebarea următoare 
"Dacă două furnici merg, una pe aici, alta pe aici, fac acelaşi drum?,  
răspunde: "Nu"; iar la "De unde ştii?", "Pentru că una este aici şi celalaltă 
dincolo, una aleargă mai repede." 

Protocol 

U       Unde avem mai mult de mers?  

G       Acest drum este egal cu celălalt? 

Q       Acest drum este mai lung sau mai scurt decât celălalt? 

Răspuns: 

O       Şi acum, este acelaşi lucru dacă mergem de aici până aici? 

Răspuns: 

Q         Dacă două furnici merg, una pe aici, alta pe aici, fac acelaşi  
drum? 

Răspuns: 

Q       De unde ştii? 

Răspuns şi acţiune: 

Dacă nu oferă un răspuns satisfăcător, întrebaţi-l: 

Q       Arată-mi, cum ştii? 

Răspuns şi acţiune: 

Notare: 

- Elevul exprimă noţiunea de conservare a lungimii fără a 

fi necesară manevrarea firelor: 6 puncte 

- Pentru a demonstra diferenţa de lungime, elevul 

reface linia dreaptă: 1 punct 
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F. Factori sociali şi personali [5] 

Tulburările de percepţie, de limbaj şi de dezvoltare intelectuală au 
legătură cu următoarele raporturi sociale şi personale: 

- Imaginea de sine. Deseori, elevii cu dificultăţi de învăţare cunosc 
eşecuri repetate, în ciuda eforturilor depuse. Ca urmare, de obicei, 
ei au o imagine proastă despre sine.  Ei se consideră proşti 
deoarece sunt incapabili să facă ceea ce fac alţii, deseori aceştia  
întărindu-le acest sentiment prin vorbe sau gesturi. Ei riscă astfel 
să se închidă în ei înşişi sau se lasă copleşiţi de frustraţii, deşi au 
nevoie de toleranţă şi de răbdare. 

- Percepţia socială. Percepţia socială deformată are, şi ea, legături 
directe cu dificultăţile de limbaj. Elevii cu astfel de dificultăţi nu au 
achiziţionat şi nu au înţeles comportamentul social. Ei interpretează 
greşit expresia feţei, limbajul corporal, tonul şi inflexiunile vocii. De 
aceea ei au deseori reacţii neadecvate. 

- Comportamentul. Tulburările de comportament implică hiperactivitaîe, 
lipsă de atenţie, agresivitate şi emotivitate exagerată. Acestea se 
manifestă la toţi elevii, dar cu predilecţie la cei cu tulburări de învăţare 
şi de comportament. La elevii cu tulburări de învăţare, acest comportament 
derivă din conştientizarea faptului că execută anumite sarcini într-un 
mod neadecvat. Cei cu tulburări de comportament sunt incapabili 
să execute sarcini, pur şi simplu din cauza stării lor emotive. 

Un grup de cercetători de la Universitatea Guelph a întocmit următoarele 
liste de control pentru a depista elevii cu dificultăţi de învăţare grave. 

Scala de activităţi Werry-Weiss-Peters privind indicatorii de atenţie şi 

de hiperactivitate [5] 

Copilul: Niciodată Câteodată    Frecvent    Foarte des  

A. în timpul mesei 

- se ridică şi se aşază 

des la masă; ____________  _______          _____        _ _„ __  

- se agită continuu; _________     _„ ___         _„ ____        _____ .... 

- întrerupe pe ceilalţi 

în timp ce vorbesc; ________     __„ ___          _____  _________  

- vorbeşte mult. ___________      _____ .         _____        ______  

B. in faţa televizorului  

~   se ridică şi se 

aşază des; ___________ __ _______         . __ . __       „ _____  

- se agită continuu;      _____ _______  _________        ___ . _  

- se joacă cu diverse 

obiecte; _____________ , _________  _________„      __. __ .. 

- vorbeşte fără rost;       ___ __ _______          _____        ._ _____  

- întrerupe pe ceilalţi. ____ _     _______           _____        _____ ._ 
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C. La joacă 

- nu se poate juca 

liniştit;  _____      .____. __          _... ....  _         ______  

- schimbă frecvent 

jocul; _ _ _  __    ______          _____  ..........  ______  

- caută atenţia adulţilor; _ .  ___     _____          ______          ______  

- vorbeşte mult;  ______    ___  .. _         ____  ...         _______  

- deranjează jocul 

celorlalţi.  _____       _____          ___    ..         _________  

D. In pai 

~   se linişteşte greu 

înainte de a adormi;   _____ ... _____      ________           _____         ______  

- doarme insuficient;    _____        ______  _____________________  

- este agitat în timpul 

somnului.  ...  ___     .._.._ ...  _  _____________________  

E. în afara şcolii (a casei) 

- se agită continuu în 

timpul călătoriilor;        _____        ______           ______         ___  .... __ 

- se agită în magazine; ______      _____           _____        _ ........  _  

- se agită în biserică 

sau la cinema; ________________ . __           _____         _______  

- se agită în vizite.         _ _ ___________          ______  ...........  ____  

F. La şcoală 

- se ridică şi se 

aşază frecvent; ___________________          ______ . .  ________  

- se agită continuu; ______________  ..  __      ________      _____  

- întrerupe des profe- 
sorul sau colegii;         _____  .........  ___          ____   _____  

- caută să atragă 

atenţia profesorului.    __  .. _ _     _______   ___         ___  ....  

(       )     (        ) (       )       ( ) 

xO x1 x2 x3 

Total parţial _______________________ 

Tota l  (        )    (          )  (        )       (  ) 

Atenţie! 

Un rezultat de 38 de puncte sau mai mult indică o dificultate de  
învăţare asociată cu o gravă tulburare de atenţie şi hiperactivitate.  
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Lista de control a simptomelor Numele elevului-----------------------  

tulburărilor de comportament Perioada de evaluare __________  

(Adaptată de Werry şi Quay) [5] Data ______________________  
ResDonsabil evaluare 

Copilul: Niciodată     Câteodată         Frecvent       Foarte des  

1. se comportă straniu 

sau inadecvat . __      ______          _____         ___  

2. se agită, nu poate 

sta liniştit __________________       ______           ______         __....  __  

3. solicită atenţie, vrea 

să fie remarcat  _____      ____          _. ____         __  

4. nu ştie să se distre- 
ze, se comportă 

ca un adult  _____    ______         _. ____  

5. este timid ___ ...  _       ___ .__  _____  

6. are privirea fixă, 
fără expresie, 
fără reacţii emotive       ...  ___________          _____  

7. deranjează pe 

ceilalţi  ___  ... _______   ____  

8. fură ___ ... ___      ______           ____ ...       . ______  

9. este turbulent  __  __     _  ___ __.  ___        ______  

10. plânge din nimic _     _       __ _.__        _._.    ___        __  

11. este preocupat de 
propria viaţă 
interioară ________________      _____         ____  ____        __  

12. este timid  _____    ______          _____       _. ____  

13. este retras, preferă 

să se joace singur        ______      _____          _____        __  

14. este gelos pe aten- 
ţia oferită altor copii     __  ___    ______  _________  

15. este neatent, nu se 

poate concentra  ____  ________  _________        __  

16. nu are încredere în 
sine, îi este frică să 

încerce activităţi noi _____  __________  ________           ______ 

17. nu este atent când 

i se vorbeşte  ___           _____          _____         ____  

18. se tulbură uşor ____________      ._ ____           _____         ___  

19. foloseşte un limbaj 
incoerent, dificil de 
înţeles; debit verbal 
rapid _.._ _       _____           _____        ______  
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20. se bate cu colegii __________________          _____        ______  

21. are accese colerice, 
explodează fără 
motive evidente  _____      _ __ _          _____        ______  

22. este ascuns, are 
secrete; nu îşi 
exteriorizează 

sentimentele  _____      _ _ __           _____        __  ..  _  

23. este hipersensibil, 

uşor de rănit _.... ____      _____          _____        _____ . __ 

24. este leneş la şcoală 
şi în orice activitate 

pe care o face  _____      _ _„._ _________  . _       ______  

25. îi este frică de orice     ____ . _  _______          _____  _____  .  _  

26. este cu capul în nori _____________  ....           __    __      _ .... ___  

27. este rigid, incapabil 

să se destindă ____________________          _____  ________  .. 

28. este impulsiv _____________  ________           _____         ____  

29. este neascultător, 

dificil de stăpânit ____ ___     . _____           _____        ______  

30. este deprimat, 
mereu trist ________________________ __ __________   _____  

31. refuză să colabore- 
ze, să împartă, lu- 
crează greu 

în echipă ________________  _______  

32. este distant, evită 

prezenţa celorlalţi        __ ..  ___ __. ______  _________        _______ 

33. este pasiv, uşor de 
influenţat; 
imită pe ceilalţi  _____       _____  ___________________  

34. este stângaci, îşi 
coordonează greu 

mişcările ___________________________           ______  

35. se agită continuu, 

nu stă într-un loc          ______      _____           ____ . ________  

36. este distrat, vede 
tot ce se întâmplă, 
dar nu se concen- 
trează ________________ ....     _____          ___ „_  __________ 

37. distruge bunurile 
sale sau ale altora, 
sparge obiecte ________________  ..  __  _________         ______  

38. este negativist, 
face pe dos ceea 

cei se spune  __  ....._     _____          __  .... __         _________  
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39. este impertinent, 
nepoliticos  _____       _____  _________         ______  

40. nu termină ce a 

început  .  ______________  __________________  

41. este lipsit de 

energie ________________________________________________  

42. nu ţine seama de 

instrucţiuni ___________________________________________  

43. este grosolan _____________      _____  ___________________ _. 

44. este nervos ______________________          _____  _________  

45. este irascibil ____________________  ..  ___________________  

46. are raporturi dificile 
cu colegii, este eli- 
minat din grupurile 
acestora ________________________         ___ .....  _        ______  

47. se plânge deseori 
de dureri de cap, 
de stomac etc.  _____      _____          _____        _____ .. 

48. îşi schimbă des 

activitatea  _____       __ _ _           _        ______  

49. face pe el ziua sau 

noaptea  _____     _ _________  .. ___        ___   _.._ 

50. este somnolent, 

lent în mişcări  _____      ....  ___          _____  _________  

(         )     (         )         ( )        (       ) 

xO x1 x2 x3 

Total parţial  __ _ __     _ _ _ _ _      _ _ ____________. 

Total ( ) ( ) ( ) ( )  

Atenţie! 

Un rezultat de 60 de puncte sau mai mult indică o dificultate de  
învăţare asociată cu o gravă tulburare de atenţie şi hiperactivitate. 
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Recompuneţi imaginea din stânga, folosind decupajele din dreapta 

 

Fig.1 

Completaţi figurile din dreapta, pentru a arăta ca şi cea din stânga 

 

Fig. 2 
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Spune în ce mână ţin obiectele personajele din imaginile de mai jos 

 

Fig. 3 
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Indicaţi în imagine unde se află: 

- mâna dreaptă 

- ochiul stâng 

- piciorul drept 

- etc. 

 

Fig. 4 
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Această uşă este deschisă sau închisă? 

 

Această poartă este deschisă sau închisă? 

 

Fig. 5 

Desenează un câine în faţa cuştii 

Desenează o păsărică în interiorul coliviei 

 

Desenează o cruce deasupra bisericii 

Desenează mânerul de sub umbrelă 

 

Fig. 6 

-  57 -  



DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

  

 

Desenează o carte pe fotoliu 

Desenează o minge sub scaun 

 

Fig. 7 

Completaţi locurile libere 

 

Floarea este .............................  brad 

Mingea este ..............................  bancă 

Firul electric este .......................  brad 

Iarba este .................................  brad 

"M (  U  l  C l  l  t (   t 

Pasărea este ...................  copacul 

Copacul este ...................... frânghia de rufe 

Frânghia de rufe ................  arbore 

Fig. 8 
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Indicaţi figurile aşezate în altă poziţie decât cele din stânga  

 

Fig. 9 

Indicaţi poziţia obiectelor din jurul paiaţei 

 

s - stânga     d - dreapta   su - sus 

j - jos f - în faţă      l - lateral 

Fig. 10 
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Completează figura din dreapta după modelul din stânga  

 

Fig. 11 

Reproduceţi figurile în ordine, în poziţia în care se află  

 

Fig. 12 
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Decupaţi şi 
compuneţi figura 

Fig. 13 

Arată cum ajunge 
puiul la mama sa 

Fig. 14 
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Fig 16 
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Puneţi imaginile în ordine 

 

Fig. 17 

Scrieţi cifre în căsuţe, în ordinea în care îmbrăcaţi articolele din imagine  

 

Fig. 18 

Descrieţi imaginile 

 

Fig. 19 
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Completează căsuţele libere 

 

 

Fig. 20 

 

Fig. 21 
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Completează căsuţele libere 
 

Sunet  Lung  Scurt  

vioară  X   

pian   X  

tobă    

xilofon    

chitară    

trompetă    

   

   

Fig. 22 

Completează seria de imagini 

 

Fig. 23 
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Indică obiectele cu mărimi asemănătoare 

 

Fig. 24 
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Spune care obiect este mai mare din fiecare pereche 

 

Fig. 25 
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Indică obiectele de aceeaşi formă 

 

Fig. 26 

Indicaţi formele de mărimi egale 

 

Fig 27 
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Completează tabelul 
 

 Sărat  Dulce  Acru  Amar  

Marmeladă      

Pâine      

Limonada      

Miere      

îngheţată      

Cafea      

Zahăr      

Peşte      

Carne      

Unt      

Fragă      

Fig. 28 

Spune care obiecte sunt calde şi care sunt reci 

 

Fig. 29 
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Realizaţi o corespondenţă între fiecare chip şi o stare sufletească 

 

Fig. 30 
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Spuneţi dacă este adevărat sau fals 

 

* barca pluteşte pe mare 

* câinelui îi este frică de pisică 

* rândunelele zboară pe cer 

* casele sunt departe de râu 

* lângă case este o pădure 

* casa din mijloc are scară 

* casele nu au coşuri 

Fig. 31 
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Puneţi imaginile în ordine 

 

Fig. 32 

Puneţi imaginile în ordine şi completaţi ce credeţi că-şi spun copiii 

 

Fig. 33 
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Priveşte imaginea şi inventează o poveste 

 

 

Fig. 35 
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Găsiţi răspunsurile exacte 

Unde se vând ziare? 

- la brutărie D 

- la alimentara D 

- la chioşc D 

- la cofetărie D 

Serveşte la învăţătură 

- un ziar D 

- o carte D 

- o revistă D 
 

- un rebus D 

Te face să râzi 

- un cântec D 

- un câine D 

- o paiaţă D 

- o fantomă D 
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ÎNVĂŢAREA INDIVIDUALIZATĂ 

1. Modele de intervenţie. Principii [5] 

Ideal este ca elevii să înveţe în clasă, sub supravegherea unui  
profesor sensibil la cerinţele lor, care îi ajută şi le îndrumă modul de învăţare, 
lată care se consideră a fi caracteristicile unei clase ideale: 

* Profesorul stabileşte un climat de încredere, dând regulat elevilor 
ocazia de a se întâlni în grup, pentru a discuta probleme de ordin 
şcolar, dar şi de ordin general, ce sunt legate de organizarea şi  
funcţionarea clasei. 

* Elevilor nu trebuie să le fie frică de un sistem bazat pe succes sau 
eşec, ci trebuie să participe împreună cu profesorul la evaluarea  
rezultatelor muncii lor. 

* Profesorul nu reprimă prin pedepse comportamentele inadecvate, 
ci explică posibilele consecinţe ale acestui comportament, sub  
aspectul securităţii elevilor. 

* Profesorii   sunt  deschişi   faţă  de   elevi.   Ei   nu   pun   întrebări 
complicate, la care ştiu că nu li se va răspunde, iar elevii ştiu că  
profesorul are încredere în ei. 

* în cea mai mare parte a timpului, profesorul vorbeşte cu elevii, nu 
către ei, îi ascultă atent şi zâmbitor când aceştia îi povestesc mici 
întâmplări din viaţa clasei. 

Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte  
importante. Elevul trebuie să simtă că este apreciat ca individ, nu ca un  
număr dintr-o listă. Astfel, elevii vor participa la procesul de învăţământ după 
posibilităţile fiecăruia, profesorii trebuind să-şi adapteze metodele  
pedagogice în consecinţă. 

în general, profesorii trebuie: 

- să cunoască dificultăţile de învăţare ale elevilor, modul în care se 
manifestă acestea şi domeniile în care se manifestă; 

- să se asigure că elevii stăpânesc bine aptitudinile necesare  
nivelului în care sunt încadraţi; 

- să verifice dacă materialele pentru fiecare lecţie sunt cele adecvate; 

- să procure material corespunzător, dacă este cazul; 

- să-şi   rezerve  timp  pentru  evaluarea  eficienţei  activităţilor de 
învăţare şi cunoaştere. 

Elevii cărora le este greu să urmărească lecţiile pot folosi materiale 
audio-vizuale (filme, albume, diapozitive, desene etc.) sau obiecte, ce vin în 
completarea prezentării orale a materiei. Pentru elevii care nu au o memorie 
prea bună, ideile esenţiale trebuie scrise pe tablă sau pe o foaie de lucru.  

în timp ce majoritatea elevilor îşi continuă activitatea, profesorul poate 
acorda câteva minute, la sfârşitul expunerii, pentru a lămuri sau a face un 
rezumat pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. 

Se poate recurge şi la alte metode de învăţare individualizată. De 
exemplu, dacă un elev nu poate scrie la fel de repede ca şi ceilalţi sau are  
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dificultăţi cu ortografia, unul dintre colegi îl poate ajuta; sau profesorul poate 
înregistra expunerea, permiţând acestui elev să lucreze în ritmul propriu.  

în paragrafele ce urmează vom întâlni patru metode pedagogice care  
s-au dovedit eficiente pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. Pentru primele 
trei metode, profesorul trebuie: 

- să definească bine nevoile; 

- să precizeze obiectivele învăţării; 

- să evalueze aptitudinile elevilor în raport cu obiectivele; 

- să verifice stadiul aptitudinilor prezente; 

- să furnizeze materialele corespunzătoare; 

- să stabiliească modul de prezentare a lecţiilor şi cel în care poate  
să verifice elevul; 

- să-şi adapteze metodele la cerinţele elevului; 

- să asigure suficiente exerciţii pentru a fi sigur de reuşita predării; 

- să evalueze elevii în funcţie de obiectivele definite. 

Modelele de intervenţie se referă la dificultăţile de învăţare ale unui 
elev prin metode şi materiale ce corectează sau elimină deficienţele.  
Tendinţele de aplicare actuală pornesc de la patru ipoteze de bază: a) toţi 
elevii au puncte tari şi puncte slabe; b) combinarea acestora se află la  
originea capacităţii de a învăţa sau nu; c) aceste forţe pot fi cunoscute;  
d) învăţarea se poate axa pe deficienţele procesului în sine sau pe punctele  
tari şi cele slabe. 

2. Modele de intervenţie. Exemple [5] 

A. Analiza sarcinilor 

Profesorii trebuie să cunoască cele patru etape ale analizei sarcinilor: 
definirea obiectivelor, determinarea stadiului elevului la începutul lucrului, 
stabilirea lecţiilor şi evaluarea. 

Prima etapă: definirea obiectivelor  

în prima etapă trebuie stabilite obiectivele, ceea ce se consideră că  
elevul poate să achiziţioneze la sfârşitul perioadei. De exemplu, obiectivul 
poate fi următorul: elevul să scrie după dictare, cu litere de tipar, 20 de 
cuvinte compuse din trei litere, ce conţin vocalele a, i sau u.  

Etapa a doua: determinarea stadiului elevului la începutul lucrului  

Pentru a îndeplini o anumită sarcină, elevul trebuie să poată fi capabil 
să o facă. Pentru a stabili acest lucru, trebuie analizate cunoştinţele elevului 
şi lacunele sale în raport cu obiectivul stabilit, în acest scop, trebuie creată  
lista abilităţilor necesare realizării obiectivului şi stabilirea etapei în care se 
încadrează elevul. 

De exemplu, pentru realizarea obiectivului precizat în prima etapă, 
elevul trebuie să aibă următoarele abilităţi: 
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- să cunoască numele literelor; 

- să distingă literele (b de d, m de n, n de u, p de g etc.); 

- să stabilească o legătură între litere şi sunete; 

- să scrie o literă auzind un sunet; 

- să cunoască vocalele a, i, u; 

- să recunoască secvenţa de sunete a unui cuvânt monosilabic,  
cum ar fi sac, tic, suc; 

- să memoreze ordinea sunetelor; 

- să scrie în ordine literele ce corespund fiecărui sunet. 

Folosind o listă de control, vom putea constata că, de exemplu, elevul 
a achiziţionat primele şase puncte. Deci lucrul cu el va trebui să înceapă de 
la etapa a şaptea. 

Etapa a treia: stabilirea şi derularea lecţiilor 

Vor trebui analizate şi abilităţile secundare pe care trebuie să le 
stăpânească elevul pentru a putea atinge obiectivul propus. Deoarece pentru 
unii elevi sunt necesare 3-4 lecţii pentru a achiziţiona un obiectiv secundar, 
pentru alţii poate fi necesară doar o singură şedinţă. Din această cauză, 
profesorul trebuie să dea dovadă de ingeniozitate pentru a nu plictisi copilul. 
De exemplu, poate pune pe o tavă mai multe obiecte, apoi să ascundă unul 
şi să-i solicite copilului să spună care este acesta, în continuare, de la  
obiecte va trece la forme şi apoi la litere. 

Etapa a patra: evaluarea 

Evaluarea se va efectua strict asupra obiectivului stabilit, pentru 
fiecare etapă a învăţării, pentru a verifica fiecare dintre abilităţile necesare 
realizării obiectivului stabilit. 

B. învăţarea eficientă 

Definiţie 

învăţarea eficientă vizează ameliorarea unui anumit comportament o 
dată. Obiectivul ce trebuie atins este achiziţionarea completă a unei anumite 
aptitudini. 

Etapele învăţării eficiente 

Prima etapă: determinarea cerinţelor 

Analiza erorilor elevului se bazează pe observarea sa în timpul 
muncii, putând determina măsura în care a achiziţionat o anumită sarcină. 
Să presupunem, de exemplu, că elevul are dificultăţi în pronunţarea  
cuvintelor simple. Urmărind modul în care asociază sunetele şi simbolurile, 
vom descoperi, poate, că el nu stăpâneşte bine raporturile dintre acestea. 

Etapa a doua: stabilirea obiectivelor 

în exemplul de mai sus, obiectivul va fi ca elevul să stabilească  
repede şi precis corespondenţa dintre sunete şi simboluri, învăţarea eficientă 
foloseşte ca unitate de măsură timpul, criteriul reuşitei va fi deci numărul de 
răspunsuri corecte date într-o anumită perioadă de timp. 
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Etapa a treia: determinarea unităţilor de măsură 

Pentru stabilirea unei unităţi de măsură corecte, vom face apel la o 
grupă de elevi de aceeaşi vârstă, care poate realiza obiectivul. Dacă elevii  
din această grupă realizează corespondenţa sunet - literă într-un ritm de 55 
de elemente pe minut, aceasta va fi norma de îndeplinit. Pentru a cunoaşte 
progresul realizat, este necesar să cunoaştem mai întâi randamentul actual. 

Etapa a patra: tabelul progresului zilnic 

Se utilizează un tabel în care se notează zilnic numărul de elemente 
corecte în unitatea de timp. Acest tabel permite vizualizarea rezultatelor şi a 
progreselor şi va stimula elevul. Activitatea se desfăşoară zilnic, până la 
atingerea obiectivului stabilit. 

Exerciţiile pentru învăţare vor fi din ce în ce mai dificile, în exemplul 
anterior acestea constând în: 

- elevul pronunţă sunetele literelor majuscule, prezentate în ordine 
alfabetică 

- elevul   pronunţă   sunetele   literelor   majuscule,    prezentate   ia 
întâmplare 

- elevul   pronunţă   sunetele   literelor   mici,   prezentate   în   ordine 
alfabetică 

- elevul pronunţă sunetele literelor mici, prezentate la întâmplare 

- elevul   pronunţă   sunetele   unui   grup   de   litere   mari   şi   mici, 
prezentate în ordine alfabetică 

- elevul   pronunţă   sunetele   unui   grup   de   litere   mari   şi   mici, 
prezentate la întâmplare. 

înainte de aplicarea probei, va trebui stabilit dacă elevul stăpâneşte 
bine abilităţile necesare realizării acestui obiectiv, de exemplu, dacă  
cunoaşte şi poate numi fiecare literă. 

Pregătirea fişelor de activitate şi a foilor de lucru poate lua un timp  
destul de mare, dar acestea permit profesorului o activitate organizată şi 
eficientă. Pe de altă parte, deoarece verificarea efectivă nu ia decât un  
minut, ea se poate desfăşura zilnic. 

C. Lucrul în grup 

Definiţie 

Lucrul în grup oferă posibilitatea elevilor cu dificultăţi de învăţare să 
colaboreze cu alţii, prin discuţii, lucrări de cercetare şi jocul de rol. 

Tipuri de grupuri 

Grup de opinii. Acest tip de activitate se desfăşoară prin discuţii libere, însă 
asupra unui anumit subiect, de exemplu Ce s-ar întâmpla dacă am putea citi 
gândurile? Pentru ca toţi copiii să înţeleagă subiectul, profesorul trebuie, 
pentru început, să pună întrebări pentru a ajuta înţelegerea acestuia. Apoi, 
în timpul discuţiilor, punctaţi principalele idei. înregistraţi discuţiile, pentru ca 
la sfârşit să puteţi evalua participarea fiecărui elev. 
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Grupul de lucru dirijat Acest tip de lucru în grup urmăreşte realizarea mai 
multor obiective. Numărul restrâns de participanţi permite ca toţi să participe 
activ, în plus, putem evalua repede modul de achiziţie individuală a fiecărui 
elev, urmărind participarea fiecăruia. 

Grupul de dezbateri. Această formulă de lucru în echipă permite abordarea 
eficientă a problemelor ce privesc clasa. Se numeşte un conducător al  
grupului, iar un alt elev este însărcinat cu efectuarea de evaluări ale  
participării celorlalţi. Acesta din urmă va rezuma şi recomandările grupului. 
Profesorul participă, şi el, la activitatea grupului. 

Grupul de cercetare. Această formă este recomandată pentru elucidarea  
sistematică a unei probleme. Timp de câteva zile sau săptămâni, elevii  
lucrează în grup pentru rezolvarea unei sarcini sau realizarea unui proiect.  

Grupul de analiză creatoare. Această formulă este convenabilă în special 
pentru studierea unei probleme controversate sau delicate. Profesorul are un 
rol secundar şi evită să joace rolul unei "bănci de date", stimulând elevii în  
crearea unei astfel de "bănci", în atingerea acestui scop, se pun întrebări  
pentru elaborarea de idei. Analiza creatoare dezvoltă capacităţile logice ale  
participanţilor atunci când întâlnesc probleme controversate şi îi învaţă că  
pentru anumite probleme nu există "răspunsuri categorice". 

Grupul de discuţii libere. Această formă este utilă pentru învăţarea  
anumitor abilităţi fundamentale: să-şi aştepte rândul pentru a vorbi, să fie  
atent la ce se discută şi să nu se abată de la subiect. Elevii învaţă să -şi 
precizeze punctul de vedere, să împartă o problemă în mai multe subiecte,  
să asculte opinia altora şi să-şi reevalueze propria opinie. Conducătorul  
şedinţei poate juca rolul avocatului, prezentând situaţii similare, propunând 
diverse alternative şi posibilităţi de interpretare, şi punând în discuţie ideile 
esenţiale. 

Grupul de simulare. Această formă este bună pentru studierea situaţiilor 
reale, de viaţă, inspirându-se din jocul rolurilor. Elevii trebuie să se pună "în 
pielea unui personaj" şi să joace rolul acestuia. De aici pot rezulta diverse  
atitudini ce trebuie analizate. Prin această experienţă se învaţă importanţa  
ascultării punctului de vedere al altora. 

Grupul pentru stabilirea sistemului de valori. Acesta formă permite  
elevilor stabilirea sistemului de valori şi înţelegerea punctului de vedere al 
altora. Pentru a ajuta elevii să-şi stabilească sistemul de valori, se fac  
schimburi de opinii asupra modurilor de viaţă şi de a gândi ale fiecăruia. 

Adunarea clasei. Această formă este utilă pentru a modifica comporta- 
mentele inadecvate şi a induce simţul răspunderii. Şedinţele pot avea ca  
subiect comportamentul unora dintre membrii grupului sau activităţi de 
învăţare. 

Pentru  a  fi  eficientă,   adunarea  clasei  trebuie  să  îndeplinească  
următoarele caracteristici: 

> Trebuie să fie planificată. 

> Trebuie abordate toate problemele ce privesc clasa sau un anumit elev. 

> Discuţiile trebuie să vizeze căutarea de soluţii de remediere şi nu 
pentru a stabili pedepse. Pe de altă parte, acest obiectiv nu trebuie 
să împiedice discutarea consecinţelor comportamentului discutat. 
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> Profesorul va evita să dea argumente. El va stimula clasa pentru a 
o face. 

> Elevii trebuie să se aşeze în cerc. 

D. Utilizarea calculatorului 

Utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a calculatoarelor a modificat 
şi modul de învăţare a elevilor cu dificultăţi de învăţare. Deoarece ele au 
posibilitatea de a efectua calcule de bază, îi pot ajuta să achiziţioneze 
aptitudini mai complexe. De asemenea, prin corectarea ortografică  
automată, ajută elevii cu dificultăţi în acest domeniu. 

lată avantajele utilizării calculatorului pentru educarea elevilor cu  
dificultăţi de învăţare: 

V corectare instantanee;  

> repetarea exerciţiilor; 

> individualizarea temelor şi a ritmului de învăţare; 

> interacţiunea cu elevul; 

V  evaluarea continuă a nivelului de învăţare şi a înţelegerii elevului;  

> uniformitatea modului de prezentare, aplicare şi evaluare; 

> o nouă motivaţie. 

E. Tratamentul medical 

întotdeauna tratamentul medical a fost unul dintre mijloacele de 
tratare a simptomelor dificultăţilor de învăţare - în special a hiperactivităţii. 
Aceasta nu înseamnă însă că toţi elevii hiperactivi vor fi trataţi medical, ci 
doar cei cu dificultăţi de învăţare. Dintre aceştia, tratamentul nu este indicat 
celor cu tulburări comportamentale. 

Tratamentul medical se poate aplica în trei forme: 

> Tratament  medicamentos.   Cu  ajutorul  său   se   poate  stimula  
concentrarea atenţiei elevului hiperactiv. 

> Modificarea dietei.  Cercetările au dovedit  reale  progrese  prin  
eliminarea din  alimentaţia elevilor  hiperactivi  a  coloranţilor şi  
conservanţilor sintetici, a unor săruri ce se găsesc în sâmburi,  
mere, caise, castraveţi, portocale şi roşii. 

V Tratamentul cu vitamine. Acest tratament se bazează pe ipoteza  
că o doză masivă de vitamine reduce hiperactivitatea şi favorizează 
focalizarea atenţiei. 

F. Modificarea execuţiilor incorecte 

Există multe modalităţi de a modifica o execuţie incorectă. Se poate 
recurge la un sistem de recompense periodice sau constante pentru elevii ce 
execută corect. Se pare că o recompensă palpabilă este mai eficientă decât, 
de exemplu, a le acorda mai mult timp liber. 

Modificarea duratei lecţiei poate favoriza, şi ea, o execuţie corespun- 
zătoare, în general, activităţi intense şi de scurtă durată sunt mai eficiente 
decât efectuarea aceluiaşi exerciţiu timp îndelungat. Această metodă cere  
însă din partea profesorului o bună organizare a lecţiei. 
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A treia modalitate face apel la autocorectare şi constă în a vorbi încet, 
pentru a-şi studia modul de execuţie. 

Există şi alte modalităţi, dar majoritatea acestora se practică natural  
de către profesori, de multe generaţii. Ceea ce este uneori mai greu de 
acceptat este modul sistematic în care trebuie procedat, considerat de unii 
profesori ca fiind un ansamblu de reguli şi metode rigide.  

3. Metode pedagogice particulare [5] 

A. Metode multisenzoriale 

Pentru activităţile următoare, în cursul primelor şedinţe, elevul lucrează 
cu două cuvinte sau cu două litere speciale. Profesorul va verifica munca 
acestuia în cursul şedinţelor următoare. Dacă elevul poate citi şi scrie aceste 
litere sau cuvinte din memorie, se adaugă încă două, până când elevul va 
putea citi şi scrie într-o secvenţă trei, patru sau mai multe litere sau cuvinte.  

1. Elevul copiază un cuvânt sau o literă. Apoi foloseşte o bucată de  
plastilină pentru a o modela. Când a terminat, o va indica cu  
degetul arătător de la mâna cu care scrie, pronunţând numele  
literei cu voce tare. Dacă are de făcut un cuvânt, va indica şi va  
numi mai întâi fiecare literă şi apoi cuvântul întreg. 

2. Se scrie un cuvânt sau o literă pe tablă, între linii de ghidare.  
Elevul va indica fiecare literă şi apoi întregul cuvânt, în timp ce le 
citeşte cu voce tare. 

3. Se trasează cu degetul conturul literelor sau al cuvintelor pe spatele 
copilului, între omoplaţi. Se repetă fiecare literă de cinci sau şase 
ori, în timp ce copilul încearcă să le recunoască. El le scrie imediat 
pe o foaie, pronunţându-le cu voce tare. Dacă elevul are dificultăţi, 
trebuie ajutat, amintindu-i cum au fost trasate liniile pe spatele său. 

în general, educarea trebuie să ţină seama de următoarele elemente:  

> înţelegerea codului de simbolizare a unui sunet printr-un semn 
grafic; 

> corectarea problemelor de percepţie auditivă; 

> corectarea problemelor de organizare spaţio-temporală; 

V  formarea deprinderilor pentru a citi. 

De asemenea, trebuie cunoscut faptul că analiza unui cuvânt presupun e 
două niveluri: 

• analiza fonetică (corespondenţa dintre foneme şi grafeme); 

• analiza morfologică (studiul părţilor cuvântului: silabe, sufixe şi  
prefixe, terminaţii verbale). 

B. îmbunătăţirea vocabularului receptiv şi expresiv 

Activităţile din această categorie se pot integra la învăţarea cititului 
sau a scrisului, după caz. Vocabularul folosit trebuie să fie cunoscut de către elevi. 

1.  Elevul ascultă un cuvânt şi face o asociaţie de idei, de exemplu: acru 
(oţet, lămâie etc.). Se vor stimula răspunsuri cât mai diverse. 
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3. Pe masă se aşază 10-12 obiecte pe care elevul trebuie să le grupeze 
după categorii. Categoriile pot fi stabilite de elev sau de profesor (de  
exemplu: materiale, culori etc.). 

4. Elevul ascultă un cuvânt şi caută un sinonim, de exemplu: bun şi blând. 

5. Elevul ascultă o propoziţie, l se cere să înlocuiască cu un sinonim un 
cuvânt principal, dându-i-se să aleagă dintre 2-3 cuvinte (de ex: bun - 
blând, puternic, curajos). 

6. Elevul ascultă două propoziţii şi va spune dacă acestea au acelaşi sens.  
Exemplu: soţia i-a spus soţului; doamna i-a explicat domnului. 

7. Elevul ascultă două propoziţii ce conţin un cuvânt cu dublă semnificaţie, 
apoi spune dacă acesta are acelaşi sens în ambele propoziţii. Se poate  
discuta asupra semnificaţiei acestor cuvinte. Exemplu: lui îi plac stelele 
de cinema; ea a văzut stele pâlpâind. 

C. Sistematizarea vocabularului 

Activităţile de mai jos se pot efectua cu ajutorul cuvintelor scrise sau 
cu imagini. 

1. Pe o foaie se enumera câteva categorii (jocuri, animale, flori), cu sau fără 
imagini de ajutor. Elevul ascultă sau citeşte cuvinte ce fac parte din  
aceste categorii şi le grupează. 

2. Elevul ascultă un grup de cuvinte, cum ar fi: fotbal, păpuşă, farfurie, tenis, 
şi indică pe cele care fac parte din categoria sporturi. 

3. Elevul ascultă un grup de cuvinte, cum ar fi: câine, pisică, şoarece, măr,  
şi alege pe cel care nu face parte din aceeaşi categorie. 

D. Conţinut şi formă 

1. Pe o foaie se scriu în dezordine cuvintele unei propoziţii, iar elevul trebuie 
să o reconstituie. Pentru început, folosiţi propoziţii ce nu pot fi aşezate  
decât într-un singur mod. De exemplu: lapte bea pisica - pisica bea lapte. 
Apoi folosiţi propoziţii ce pot fi realizate în mai multe moduri: joacă se 
pisica câinele cu - pisica se joacă cu câinele sau câinele se joacă cu  
pisica. 

-  8 4 -  

ÎNVĂŢAREA INDIVIDUALIZATA 

2. Asociaţia de idei se poate reprezenta pe o foaie de hârtie sau la tablă,  
pentru a vedea mai bine raporturile dintre idei şi cuvinte, lată un exemplu:  
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2. Elevul  ascultă  sau  citeşte  propoziţii  simple  pe  care  trebuie  să  le  
transforme, dându-le sensul opus. Cuvintele ce trebuie modificate se vor 
sublinia. 

3. Se scrie sau se citeşte o frază, iar elevul trebuie să aleagă din trei alte  
propoziţii pe cea cu acelaşi sens. 

4. Elevul trebuie să recunoască cele mai scurte elemente dintr-o propoziţie, 
cum ar fi pronumele, prepoziţiile şi articolele. Ele trebuie să se găsească 
într-un context semnificativ. Elevul va trebui să le sublinieze sau să le  
completeze într-un text eliptic. 

5. Elevul citeşte o propoziţie în gând. Apoi, profesorul citeşte aceeaşi  
propoziţie modificându-i un cuvânt important, pentru a-i da o semnificaţie 
absurdă. Elevul trebuie să-l corecteze. 

E. Capacitatea de a reţine informaţii 

1. înainte de ai citi un scurt paragraf, i se va spune elevului că va trebui să-l 
memoreze.  De  exemplu,  i  se  poate  spune:  Ascultă bine această  
poveste,   va  trebui sâ-mi spui cu ce  viteză merge  trenul.  Această 
activitate se poate repeta cu diverse elemente ale aceluiaşi text. 

2. Elevul citeşte întrebările puse relativ la un anumit text imaginar, după  
care va trebui să spună ce elemente trebuie să conţină textul pentru a  
putea răspunde la întrebări. Dacă acestea au fost determinate corect,  
elevul va scrie textul cu ajutorul profesorului. 

3. Această activitate va fi efectuată cu doi sau mai mulţi elevi. Pornind de la 
un text scurt, un elev va pune întrebări, iar celălalt va răspunde la ele. 

4. Se   construiesc   propoziţii   ce   conţin   elemente   false,   cum   ar   fi: 
Autoturismul a luat curba cu 600 km/h. Acest tip de activitate ajută elevul 
să fie atent la detalii. 

F. Raportul dintre informaţiile date de mai multe propoziţii 

1. Elevul alege ideile ce au o legătură. De exemplu: vântul suflă; a) zmeul  
zboară; b) mi-am pierdut pălăria; c) morile de vânt se rotesc. Elevul va 
reuni aceste idei într-o frază. 

2. Se citeşte un paragraf de 3 - 4 propoziţii, una dintre ele neaparţinând 
acestuia.   Elevul  trebuie   să   o   identifice   şi   să   explice   de   ce   nu  
corespunde. 

4. Metode pentru dezvoltarea limbajului şi a gândirii [5] 

4.1. Metode generale 

a) Metoda Stauffer. Această metodă de învăţare a lecturii prin rezolvarea  
problemelor în grup a fost elaborată de Russell Stauffer. 

lată principiile esenţiale ale acestei metode: 

- Lectura se poate realiza întotdeauna în raport cu nivelul gândirii. 

- Achiziţia de către elev a aptitudinilor de a gândi convergent şi  
divergent este unul dintre principalele obiective ale acestei învăţări. 
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- învăţarea lecturii trebuie să se axeze în toate etapele pe stabilirea 
semnificaţiilor. 

- Elevii realizează progrese mai mari la lectură dacă textele sunt  
adaptate nivelului lor şcolar. 

- învăţarea în grup este importantă, deoarece permite elevilor să  
elaboreze ipoteze şi să analizeze ideile rezultate din text. 

- Elevii dintr-un grup de lectură trebuie să aibă acelaşi nivel al cititului. 

- Profesorul va alege texte necunoscute de elevi. 

- Profesorul  trebuie  să  asigure  o  atmosferă  deschisă,   propice  
discuţiilor libere. 

- în texte trebuie să se găsească termeni noi. 

De metoda Stauffer pot beneficia toţi elevii ce sunt capabili să  
citească la nivelul clasei întâi. 

lată principalele etape ale acestei metode: 

Previziunea. Elevul face previziuni asupra întâmplărilor ulterioare din povestire. 
Profesorul pune întrebări: Ce crezi? De ce? După părerea ta, ce se va 
întâmpla? După o discuţie generală, fiecare elev va reţine câte un  
element pe care îl va verifica după lectură. 

Lectura. Elevii citesc textul în gând şi verifică singuri dacă previziunile lor sunt 
exacte. 

Confirmarea. Elevii discută în grup dacă previziunile lor s-au adeverit. Pentru 
aceasta se citesc cu voce tare pasajele reprezentative ale textului.  

b) Metoda   Giasson.   învăţarea   lecturii   bazate   pe   utilizarea   diferenţelor 
funcţionale ale limbajului, descrisă de J. Giasson şi J. Theriault, permite 
copilului atingerea unui scop precis şi urmărirea unui interes personal.  
Elevul trebuie sensibilizat pentru a urmări un scop prin lectură.  

lată cum definesc autorii funcţiile limbajului: 

- Funcţia instrumentală - Elevul îşi satisface necesităţile personale 

- Funcţia de reglare - Elevul îşi controlează comportamentul 

- Funcţia personală - Elevul îşi exprimă sentimentele, gusturile,  
dorinţele 

- Funcţia de cunoaştere - Elevul învaţă să exploreze realitatea  

- Funcţia imaginativă - Elevul face apel la creativitate 

- Funcţia informativă - Elevul transmite un mesaj. 

c) Metoda colectivă Dorsey Hammond. Pentru ca elevul să înţeleagă mai bine 
ceea ce citeşte, mai ales dacă este un text ştiinţific mai complex, trebuie să  
folosim tehnici speciale. Dacă elevul nu posedă cunoştinţe suficiente pentru 
a-l înţelege, îi va fi teamă, va citi mai lent (chiar silabisind) şi nu va înţelege 
sensul textului. Metoda Hammond permite îmbunătăţirea acestui gen de  
lectură. 

Noţiuni esenţiale 

- în timp ce citeşte, elevul face apel la cunoştinţe achiziţionate şi la 
noi cunoştinţe aflate din text; 
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- Nu toţi înţeleg textul în aceeaşi măsură. Lectura va fi cu atât mai  
utilă, cu cât ei ştiu mai mult. 

Etape fundamentale 

- Elevii sunt puşi să povestească tot ce ştiu despre un subiect, ce  
cred despre acesta şi ce ar dori să mai afle. Pe tablă se scriu  
aceste trei subiecte. 

- Elevii citesc textul. 

- După lectură, se verifică cunoştinţele achiziţionate, prin întrebări  
de genul: 

Ce aţi aflat nou? 

Aţi aflat ce vă interesa? 

Ce va interesat mai mult ? 

Ce aţi înţeles? 

d) Metoda întrebărilor. Această metodă, descrisă de A.V, Manzo, învaţă elevii 
să-şi pună întrebări, înţelegând singuri ce s-a citit. Metoda poate fi folosită 
individual sau în grup. 

lată câteva întrebări recomandate de autor: 

1. întrebări pentru a sublinia cuvinte esenţiale. (Care este ultimul 
cuvânt din propoziţia a doua?) 

2. întrebări ce stimulează discuţiile. (Mă întreb dacă animalele din 
Grădina Zoologică ar prefera să fie libere) 

3. întrebări personale. (Iţiplace să călătoreşti? De ce?) 

4. întrebări  ce  determină  interpretarea  personală.   (Spune-mi,   în 
câteva cuvinte, ce părere ai despre comportarea personajului... ?) 

Noţiuni esenţiale 

Pentru a ajuta înţelegerea lecturii este important să punem întrebări, 
dar mai  important este  ca elevii  să-şi  pună  singuri  întrebări  şi  să-şi 
stabilească singuri lecturile viitoare. 
Etape fundamentale 

- Profesorul şi elevii citesc în gând 

- După aceasta se pun întrebări şi se răspunde.  

e) Metoda textelor cu capcane. Metoda poate fi folosită în diverse moduri.  
Profesorul va omite intenţionat unele cuvinte din text (doar adjective, verbe, 
adverbe şi substantive), iar elevii le vor completa. Se acceptă sinonimele.  
Metoda permite îmbunătăţirea capacităţii de a prevedea şi îl va ajuta să 
înţeleagă mai bine ce citeşte. Elevul trebuie să justifice alegerea cuvintelor 
respective. 

lată etapele stabilite de autori: 

1. Fiecare elev trebuie să completeze textul individual; 

2. Elevii îşi justifică răspunsurile în grupuri de doi sau trei. Se alege 
cel mai bun răspuns; 

3. Se fac schimburi de păreri între grupuri; 

4. Se discută fiecare răspuns până la stabilirea consensului.  
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Noţiuni esenţiale 

- Pentru buna înţelegere a semnificaţiei unui paragraf, elevul trebuie 
să facă apel la context; 

- Textul trebuie să răspundă nivelului de lectură a elevilor; 

- Textul trebuie să conţină fraze scurte şi să aibă aproximativ 150 de 
cuvinte; 

- Se pot elimina doar anumite cuvinte (adjective, verbe, substantive etc.); 

- Se vor accepta sinonimele şi termenii echivalenţi ce nu modifică  
sensul textului. 

Etape fundamentale 

- Se începe prin explicarea procedeului de eliminare a cuvintelor şi  
a cerinţei de completare; 

- Se citesc pasajele şi li se cere să le completeze; 

- La cerere, li se va da textul scris cu lacune. 

f) Vizualizarea. Această metodă pedagogică permite elevilor reprezentarea  
mentală a ceea ce au văzut, citit sau auzit. 

Noţiuni esenţiale 

Vizualizarea ajută elevul să memoreze informaţia, să stabilească  
raporturi, să tragă concluzii şi să facă previziuni mai corecte. 

Etape fundamentale 

- Profesorul citeşte elevilor un pasaj; 

- Elevii povestesc imaginile mentale pe care le evocă textul; 

- Ei descriu aceste imagini cu ajutorul gesturilor, al unui desen sau 
al unui text. 

g) Metoda cadrului semantic. Această metodă, explicată de Glenn Freedman 
şi  Elizabeth  Reynold,  favorizează înţelegerea  lecturii  prin  organizarea  
vizuală a informaţiilor. 

Noţiuni esenţiale 

Organizarea vizuală a elementelor informaţionale şi a raporturilor  
dintre ele permite profesorilor să prezinte noţiuni de învăţare integrate în  
texte. 

Etape fundamentale 

- Se alege pasajul care va servi la elaborarea cadrului semantic; 

- Se alege metoda ce va fi utilizată (previziunea, generalizarea,  
concluziile); 

- Pe tablă se scrie întrebarea principală, la care se vor raporta  
răspunsurile elevilor; 

- Se răspunde la întrebarea principală, elevii justificându-şi răspunsurile 
pornind de la text. Răspunsurile se scriu pe tablă; 

- Raporturile dintre ele se scriu pe tablă. 
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Exemple de cadru semantic 

Exemplul următor ilustrează etapele metodei. Cadrul semantic  
permite elevilor să stabilească legăturile dintre răspunsurile date. întrebarea  
principală este: Care sunt personajele principale ale povestirii Cenuşăreasa? 

a pierdut un pantof 

se purtau rău cu ea 

doreau să se căsăto- 
rească cu prinţul 

nu o iubeau pe 
Cenuşăreasa 

prinţul 

are o putere magică 

a plecat la palat 

muncea mult 

a devenit o prinţesă 

Care sunt personajele 

principale ale povestirii 
Cenuşăreasa? 

a schimbat şoriceii 

în cai 

o iubea pe 
Cenuşăreasa 

Cenuşăreasa 

erau geloase 

două surori 

a schimbat bostanul în 
călească 

a găsit pantoful 

s-a căsătorit cu 
Cenuşăreasa 

h)   Metoda lecturii dirijate. Această metodă, elaborată de A.V. Manzo, permite 
elevilor să se raporteze la ceea ce au citit. 

Noţiuni esenţiale 

Pentru a învăţa să citească mai eficient, elevii trebuie să folosească  
ceea ce citesc, să-şi pună singuri întrebări asupra textului, să descopere  
importanţa autocorectării şi să înveţe să-şi organizeze bine informaţiile. 

Etape fundamentale 

- Se va cere elevilor să citească în gând şi apoi să povestească  
folosind cât mai multe detalii; 

- Elevii citesc în gând; 

- Ei vor reproduce textul cât mai fidel posibil, fără a mai urmări textul; 

- Elevii recitesc textul pentru a se verifica; 

- Elevii fac un rezumat al textului; 

- Profesorul pune întrebări, pentru a fixa cunoaşterea textului; 

- Se pun întrebări de verificare a cunoaşterii detaliilor. 

i)    Metoda pentru a citi, scrie si învăţa mai bine. Această metodă, descrisă de 
Marilyn Eaney şi Antony Manzo, cuprinde patru etape. 

Noţiuni esenţiale 

Cu ajutorul metodei, elevul învaţă să reproducă un mesaj cu propriile 
cuvinte, ceea ce oferă acestuia o independenţă mai mare şi maturitate în  
ceea ce scrie. 

- Elevul citeşte un text încercând să-i înţeleagă mesajul; 

- Elevul spune care crede că este acest mesaj;  
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- Elevul notează mesajul pentru a-l discuta cu alţii şi pentru a-l folosi 
la învăţare şi la lucrul în clasă: 

notiţe euristice: informaţii aflate din text 

notiţe rezumative: rezumatul textului 

notiţe tematice: idei principale ale autorului 

notiţe interogative: întrebări fundamentale desprinse din text 

notiţe critice: reflexii asupra ideilor principale 

notiţe intenţionale: scop urmărit de autor 

notiţe motivational: motivele pentru care autorul a scris textul 

- Elevul reflectează asupra textului şi îl interpretează împreună cu  
colegii săi. 

j)    Lectura în gând. După J. Giasson şi J. Theriault, elevul cu deprinderi de  
lectură trebuie stimulat pentru a afla mai mult. 

Plecând de la o anumită lectură, elevului i se dă să citească o carte  
cu acelaşi subiect, într-un timp determinat. Urmaţi aceste reguli: 

- înaintea activităţii, încercaţi să stârniţi curiozitatea elevilor; 

- oferiţi-le texte diverse, pentru a le citi; 

- rezervaţi un timp corespunzător pentru a ie citi; 

- citiţi în acelaşi timp cu elevii; 

- la început, perioada de lectură este mai mică, apoi creşte progresiv; 

- nu îi chestionaţi asupra celor citite; 

- menţineţi-le interesul prin activităţi ajutătoare. 

4.2. Metode pentru dezvoltarea vocabularului 

a) Vocabularul oral.  Alegeţi împreună cu copiii o categorie de obiecte (clasa, 
îmbrăcămintea, fructele etc.). Se cere acestora ca, în timp de un minut, să  
numească toate cuvintele pe care le cunosc din acea categorie. Rezultatele  
se vor scrie, pentru a permite urmărirea progresului. 

b) Tabele. Recurgerea la tabele permite elevilor gruparea ideilor şi a noţiunilor 
achiziţionate din lectură. La început,   profesorul propune categoriile. După 
un timp, elevii trebuie să-şi facă singuri tabelul, în funcţie de lectura 
efectuată. 

c) Schematizare. (Vezi strategii de învăţare). 

4.3. Lectura cu voce tare 

Lectura cu voce tare poate avea două obiective: comunicarea sau  
evaluarea. Ea trebuie făcută în faţă persoanelor interesate, care nu  
urmăresc textul. Metoda permite o trecere între limbajul oral şi cel scris şi 
oferă elevilor posibilitatea de informare a colegilor. Autorii J. Giasson şi J. 
Theriault nu recomandă lectura cu voce tare, pe roluri. 

Pentru a determina mărirea vitezei de citire, profesorul poate citi, tot 
cu voce tare, în paralel cu elevul, mărind progresiv viteza de citire, în timp ce 
citeşte, elevul urmăreşte textul cu degetul. 
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4.4. Ortografia vizuală 

a) Metoda susţinerii vizuale, auditive şi tactil kinestezice. Această metodă 
multisenzorială, elaborată de G. Fernald, se adresează elevilor cu dificultăţi 
de citire grave. Ea face apel la exerciţii individuale de pronunţie a cuvintelor. 
Elevul pronunţă fiecare silabă a cuvântului, urmărind textul cu degetul. 

b) Metode de dezvoltare a vocabularului. Metodele ce urmează sunt foarte 
utile pentru elevii cu dificultăţi de învăţare a vocabularului: 

 

- Scrierea de cuvinte pe cartonaşe; 

- Urmărirea cu degetul a cuvântului pronunţat; 

- Modelarea cuvântului din plastilină; 

- Compunerea cuvintelor din litere; 

- Scrierea pe nisip; 

- Scrierea cu litere cu magnet; 

- Scrierea cu creioane sau cretă colorată;  

- înscrierea într-o fişă; 

- Folosirea imaginilor ce reprezintă cuvântul; 

- Utilizarea cuvântului în diferite contexte. 
 

c) Elaborarea unei bănci de cuvinte. Elevul poate construi o bancă de cuvinte 
pe care le cunoaşte şi le poate scrie, cuvinte bine fixate. Cuvintele se  
înscriu în fişe, putând verifica uşor cunoaşterea lor. 

d) Depistarea cuvintelor dificile. Elevul citeşte un text compus din cuvinte ce 
reprezintă dificultăţi. Apoi i se solicită: 

 

- să găsească un cuvânt dificil într-o pagină; 

- să numere de câte ori cuvântul apare în pagină; 

- să găsească cuvântul, plecând de la un sinonim. 

e) Lectură variată. Lectura zilnică va fi variată, rămânând la alegerea specialiştilor 
alegerea textelor, în funcţie de nivelul elevului. 

4.5. Recunoaşterea cuvintelor 

a) Exerciţii de fonetică. Aceste exerciţii pot ajuta elevii cu dificultăţi la lectură în 
recunoaşterea cuvintelor, plecând de la legătura dintre sunete şi simboluri. 
Exerciţiile de acest tip se raportează la dificultăţile de pronunţie ale elevului. 
Aceste exerciţii trebuie făcuse individual. 

Exemplu de aplicare 

- Un elev are dificultăţi în pronunţarea unor vocale; 

- Se   folosesc   cuvinte   ce   le   conţin,   împreună   cu   consoane 
cunoscute; 

- Elevul este ajutat să cunoască legătura ce există între sunetul  
vocalei şi simbol; 

- Elevul este ajutat să formeze familii de cuvinte pornind de la acesta. 

b) Analiza structurală. Analiza structurală face apel Ia elemente cunoscute  
(rădăcină, prefix sau sufix) ale unui cuvânt necunoscut, pentru a-i stabili 
pronunţia şi apoi semnificaţia. Elevul are deja achiziţionat un vocabular. 
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4.6. Inversiuni 

Profesorii şi părinţii sunt deseori îngrijoraţi deoarece anumiţi elevi au 
tendinţa să inverseze literele dintr-un cuvânt, să confunde literele sau chiar 
să scrie literele invers. Ei consideră că acestea sunt semne de dislexie sau  
de tulburări de percepţie ori neurologice. Totuşi, aceasta pare a fi o 
caracteristică frecventă a copiilor, mai ales sub vârsta de 7 ani. Ele sunt 
considerate de specialişti dificultăţi normale de învăţare a citit-scrisului. 

Nu trebuie deci să ne îngrijorăm la apariţia acestor fenomene, mai 
ales că există şi persoane adulte ce fac astfel de inversiuni. Dacă însă  
problemele persistă, iată câteva sugestii: 

- Pentru a învăţa o literă, elevul trebuie să o pronunţe în timp ce o  
scrie, apoi să încerce să o scrie din memorie. Dacă elevul o  
confundă, îi vom cere să o scrie închizând ochii. 

- Elevii trebuie să înveţe să scrie literele continuu, nu după metoda  
"balonaş şi bastonaş", deoarece nu va şti unde să plaseze bastonaşul. 

5. învăţarea ortografiei la nivelul claselor elementare [5] 

La nivelul claselor elementare, elevul nu poate învăţa ortografia decât 
în cadrul învăţării globale a comunicării scrise intenţionale şi funcţionale.  

Elevul trebuie stimulat pentru a-şi formula clar gândurile în scris, chiar 
dacă nu cunoaşte încă toate regulile. Ne vom axa pe latura informaţiei  
(conţinut), nu pe cea convenţională (formă), în acest stadiu se va evita  
impunerea scrierii ortografice. 

Ortografia se învaţă în timp, prin contact cu adulţii care ştiu să scrie 
corect. Dacă elevul scrie cu plăcere, găsind în asta o satisfacţie, va dori 
singur să înveţe şi ortografia, pentru a scrie corect. 

în primul stadiu al învăţării, elevul reproduce mecanic literele şi cifrele. 
Pornind de la cuvinte cunoscute (numele său, al părinţilor, anumite obiecte), 
va inventa scrierea unora dintre ele. După Graves, în acest stadiu, copilul 
reprezintă cuvintele prin consoana lor de început. Apoi le reprezintă scriind 
prima consoană, cea din mijloc şi ultima. Adăugarea vocalelor este o  
problemă. La început copilul le va scrie aproximativ.  Urmează o fază de 
tranziţie, în care elevul scrie toate literele unui cuvânt, fără ca acestea să fie 
în ordine. 

De obicei, copiii care au probleme cu ortografia sunt cei cărora le este 
teamă de a silabisi. Din contră, cei ce au rezultate bune recurg la metode 
ajutătoare: dau un sens cuvântului, evocă imaginea sa grafică, îl asociază cu 
alte cuvinte cunoscute. 

Metodele folosite pentru învăţarea ortografiei vor fi cele descrise mai 
sus, insistând asupra silabisirii şi a corespondenţei grafo-fonetice. Ele vor fi 
mai eficiente dacă se va ţine seama de următoarele:  

a) învăţarea ortografiei trebuie să vizeze o comunicare mai bună a  
sentimentelor, a gândurilor sau a experienţei proprii; 

b) Această  învăţare   trebuie   să   se   bazeze   pe   cunoştinţele   şi  
experienţa elevului; 
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c) Elevul nu poate învăţa întreaga ortografie deodată. 

d) Elevul trebuie să înveţe mai întâi cuvintele de bază, nu cele care 
sunt pe placul profesorului. 

Conţinutul şi orientarea programului pentru învăţarea ortografiei se pot 
elabora în funcţie de răspunsurile la următoarele întrebări: 

- Elevul a înţeles cuvântul? 

- Poate distinge sunetele? 

- Pe care le distinge mai greu? 

- Elevul aude toate sunetele? 

- Le aude în ordine? 

- Elevul înţelege toate silabele? 

- Elevul confundă literele? 

- Cunoaşte regulile gramaticale uzuale? 

- Dar pluraiurile? 

- Cunoaşte acordul verbelor şi al adjectivelor? 

Metode de intervenţie 

1. Metoda Stauffer 

Această metodă permite explorarea resurselor intelectuale, lingvistice 
şi culturale ale elevului. Elevul dictează profesorului o povestire şi vede cum 
cuvintele sale se transformă în cuvânt scris. Profesorul citeşte textul ca 
atare, fără modificări ortografice sau de punctuaţie. Se reciteşte textul corect, 
subliniind cuvintele şi structurile pe care dorim să-l învăţăm. 

2. Metoda Cunningham 

Elevii care nu au achiziţionat un vocabular suficient nu vor putea 
beneficia de metoda anterioară, în acest caz, li se dă o propoziţie care  
trebuie completată de aceştia. Ne putem folosi de o temă, cum ar fi animale, 
prezentându-le 10-12 propoziţii care numesc şi descriu diverse animale. 

A doua zi, după ce s-au recapitulat numele animalelor, se cere elevului 
să scrie o mică povestire despre fiecare, începând cu "Mie îmi place ....". 
Copilul completează propoziţia, iar profesorul o scrie la tablă. La sfârşitul 
lecţiei, pe tablă sunt scrise mai multe propoziţii, elevul putând învăţa astfel 
ortografierea corectă. 

3. Metoda Lentin 

Metoda Lentin se bazează pe cele după metode precedente, vizând 
îmbunătăţirea limbajului oral înainte de a-l aplica lecturii şi scrierii. 
Exploatarea situaţiilor concrete ale limbajului permite elevului cunoaşterea 
mai bună a acestuia. Chiar dacă elevul povesteşte ceva, vom profita şi vom 
scrie în faţa sa ceea ce povesteşte. Foaia îi va fi dată acestuia, în curând 
vom vedea că elevul va începe să scrie singur texte, la început copiind ce a 
scris profesorul, apoi texte personale. Astfel, copilul se va învăţa cu sintaxa, 
vocabularul şi ortografia. 

4. Metoda Graves 

După Graves, capacitatea intelectuală a elevilor este dată de 
experienţele concrete. Nu acelaşi lucru se întâmplă cu cunoaşterea  
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limbajului. Pentru aceasta va trebui să ajutăm elevul să descopere că scrisul 
este un mijloc de comunicare, înainte de a-l "învăţa regulile ortografice. 
Eliberat de frica de a face greşeli, copilul se "joacă" cu cuvintele, structurile şi 
ideile, în acelaşi fel în care a învăţat să vorbească, copilul va învăţa să scrie  
din amuzament. După un timp, va realiza valoarea textului scris şi va dori să 
le citească şi alţii. Atunci va începe să vadă importanţa respectării regulilor 
ortografice şi va accepta mai uşor corectarea acestor greşeli.  

5. Metoda multisenzorială  

Pentru a ajuta elevii cu dificultăţi de învăţare a ortografiei se poate  
face apel la diverse alte metode. Ca şi pentru alte domenii ale învăţării,  
metodele multisenzoriale sunt deseori eficiente, mai ales când vin în sprijinul 
altor intervenţii, lată cum putem proceda: 

- Cu ajutorul unui creion gros, se scrie pe o foaie un cuvânt cu litere 
cursive, pe lungimea de aproximativ 5 cm, pe care elevul va trebui 
să-l silabisească. 

- Elevul urmăreşte conturul literelor de 6-7 ori, cu ajutorul degetului 
mâinii  cu   care  scrie,   pronunţând  în   acelaşi   timp   şi   literele  
respective. După aceasta va pronunţa întregul cuvânt. 

- Vom acoperi această foaie cu o alta semitransparentă, copilul  
urmărind conturul literelor cuvântului de dedesubt cu ajutorul unui 
creion. Exerciţiul se repetă de 10 - 12 ori. (Foaia de bază se va  
deplasa după fiecare cuvânt scris.) 

- Se îndepărtează foaia de deasupra, punând copilul să scrie liber  
cuvântul pe prima foaie, pronunţând literele scrise şi cuvântul. 

- Elevul scrie cuvântul din memorie, pe o altă foaie sau la tablă.  
Dacă nu o poate face, se repetă exerciţiul. 

- Exerciţiul se poate continua cu alte două cuvinte. La începutul  
lecţiei următoare, se verifică dacă elevul a memorat ortografierea 
corectă a acestor cuvinte. 

- Elevul va scrie imediat o propoziţie care să conţină cuvintele,  
singur sau după dictare. 

6. Metode de intervenţie în învăţarea matematicii [5] 

6.1. Depistarea dificultăţilor de învăţare 

La fel cum elevii au dificultăţi de învăţare a limbajului, ei pot avea  
dificultăţi de învăţare a matematicii. Aceste dificultăţi provin deseori din 
aplicarea greşită a metodelor pedagogice, din incapacitatea profesorului de 
a evalua gradul de înţelegere a elevului pentru o anumită sarcină, bazân - 
du-se pe rezolvări mecanice, în detrimentul celor logice, pe necunoaşterea 
terminologiei matematicii etc. 

Următoarele elemente constituie obstacole pentru elevii cu dificultăţi 
de învăţare a matematicii: 

- noţiuni fundamentale, cum ar fi departe-aproape, mic-mare, sus-jos, 
primul-ultimul, şi noţiuni despre mărimi dimensionale, de formă sau 
de timp; 
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- scrierea cifrelor 3, 5, 7, 9 şi a simbolurilor operaţiilor matematice; 

- cunoaşterea simbolurilor numerice şi a semnelor ce reprezintă  
operaţiile matematice, mai mare, mai mic; 

- ordonarea numerelor pentru efectuarea unei operaţii şi etapele 
rezolvării unei probleme; 

- noţiuni ca: mai mult, mai puţin, cât, ce lungime, ce distanţă, ce  
grosime. Elevii ce nu stăpânesc aceste noţiuni nu vor şti ce  
operaţie să aplice într-o problemă; 

- legătura matematicii cu obiectele reale; 

- reprezentare mentală a ideilor şi a relaţiilor matematice; 

- refuzul de a învăţa matematica, 

însuşi limbajul matematicii, care este foarte precis, creează probleme 
importante. Unele cuvinte au mai multe semnificaţii, cât, rest, iar altele pot fi 
sursă de confuzie - sumă, deîmpărţit Unii elevi sunt capabili să efectueze 
operaţiile matematice, dar nu ajung la rezultatul corect deoarece nu pot  
înţelege enunţurile. Manualele folosite la toate nivelurile implică un vocabular 
şi structuri lingvistice ce depăşesc nivelul celor care le utilizează. Deşi există  
multe metode de evaluare, cea mai bună considerăm că este observarea,  
lată câteva dificultăţi observate, în general, la clasele 3 -7, la elevii cu 
dificultăţi de învăţare a matematicii: 

- La adunările numerelor de două cifre, în loc să adune întâi unităţile 
şi apoi zecile, adună toate cifrele în acelaşi timp. 

- încep să efectueze scăderile şi adunările din partea stângă, nu din  
dreapta. 

- La scădere, ei efectuează scăderea cifrei mai mici din cea rnai  
mare, indiferent de poziţia acestora. 

- Ei nu îşi dau seama prea bine de rolul cifrei zero într-un calcul. 

- La adunările de numere de două şi trei cifre, nu ştiu ce să facă  
dacă suma a două cifre depăşeşte zece.  

 

- într-o problemă, nu ştiu ce operaţie să folosească în calcul. 

Aceste dificultăţi pot fi depistate urmărind următoarele chestiuni: 

- erorile comise de elev; 

- motivele pentru care apar; 

- modul de rezolvare. 

în majoritatea cazurilor, dificultăţile se pot depăşi reluând învăţarea  
unui concept de bază pe care nu l-a înţeles, depistând mai întâi motivele  
pentru care nu a putut să o facă. 

De asemenea, un test de randament general poate scoate în evidenţă  
slăbiciunile elevului. Testul trebuie să se adreseze doar acelor aptitudini de 
calcul pe care trebuia să le stăpânească. Profesorii care cunosc bine  
programa pot realiza uşor acest test.  

O altă metodă de diagnosticare, elaborată de W.P. Dunlap şi A.H. 
Brennan, este inventarul de aritmetică. El vizează evaluarea capacităţilor şi 
cerinţelor elevilor pentru a face faţă unei anumite programe şi include şase 
elemente: 
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- adunarea numerelor întregi; 

- scăderea numerelor întregi; 

- înmulţirea numerelor întregi; 

- împărţirea numerelor întregi; 

- fracţii; 

- zecimale şi procente. 

Elevii efectuează exerciţii din ce în ce mai grele într-unul din aceste 
trei domenii fundamentale: conceptualizare (pentru a verifica dacă elevul a 
înţeles sensul operaţiilor), calcule (pentru a şti dacă poate calcula cu  
exactitate) şi probleme (pentru a determina dacă poate aplica la rezolvarea 
problemelor conceptele şi cunoştinţele de calcul). In urma rezultatelor, elevii 
sunt împărţiţi în trei categorii: 

- nivel independent: la care a reuşit 90% din exerciţii; 

- nivel de înţelegere: la care a reuşit 75 - 90% din exerciţii; 

- nivel de neînţelegere: la care a reuşit mai puţin de 75% din  
exerciţii. 

Se vor alege texte existente în manualele claselor 1 - 6. Se va alege 
unul dintre cele şase domenii de evaluare de mai sus şi exerciţii din cele trei  
domenii principale (conceptualizare, calcul, probleme) atât din prima treime a 
manualelor, cât şi exerciţii noi. Se stabilesc în jur de 30 - 36 de exerciţii 
pentru conceptualizare, 15-20 pentru calcul şi 6 pentru probleme. Exerciţiile 
trebuie să implice un text explicativ minim, pentru a nu implica prea multă  
lectură. Se va elabora şi o grilă de corectare şi o listă a aptitudinilor evaluate. 

Se aplică un singur element al testului o dată. Se începe cu elemente  
de nivelul mai ridicat cu doi ani faţă de cel actual al elevului, pentru a  
determina nivelul său de inteligenţă şi de înţelegere. Se aplică succesiv şi 
celelalte elemente, până când se ajunge la nivelul de neînţelegere (75%).  
Pentru fiecare dintre domeniile principale (conceptualizare, calcul şi  
probleme) se creează o grilă ce va indica nivelul elevului.  

Rezultatele testului nu vor indica doar nivelul real al elevului, ci şi 
punctele în care are dificultăţi de înţelegere, în funcţie de aceste rezultate, se  
va elabora o programă ce corespunde nivelului de înţelegere a elevului.  

6.2 Metodologie 

Matematica studiază concepte, cum ar fi, operaţii aritmetice, numere  
naturale, unităţi de măsură, fracţii etc. Profesorii trebuie să facă apel la trei 
moduri de reprezentare a conceptelor matematice: 

- modul concret, care implică efectuarea de operaţii concrete şi  
participarea activă a elevului; 

- modul   imagistic,   care   utilizează   pictograme,   grafică   şi   alte 
procedee vizuale; 

- modul simbolistic, care recurge la simboluri matematice. 

Profesorii de matematică trebuie să facă apel progresiv la cele trei  
metode de reprezentare, exact în ordinea enumerată. Altfel, înainte de a  
stăpâni un mod de reprezentare, el va trebui să-l aplice la cel explicat curent. 
Această metodă permite efectuarea de activităţi şi obiective pentru o învăţare  

- 96 -  



ÎNVĂŢAREA INDIVIDUALIZATĂ 

calitativă, nu cantitativă, cum se practică în mod obişnuit. Ea facilitează 
evaluarea formativă şi a diagnosticului, deoarece permite distingerea a două 
elemente: a) modul de reprezentare neachiziţionat; b) etapele de învăţare.  

Metoda permite elaborarea de activităţi de învăţare a limbajului matematic, 
ea neurmărind rezolvarea de exerciţii, ci stăpânirea conceptelor matematice.  

Trecând progresiv de la modul concret la cel simbolic, elevii învaţă  
într-un mod adaptat cerinţelor lor. De asemenea, ei nu vor mai fi inhibaţi de  
frica de a greşi. 

Acest mod de învăţare a matematicii face apel la lucrul cu obiecte, la 
experienţe directe şi activităţi concrete, elevilor cu dificultăţi de învăţare  
trebuind să li se ofere un climat şi materiale propice dificultăţilor lor. 

Va trebui respectat şi ritmul de învăţare al elevului sau al grupului de 
lucru. Este mai important ca elevii să lucreze zilnic, decât să lucreze mult,  
acelaşi tip de exerciţii. 

6.3. Metode de învăţare 

învăţarea trebuie să facă apel la activităţi libere: jocuri, loisir, activităţi  
în grup etc. La început, nu se vor folosi decât obiecte (cuburi, bile, nasturi, 
bastonaşe, dominouri, cărţi de joc, plastilină etc.). Elevii trebuie stimulaţi să 
vorbească în timp ce lucrează. 

Se pot pune la dispoziţia elevilor cartonaşe cu adunări şi cu tabla  
înmulţirii. De asemenea, se pot folosi panouri de prezentare a modului de calcul, 
indicând printr-un punct verde cifra de la care se începe calculul şi printr-o 
săgeată sensul. Ca regulă generală, elevii pot fi atenţi cam 10 minute, după  
care apar dificultăţi de concentrare. De aceea, lecţia trebuie împărţită în mai 
multe perioade. O perioadă de 20 de minute poate fi împărţită astfel: 

- 5 minute de calcul; 

- 5 minute se prezintă o nouă operaţie; 

- 10 minute se rezolvă o problemă. 

Activităţile multisenzoriale sunt mult mai eficiente pentru învăţarea 
matematicii decât pentru învăţarea limbajului. De exemplu, pentru a învăţa  
să numere, elevii pot scrie pe un cartonaş cifra 1. Apoi o va modela din  
plastilină, pronunţând şi numele ei. Repetă experienţa şi cu cifra 2. Apoi va  
scrie numele cifrei şi îl va modela din plastilină. 

Un alt exerciţiu se efectuează scriind pe o foaie de hârtie patru  
operaţii matematice, cu un creion gros. Se pune apoi o altă foaie deasupra,  
elevul urmărind cu un creion obişnuit conturul operaţiilor, spunând cu glas 
tare cifrele şi calculul. Repetă această operaţie de 10 - 12 ori, după care o 
va scrie liber pe o altă foaie. Lecţia următoare, elevul va scrie şi va numi  
repede cele patru operaţii, fără să i se lase timp să gândească. Când este  
gata, îi sunt prezentate alte exerciţii similare. ( In  mod asemănător, se pot 
trasa cifrele şi calculele cu degetul pe spatele elevului.) 

Poziţia cifrelor devine o problemă la adunări, scăderi, înmulţiri şi  
împărţiri, dacă elevul nu a înţeles semnificaţia acesteia. Deseori, el înţelege 
greu semnificaţia lui zece şi raportul său cu unităţile sau a lui o sută şi raportul 
său cu unităţile şi zecile. Această noţiune se învaţă cu ajutorul bastonaşelor.  
lată câteva sugestii ce pot fi de ajutor profesorilor: 
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- Se aşază pe masă o riglă gradată şi se explică elevilor la ce serveşte.  

Elevii cu dificultăţi în aşezarea cifrelor pentru calculul pe coloane vor  
folosi caiete cu pătrăţele.  

- Problemele li se vor prezenta sub formă grafică sau cu ajutorul obiectelor. 

- Solicitaţi copiii să împartă diverse obiecte (foi, caiete etc.) celorlalţi 
elevi, ajutându-i astfel să descopere adunarea (câte mai lipsesc?) sau 
scăderea (câte au mai rămas?). 

- Elevii care fac inversări de cifre (vor scrie, de exemplu, 9 + 5 = 41, în  
loc de 9 + 5 - 14) trebuie să calculeze cu voce tare. 

- Elevii trebuie să înveţe că semnul plus reprezintă adunarea. Vor trebui 
să pronunţe 6+7 ca 6 adunat cu 7. 

- Se va explica de mai multe ori elevilor legătura ce există între operaţiile  
de bază (adunare - scădere, înmulţire -împărţire) şi reciprocitatea lor. 

La prezentarea adunării, se vor explica mai întâi adunările cifrelor cu  
ele însele (2 + 2 - 4; 3 + 3-6; 4 + 4-8; 5 + 5 = 10).  

- Adunarea cu 9, care este cea mai dificilă, poate fi explicată astfel:  
adunaţi 10 şi scădeţi 1.  De exemplu, pentru a aduna 9 cu 8, se va  
proceda astfel: 10 + 8 = 18 ; 18 - 1 = 17, deci 9 + 8- 17). 

Simbolurile < şi > sunt greu de deosebit. Se mai poate sublinia faptul că  
deschiderea semnului este întotdeauna către numărul mai mare.  

- Uneori,   terminologia  este  cea  care   nu   este  înţeleasă   de   elevi.  
Problemele trebuie atunci ilustrate sau mimate. 

- Jocul Monopolys este foarte util pentru a învăţa înmulţirea, împărţirea,  
profitul şi procentele. 

- Pentru  a  învăţa  fracţiile,   elevii   pot  folosi    cartonaşe  împărţite  în 
dreptunghiuri   sau   triunghiuri,   sectoare   de   cerc.   Prin   alăturarea  
acestora, elevii pot învăţa împărţirea cu doi, trei, patru etc. şi denumirile 
o pătrime, o jumătate etc. 

- lată şi câteva posibile explicaţii pentru diverse noţiuni: când se adună, 
se pun împreună; când se scade, se separă; înmulţirea este o adunare  
repetată, dar un mod de calcul mai simplu. 

Elevul bun la lectură, dar cu dificultăţi la matematică, poate învăţa  
împreună cu un elev bun la matematică, dar slab la lectură, 

- Elevi din clasele mai mari pot fi folosiţi ca monitori pentru clasele mai  
mici. 

- Când greşesc, t rebuie să aflăm cauza ce a determinat greşeala,  
pentru a şti ce trebuie corectat. Verificarea muncii elevilor trebuie  
efectuată continuu, pentru a cunoaşte genul de dificultăţi pe care le  
întâmpină. 

- întotdeauna se explică elevilor modul cel mai simplu de efectuare a  
operaţiilor, evitând prezentarea unor metode ce i-ar putea încurca mai 
mult. 

- Pentru evaluare,  se poate proceda astfel : se execută o se rie de 
cartonaşe pe care sunt înscrise patru coloane: o coloană cu operaţiile  
în sine, iar următoarele trei Instantaneu, Analiză,  Observaţii. Dacă 
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elevul răspunde în maximum cinci secunde, se bifează prima coloană; 
dacă elevul nu poate răspunde corect, aici se înscrie semnul minus şi 
se bifează coloana Analiză, în timpul în care copilul caută răspunsul, se 
completează coloana Observaţii. 

 

 FOAIE DE ANALIZĂ 

Instantaneu Analiză     Observaţii  

8 + 1   

5 + 4   

2 + 4   

7. învăţarea / formarea aptitudinilor sociale [5] 

S-a vorbit mult despre "perturbaţiile secundare" sau probleme de 
gradul doi, ce pot apărea la elevii cu dificultăţi de învăţare ca urmare a 
eşecurilor şcolare repetate. Lipsa de înţelegere din partea profesorilor sau 
recurgerea la metode pedagogice neadecvate creează uneori elevilor un 
sentiment de inutilitate, ce se poate manifesta printr-un comportament de 
închidere în sine şi agresivitate. Pentru a-şi recăpăta încrederea şi a 
cunoaşte succesul, el are nevoie de profesori binevoitori, care să le asigure 
o învăţare coerentă şi personalizată. 

Profesorii care au succes cu astfel de elevi sunt siguri pe ei, fără să  
evite să trateze elevul respectându-i demnitatea şi valoarea. Ei ştiu că 
încrederea elevilor trebuie câştigată. Uneori, comportamentul lor este  
agresiv, dar motivarea este lipsa de încredere, acesta fiind modul în care 
verifică persoanele cu care vin în contact. 

Pentru a oferi elevilor cu dificultăţi cadrul cel mai propice învăţării, 
trebuie cunoscute caracteristicile acestora, să fie trataţi în mod egal, având o 
comportare pozitivă, dar neezitând să-şi manifeste dezacordul în faţa unor 
greşeli. Se vor evita observaţiile negative generalizate, ce pot leza elevii. Se 
va urmări organizarea clasei şi a activităţilor, astfel încât să se reducă 
anxietăţile, folosind un cadru de învăţare bine structurat, care să le permită 
elevilor să ştie ce se aşteaptă de la ei. 

Cel mai bun mod de a reduce anxietatea elevilor este de a asigura o 
învăţare individualizată ce se adresează cerinţelor lor şi care face apel la 
evaluarea criterială. Elevii participă şi la luarea deciziilor ce îi privesc,  
discuţiile cu ei bazându-se pe cerinţele lor intelectuale şi afective. Acest mod 
de abordare facilitează învăţarea cooperantă, fiind cunoscut faptul că ei 
învaţă mai bine unul de la altul, decât de la un adult. Profesorii buni folosesc 
această capacitate, realizând şi programe care să le permită lucrul în grup.  

Deseori, elevii cu dificultăţi de învăţare ezită să facă anumite lucruri ce 
corespund aptitudinilor lor, fiindu-le frică de eşec. încrederea în forţele proprii 
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şi capacitatea de a termina ce au început sunt comportamente ce se  
achiziţionează în timp. O modalitate de a remedia această dificultate este de 
a se mobiliza progresiv, spunându-şi: Voi încerca să fac asta, chiar dacă e 
greu. 

lată însă unele dintre dificultăţile de ordin social: 

Incapacitatea de integrare socială. Deseori, elevii cu dificultăţi de  
învăţare, ca de altfel fiecare dintre noi, trebuie să joace în viaţă un număr 
de roluri diferite. De exemplu, aceeaşi femeie poate fi fată, soră, soţie,  
soacră, mătuşă, profesoară, vecină etc. Un tată poate să se adapteze 
cerinţelor momentane ale copilului şi să joace rolul de părinte, de prieten  
sau chiar de copil, în relaţia cu proprii părinţi, uneori este copil, iar alteori 
este părinte. 

Cea mai mare parte a oamenilor ţine seama de aceste subtilităţi şi 
joacă rolul potrivit la momentul potrivit, în acelaşi timp, el recunoaşte şi  
rolul jucat de ceilalţi. Elevii cu dificultăţi de învăţare nu pot realiza acest 
lucru, deoarece nu-şi cunosc punctele tari şi pe cele slabe, nu înţeleg  
nici comportamentul celorlalţi. Urmarea este izolarea acestor elevi.  

Lipsa de maturitate afectivă. Din cauza lipsei maturităţii afective, elevii 
cu dificultăţi de învăţare care se află între vârsta pre-adolescenţei şi cea 
adultă au deseori un comportament egocentric. Ei iriterpreteazăjucrurile 
plecând de la viziunea proprie, fără să ţină seama de ceilalţi, în cursul  
unei conversaţii, dacă le trece altceva prin gând, vor întrerupe  
interlocutorul, considerând că şi acesta doreşte schimbarea discuţiei. 

Slaba capacitate de analiză. Datorită incapacităţii de a analiza, ei nu au 
un limbaj corporal adaptat sentimentelor momentane, ce ar putea indica 
frustrare, anxietate, nerăbdare etc. Deoarece ei nici nu înţeleg nici 
limbajul corporal al altora, nu pot înţelege nici sentimentele de simpatie 
sau solidaritate ce li se adresează. Ei nu acordă atenţia cuvenită familiei 
sau colegilor, ceea ce determină şi izolarea acestora faţă de ei.  

Afectivitate superficială, între anumite limite, oamenii se adaptează 
diverselor situaţii cotidiene. Ei caută să-şi planifice cât mai eficient 
activităţile zilnice, repaosul, lucrul etc. Există diverse comportamente 
sociale corespunzătoare dialogului cu şefii, cu colegii sau cu unele 
cunoştinţe întâmplătoare. Cei care nu se pot adapta au o viziune  
deformată asupra relaţiilor sociale, ceea ce îi determină, de exemplu, să  
discute intim cu necunoscuţi sau să-şi trateze şeful de la egal la egal. 
Aceasta este afectivitatea superficială. 

Percepţie greşită a situaţiilor. Oamenii nu pot avea sentimente 
profunde, dacă nu au o percepţie clară asupra situaţiilor, într-o situaţie 
se poate râde, în alta se impune un comportament sobru. Unii dintre 
elevi cu dificultăţi de învăţare nu se comportă adecvat momentului,  
pentru ei contând doar propria persoană. 

Tulburări lingvistice şi de conceptualizare. Aceste tulburări fac ca  
anumiţi elevi cu cerinţe speciale să interpreteze ad litteram ceea ce aud 
şi nici nu au noţiunea nuanţărilor. Pe de altă parte, din acelaşi motiv, nu 
au noţiunea exactă a duratei unei conversaţii, având tendinţa să  
monopolizeze la nesfârşit o discuţie. Lipsa unui vocabular adecvat şi a  
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mimicii corespunzătoare îi face şi mai plictisitori, riscând să fie întrerupţi 
brusc. La rândul lor, nici ei nu înţeleg comportamentul şi limbajul  
celorlalţi (bucurie, tristeţe etc.), toate acestea fiind foarte greu de 
corectat. 

Metode pedagogice 

Una dintre modalităţile de a ajuta elevii cu dificultăţi sociale este de a 
recurge la programe de activitate ce fac apel la colaborarea cu colegii lor.  

Aceste programe pot include următoarele elemente:  

- analiza completă a dificultăţilor fiecărui participant; 

- posibilităţile de interacţiune cu colegii; 

- participarea în grup şi a colegilor ce nu au astfel de dificultăţi; 

- activităţi ce favorizează interacţiunile între participanţi (In acelaşi 
timp, limitând intervenţia adulţilor în aceste programe). 

- limbaj   simplu   şi   direct   (evitarea   termenilor   cu   mai   multe 
semnificaţii); 

- importanţa ca fiecare elev să-şi organizeze singur lumea proprie; 

- eforturi pentru eliminarea comportamentelor neadecvate (elevii  
trebuie să înţeleagă de ce, nu i se impune acest lucru); 

- colaborarea între profesor şi ceilalţi participanţi la program, pentru 
a asigura: a) cunoaşterea tuturor aspectelor comportamentului  
elevului; b) punerea de comun acord a metodelor favortzante  
pentru deprinderea aptitudinilor sociale. 

O analiză a dificultăţilor sociale trebuie să permită să ştim dacă elevul: 

- cunoaşte sentimentele exprimate de altă persoană;  

- îşi exprimă propriile sentimente sau se închide în sine ori este  
hiperactiv, defulâd asupra altor persoane; 

- cunoaşte  modalităţile  de  a-şi  exprima  satisfacţia,  dezacordul, 
simpatia etc.; 

- îşi poate susţine punctul de vedere; 

- îşi poate da seama ce pot simţi alţii în diverse situaţii; 

- concep4tualizează corespunzător vârstei; 

- îşi pot imagina diverse situaţii sociale şi le poate descrie, cum ar fi: 
consultul  la doctor,  întâlnirea cu  un  prieten,  cumpărături  din  
magazin etc.; 

- observă limbajul corporal al altora; 

- îşi adaptează limbajul corporal la interacţiunea cu alţii: ştie la ce  
distanţă să stea, când să atingă pe cineva sau să-i strângă mâna, 
când să dea dovadă de simpatie, ce să facă cu mâinile şi cu  
picioarele etc.; 

- cunoaşte câte ceva despre un om după îmbrăcăminte, ţinută,  
tunsoare etc.; 

- înţelege mesajul implicit transmis de: vitrina unui magazin, un  
birou luxos, o încăpere obişnuită, o tribună; 
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- înţelege relaţiile de rudenie (bunic, unchi, mătuşă, nepoată, copil  
adoptiv) şi pe cine trebuie să apeleze Domn, Doamnă, Domnişoară, 
Doctor etc.; 

- înţelege etapele vieţii  şi caracteristicile generale ale fiecăreia  
(copilărie, tinereţe etc.); 

- are noţiunea timpului (oră, zi, săptămână etc.); 

- împărtăşeşte altora sentimentele; 

- mulţumeşte celor ce îl ajută; 

- ştie când să se oprească din vorbit; 

- vorbeşte prea tare sau se îndepărtează de la subiect;  

- cunoaşte urmarea comportamentului asupra celorlalţi; 

- se simte în largul său între copii de aceeaşi vârstă; 

- îşi poate organiza o după-amiază împreună cu un coleg. 

în continuare vă prezentăm câteva sugestii ce permit profesorilor să  
ajute elevii pentru achiziţionarea comportamentului social adecvat: 

- Elevii formează un cerc. Se alege o caracteristică fizică (culoarea părului 
sau a ochilor etc.) a vecinului lor din stânga şi i se face acestuia un  
compliment. După un tur complet, elevii explică ce au simţit, auzind  
complimentul primit. Această activitate poate fi repetată în alte variante 
(îmiplace cum dansează...., cum cântă... etc.). 

- Se aşază pe jos o coală mare de hârtie, în fiecare zi, câte un elev se  
culcă pe ea, iar ceilalţi îi desenează conturul, în acest timp, elevii sunt  
atenţi la fiecare amănunt fizic. Pe foaie se înscriu numele, adresa, data  
naşterii, numărul de telefon, materiile preferate, ce îi place şi ce nu etc. 

- Desenaţi pe mai multe cartoane feţe zâmbitoare şi daţi câte unul fiecărui 
copil. Desemnaţi elevul zilei şi puneţi copiii să scrie câte ceva plăcut sub 
"portretul" acestuia (De exemplu, Ana este darnică). La sfârşitul lecţiei 
sau al săptămânii, fiecare elev îşi ia acasă portretul cu comentariile  
respective. 

- Cereţi elevilor să aducă la şcoală câte o fotografie mai veche ş i una 
recentă. Afişaţi-le una lângă alta, punând copiii să discute schimbările ce 
au avut loc între timp. 

- Cu ajutorul unei tuşiere se iau amprentele digitale ale copiilor. Aceştia le 
vor compara şi vor constata că nu seamănă una cu cealaltă.  

- Se afişează pe tablă fişe pentru fiecare elev, aceştia scriind deasupra  
fiecăreia Eu sunt unic. Puneţi-i apoi să-şi găsească fişele şi discutaţi  
caracterul distinctiv al fiecărui tip de scriere. 

- înregistraţi fiecare copil pe bandă de magnetofon. Ascultaţi -o apoi şi 
discutaţi despre tipurile de voce: ascuţită, gravă, rapidă, lentă etc. 

- Cereţi fiecărui copil să aducă la şcoală obiecte care îi fac plăcere.  
Discutaţi apoi despre plăcerile fiecăruia. Puneţi-i să facă şepcuţe pe care 
să deseneze obiectele respective. Urmăriţi şi modul de confecţionare  
diferită a şepcuţelor. 

- Cereţi copiilor să decupeze din carton câte o stea mare şi să scrie în  
interiorul acesteia: Eu pot să mă caţăr într-un copac, Eu pot să citesc o 
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carte înir-o noapte, Eu pot...). Stelele se afişează, iar copiii discută de- 
spre dorinţele fiecăruia. Cereţi-le să sugereze şi alte realizări ale  
colegilor, aceastea implicând comentarii pozitive şi creşterea încrederii în  
sine. 

- Similar cu punctul anterior, dar vor scrie îmi este frică de...., Sunt bucuros 
când....). Elevii vor discuta în cerc ceea ce au scris. 

- Cereţi copiilor să inventeze ghicitori şi puneţi-i pe ceilalţi să le dezlege. 

- Cereţi copiilor să completeze pe o fişă ce au discutat şi ce au făcut în  
ultima săptămână împreună cu elevul X. Apoi puneţi-i să scrie ceva 
despre ei înşişi, necunoscut colegilor: ce le place, ce nu le place, cum se 
simt în anumite ocazii etc. Aceste foi se introduc în plicuri şi se afişează 
sub poza fiecărui elev. 

- în timp, elevii pot adăuga în plicuri şi alte aprecieri sau comentarii. Mai  
târziu, elevii care vor pot citi şi celorlalţi ce au scris. 

- Folosiţi reviste ilustrate din care copiii vor decupa imagini care prezintă 
ceva ce le place: loisir, hobby-uri, gusturi, plăceri etc. Pentru fiecare elev 
se va face câte un poster. 

- Cereţi copiilor să facă arborele genealogic al familiei sale apropiate (fraţi, 
surori, părinţi, bunici etc.). Această activitate va întări sentimentul de 
apartenenţă. 

- Elevii formează un cerc. Cereţi unui elev să-şi întrebe colegii de ce îl 
consideră util în clasă, îi puteţi ajuta, spunându-le: Ion este util pentru că 
este foarte punctual şi gata mereu de lucru, sau Sorina este mereu 
veselă. Această activitate poate fi riscantă, dar ea se poate efectua dacă  
elevii au avut comentarii pozitive la probele anterioare. 

- Elevii sunt solicitaţi să scrie ce au învăţat în ultima săptămână. 

lată alte două metode care permit elevilor să câştige încrederea în  
sine: 

- Transmiteţi părinţilor în fiecare zi sau săptămână un scurt mesaj telefonic 
sau scris, ce conţine realizările copilului. Părinţii trebuie să cunoască  
scopul acestor mesaje. Acestea pot fi de forma: Marian a învăţat astăzi 
tabla înmulţirii cu 5 sau Maria a citit astăzi foarte bine. 

- Scrieţi zilnic o notiţă fiecărui elev. Cereţi -le să vă răspundă. Această 
metodă nu se poate folosi pentru deficienţe grave, ea serveşte pentru a  
învăţa mici schimburi de amabilităţi. Exemple: 

Nota profesorului Răspunsul elevului 

  

îmi place mult broşa ta Mulţumesc, mi-a dat-o bunica 

  

Sper că te-ai distrat bine în 
week-end 

Desigur, mulţumesc. 
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8. Strategii de învăţare [5] 

8.1. Metoda ROBER 

Această metodă se bazează pe cinci elemente: 

> Observare (strângerea de informaţii şi notarea lor) 

'r  Organizare (ordonarea faptelor) 

> Ciornă (compunerea primei redactări) 

> Editare (corectarea ciornei) 

'r   Redactare (forma finală) 

a)   Se discută cu elevii dificultăţile pe care le au. Se explică apoi metoda  
ROBER, cu ajutorul foii de lucru. 

Metoda ROBER 

- Observare (strângerea de informaţii şi notarea lor) 

- Organizare (ordonarea faptelor) 

- Ciornă (compunerea primei redactări) 

- Editare (corectarea ciornei) 

- Redactare (forma finală) 

Subiectul 

INTRODUCERE 1. Repetarea subiectului 

2. Exprimarea unei opinii 

3. Enunţarea în ordine a subtemelor 
 

Subtemă                  Subtemă                  Subtemă  Subternă  

element                 element                 element  element  

element                element                element  element  
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b) Se alege un subiect simplu, de interes general, de exemplu: sporturi, 
emisiunile TV preferate etc. Rubricile foii de lucru se vor completa  
împreună cu copiii. 

Se va explica elevilor modul în care se va proceda: se vor anunţa  
tema şi subtemele, indicând elementele ce fac parte din fiecare subtemă, 
verificând dacă sunt suficient de clare pentru ca elevii să poată scrie câte  
un paragraf despre fiecare; faceţi un paragraf introductiv (subiect, opinie, 
prezentarea în ordine a subtemelor); faceţi o ciornă cu spaţiu între 
rânduri pentru a o corecta, revizuiţi ciorna, redactaţi forma finală, (în  
acest stadiu, cel care execută este profesorul).  

c) Elevii repetă oral etapele metodei ROBER. 

d) Elevii execută aceste etape, alegând un subiect care Ii interesează.  
Deocamdată, fac doar planul, care va fi redactat mai târziu. 

e) Pornind de la plan, vor începe să scrie. La fiecare etapă vor fi lăudaţi cât 
se poate de mult. Acest exerciţiu se repetă cu subiecte simple, până  
când elevii învaţă tehnica de realizare. Se va creşte progresiv greutatea  
exerciţiului,   trecând   la   subiecte   din   programa   obişnuită   (teme   de 
verificare depăşite deja). Redactarea se poate face atât în clasă, cât şi  
ca temă acasă. La fiecare nou exerciţiu se vor face observaţii pozitive. 

f) Se va efectua şi un post-test, ce poate lua forma unei discuţii asupra 
următoarelor   puncte:   ameliorarea   rezultatelor   obţinute,   micşorarea 
timpului necesar pentru recopierea textelor, micşorarea tensiunilor intre 
elevi, mărirea încrederii în sine. 

8.2. Schematizarea 

Această tehnică permite elevilor îmbunătăţirea aptitudinilor de studiu 
personal, ca şi capacitatea de a organiza materia, de a rezuma şi planifica o 
redactare. Tema sau ideea principală este reprezentată grafic în centrul unei 
foi, iar caracteristicile sunt distribuite în jurul imaginii, conform exemplului de 
mai jos. 
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una multisenzorială. Ea este utilă mai ales adolescenţilor cu dificultăţi de  
învăţare, în special pentru cei care au aptitudini creatoare.  

a) Pentru a prezenta această metodă elevilor, li se citesc scurte  
pasaje privind subiecte generale. Elevii vor căuta să afle ideile  
principale. 

b) Se aleg pasaje uşor de înţeles, pe care elevii le -au studiat deja. 
Subiectul  se aprofundează prin întrebări şi  se va elabora  o  
schemă. Se va cere elevilor să scrie ideile principale în câteva 
cuvinte în jurul imaginii. Elevii copiază schema în caiet. Ţineţi cont 
că aceasta este probabil prima tentativă de schematizare.  

c) Se reia exerciţiul, unul dintre elevi efectuând schema la tablă, fiind 
ajutat prin întrebări şi comentarii pozitive. 

d) Elevii combină ce au făcut individual cu ce se află pe tablă şi  
discută dificultăţile pe care le-au întâmpinat. 

e) Acum elevii pot face exerciţiul singuri, plecând de la subiecte  
simple. 

f) O dată stăpânită bine metoda, se poate trece la teme din lecţiile 
curente, în acest stadiu participarea profesorului este obligatorie  
pentru a stimula elevii să-şi împărtăşească ideile. 

g) Post-testul  poate  implica discuţii  asupra  utilităţii  schematizării 
pentru o mai bună înţelegere. 

Schematizarea poate folosi elevilor în activitatea zilnică, atât pentru 
utilizarea sa ca metodă de rezumare a unei lecţii predate, cât şi ca activitate  
individuală acasă, la un anumit nivel, schematizarea răpindu-le cam zece 
minute. Ea le permite elevilor: 

- să-şi recapituleze materia; 

- să se verifice; 

- să ştie imediat dacă au omis ceva sau dacă nu au înţeles corect  
un element. 

Această metodă poate servi şi la dezvoltarea memoriei pe termen  
lung, ca şi pentru recapitulări, în loc să scrie subiecte întregi, elevul se poate  
raporta mai uşor la schemele create anterior, metoda luând puţin timp. 

Un ultim avantaj: schematizarea este un exerciţiu foarte bun pentru 
redactare, înainte de a scrie, elevul îşi face un plan schematizat, 
numerotează elementele schemei şi poate elabora o ciornă, începând cu  
elementele mai bine cunoscute. 

8.3. Metoda MOPO 

Această metodă permite revizuirea sistematică a unei ciorne şi  
eliminarea erorilor în următoarele domenii: 

Majuscule 

Organizare: sens, continuitate, structură 

Punctuaţie 

Ortografie 
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8.4. Tehnica parcurgerilor repetate 

Această tehnică permite strângerea de informaţii din mai multe surse.  
Elevul parcurge de mai multe ori textul, urmărind de fiecare dată alt scop, de 
exemplu: 

- extragerea de titluri şi de subtitluri (pe care le va t ransforma în 
întrebări) 

- studierea imaginilor, a tabelelor, a diagramelor şi a graficelor 

- studierea organizării subiectului 

- citirea paragrafului introductiv 

- citirea primei propoziţii din fiecare paragraf 

- citirea paragrafului cu concluzii 

- citirea unui pasaj complet. 

Profesorul va trebui să adapteze metoda la cerinţele individuale ale 
elevilor. Dacă acesta este un elev cu dificultăţi de citit, el poate sublinia  
elementele importante pentru a le regăsi mai uşor când îi vor fi necesare.  
(Exerciţiile se efectuează pe foi copiate, nu direct pe carte). 

8.5. Metoda OMOLAR 

Această metodă este utilă pentru susţinerea de examene şi conţine 
următoarele etape: 

- Organizarea timpului 

- Cuvinte-cheie 

- Omiterea problemelor dificile 

- Lectura atentă 

- Aflarea răspunsurilor la probleme 

- Recapitulare 

S-a constatat că prin această metodă rezultatele s-au îmbunătăţit cu 
15-20%. 

8.6. Autochestionarea 

Metoda permite îmbunătăţirea aptitudinilor pentru citit. Elevii îşi pun 
întrebări (de ce, cum, unde, cât) în timp ce citesc şi îşi notează răspunsurile 
la o a doua lectură. 

8.7. Descoperirea cuvintelor 

Metoda îmbunătăţeşte fonetica şi este utilă elevilor ce nu recunosc 
anumite cuvinte. Ea constă în următoarele etape:  

- Citeşte restul propoziţiei (contextul) 

- Elimină prefixul (dacă este cazul) 

- Elimină sufixul (dacă este cazul) 

- Caută un element cunoscut în interiorul noului cuvânt 

- Caută un cuvât asemănător 

- Desparte cuvântul în silabe 
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- Consultă un dicţionar; 

- Solicită ajutorul altcuiva. 

8.8. Metoda LAF 

Această metodă foloseşte interpretarea şi conţine următoarele etape: 

- Citeşte un paragraf 

- îi analizează conţinutul 

- Face o sinteză, cu propriile cuvinte. 

8.9. Redactarea unui paragraf 

Metoda cuprinde următoarele etape: 

- Redactarea unei propoziţii de început 

- Redactarea a trei fraze descriptive 

- Redactarea unei fraze de încheiere. 

Pentru a ilustra această metodă, se foloseşte imaginea unui  
hamburgher. Jos se pune introducerea, la mijloc conţinutul, iar deasupra 
încheierea. Indiferent ce conţine hamburgheru! (conţinuturi diferite), alcătuirea 
sa este aceeaşi.  

8.10. întrebări reciproce 

Această metodă, care ajută elevii să citească într-un mod critic, are 
următoarele etape: 

- Atât elevii, cât şi profesorul citesc în linişte un pasaj de text 

- Elevii pun întrebări profesorului 

- Profesorul pune întrebări elevilor 

- Elevii şi profesorul trec la citirea următorului paragraf. 

Această metodă permite elevilor să pună din ce în ce mai multe  
întrebări şi să-şi îmbunătăţească înţelegerea cărţilor citite. 

9. Probleme particulare în învăţarea citit-scrisului [5] 

Această secţiune prezintă câteva dificultăţi de învăţare a citit-scrisului 
şi propune metode de remediere a acestora.  

 

Dificultăţi  Metode  

1. Cititul 

Cititul cu voce tare. Elevii 
sunt uneori reticenţi şi 
refuză să citească cu voce 
tare în clasă, ceea ce poate 
indica o tulburare concretă.  

Dacă lecţia face apel la cititul cu voce 
tare, putem să indicăm elevului mai 
înainte ce va trebui să citească, dându-i 
timp să se pregătească; vom permite 
elevului să-şi înregistreze lectura acasă, 
ascultând banda la şcoală.  
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Deseori elevii cu tulburări de 
învăţare au un nivel al 
cititului cu voce tare mai 
scăzut cu doi ani decât af 
cititului în gând. Pe de altă 
parte, acest lucru poate fi 
determinat de neîncrederea 
în sine.  

 

B. Studiu personal. Când 
este singur, elevul poate citi 
rar si ezitant, deoarece: 
ritmul său de citire este lent, 
nu este sigur că a înţeles ce 
citeşte sau interpretează 
greşit un cuvânt nou sau 
prea lung.  

Putem 

-    ajuta elevul să pună întrebări; 

-    recurge ia metoda parcurgerii 
repetate a textelor; 
-    să îi dăm textul de citit mult timp 
înainte pentru a se pregăti; 
pregăti texte din manuale în care 
cuvintele dificile sunt subliniate şi 
explicate.  

C. Instrucţiuni. Unii elevi au 
dificultăţi în a înţelege mai 
multe instrucţiuni odată. 
Lucrul individual le poate 
crea deci probleme.  

Se prezintă clar etapele ce trebuie 
urmate, dându-i o foaie cu acestea, 
elevul având astfel o autonomie mai 
mare.  

2. Scrisul 

A. Redactare şi lucru (timp 
insuficient); organizare 
(lucru individual fără 
structurare); ortografie şi 
prezentare (greşeli şi lucru 
dezordonat). Toate aceste 
elemente pot constitui 
dificultăţi pentru elevi.  

Se prezintă clar etapele ce vor fi 
parcurse, apoi i se dă o foaie cu 
acestea. Astfel, elevul va putea lucra 
independent. 
Elevilor trebuie să li se lase mai mult 
timp pentru a culege informaţii, organiza 
materia, revedea ciornele, înregistra 
textul final. Este posibil ca ei să scrie 
foarte lent, mai ales dacă sunt stângaci. 
Se poate recurge la metode descrise 
anterior: ROBER, schematizare, 
redactarea paragrafelor. 
Elevului îi va fi de ajutor dacă planul 
este elaborat împreună cu profesorul. 
Este esenţial ca elevul să-şi compare 
textul său cu al altuia pentru a remarca  
greşelile  de  ortografiere.  Acolo  unde 
acest lucru nu este posibil (examene,  
teste),  se  vor  nota  doar  elementele 
pozitive, apoi vor fi subliniate greşelile 
ortografice. Astfel,  elevul va  remarca 
atenţia profesorului atât pentru calităţile 
sale intelectuale, cât şi pentru dificultă- 
ţile sale de scriere, în acest mod se va   
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 câştiga încrederea elevului, ajungând la 
rezultate   şcolare   şi   comportamentale 
mai bune. 
în ce priveşte modul de prezentare 

dezordonat, trebuie avute în vedere şi 
tulburările de orientare spaţială. Dacă 
până acum ele nu au fost cunoscute,  
vor fi atenţionaţi şi specialiştii în acest 
domeniu. 

Pentru a prezenta lucrările mai curate, 
este mai indicat pentru aceşti elevi să 
folosească creionul şi guma, nu stiloul 
sau pixul, care alunecă mai uşor pe 
foaie.  

B. Examene. Adolescenţii 
cu dificultăţi de învăţare 
riscă să piardă examenele 
datorită următoarelor cauze: 
tensiune, timp insuficient, 
dificultăţi de citire şi 
înţelegere a întrebărilor şi 
dificultăţi de scriere şi 
ortografier.  

Nu este anormal ca acestor elevi să le 
fie frică de examene, deoarece în cadrul 
învăţământului special nu au participat 
la examene. Va trebui să li se explice în 
ce constau acestea. 
Examenele fără limitare în timp îi vor 

favoriza, dându-le posibilitatea să-şi 
prezinte cunoştinţele reale. Ar trebui ca 
aceştia să înceapă să susţină 
examenele simultan cu ceilalţi, dar în 
altă clasă. Aici ei vor putea putea 
solicita supraveghetorului explicarea 
unor cuvinte. 

De obicei, la examenele susţinute la 
majoritatea materiilor greşelile 
ortografice nu se depunctează. Este 
totuşi preferabil ca examinarea acestor 
copii să se facă prin înregistrarea pe 
magnetofon a răspunsurilor, pentru a nu 
crea posibilitatea pierderii unui examen 
datorită dificultăţilor de scriere. De ase- 
menea, chiar dacă ceilalţi candidaţi sus- 
ţin o probă în scris, se poate face o 
excepţie pentru elevii cu dificultăţi, aceş- 
tia susţinând examenul individual, oral.  

C. Scrierea notiţelor după 
dictare. Deseori, adolescenţii 
cu dificultăţi de învăţare nu 
îşi pot lua corect notiţe. 
Deoarece această aptitu- 
dine este foarte importantă 
la nivelul secundar, vor apă- 
rea dificultăţi suplimentare.  

Se va solicita unuia sau mai multor 
colegi ai elevului cu dificultăţi să ia 
notiţe şi pentru acesta. Cel mai simplu 
este să se folosească indigoul, în unele 
cazuri este mai indicat pentru elevul cu 
dificultăţi să-şi recopieze cuvânt cu 
cuvânt notiţele.  
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PLANIFICAREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE 

1. Plan de servicii personalizat [3] 

1.1. Definiţie si funcţii 

Planul de servicii personalizat (PSP) este util pentru planificarea şi 
coordonarea serviciilor individuale ce vizează asigurarea continuităţii,  
complementarităţii şi calităţii serviciilor, ca răspuns la cerinţele multiple şi 
complexe ale elevului. El implică un proces continuu, revizuit şi modificat 
periodic. De asemenea, permite planificarea şi coordonarea resurselor şi 
serviciile personalizate. Scopul final al PSP este deci de a răspunde  
cerinţelor individului pentru a asigura dezvoltarea sa, menţinerea şi  
îmbunătăţirea autonomiei şi favorizarea integrării sociale. Planul de servicii 
permite asigurarea coerenţei şi complementarităţii intervenţiilor şi de a le 
focaliza asupra cerinţelor individului, ţinând cont de contextul familial şi de 
mediul său de viaţă. 

Funcţiile PSP sunt următoarele: 

- stabilirea cerinţelor prioritare ale dezvoltării individului în relaţie cu 
forţele şi potenţialul său; 

- definirea scopurilor, a serviciilor, programelor sau intervenţiilor  
asupra individului, a familiei sau a mediului, în timp; 

- definirea   responsabilităţilor   conform   resurselor   şi   serviciilor 
disponibile până la atingerea scopurilor privind dezvoltarea şi  
învăţarea.   Coordonarea   acestor  activităţi   implică   colaborarea 
tuturor   partenerilor:   elevul   însuşi,   cei   ce   asigură   serviciile, 
reprezentanţii comunităţii etc. 

- stabilirea unui program de realizare a acestor scopuri; 

- promovarea  drepturilor  şi  intereselor  individului   şi   asigurarea 
calităţii serviciilor oferite. 

Deci, PSP constituie un ansamblu de scopuri fixate de o echipă 
interdisciplinară. Aceasta trebuie să acţioneze o anumită perioadă de timp în 
condiţiile date şi trebuie să răspundă cerinţelor elevului în ce priveşte  
dezvoltarea şi învăţarea, ţinând cont de forţele acestuia şi achiziţiile 
anterioare. 

1.2. Obiective şi principii 

Scopul final al elaborării unui plan individualizat vizează deci  
atingerea celui mai înalt grad de autonomie a individului. Pentru a-l atinge, 
trebuie să ţinem seama de cinci principii de bază: 

* Principiul varietăţii metodelor este aplicabil tuturor elevilor cu cerinţe 
speciale, deoarece conţinutul intervenţiilor trebuie adaptat cerinţelor  
individuale şi disponibilităţii resurselor; 

t Principiul valorizării roiului social constă în încrederea în posibilităţile 
individului, oferindu-i ajutor pentru realizarea de activităţi utile, inte- 
grându-l în comunitate, încercând diminuarea la maximum a efectelor 
negative ale deficienţei sale. 
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* Un program  de  dezvoltare  cuprinde  toate  aspectele  evoluţiei  unei  
persoane, din  punct de vedere fizic,  social,  profesional,  emoţional,  
spiritual şi material. 

* Modelul de învăţare se modifică continuu, furnizând condiţiile necesare 
de  succes,  în funcţie de  potenţialul  şi  capacităţile  momentane  ale  
elevului. 

* Abordarea individului în întregul său, nu doar în limitele deficienţei, ci 
ţinând cont de potenţialul de realizare personală şi socială, în funcţie de  
cerinţele sale. 

1.3. Demersul de elaborare a conţinutului planului de servicii personalizat 

Demersul de planificare a unui plan de servicii se împarte în cinci mari 
etape esenţiale: 

- Informarea ca urmare a solicitării de servicii; 

- Evaluarea globală a forţelor si necesităţilor elevului; 

- Elaborarea conţinutului planului de servicii; 

- Actualizarea planului de servicii, prin intermediul unor programe de 
intervenţie; 

- Coordonarea şi urmărirea planului de servicii. 

a) Elaborarea conţinutului unui plan de servicii personalizat [3] 

 

După identificarea forţelor şi necesităţilor elevului şi stabilirea  
priorităţilor cerinţelor de dezvoltare şi învăţare, planul serviciilor trebuie să 
specifice (1) scopurile dezvoltării şi învăţării, (2) repartiţia responsabilităţilor 
programului de intervenţie între membrii echipei interdisciplinare şi (3) 
stabilirea termenelor de realizare a planului de servicii. 
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Pentru a răspunde cerinţelor elevului, echipa formulează  
scopurile/ţelurile ce trebuie urmărite de programele de intervenţie. Termenul 
"ţel" semnifică, de obicei, un enunţ general al scopurilor şi aspectelor de 
dezvoltare urmărite. Ele descriu la modul general schimbările pe care un  
program de servicii le va determina la o persoană, în funcţie de cerinţele de 
dezvoltare şi învăţare. 

Scopurile indică orientarea generală ce trebuie dată planului de  
servicii. De exemplu, dacă rezultatele evaluării demonstrează că individul are 
nevoie de capacitatea de a se integra în comunitate, atunci scopul trebuie să  
reflecte această cerinţă. De asemenea, putem avea ca scop dezvoltarea  
capacităţii de a se deplasa cu mijloacele de transport în comun. 

Elaborarea unei liste de forţe şi stabilirea priorităţii cerinţelor pe care  
le are o persoană determină orientarea generală a planului de servicii, şi de 
aici decurg ţelurile dezvoltării şi învăţării, în timpul redactării scopurilor  
trebuie să ţinem seama de spiritul următoarelor pincipii: un limbaj pozitiv, 
dezvoltarea competenţelor pentru eliminarea abaterilor de la direcţia  
urmărită, limitarea numărului de ţeluri, respectarea secvenţei de dezvoltare a  
unui comportament, să fie realist şi clar. 

Redactaţi scopurile într-un limbaj pozitiv 

1. Dezvoltarea simţului proprietăţii asupra obiectelor personale 

2. Dezvoltarea capacităţii de a călători cu mijloace  de transport în 
comun 

3. îmbunătăţirea capacităţii de a face socoteli casnice 

4. Dezvăţarea de a vorbi urât 

5. Dezvoltarea capacităţii de a se îmbrăca 

6. îmbunătăţirea comportamentului în prezenţa persoanelor de sex  
opus 

7. Dezvoltarea capacităţii de exprimare firească a dezacordului faţă 
de alte persoane 

8. Dezvoltarea spiritului de colaborare şi cooperare cu colegii. 

Dezvoltaţi aptitudinile ce favorizează eliminarea deficienţelor  

Pentru a se putea dezvolta, copilul trebuie să posede aptitudini  
iniţiale. Aptitudinile se referă la capacitatea de a efectua anumite sarcini în 
diverse situaţii. Ele sunt constituite dintr-un ansamblu de abilităţi într-un 
anumit domeniu. Aptitudini pot fi considerate, de exemplu, întreţinerea de 
bune relaţii cu ceilalţi sau capacitatea de a călători cu mijloacele de transport 
în comun. Achiziţia unei competenţe profesionale este importantă pentru o 
persoană ce prezintă o deficienţă, chiar emoţională, deoarece îi oferă  
posibilitatea unei relative independenţe. 

Limitaţi-vă la trei sau patru scopuri 

Odată elaborată prioritatea în ce priveşte necesităţile individului, este 
mult mai uşor de stabilit scopurile prioritare şl, implicit, de a le limita ca  
număr. Dacă sunteţi tentat să urmăriţi prea multe scopuri în acelaşi timp, nu 
veţi face altceva decât să creaţi confuzii în realizarea planului de servicii.  
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Este deci important să clasificaţi scopurile în ordinea priorităţilor. Cele trei- 
patru scopuri de urmărit se stabilesc de către echipa interdisciplinară şi se 
sintetizează conform Tabelului 1. 

Tabelul 1 

Elementele unui plan de servicii personalizat  

Nume: ..........................................  Data: ....................  

Dosar: ..........................................  

Responsabilul echipei Membrii echipei 
 

Forte  Necesităţi  Priorităţi  Scopuri  

Ce    poate    să 
facă, ce îi place 
să facă  

Ce v-aţi dori să 
facă  

Ce ar trebui să 
achiziţioneze mai 
întâi  

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Respectarea secvenţei de dezvoltare a unui comportament  

Pentru stabilirea priorităţilor, va trebui să determinaţi ordinea  
scopurilor dezvoltării şi învăţării. Dacă, de exemplu, vreţi ca elevul să se 
exprime corect, fiţi siguri mai întâi că acesta posedă vocabularul adecvat.  
Unele dintre abilităţi sunt legate între ele, de exemplu, înainte de a învăţa să 
folosească o lingură, va trebui să poată apuca obiecte. Va trebui deci să 
verificaţi abilităţile pe care elevul le stăpâneşte deja.  

Fiţi realişti 

Scopurile pe care le stabiliţi pentru o anumită persoană trebuie să fie 
realiste. De exemplu, dacă un elev are deficienţe de auz, nu veţi obţine nimic  
dacă îl veţi canaliza către o meserie ce necesită un auz bun. Mai întâi va  
trebui să verificaţi dacă deficienţa sa poate fi corectată prin protezare sau 
chirurgical. Programul de dezvoltare va depinde de rezultatul acestei investigaţii. 

Redactaţi-vă scopurile într-un limbaj accesibil 

Scopurile stabilite trebuie să fie înţelese atât de elev, cât şi de  
personalul ce trebuie să implementeze programul, părinţi sau tutori şi orice 
persoană ce poate interveni în ajutor. Stabilirea unor scopuri clare reprezintă  
primul pas în realizarea cooperării. 
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b) Repartizarea responsabilităţilor între membrii echipei 
interdisciplinare 

Această etapă constă în repartizarea responsabilităţilor cuprinse în 
programul de intervenţie, urmărind realizarea scopurilor, împărţirea sarcinilor 
între membrii echipei este esenţială pentru realizarea şi coordonarea  
eficientă a planului de servicii, în acest scop, chiar de la prima şedinţă a 
echipei interdisciplinare, trebuie numit un coordonator al proiectului, care va 
împărţi responsabilităţile membrilor acesteia. 

Coordonatorul trebuie să supervizeze planificarea şi realizarea 
programelor de intervenţie şi îi revine responsabilitatea evaluării eficienţei 
acestora la intervale regulate (minimum la trei luni). 

c) Stabilirea termenelor planului de servicii personalizat 

Planul de servicii trebuie evaluat şi revizuit anual. Această perioadă 
este rezonabilă, în cazul în care la început s-a efectuat o analiză globală 
corectă a necesităţilor individului. Oricum, evaluarea cerinţelor trebuie să ţină 
seama de vârsta şi de modificările majore ce au intervenit între timp, 
justificând anticiparea revizuirilor şi modificarea programelor. 

în această etapă, sarcina echipei interdisciplinare se încheie, urmând 
ca întregul proces să fie reluat, datele de intrare fiind cele corespunzătoare 
stadiului achiziţiilor actuale. 

1.4. Munca în echipă [1 ] 

1.4.1. Echipa de lucru dinamică 

Echipa pentru planul serviciilor este formată, în general, dintr-un 
număr restrâns de persoane ce se reuneşte în jurul individului căruia îi este 
necesar planul. Deşi aceste reuniuni nu sunt obligatorii, uneori putând fi 
chiar contraindicate, ele sunt utile când satisfacerea cerinţelor individului 
necesită concentrarea planificată a mai multor specialişti. Fiecare dintre 
aceştia este mandatat individual pentru asumarea sarcinilor în cadrul echipei 
planului de servicii. Scopul final şi modalităţile de participare sunt cunoscute 
tuturor participanţilor, aceasta fiind sarcina coordonatorului sau a anima- 
torului grupului. 

Persoana cu cerinţe speciale se află mereu în centrul preocupărilor 
echipei pentru planul de servicii, în acest scop, toate acţiunile întreprinse de 
specialişti se concentrează asupra beneficiarului serviciilor. 

Trebuie subliniat şi faptul că persoana beneficiară, indiferent de 
caracteristicile sale psiho-sociale, este prezentă în echipă într-un mod cât se 
poate de activ. Este vorba aici despre recunoaşterea importanţei valorizării 
rolului său social. 

Concepţia echipei pentru planul serviciilor este recentă din punct de 
vedere al istoriei serviciilor sociale şi de sănătate. Mai mult, noţiunea de 
echipă, în materie de planificare şi de prestare de servicii pentru persoanele 
cu deficienţe de învăţare, are mai multe dimensiuni. Analizând evoluţia 
acestei noţiuni, asociată cu perceperea persoanei deficiente, putem  
identifica patru tipuri distincte de echipe: unidisciplinară, multidisciplinară, 
interdisciplinară şi transdisciplinară (vezi tabelul următor). 
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Tipul de 
echipă   

Descrierea 
demersului  

Peri- 
oada  

Documente  Tip de 

participare  

Rolul 
persoanei  

Compunerea 
echipei  

Coordonare  

Unidisci- 
plinară  

Un singur profe- 
sionist/ serviciu 
asigurat  

1900 

1960  

Rapoarte 
medicale  

Inexistent  Pasiv- 

dependent  

Medic  Nimeni  

Multidisci 
plinară  

Punerea în 
comun a 
expertizelor şi 
competenţelor 
specialiştilor  

1960 

1970  

- Studii de caz 

- Rapoarte 
zilnice 

- Test de 
inteligenţă  

-Analiza cazului 
-Autosuficienţă 
profesională  

Consumator 
de servicii  

Medic 
Psiholog 
Educator 
Pedagog 
Infirmieră 
Asistent social  

Medic  

Interdisci 
plinară  

Punerea în 
comun a 
activităţilor de 
expertiză şi 
schimburi între 
participanţi. Este 
prezentă şi 
persoana  

1970 

1980  

- Documente de 
evaluare a 
cerinţelor 

- Dosar obişnuit  

-împărtăşirea 
infomaţiilor 

-Acceptarea şi 
altor profesio- 
nişti  

Participant 
consultat  

Persoana 
Medic 
Psiholog 
Educator 
Părinţi 
Asistent social 
Alţii  

Mai mulţi 
profesionişti  

Transdis- 
ciplinară  

Toţi    participanţii 
sunt egali. 
Persoana parti- 
cipă împreună cu 

ceilalţi  

1980 

2000  

- Plan de servicii 
- Program de 
intervenţie 

- Bilanţ al 
achiziţiilor  

- Respectarea 
participării 
celorlalţi 
-Toleranţă şi 
acceptare a 
persoanei  

Activ. 
Influenţează 
deciziile. 
Participă la 
planul de 
servicii  

Persoana 
Părinţi 
Prieteni 
Psiholog 
Educator 
Asistent social 
Voluntari  

Echipa îşi 
alege coor- 
donatorul, 
indiferent de 
statutul său  
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Ceea ce caracterizează evoluţia echipei este rolul din ce în ce mai  
important pe care îl are individul deficient privind impactul pe care acesta îi 
are asupra propriilor servicii. 

Echipa unidisciplinară 

Acest tip de echipă este o exagerare terminologică, deoarece o  
singură persoană participă cu adevărat la luarea deciziilor, relaţiile persoanei 
cu cerinţe speciale cu specialistul fiind de tip client-terapeut. 

în această echipă, terapeutul efectuează evaluările relevante în  
domeniul medical şi tot el pune în practică intervenţiile necesare, fără ca  
acestea să aibă vreo legătură cu intervenţiile altor specialişti.  

Dosarul persoanei cu cerinţe speciale poate conţine următoarele infor- 
maţii: autorizarea de a efectua operaţii chirurgicale, greutatea şi înălţimea,  
descrierea crizelor, cerinţe pentru consultări medicale, fişa dentară etc. 

Această metodă are ca dezavantaj principal ignorarea coordonării 
serviciilor între practicieni, ceea ce determină deseori lipsa de înţelegere a 
ansamblului cerinţelor persoanei în dificultate şi, în plus, persoana însăşi  
este exclusă de la luarea deciziilor. 

Echipa multidisciplinară 

Această echipă de profesionişti are ca sarcină evaluarea clinică şi 
psihologică a beneficiarului, punând accent pe studii de caz, rapoarte  
periodice, evaluări psihodinamice şi teste de inteligenţă. Practic, în această 
echipă, profesioniştii pun laolaltă experienţele lor individuale, fără a depăşi  
de multe ori informarea mutuală. Beneficiarul, perceput ca un consumator de 
servicii, nu participă la luarea deciziilor. 

Echipa interdisciplinară 

Prin intervenţia acestui tip de echipă, apar modificări esenţiale ale  
relaţiilor dintre participanţi. Aici, toţi membrii, specialişti şi nespecialişti, îşi 
aduc contribuţia la crearea unui ansamblu, în cadrul acestei echipe,  
persoana, părinţii săi şi toţi ceilalţi participă efectiv la planificarea şi  
realizarea serviciilor. 

Echipa transdisciplinară 

Transdisciplinaritatea este definită ca fiind cea care elimină barierele 
ce diferenţiază cunoaşterea în discipline separate. Cea mai mare parte a 
echipelor novatoare adoptă acest mod de a privi munca în echipă, mod ce 
implică participarea tuturor la discuţii şi luarea de decizii în consens. Această 
manieră de abordare urmăreşte diminuarea preponderenţei unei singure  
discipline în detrimentul altor specialităţi şi invită la un echilibru al influenţelor 
participanţilor, inclusiv a ne-speciaiiştilor. Particularitatea acestei echipe este 
transferul rolului unuia către ceilalţi participanţi. Informaţiile unuia influen- 
ţează şi pe ceilalţi, toţi având posibilitatea de a-şi împărtăşi cunoştinţele. 

1.4.2. Principiile de bază ale muncii în echipă interdisciplinară  

Se constată deseori, la lucrul în echipă, că funcţionarea este  
defectuoasă din cauza modului diferit de înţelegere a membrilor echipei şi de  
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lipsa de experienţă în a lucra în acest fel. Echipa care funcţionează cel mai  
bine este cea în care toţi membrii se respectă, acceptă criticile constructive, 
fără a se simţi marginalizaţi. Lucrul în echipă este posibil când fiecare  
membru se consideră egalul celorlalţi şi se implică plenar în desfăşurarea  
muncii. 

Pentru ca o echipă să funcţioneze trebuie să respecte anumite principii; 

1. toţi membrii participă la luarea deciziilor; 

2. deciziile se iau în consens; 

3. elevul este membru al echipei, cu puteri egale; 

4. programul serviciilor individualizate este cunoscut de toţi membrii; 

5. membrii interacţionează între ei; 

6. coordonatorul facilitează comunicarea între membri. 

Principiile de bază ale lucrului în echipă interdisciplinară sunt  
cooperarea, interdisciplinaritatea, egalitatea în drepturi, luarea deciziilor In 
consens şi responsabilitatea dezvoltării individului. 

Cooperarea 

Planul serviciilor idividualizate (PSP) este realizat de o echipă având  
formaţii, competenţe şi experienţe diferite. 

Echipa de intervenţie se focalizează pe ansamblul de forţe şi de  
cerinţe ale elevului, în vederea integrării acţiunilor, evitând acţiunile 
antagoniste. Astfel, fiecare membru a! echipei este interesat în dezvoltarea 
globală a individului: tratament medical, adaptare-readaptare, servicii 
educative, integrare în muncă, loisir. Munca în echipă presupune un efort de  
înţelegere şi colaborare pentru identificarea forţelor şi cerinţelor elevului, 
pentru o mai bună coordonare a eforturilor de intervenţie.  

Interdisciplinaritate 

într-o echipă interdisciplinară există reprezentanţi ai mai multor  
discipline, inclusiv ai comunităţii (părinţi, prieteni, persoane de sprijin etc.). Ei 
trebuie să fie capabili de a contribui la implementarea programului  
individualizat. Fiecare membru continuă să îşi exercite propria meserie, dar 
acceptă şi sugestiile altora. Echipa este cea care decide dacă programele de  
intervenţie sunt elaborate în funcţie de cerinţele elevului. Este posibilă chiar  
cedarea de către coordonator a rolului său unui alt membru care a stabilit 
legături mai strânse cu elevul şi este mai în măsură să-l ajute. Toate hotărârile 
se iau în funcţie de cerinţele individului şi trebuie să-i asigure cele mai bune 
servicii. Lucrul interdisciplinar necesită deci maturitate profesională din  
partea fiecărui membru al echipei, pentru a depăşi cadrul meseriei proprii. 

Egalitatea drepturilor 

După Buie (1998), o echipă interdisciplinară este o echipă formată din 
profesionişti ce lucrează împreună, cu puteri egale, în care fiecare  
completează serviciile celorlalţi. Pentru succesul echipei este deci necesar  
ca fiecare coechipier să aibă o autoritate egală cu a celorlalţi. Fiecare are 
dreptul şi obligaţia de a se exprima liber asupra ansamblului programului,  
deşi se concentrează asupra specialităţii sale. Pentru a funcţiona perfect,  
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inclusiv individul în cauză trebuie să aibă drepturi egale cu oricare dintre  
ceilalţi membri. 

Luarea deciziilor prin consens 

Nimeni nu deţine adevărul absolut, nimeni nu are dreptul de veto. 
Echipa este cea care ia deciziile în consens. Utilizarea acestei metode de  
luare a deciziilor permite implicarea mai bună a membrilor, utilizarea  
capacităţilor fiecăruia şi împărtăşirea opiniilor. Chiar dacă luarea deciziilor  
prin consens ia mai mult timp şi energie, ea permite o coeziune mai bună  
între membrii echipei. Indiferent de câmpul propriu de activitate, fiecare 
membru interacţionează şi lucrează împreună cu ceilalţi. Fiecare se poate  
exprima în legătură cu forţele şi cerinţele elevului. De exemplu, logopedul îşi 
poate exprima opinia asupra condiţiei fizice a acestuia. Echipa va decide  
dacă este reţinută o sugestie sau alta, dacă este luată o anumită decizie, şi  
recomandă serviciile în funcţie de viziunea globală a cerinţelor elevului şi a 
priorităţilor stabilite. 

2. Programul de intervenţie personalizat [3] 

2.1. Definiţie 

Programul de intervenţie personalizat (PIP) este un instrument de 
planificare şi coordonare, ca şi planul de servicii personalizat (PSP).  
Amândouă fac ca individul să aibă o viziune cât mai completă a nevoilor  
sale; asigură continuitatea, complementaritatea şi calitatea serviciilor, ca  
răspuns la diversele sale cerinţe. PIP constituie o parte a PSP; el este un  
instrument de lucru permanent pentru unul sau mai mulţi membri ai echipei 
care îşi coordonează intervenţiile în direcţia realizării scopurilor stabilite în 
PSP pentru persoana respectivă. 

Programul de intervenţie trebuie să specifice: 

1. obiectivele ce trebuie realizate; 

2. mijloacele utilizate pentru a atinge obiectivele; 

3. durata intervenţiilor; 

4. modul de revizuire a planului de intervenţie după 90 de zile. 

Ca urmare, programul de intervenţie personalizat şi planul serviciilor 
personalizat sunt două instrumente diferite, ele având funcţii diferite, în timp 
ce planul serviciilor fixează obiectivele generale şi stabileşte priorităţile  
pentru a răspunde necesităţilor globale ale individului, programul de 
intervenţie precizează modalităţile de intervenţie, prin care se ating 
scopurile vizate. Deoarece planul serviciilor vizează satisfacerea ansamblului 
cerinţelor individului, câmpul său de aplicare este foarte larg. Câmpul de 
aplicare a programului de intervenţie se limitează la un singur scop de  
dezvoltare şi învăţare a acestuia. 

Din acest motiv, planurile serviciilor se desfăşoară un timp mai  
îndelungat, faţă de programele de intervenţie care constituie doar o etapă  
sau o parte a întregului. Pentru a elabora un plan de servicii ce înglobează  
mai multe domenii, trebuie constituită o echipă interdisciplinară, în timp ce 
pentru realizarea unui program de intervenţie este necesară o echipă  
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restrânsă. Ea se compune doar din persoane calificate. De exemplu,  
logopezii vor stabili un program de intervenţie în domeniul lor de activitate. 
Procesul planificării programelor de intervenţie personalizate este ilustrat mai 
jos. 

Planuri de intervenţie in 

funcţie de scopurile vizate 

 

Am făcut diferenţierea între planul serviciilor şi programul de  
intervenţie pentru a pune în evidenţă cele două niveluri distincte de decizie şi 
de planificare ale unui program de sprijin al unei persoane cu dificultăţi de 
învăţare, în realitate, aceste două instrumente sunt complementare şi fac  
parte din acelaşi proces ce constă din planificarea intervenţiilor necesare  
pentru a răspunde cerinţelor individului. Acolo unde se încheie planul ser- 
viciilor, prinde viaţă programul de intervenţie. Procesul de planificare este 
incomplet dacă unul sau altul dintre aceste două elemente nu se realizează.  

Chiar dacă se vorbeşte de programe de intervenţie aflate în  
coordonarea unor organizaţii, în cazul centrelor mari ce furnizează o gamă 
largă de servicii, trebuie să folosim termenul de plan de servicii, nu cel de 
program de intervenţie. Termenul de program sau plan de intervenţie vi - 
zează un anumit obiectiv de învăţare, într-un anumit domeniu. De exemplu, 
responsabilii programelor de loisir, ai programelor ocupaţionale şi ai progra- 
mului rezidenţial al unei instituţii trebuie să asigure programe de intervenţie 
pentru fiecare persoană aflată în responsabilitatea lor, ţinând cont de  
scopurile de dezvoltare şi învăţare propuse în planul serviciilor, pentru 
fiecare dintre acestea. 

Deoarece planul serviciilor serveşte ca direcţie pentru fiecare program 
de intervenţie, fiecare membru al echipei trebuie să se implice într -un 
program de intervenţie. Contribuţia sa este determinată de competenţele  
sale, de participarea la programele în curs, de orientarea sa profesională, 
particularităţile specifice (resurse umane, materiale etc.)- Programul de 
intervenţie ce rezultă va depinde de cerinţele reale ale individului, de  
resursele locale şi serviciile comunitare disponibile. 

2.2. Elementele programului de intervenţie personalizat 

Programul de intervenţie personalizat se compune din mai multe elemente: 

-   obiectivele învăţării; 
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- strategiile  de  intervenţie  şi  de  învăţare  pentru  fiecare  dintre 
obiectivele vizate; 

- un mecanism continuu de evaluare a deprinderilor achiziţionate şi 
a intervenţiilor; 

- un mecanism continuu de revizuire a programului de intervenţie şi 
de luare a deciziilor ce privesc continuarea programului. 

Exerciţiul 1 Următoarele operaţii aparţin PSP sau PIP? 

1. Precizaţi modalităţile de intervenţie 

2. Formulaţi scopurile generale 

3. Răspundeţi cerinţelor globale 

4. Precizaţi responsabilul 

5. Formulaţi obiectivele specifice 

6. Stabiliţi priorităţile 

7. Stabiliţi domeniile de intervenţie 

8. Elaboraţi un program de intervenţie 

2.2.1. Obiectivele învăţării  

Prima etapă a unui program de intervenţie personalizat constă în 
elaborarea obiectivelor învăţării, care sunt mai specifice şi mai precise decât  
scopurile. Pentru a face asta, trebuie alese acţiunile cele mai reprezentative 
pentru atingerea scopului respectiv, ţinând cont de condiţiile specifice.  

Fiecare acţiune face obiectul enunţului unui obiectiv. Un enunţ al 
obiectivului învăţării conţine descrierea comportamentului reprezentativ al 
achiziţiei vizate, descrierea condiţiilor de realizare a comportamentului,  
pragul minim de reuşită pe scara achiziţiilor. 

2.2.2. Strategiile de intervenţie si învăţare  

Pentru fiecare dintre obiectivele alese, trebuie elaborată strategia de  
intervenţie şi de învăţare. Strategia de intervenţie este un ansamblu de  
acţiuni organizate pentru a favoriza atingerea unui obiectiv. Strategia de 
învăţare este un mod de a selecţiona informaţii, de a le organiza, de a le  
memora şi un mod de utilizare pentru a răspunde eficient diverselor situaţii. 
înainte de a alege aceste strategii, trebuie identificate obstacolele ce pot 
împiedica atingerea obiectivului şi trebuie prevăzute soluţii de contracarare a 
acestora. 

Odată stabilite aceste obstacole, se va decide cine va e fectua 
intervenţiile, când şi cum vor fi aplicate. 

2.2.3. Evaluarea învăţării si a intervenţiilor 

Pentru fiecare dintre obiectivele de învăţare vizate, trebuie prevăzut  
un mecanism permanent de măsurare în orice moment al progresului făcut  
de elev, care va indica dacă obiectivul a fost atins sau nu. în acest scop,  
trebuie creat un registru al rezultatelor învăţării ce permite culegerea datelor 
evaluării. Cu ajutorul acestui mecanism de evaluare, în funcţie de progresele  
făcute, se vor putea modifica intervenţiile în direcţia necesară. 
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2.2.4. Revizuirea programului de intervenţie personalizat şi luarea deciziilor  

Pentru a fi capabili de a folosi repede şi eficient informaţiile furnizate 
de sistemul de măsurare şi evaluare, trebuie să existe şi un mecanism 
continuu de revizuire a programului de intervenţie şi de luare a deciziilor în 
funcţie de modificarea planului. 

Dacă, de exemplu, este atins un obiectiv, va trebui să se treacă la  
următorul. Dacă el nu este încă atins, se poate decide, pur şi simplu, 
continuarea programului pe o anumită perioadă. Dacă devine evident că 
persoana nu a făcut nici un progres, vor trebui revizuite strategiile de  
intervenţie, în general, se va începe cu modificarea elementelor din  
programul de intervenţie cele mai uşor de efectuat şi mai sigure ca impact 
asupra învăţării. De exemplu, se poate decide acordarea unui sprijin  
suplimentar sau alegerea unei alte metode de la care se aşteaptă o reacţie  
mai bună din partea elevului. Dacă nici această modificare nu este 
suficientă, se poate schimba tehnica de prezentare a sarcinii. Modificările vor 
continua până la atingerea obiectivului vizat. 

Ideal ar fi ca deciziile să se ia continuu. Se recomandă evaluarea la 
minimum 15 zile şi revizuirea imediată a strategiilor de intervenţie şi de 
învăţare, dacă este cazul. O evaluare mai lungă va diminua eficienţa  
programului de intervenţie. 

Exerciţiul 2. Elementele unui PIP 

împerecheaţi operaţiile din stânga cu unul sau două dintre elemente 
din dreapta. 

1. Modificaţi stimulentele; 

2. Identificarea obstacolelor posibile       A. Obiective 

3. Alegerea comportamentelor-ţintă        B. Strategii de intervenţie 
reprezentative ale scopului vizat şi învăţare 

4. Determinaţi dacă un obiectiv este        C. Evaluarea obiectivelor 
atins 

5. Modificaţi obiectivul D. Luarea de decizii 

6. Revizuiţi programul de intervenţie 

7. Precizaţi pragul de reuşită 

8. Decideţi cine va efectua intervenţiile 

(Răspuns:1 D, 2B, 3A, 4C, 5D, 6D, 7A, 8B) 

2.3. Obiectivele învăţării 

Ca urmare a introducerii programului de intervenţie personalizat, vom 
putea defini obiectivele învăţării ca primă etapă a elaborării acestui program.  

După cum am văzut, scopurile sunt enunţuri generale ce indică  
orientarea planului serviciilor. Scopurile au o utilitate scăzută, deoarece nu 
indică foarte clar ce va trebui să poată face persoana în dificultate la sfârşitul  
intervenţiei. Pentru a obţine această informaţie, va trebui făcut un nou  
demers: transformarea scopurilor descrise în planul serviciilor personalizate 
în obiective de învăţare concretă. 
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Ilustrarea diferenţelor dintre nivelul general al scopului şi un  
obiectiv de învăţare  

Scop   Obiectiv de învăţare  

Indică intenţia şi orientarea 
generală. 
Ex.: Andrei va folosi cifrele.  

Precizarea comportamentului 
aşteptat la terminarea intervenţiei 
Ex.: într-o săptămână, Andrei va 
scrie, la comandă verbală, cifrele 
de la 0 la 9, fără greşeală.  

Tabelul ilustrează diferitele niveluri de generalizare ce caracterizează 
scopul, în raport cu obiectivele învăţării. Se poate constata că obiectivele 
învăţării din PIP specifică modificările sau achiziţiile ce trebuie atinse de  
individ la sfârşitul programului de intervenţie, în funcţie de scopul propus.  
Pentru a preciza scopul în cadrul programului de intervenţie personalizat, 
trebuie efectuate mai multe operaţii. Pe scurt, trebuie: 

- alese comportamentele-ţintă cele mai reprezentative ale scopului  
vizat,   luând   în   considerare   factorii   ce   pot   afecta   reuşita  
programului de intervenţie; 

- formulate obiectivele învăţării ce decurg din comportamentele-ţintă 
alese, precizând atât condiţiile de realizare ale acţiunilor, cât şi  
pragul reuşitei pe scara achiziţiilor; 

- formulate, dacă este cazul, sub-obiective ce decurg din obiectivele 
specificate în etapele învăţării, adaptate la capacităţile individului. 

Figura de mai jos ilustrează relaţiile dintre cerinţele învăţării şi  
dezvoltarea individului, scopurile specificate în planul serviciilor şi  
identificarea obiectivelor-ţintă ce fac parte dintr-un program de intervenţie 
personalizat. 

Relaţiile de la general la particular între cerinţe şi scopuri, determinate  

într-un plan de servicii personalizat şi comportamentele-ţintă, chiar 

dacă obiectivele şi subobiectivele fac parte dintr-un PIP 
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2.3.1. Alegerea comportamentelor-ţintă 

Prima etapă în transformarea unui scop în obiectiv de învăţare constă 
în determinarea comportamenteior-ţintă ce fac obiectul învăţării acelui 
individ. Acelaşi scop poate implica mai multe comportamente. Pe care îl vom 
alege? lată câteva principii ce vă vor ajuta să faceţi o selectare bună:  
alegerea comportamentelor-ţintă, definirea condiţiilor de manifestare a com- 
portamentelor-ţintă, determinarea pragurilor minime şi stabilirea perioadei de 
achiziţie a comportamentului-ţintă. 

a) Comportamente reprezentative ale scopului vizat 

Comportamentele reprezentative pentru realizarea scopului vizat 
trebuie să ţină cont de normele sociale, ele trebuind să reprezinte ansamblul 
activităţilor obişnuite în societate, în raport cu domeniul respectiv. De 
exemplu, dacă elevul trebuie învăţat să se îmbrace, va trebui să stabilim cum 
o va face, în funcţie de comunitatea în care trăieşte. 

b) Comportamente funcţionale şi utile 

Dintre comportamentele reprezentative ale scopului vizat, trebuie 
alese cu prioritate cele funcţionale (cu funcţie practică) şi direct folositoare 
persoanei în cauză. Pentru a aprecia utilitatea unui comportament, putem 
folosi criterii ca: frecvenţa de utilizare, importanţa ei pentru câştigarea  
autonomiei şi a valorizării sociale. 

c) Comportamente importante pentru individ şi celor apropiaţi lui 

Nu este suficient ca aceste comportamente să fie reprezentative  
pentru comunitate sau funcţionale şi utile pentru persoana însăşi. Trebuie 
avute în vedere şi preferinţele sale, pentru care are o motivaţie mai mare. Pe 
de altă parte, trebuie luate în considerare şi persoanele din jurul său,  
deoarece în felul acesta se va asigura colaborarea lor mai activă şi vor  
contribui la menţinerea şi generalizarea celor achiziţionate. 

d) Acţiuni realizabile 

La stabilirea comportamentelor-ţintă trebuie luată în calcul şi 
capacitatea de învăţare a persoanei. Elevul va trebui să achiziţioneze într-un 
timp suficient de scurt, pentru a cunoaşte repede succesul. Aceasta îi va 
susţine motivaţia necesară pentru achiziţionarea autonomiei. Dacă va trebui 
achiziţionat un comportament dificil, este necesar să se găsească o metodă 
mai simplă de realizare a acesteia, în cazuri limită, când sarcinile sunt prea 
dificile şi nu se pot simplifica, ele trebuie excluse din program, pentru a evita 
insuccesul. 

e) Acţiuni realiste 

Trebuie să fim mereu realişti şi să ţinem seama de condiţiile de  
aplicare reală a programelor: limite bugetare, deficienţele efective ale  
elevului, probleme de sănătate, lipsa spaţiului, probleme de transport etc. 
Pentru depăşiea acestora, vor trebui căutate metode alternative sau se va  
renunţa de la bun început. De exemplu, pentru o persoană cu deficienţă  
auditivă imposibil de corectat, nu vom include sarcini pentru care auzul bun 
este indispensabil. 

f) Comportamente inadecvate 

într-un program de intervenţie personalizat, trebuie avute în vedere şi 
comportamentele inadecvate care îl împiedică să se integreze în societate.  
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Este preferabil însă ca programul să nu conţină modalităţi de  
eliminare directă a lor, ci metode de achiziţionare a comportamentelor  
pozitive, pentru a nu determina reacţii de respingere din partea elevului.  

Studierea atentă a forţelor şi cerinţelor individului poate ajuta la alegerea 
comportamentelor cu efect benefic în diminuarea comportamentelor  
indezirabile. Deseori, comportamentul acesta este o reflectare a unei cerinţe 
nesatisfăcute. Va trebui depistată această cerinţă şi ajutat să o satisfacă.  
Studiul forţelor individului poate fi de ajutor pentru descoperirea comporta- 
mentului respectiv. Să presupunem că o persoană vorbeşte foarte urât, ceea 
ce determină excluderea sa din grupurile colegilor. El este nefericit pentru că 
este exclus şi nu îşi poate valoriza aptitudinile sociale. Studiindu-i forţele, 
constatăm că are calităţi artistice. Ca atare, îl vom încuraja să picteze, în 
programul său incluzând activităţi de acest tip. Lucrările sale fiind apreciate, 
el nu se va simţi izolat şi va putea stabili relaţii sociale mai bune. 

Tabelul următor rezumă principiile ce trebuie respectate în timpul 
selectării comportamentelor-ţintă pentru achiziţia vizată. 
 

Alegerea comportamentelor-ţintă pentru 
atingerea unui scop  

Alegerea 
comportamentelor- 
ţintă  

Determinarea comportamentelor 
reprezentative ale scopului vizat, care 
reprezintă ansamblul activităţilor obişnuite în 
societate.  

Determinarea comportamentelor funcţionale 
ce sunt foarte utile pentru individ, cele de 
care are nevoie imediată, cele frecvent 
utilizate şi cele care permit o micşorare 
importantă a cerinţelor sale în viaţa curentă.  

Alegeţi comportamentele care sunt 
importante pentru individ şi cei apropiaţi lui.  

Alegeţi comportamentele accesibile, în 
funcţie de capacitatea de învăţare a 
individului.  

Fiţi realist şi ţineţi seama de condiţiile 
concrete.  

în cazul comportamentelor inadecvate, 
căutaţi comportamentele pozitive ce pot 
determina diminuarea acestora. Pentru a 
face alegerea corectă, studiaţi atent cerinţele 
şi forţele individului.  

Exerciţiul 3: Stabiliţi comportamentul-ţintă corespunzător 

Nicolae are dificultăţi de percepţie temporală şi de învăţare. El învaţă 
bine la nivel concret şi funcţional, dar are probleme grave cu învăţarea  
conceptelor abstracte. Din acest motiv, părinţilor le-ar plăcea să 
achiziţioneze cunoştinţe de viaţă cotidiană. Plecând de la aceste principii,  
alegeţi comportamentele-ţintă pe care le-aţi introduce în programul de 
intervenţie personalizat. 
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1. Identifică perioadele zilei. 

2. Asociază perioadele zilei cu diverse activităţi. 

3. Numeşte zilele săptămânii. 

4. Asociază zilele săptămânii cu diverse activităţi. 

5. Ştie în ce an se află. 

6. Citeşte data într-un calendar. 

7. Citeşte ora pe un ceas digital. 

8. Citeşte ora pe un ceas analogic. 

9. Pune ora exactă pe un ceas. 

10. Potriveşte ora de deşteptare pe un ceas. 

11 .îşi planifică un orar săptămânal. 

(Răspuns: 1, 2, 3, 4 sunt adecvate, 5 util, dar nu atât de mult în ochii 
părinţilor, 6 dificil de atins, 7, 8, 9 adecvate, 10 puţin folositoare pentru un 
copil, 11 nereprezentativ pentru scopul vizat) 

2.3.4 Formularea obiectivelor 

După ce aţi determinat comportamentele-ţintă, ele trebuie exprimate 
sub formă de obiective. 

2.3.5. Comportamentele-ţintă 

Atunci când se formulează obiectivele, trebuie enunţate compor- 
tamentele-ţintă, comportamentele ce vor fi caracteristice individului la 
terminarea intervenţiei, de exemplu: îşi leagă şireturile, îşi scrie numele etc. 
Formularea trebuie focalizată asupra rezultatului aşteptat. Chiar dacă acest 
lucru este evident, el nu este respectat întotdeauna. De exemplu, trebuie 
evitată folosirea în enunţuri a cuvântului "învaţă", deoarece acesta se referă 
la proces şi nu la rezultatul aşteptat. La fel, nu se includ expresii ca:  
Motivarea persoanei pentru..,, deoarece ea se referă la acţiunea 
profesorului, nu a elevului. 

Enunţarea unui obiectiv trebuie să determine acţiuni observabile şi 
măsurabile. Cea mai corectă este folosirea verbelor ce indică o acţiune, Un 
comportament observabil este acela pe care îl putem percepe prin simţuri. 
Majoritatea comportamentelor implică o mişcare ce poate fi văzută: merge, 
bea etc. Altele implică sunete ce pot fi auzite: vorbeşte, cântă etc. Exemple 
de comportamente măsurabile: poate ridica mâna de 10 ori, face exerciţii de 
tipul... timp de 10 minute; execută 100 de... într-o oră. Dacă un 
comportament este observabil şi măsurabil, este sigur că va putea fi înţeles 
de toţi membrii echipei, fără ca percepţiile subiective ale acestora să  
deformeze rezultatul. De exemplu, mai mulţi observatori nu pot interpreta în 
moduri diferite exprimări ca: "Salută o persoană cunoscută" sau "îşi încheie 
singur haina", în timp ce din exprimări ca: "Este sociabir sau "Este autonorrf 
fiecare poate înţelege altceva. 

- 1 2 8 "  



Exerciţiul 4:   Identificarea comportamentelor orientate spre  un  rezultat 
observabil şi măsurabil. 

Bifaţi în coloanele din dreapta, pentru fiecare din cele 10 enunţuri:  
dacă sunt orientate spre un rezultat şi/sau dacă descriu un comportament 
observabil şi măsurabil. 

 Orintarea spre 
un rezultat  

Observabil şi 
măsurabil  

1. înţelege repede.  X   

2.  Spală chiuveta o  dată  pe 
săptămână.  

X  X  

3. Merge zilnic o jumătate de 
oră.  

X  X  

4.     Motivaţi     persoana     să 
colaboreze cu colegii.  

acţiune   

5. Comunică cu terapeutul său.  X   

6. învăţaţi elevul să ia autobuzul 
la plecarea acasă.  

acţiune  X  

7.  învaţă  înmulţirea  cu   două 
cifre.  

proces  x  

8.    Se    adaptează    mediului 
social.  

X   

9. îşi controlează greutatea.  X   

10. Ridică o greutate de 10 kg.  X  x  

2.3.6. Condiţiile de manifestare a comportamentului 

Un alt demers important în formularea unui obiectiv constă în speci- 
ficarea condiţiilor în care trebuie să se manifeste comportamentul respectiv. 
Se vor furniza indicaţii privind: timpul, iocul, materialul, ajutorul acordat etc., 
în funcţie de situaţia concretă. 

Exemple: 

- înainte de culcare, Robert îşi ia medicamentele; 

- înainte de a se aşează la masă, Monica se spală pe mâini; 

- Nicu se întoarce singur de la şcoală; 

- Măria merge pe o scândură îngustă; 

Se mai pot face precizări de genul: 
 

- ... ţinut de mână; 

- ... după ce i se face o demonstraţie; 

- ... la solicitarea verbală. 

2.3.7. Pragul reuşitei 

Un alt element important ce trebuie inclus într-un enunţ de obiectiv 
este pragul ce trebuie atins. Acesta este un indice cantitativ ce stabileşte 
minimumul ce trebuie realizat pentru ca obiectivul să fie declarat atins. Din 
acelaşi motiv, atingerea pragului stabileşte şi momentul în care intervenţia 
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poate înceta. Există mai multe modalităţi de formulare a nivelului minim ce 
trebuie atins de elev: 

Procentaj: împerechează corect piese, cu o marjă de eroare de 5%. 

Proporţie: Ajunge la timp la şcoală în 4 din 5 zile. 

Frecvenţă: Asamblează 10 bucăţi pe oră. 

Durată: Se deplasează în scaunul cu rotile timp de 10 minute. 

Combinaţii: Rezolvă corect 90% din înmulţiri în 3 şedinţe consecutive. 

2.3.8. Perioada de achiziţie a unui comportament-ţintă 

Un ultim demers important în formularea unui obiectiv constă în 
determinarea secvenţei de timp în care trebuie realizat acesta. El ne oferă 
informaţii obiective asupra perioadei de desfăşurare a intervenţiei, perioadă  
în care elevul trebuie să achiziţioneze comportamentul vizat. (Ex.: într-o tună, 
Vasile va învăţa tabla înmulţirii cu 5). 

2.4. Strategiile de intervenţie şi de învăţare 

2.4.1. Demersul de elaborare a strategiilor 

După cum am văzut, definirea obiectivelor de învăţare constituie  
prima etapă în elaborarea unui program de intervenţie personalizat, deter- 
minând modificările vizate la elev. în a doua etapă, se determină mijloacele 
utilizate pentru a ajuta elevul să realizeze obiectivele vizate. Trebuie deci  
stabilite strategiile de intervenţie şi de învăţare corespunzătoare.  

Tabelul de mai jos ilustrează primele două elemente ale unui program 
de intervenţie personalizat: definirea obiectivelor învăţării şi alegerea unei 
strategii corespunzătoare scopului dezvoltării şi învăţării, descrise în planul  
de servicii. 

Descrierea strategiilor cuprinde ce trebuie să facă specialistul şi  
sarcina pe care trebuie să o execute elevul pentru a atinge obiectivul vizat. 

Strategiile stabilesc: 

CINE execută 

CÂND execută 

CUM execută 

Elementele unui program de intervenţie personalizat definit în funcţie 
de un scop de învăţare şi dezvoltare  

Planul serviciilor Planul intervenţiilor personalizat 

  

SCOP OBIECTIV DE 
ÎNVĂŢARE 

STRATEGIE 

  

Stabileşte intenţia 
şi orientarea 
generală a unui 
PSP 

Precizează 
comportamentul 
aşteptat din partea 
elevului la sfârşitul 
perioadei de 
intervenţie 

Stabileşte acţiunile şi 
mijloacele folosite pentru a 
atinge obiectivul, cine 
răspunde de aceasta şi 
modalităţile de realizare 
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Exemplu: 

Va arăta mai multă 
consideraţie faţă 
de ceilalţi 

în două săptămâni, 
Virgil va permite 
colegului de cameră 
să-şi aleagă programul 
TV marţea şi joia 

Profesorul îl informează pe 
Virgil că în fiecare miercuri 
şi vineri va verifica dacă a 
permis colegului de cameră 
să-şi aleagă programul TV 
cu o seară înainte. Dacă a 
făcut-o, i se va permite 
vinerea să se uite la TV o 
oră mai mult. Dacă nu, nu i 
se va permite să urmă- 
rească TV-ul o seară. 

  

Exemplu: 

Va deveni mai 
autonom 

In două luni, Victor va 
lua singur autobuzul 
pentru a se întoarce 
acasă 

Asistenta îl va însoţi pe 
Victor în autobuz în câteva 
etape, în prima zi îl va însoţi 
până acasă. A doua zi îl va 
lăsa singur de la ultima 
staţie etc., până când va 
face singur întregul parcurs. 

2.4.2. Obstacole si soluţii 

înainte de a lua decizii în ce priveşte stabilirea persoanei responsabile 
cu acţiunea, momentul şi modalitatea  de atingere a obiectivului, este 
necesar să prevedem atât obstacolele ce ar putea împiedica atingerea  
obiectivului vizat, cât şi soluţiile de îndepărtare a acestora.  

O sursă bună de informaţii pentru identificarea obstacolelor şi a  
soluţiilor de contracarare a lor este lista forţelor şi slăbiciunilor persoanei 
pentru care se elaborează programul de intervenţie personalizat.  

2.4.3. Elementele strategiei 

a) Cine efectuează acţiunea  

Dacă cea care supervizează elaborarea programului de intervenţie  
personalizat este o echipă interdisciplinară, acţiunea este efectuată de una  
sau mai multe persoane competente în asumarea responsabilităţilor definite  
de obiectivul vizat. Lor li se cere să facă şi planificarea şi realizarea stra - 
tegiilor corespunzătoare. Ei trebuie să stabilească contacte cât mai frecvente 
cu individul şi trebuie să aibă aptitudinile necesare pentru a efectua acţiunea,  
în mod obişnuit, ele fac deja parte din echipa interdisciplinară şi au lucrat  
deja cu persoana în cauză. De la caz la caz, executantul poate fi educator, 
profesor, cadru medical etc. 

b) Când are loc acţiunea 

Deşi echipa lasă la latitudinea executantului stabilirea momentelor şi 
etapelor de intervenţie, echipa interdisciplinară stabileşte toate elementele  
strategiei (cine, când, cum), pentru ca intervenţiile să nu se suprapună în  
cadrul programului de intervenţie personalizat. 

c) Cum are loc acţiunea 

Elementele strategiilor de intervenţie şi învăţare ce determină modalităţile 
de efectuare a acţiunilor reprezintă partea cea mai laborioasă a programului. 

131 - 



PLANIFICAREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE 

Aceasta deoarece trebuie ales dintr-un număr mare de posibilităţi de 
intervenţie educative şi de reeducare a persoanelor aflate în dificultate. Pe 
de altă parte, aceeaşi metodă nu este la fel de eficientă pentru toţi indivizii. 

2.4.4. Sarcinile de învăţare 

a) Definirea unei sarcini de învăţare 

Pentru a defini o sarcină de învăţare, trebuie aleasă cea mai bună 
modalitate, adaptată la persoana ce o execută. Din acest motiv, primul lucru 
care trebuie stabilit este dacă sarcina se va învăţa global sau secvenţial. 

b) Modalităţi de executare a unei sarcini 

Aceeaşi sarcină se poate efectua în mai multe feluri. De exemplu, 
pentru a îmbrăca o haină, majoritatea oamenilor îşi introduc un braţ într-o 
mânecă, balansează haina în spate şi îşi introduc al doilea braţ în cealaltă 
mânecă. Pentru cei cu dificultăţi de motricitate fină, poate fi dificil de găsit 
deschiderea mânecii. Pentru ca acea persoană să-şi îmbrace haina, va 
trebui găsită o modalitate adecvată. 

Subliniem încă o dată că aceeaşi sarcină poate fi efectuată în mai 
multe feluri, executantul acţiunii fiind cel care va decide modalităţile concrete 
de atingere a scopului, în funcţie de dificultăţile reale ale persoanei pentru 
care se stabileşte programul de intervenţie personalizat. 

Sarcina secvenţială 

Sarcina secvenţială implică o serie de operaţii ce trebuie executate 
într-o ordine dată, pentru a obţine rezultatul dorit. De exemplu, pentru a 
descuia o uşă, trebuie găsită cheia potrivită din portchei, introdusă corect în 
broască, răsucită în sensul bun, apăsat pe clanţă etc. 

în realizarea unei astfel de sarcini, comportamentele sunt diferite de la 
o etapă la alta şi constituie subsarcini ale unui comportament complex. De 
exemplu, cititul presupune recunoaşterea simbolurilor, realizarea corespondenţei 
dintre simbol şi sunet şi decodificarea corectă, în anumite cazuri, şi cititul se 
învaţă în etape. 

In exemplul anterior (îmbrăcarea unei haine), pentru persoana cu 
dificultăţi de motricitate fină, se poate proceda astfel: 

1. Aşază haina pe o masă, cu deschiderea în sus. 

2. Plasează haina astfel încât gulerul să se afle spre persoană. 

3. Desface haina, astfel încât să se vadă deschiderile pentru mâneci. 

4. Se apleacă poziţionând braţele înainte. 

5. îşi introduce amândouă braţele în deschiderea mânecilor. 

6. îşi introduce amândouă braţele în mâneci. 

7. îşi ridică braţele deasupra capului. 

8. Coboară braţele, lăsând să cadă haina pe umeri. 

Etapele se numerotează şi trebuie să fie suficient de detaliate pentru a 
descrie fiecare mişcare. Evident, numărul etapelor depinde de complexitatea 
sarcinilor şi de uşurinţa cu care individul le poate executa. 
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Exemplu: Elevul este capabil să aşeze haina pe masă în poziţia corectă şi 
înţelege explicaţiile date. Dar are dificultăţi de introducere a mâinilor în 
mâneci (etapele 5 şi 6). Etapele se vor defalca astfel: 

- Ţine deschiderea mânecii stângi cu mâna dreaptă; 

- Introduce mâna stângă în deschiderea mânecii până la capăt; 

- întinde mâna dreaptă pe masă; 

- Cu ajutorul mesei îşi conduce mâna dreaptă în deschiderea  
mânecii şi o introduce până la capăt. 

Cea mai bună metodă de descompunere a unei acţiuni în etape este  
de a efectua dvs. înşivă sarcina (sau de a urmări alte persoane în timp ce o 
fac) şi de a nota fiecare mişcare. 

Sarcina globală 

Sarcina globală implică un ansamblu de operaţii, fără o ordine 
predeterminată, ce sunt necesare obţinerii unui anumit rezultat. De exemplu, 
discernerea unor forme pătrate între diferite forme geometrice implică 
identificarea figurilor cu patru laturi, la care toate unghiurile sunt drepte. Deşi 
se folosesc ambele criterii, ordinea în care se achiziţionează nu are  
importanţă. 

învăţarea unei sarcini globale implică executarea tuturor operaţiilor 
deodată. Procesul poate implica şi achiziţia deprinderii din ce în ce mai 
precis, din ce în ce mai repede etc, Gândiţi-vă, de exemplu, la decuparea 
unui contur din hârtie cu ajutorul unor foarfeci, la mişcarea de a bate o minge 
de pământ etc. 

Sarcina globală se utilizează deseori atunci când elevul a achiziţionat 
deja elementele necesare realizării ei, sau atunci când obiectivul îl reprezintă 
creşterea performanţei (viteză, procentaj). 

învăţarea unei sarcini secvenţiale 

O sarcină secvenţială poate fi învăţată în trei moduri. 

Primul constă în învăţarea fiecărei etape, în ordinea executării  
obişnuite a sarcinii definite. Se va executa prima etapă a sarcinii până când 
persoana o stăpâneşte bine, se va trece la a doua şi la a treia etapă, până  
când toate vor fi îndeplinite corect. 

Al doilea mod constă într-un procedeu recursiv. Se va învăţa ultima 
etapă a sarcinii, apoi penultima şi aşa mai departe, în ordinea inversă, până 
când se achiziţionează toate etapele. Această tehnică se poate folosi, de  
exemplu, dacă dorim să învăţăm o persoană să vină la şcoală cu autobuzul. 
Dacă prima metodă înseamnă trecerea de la simplu la complex, metoda 
recursivă echivalează cu trecerea de la general la particular. Ea este utilă la 
învăţarea sarcinilor complexe, pentru care este bine ca elevul să cunoască 
scopul final. Având cunoscut comportamentul final, îi va fi apoi mai uşor să 
înveţe subcomponentele. Se va proceda astfel la învăţarea rezolvării  
problemelor din ce în ce mai uşoare, ?n situaţii din ce în ce mai grele. 

A treia modalitate este bine de folosit pentru sarcini de discriminare şi 
de clasificare complexă şi constă în: a) învăţarea pe eşantioane şi b)  
generalizarea. 
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Pentru învăţarea pe eşantion, mai întâi se execută etapa de împe - 
rechere (obiecte pereche) şi apoi cea de diferenţiere (obiecte nepereche).  
De exemplu, se prezintă elevului un obiect şi i se cere identificarea unuia 
asemănător dintr-un grup de obiecte diferite. Proba se poate complica din ce 
în ce mai mult, oferindu-i itemuri din ce în ce mai asemănătoare (cum ar fi "b" 
şi "d"). Metoda este fundamentală în învăţarea claselor de obiecte şi a  
conceptelor, cum ar fi învăţarea clasei "fructe" şi subclasele sale "mere" şi 
"pere". 

Pentru a diferenţia sau discrimina, se poate cere elevului să aleagă  
dintr-un grup de obiecte pe cel care nu face parte dintre ele. Această tehnică 
poate fi utilă pentru a învăţa trierea (ex.: alegerea şi îndepărtarea fructelor 
stricate). 

Dacă elevul a reuşit să îndeplinească sarcina cu eşantionul, ea se va  
complica progresiv, adăugând itemuri din ce în ce mai diverse. Se va urmări 
adaptarea obiectelor, astfel încât să îi folosească în viaţa de zi cu zi.  

învăţarea unei sarcini globale  

învăţarea globală necesită realizarea unei sarcini ca întreg. De 
exemplu, dacă trebuie să învăţăm elevul să-şi facă baie, i se va cere să o 
facă după puterile sale, intervenind cu informaţii în fiecare etapă.  

în alte situaţii, i se va demonstra cum se execută sarcina sau se va utiliza 
un model pe care trebuie să-l imite, primind ajutor verbal şi sprijin moral. 

De multe ori, pentru achiziţionarea unei sarcini, profesorul va trebui să 
combine aceste tehnici. 

c) Sprijinul oferit de profesor 

Odată stabilită tehnica ce trebuie folosită pentru o anumită persoană,  
vor apărea întrebări asupra modului de desfăşurare efectivă a şedinţelor. 

Gradarea nivelului de sprijin din partea profesorului în învăţarea unei 

sarcini 

Alegeţi sprijinul minimal 
corespunzător; retrageţi 
gradat sprijinul 

 

Pentru a ajuta persoana cu cerinţe speciale, există mai multe niveluri de 
sprijin. Nivelul superior, cel ce necesită cel mai mult timp şi efort din partea 
profesorului şi care oferă cea mai mare cantitate de informaţie, este  
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sprijinul fizic (ghidarea fizică a membrelor sau a altor părţi ale elevului, 
pentru a achiziţiona diverse etape ale sarcinii). Demonstrarea sarcinii oferă 
mai puţin ajutor şi informaţii decât sprijinul fizic, iar indicaţiile verbale şi mai 
puţine. La nivelul cel mai de jos este observarea în tăcere, care nu este 
eficientă decât la persoanele care ştiu că sunt urmărite şi că vor primi ajutor  
la nevoie. Pentru acest nivel, va trebui mai întâi să daţi o scurtă indicaţie  
(Vreau să văd cum îţi îmbraci haina). Veţi privi în tăcere, până când 
persoana a terminat cu bine încercarea sau până în momentul în care ea are 
nevoie de ajutor. 

lată câteva principii de comunicare cu elevul: 

1. Principiul sprijinului minimal 
începeţi cu nivelul de sprijin cel mai scăzut, în funcţie de capacitatea 

de învăţare a elevului şi de sarcina respectivă. Dacă aţi apreciat greşit şi  
acesta nu poate învăţa astfel, treceţi la un nivel superior. Dacă sarcina este  
simplă şi consideraţi că elevul o poate efectua uşor, nu vor fi necesare  
tehnicile de demonstrare şi sprijin fizic. 

2. Principiul retragerii gradate a sprijinului 

Acest principiu constă în a oferi din ce în ce mai puţin sprijin elevului, 
pe măsură ce acesta face progrese. Dacă el efectuează la început o sarcină  
cu ajutorul unei directive verbale, la următoarea încercare nu îi veţi da decât 
o scurtă indicaţie. Apoi, se va putea oferi doar sprijinul observării în tăcere. 
Este posibil ca elevul să realizeze sarcina fără un alt ajutor, devenind astfel  
mai autonom. 

3. Principiul confirmării 

După ce aţi stabilit metoda de executare a sarcinii, veţi decide cum îi 
veţi comunica elevului că a efectuat-o corect. Cea mai bună metodă este 
cea de confirmare a realizărilor corecte. Oferindu-i confirmarea pe parcursul 
exerciţiului, nu numai că elevul va şti că a efectuat corect (sau va primi  
ajutorul necesar), dar îi veţi sublinia şi etapele importante pe care trebuie să 
le stăpânească. Există şi alte metode de confirmare, cum ar fi încurajarea,  
felicitările, un surâs aprobator şi, în anumite cazuri, stimulente materiale:  
dulciuri, jetoane, jucării etc. 

în tabelul de mai jos se prezintă o ierarhie a formelor de confirmare a 
realizării sarcinilor. 

•   1. Confirmări materiale: jucării, dulciuri şi felicitări 

2. Confirmări simbolice: jetoane şi felicitări 

3. Activităţi de loisir şi felicitări 

4. O sarcină plăcută elevului şi felicitări 

5. Activităţi preferate de învăţare 

6. Aprobare, felicitări, surâs 

7. Comunicarea rezultatului obţinut 

 8. Satisfacţie personală, mândria că a reuşit (motivare intrinsecă)  

începeţi de la nivelul cel mai de jos posibil şi căutaţi să ajungeţi cât 
mai repede la nivelul 8. 
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Pentru a fi eficientă, confirmarea executării sarcinilor trebuie: 

- să se facă imediat după realizarea sarcinii; confirmarea are efectul 
cel mai bun, cu cât este făcută mai repede; 

- să fie naturală; în mediul social obişnuit nu va primi felicitări şi alte 
bonificaţii pentru un lucru bine făcut. De aceea, va trebui învăţat cu 
încurajări naturale: bătăi amicale pe umăr; 

- să fie importantă pentru individ; dacă nu ştiţi ce ti place, întrebaţi-l. 
Nu faceţi presupuneri şi nu îl recompensaţi cu ce v-ar plăcea dvs. 

- să fie corespunzătoare efortului depus. Dacă elevul va constata că 
primeşte felicitări pentru eforturi mici, îşi va da seama că profesorul 
nu este foarte exigent. Dacă îi solicitaţi un randament minimal, de 
ce să încerce să facă mai bine? 

d) Revizuirea unei strategii de intervenţie şi învăţare  

Ce se întâmplă dacă a fost elaborată o strategie, s -au efectuat 
şedinţele, dar elevul nu a reuşit să achiziţioneze sarcina? în loc să-1 
pedepsiţi, va trebui să vă adaptaţi strategia. Nu orice element ce face parte 
dintr-o strategie de intervenţie şi de învăţare funcţionează mereu de la prima  
încercare. Dacă este necesar, trebuie să fim flexibili şi să revizuim strategiile. 

Când este evident că elevul nu va reuşi să realizeze sarcina, începeţi 
să modificaţi strategiile urmărind în ordine următoarele puncte: 

1) Oferiţi mai mult sprijin elevului şi alegeţi o formă de confirmare a 
rezultatelor bune. 

2) Revizuiţi tehnica. 

3) Revizuiţi etapele sarcinii. 

4) Revizuiţi modul în care are loc învăţarea. 

5) în sfârşit, dacă toate aceste acţiuni sunt inutile, revizuiţi modul de 
realizare a lecţiei şi alegeţi persoana cea mai apropiată elevului  
pentru a o efectua. 

2.5. Evaluarea procesului de învăţare şi a intervenţiilor 

în cadrul planului de servicii şi a programului de intervenţie  
personalizat, evaluarea trebuie să permită atât aprecierea gradului în care 
elevul poate realiza sarcina şi a atins obiectivele învăţării, cât şi eficienţa 
strategiilor de intervenţie utilizate. 

2.5.7. Măsurare si evaluare 

Noţiunile de măsurare şi evaluare sunt strâns legate între ele.  
Măsurarea precede evaluarea. Măsurarea constă în determinarea valorii  
unei acţiuni sau fenomen cu ajutorul cifrelor, în timp ce evaluarea este  
acţiunea de apreciere a fenomenului cu ajutorul datelor obţinute prin 
măsurare. La baza unei evaluări corecte stau tehnicile de măsurare eficiente.  

Pentru programul de intervenţie personalizat este indicată forma de 
măsurare şi evaluare prin obiective, numită şi criterială. Ea constă în a stabili 
dacă subiectul a achiziţionat sau stăpâneşte comportamentul-ţintă enunţat 
prin obiectivul învăţării, depăşind pragul de reuşită stabilit (vezi schema 
următoare). 

136 



 

lată câteva motive pentru care este importantă măsurarea şi evaluarea 
acţiunilor: 

1. Impresiile unei persoane oarecare pot fi subiective, inexacte sau  
arbitrare. 

2. Măsurarea şi evaluarea unui comportament poate să indice dacă  
este necesar sau nu să elaborăm un program de intervenţie pentru 
a-l modifica. 

3. Evaluarea comportamentului poate duce la alegerea unui mod de 
intervenţie mai bun. Trebuie ştiut ce s-a întâmplat înainte şi după un 
anumit comportament, pentru a şti ce l-a determinat şl, implicit, ce 
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va trebui să modificaţi efectiv (analiza funcţională a comporta- 
mentului). 

4. Evaluarea iniţială şi cea finală ne permit să stabilim dacă şi unde 
trebuie intervenit, să cunoaştem mai bine punctul de unde plecăm 
şi, comparând rezultatele, să apreciem progresul sau modificarea 
realizată. 

5. Cunoaşterea rezultatelor, atât de către personal, cât şi de subiect 
este un element motivational. Persoana este mai motivată să 
urmeze un program de intervenţie atunci când cunoaşte rezultatele 
obţinute  şi  că acestea sunt cunoscute  şi  de  alţii.  Motivarea 
personalului funcţionează în acelaşi sens, văzând că munca lor 
are efect. Rezultatele se pot vizualiza prin grafice. 

6. Măsurarea comportamentului poate favoriza un grad mai mare de 
responsabilitate din partea personalului. 

2.5.2. Funcţiile măsurării şi evaluării 

Procesul de măsurare şi evaluare este continuu şi se efectuează în 
diverse momente: înaintea conceperii sau la începutul implementării proiec- 
tului de intervenţie şi formare, în timpul procesului sau la sfârşitul demersului 
de intervenţie şi învăţare. Dacă dorim aprecierea progresului în cadrul unui 
program de lungă durată, evaluarea trebuie făcută continuu, pe toată desfă- 
şurarea acestuia. 

a) Evaluarea iniţială 

înainte de a efectua orice intervenţie asupra unui subiect, este 
esenţial să măsurăm şi să evaluăm nivelul comportamentului anterior 
intervenţiei. Măsurarea iniţială va servi şi drept punct de comparare, pentru a 
putea aprecia orice modificare ulterioară. 

b) Evaluarea formativă sau în timpul procesului  

Activitatea de măsurare şi evaluare ce are loc în timpul procesului de 
învăţare poartă numele de evaluare formativă. 

Este bine ca aceste acţiuni să se efectueze după fiecare şedinţă de  
formare. In acest fel, vom putea constata dacă strategiile sau metodele 
aplicate sunt eficiente şi vom putea modifica o intervenţie sau crea una 
nouă. 

c) Evaluarea sumativă sau a rezultatelor  

Evaluarea sumativă are loc la sfârşitul unui program de învăţare sau 
de formare, indicând efectul global al programului, măsura în care au fost 
atinse obiectivele şi efectul resurselor utilizate. Evaluarea procesului 
(formativă) şi evaluarea rezultatelor (sumativă) au scopuri diferite. Evaluarea 
formativă vizează adaptarea programului de intervenţie la ritmul de învăţare 
al subiectului, iar cea sumativă vizează informarea personalului şi a 
coordonatorului asupra achiziţiilor realizate şi a celor viitoare. 

2.5.3. Modalităţi de măsurare şi evaluare 

Modalităţile de măsurare şi evaluare se referă la modul de observare 
a comportamentului-ţintă. Alegerea modului de evaluare efectivă depinde de 
caracteristicile comportamentului ce se doreşte măsurat. Trebuie ţinut seama 
şi de aspectele cantitative ale comportamentului-ţintă urmărit. 
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a) Frecvenţa de execuţie 

Frecvenţa de execuţie este un număr ce reprezintă de câte ori se 
repetă acţiunea într-o perioadă de timp dată. Perioada poate fi minut, oră  
sau zi. Este indicat ca măsurările aceluiaşi comportament să fie exprimate în 
aceleaşi perioade de timp, pentru a le putea compara. 

La stabilirea obiectivului învăţării trebuie precizată şi frecvenţa 
comportamentului-ţintă, definind pragul de reuşită. 

b) Durata unei acţiuni  

Durata unei acţiuni este perioada de timp necesară efectuării  
acesteia. Exemplu: perioada de timp necesară unui elev pentru a termina un 
desen sau pe care o petrece făcând curăţenie,  

c) Timpul de răspuns 

Timpul de răspuns reprezintă timpul scurs între momentul în care se  
dă o comandă şi cel în care se primeşte un răspuns din partea subiectului.  
Dacă i se spune elevului: ''Umple sticla cu apa" şi el o va face două minute 
mai târziu, timpul de răspuns va fi de două minute. 

La cele trei dimensiuni de mai sus, se pot adăuga şi: intensitatea,  
forma şi calitatea. Intensitatea se referă la forţă, efort sau la tăria unei 
acţiuni. Această dimensiune se măsoară cu instrumente specializate. Forma 
este definită prin precizia unei acţiuni, cum ar fi descrierea secvenţei de  
operaţii ce se aplică la rezolvarea unei probleme. Calitatea unei acţiuni 
implică o combinare a două dimensiuni, cum ar fi frecvenţa şi forma. De 
exemplu, numărul de exerciţii efectuat într-o oră (frecvenţă) care au 
rezultatul corect (formă). 

2.5.4. Identificarea dimensiunii de măsurat si evaluat 

Pentru a stabili dimensiunile cele mai concludente pentru realizarea 
comportamentului-ţintă, procedaţi astfel: 

- Dacă în aprecierea unui comportament cel mai important este  
numărul de repetări ale unei acţiuni, dimensiunea aleasă va fi  
frecvenţa. 

- Dacă este mai important timpul de realizare a unei acţiuni, se va  
măsura durata. 

- Dacă   determinantă   este   perioada   scursă   între   comandă   şi 
execuţie, atunci veţi măsura timpul de răspuns. 

2.6. Evaluarea şi revizuirea programului de intervenţie personalizat 

După stabilirea obiectivelor învăţării, a strategiilor de intervenţie şi de 
învăţare, a mijloacelor de măsurare şi evaluare a acestora se trece la a patra  
etapă, cea de revizuire a strategiilor de intervenţie şi învăţare şi de luare a  
deciziilor privind continuarea programului de intervenţie personalizat. Această 
revizuire nu trebuie efectuată la perioade mai mari de 90 de zile. Procesul de 
revizuire are patru etape: 

1, observaţiile şi măsurătorile ce urmăresc subiectul care învaţă, în  
funcţie   de   obiectivele   vizate   într-un   program   de   intervenţie 
personalizat; 

2. o evaluare a achiziţiilor realizate, a mijloacelor de realizare pentru 
atingerea obiectivului vizat şi a eficienţei strategiilor de intervenţie 
şi de învăţare propuse; 
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3. o decizie în ce priveşte continuarea sau modificarea strategiilor de 
intervenţie şi învăţare, în funcţie de progresele realizate şi de  
dificultăţile întâmpinate. Dacă obiectivele sunt atinse, se iau decizii 
privind atingerea unui nou obiectiv; 

4. continuarea programului de intervenţie personalizat, ţinând cont de nevoile 
subiectului şi de scopurile definite în planul de servicii personalizat. 

Evaluând fiecare etapă a programului de intervenţie personalizat,  
putem lua decizii privind continuarea acestuia, după cum se prezintă în  
schema de mai jos. 
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3. Natura şi rolul evaluării în educaţia specială [3, 4] 

„Evaluarea are semnificaţii diferite, în funcţie de contexte diferite şi de 
grupuri profesionale diferite. Un părinte se poate gândi, în primul rând, la 
testarea formală; educatorii ştiu că ea implică mai mult decât atât. Unii se pot 
gândi la o acţiune momentană; alţii pot cunoaşte necesitatea obiectivă a  
evaluării permanente. Educatorii ce lucrează cu copii mici îşi concentrează 
evaluarea asupra nivelului de dezvoltare a deprinderilor de bază; cei din  
nivelul secundar pot fi mai interesaţi în ce s-a învăţat din utilizarea 
deprinderilor de bază. Educatorii de la nivelul copilăriei timpurii pot să se 
concentreze asupra evaluării interacţiunilor sociale, a deprinderilor motorii 
sau a calităţii interacţiunilor din mediul familial şi părinte-copil. Educatorii 
celor cu retardal mintal pot fi mai preocupaţi de dezvoltarea comportamentului 
de adaptare.  

Indiferent de orientare, deseori evaluarea este iniţiată pentru a  
determina dacă un anumit elev trebuie să beneficieze de servicii de educaţie  
specială (clasificare) şi ce tehnici educaţionale sunt cele mai potrivite pentru  
acesta (intervenţie). De asemenea, ea mai poate fi folosită (de exemplu)  
pentru a determina cerinţele speciale ale elevilor supradotaţi, de a determina 
înclinaţiile native ale elevilor, pentru a recomanda ce programe de  
matematică sunt cele mai potrivite pentru unii elevi ce nu sunt nici  
supradotaţi nici handicapaţi, şi pentru alte scopuri similare. Existând atâtea 
înţelesuri şi interpretări pentru evaluare, trebuie să oferim o definiţie a  
evaluării, aşa cum este privită în această carte, lată definiţia: 

Evaluarea este un proces ce implică o cantitate mare de informaţii 
diverse şi interpretarea acestora, pe baza cărora se iau deciziile de  
intervenţie şi, când este cazul, de clasificare şi încadrare. Evaluarea este în 
primul rând un proces de punere şi rezolvare a problemelor. 

Deşi multe dintre infomaţiile din această carte se adresează în special 
evaluării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, unele dintre teste se pot 
aplica şi altor categorii de elevi. Principiile culegerii informaţiilor şi tratarea lor 
obiectivă, care sunt esenţiale pentru o evaluare eficientă, sunt general  
valabile. 

3.1. Tipuri de evaluare 

Evaluarea se clasifică de obicei în două mari categorii: formală (teste, 
proceduri, strategii) şi informată, în problematica evaluării, se acordă o  
atenţie deosebită procedurilor şi strategiilor formale, în special testelor  
standard, dar, în majoritatea cazurilor, strategiile informale trebuie incluse 
pentru achiziţionarea de informaţii esenţiale. Ambele sunt esenţiale în  
spectrul larg al evaluării ce se desfăşoară în şcoli. Pentru anumiţi elevi însă, 
poate fi pus accentul pe unul sau altul dintre tipurile de evaluare. 

Evaluarea formală implică utilizarea instrumentelor individuale, cum ar 
fi testele de inteligenţă (de aptitudini, de învăţare), testele de înţelegere,  
modurile de măsurare a unor anumite abilităţi (motorii, discriminare auditivă, 
discriminare a culorilor, comportament adaptativ, diverse abilităţi de limbaj 
etc.) şi adaptarea comportamentală şi socială. Evaluarea informală include  
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proceduri sau tehnici, cum ar fi observaţia sistematică, analiza probelor de 
lucru, analiza sarcinilor, analiza erorilor, inventare, interviuri, chestionare,  
analiza înregistrărilor şi altele. 

într-un proces pot fi utilizate diverse instrumente. Mai mult, evaluarea 
nu este justificată decât dacă are scopuri precise. Indiferent cât este 
de completă, ea nu poate rezolva întotdeauna o problemă sau să răspundă  
la o întrebare, dar ea poate face parte dintr-o soluţie sau un astfel de  
răspuns. 

Un mod întrucâtva diferit de a vedea, evaluarea (Campione, 1989; 
Feuerstein, 1979, 1980) se bazează pe clasificarea evaluării statice şi  
dinamice, în acest sistem, evaluarea statică este evaluarea de bază (cea 
tradiţională), în care se pune accentul pe ceea ce poate face efectiv elevul,  
pe cunoştinţele sale momentane, nu pe capacitatea de dezvoltare. 
Evaluarea dinamică este un termen folosit pentru a caracteriza evaluarea 
potenţialului de învăţare sau tehnologii similare. Aici accentul se pune pe 
„evaluarea procesului psihologic implicat de învăţare şi dezvoltare" (Cam- 
pione, 1989). 

Indiferent de sistemul de clasificare a tipurilor de evaluare, în această 
lucrare ne vom concentra asupra evaluării relativ la un anumit elev, indiferent de 
scopul acesteia. Un alt nivel al evaluării în şcoli este legat de decizii ce  
privesc conţinutul curriculum-ului în general. De exemplu, grupuri mari de 
copii trebuie evaluate pentru a determina rezultatele în domeniul intelectual: 
citit, scris, matematică, cunoştinţe generale etc. în funcţie de rezultatele 
acestor teste, curriculum-ul pentru matematică sau citire poate fi modificat, iar 
profesorii pot fi atenţionaţi formal pentru a preda mai eficient. Deşi asemenea 
teste care se adresează grupurilor mari pot fi utile pentru planificarea  
predării-învăţării la anumiţi elevi, ele nu fac obiectul acestei lucrări. 

3.2. Scopul evaluării 

Scopul evaluării este de a adăuga informaţii suplimentare care, în 
majoritatea cazurilor, vor fi folosite pentru elaborarea unor decizii finale. Dar, 
în afara acestui scop general, există anumite scopuri cu obiective precise.  

Evaluarea pentru a stabili serviciile de care trebuie să beneficieze 
copilul reprezintă scopul multor teste, culegeri de date şi alte activităţi  
înrudite ce fac parte din sistemul de educaţie specială. Se caută răspunsuri  
la întrebări de genul: 

• Copilul trebuie să beneficieze de servicii speciale sau trebuie  
plasat într-un program special? 

• în ce categorie de servicii sau programe se poate încadra elevul?  

• Dacă există mai multe variante, ce servicii sau programe vor fi mai 
eficiente? 

Pentru evaluarea de încadrare trebuie utilizată o mare varietate de 
teste şi tehnici de evaluare relevante. 

Evaluarea realizărilor este utilizată pentru a determina dacă un elev 
este capabil să treacă într-o nouă unitate sau la un alt nivel de studii. Pentru 
acest tip de evaluare, pot fi eficiente atât testele standard, cât şi cele create 
de profesori. 
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Evaluarea de tip diagnostic este bine cunoscută majorităţii profesorilor. 
Scopul său este de a oferi informaţii despre forţele (calităţile) şi slăbiciunile 
unui anumit subiect sau domeniu al deprinderilor acestuia şi să ofere direcţia 
de acţiune ulterioară. Acest tip de evaluare poate implica utilizarea testelor  
de diagnosticare standard sau proceduri de evaluare informală.  

Evaluarea formativa este o evaluare continuă, cu scopul de a asigura 
informaţii atât pentru profesor, cât şi pentru elev, în ceea ce priveşte  
progresul şi cerinţele imediate. Profesorii folosesc o mare varietate de tipuri 
de evaluare formativă pentru a evalua mici segmente ale curriculum-ului (nu 
cele măsurate prin teste la sfârşitul semestrelor sau pentru absolvirea unui  
curs). Evaluarea formativă poate include componente de diagnostic sau  
efecte ale acestuia, dar scopul principal este ce ştie elevul sau ce deprinderi 
are - nu de ce nu ştie sau dacă dezvoltarea deprinderilor este eficientă.  
Pentru acest tip de evaluare se pot folosi teste din publicaţii de specialitate,  
teste elaborate de comisii de profesori şi consultanţi în domeniul curricular  
sau tehnici şi metode de măsurare informale create chiar de profesorul ce o 
aplică. 

Evaluarea finală se aplică tipic la terminarea unui curs, a unui  
semestru sau a anului şcolar. In acest scop sunt utilizate cu preponderenţă  
teste de acumulare standard, deşi pot fi folosite şi alte teste, în funcţie de 
tipul deprinderilor testate şi de motivarea specifică. 

Acelaşi test poate fi folosit pentru mai multe tipuri de evaluare  
descrise mai sus. De asemenea, un test aplicat într-un anumit scop iniţial 
poate servi şi altor scopuri, dar trebuie avut grijă ca acesta să nu se supra- 
aglomereze. 

3.3. Moduri de evaluare [4] 

Unii autori susţin că există un mod de încadrare informală a subiec- 
tului şi mai multe moduri de evaluare formală tradiţională. De exemplu, Witt, 
Elliott, Gresham şi Kramer (1988) evidenţiază patru moduri de realizare a 
evaluării: standard, criterială, ambientală (de mediu) şi informală. 

Conceptul de „realizare" a evaluării, spre deosebire de „tipul" evaluării, 
poate fi descris de următoarea definiţie (privind evaluarea mediului) de Witt: 

Evaluarea ambientului nu este o categorie de teste sau o teorie a  
evaluării. Ea este mai mult un punct de vedere asupra evaluării. Virtual, orice 
tip de test standard, criterial sau informai poate fi folosit ca mod de realizare 
a celui de mediu. 

Evaluarea standard implică utilizarea de teste prin care a fost evaluat 
un lot reprezetativ de populaţie şi a devenit „normă". Multe dintre testele 
standard au fost studiate extensiv în ceea ce priveşte aplicarea scopurilor,  
iar rezultatele acestor studii reprezintă „cantităţi cunoscute" - în special dacă 
subiecţii care au fost evaluaţi sunt similari celor din eşantionul reprezentativ. 
Testele standard oferă comparaţii ce pot conduce la informaţii cum ar fi 
estimarea vârstei şcolare, a celei mintale etc. Rezultatele testelor standard 
sunt mai probabil a fi utile pentru cercetare şi în stabilirea necesităţii aplicării 
serviciilor speciale. Acestea au fost primele elemente ale mişcării moderne  
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de testare/evaluare ce au primit recunoaşterea din partea oamenilor de  
ştiinţă din alte discipline. 

Evaluarea criierială implică măsurători ce conduc la informaţii ce 
stabilesc dacă un anumit subiect a atins obiectivele specifice în anumite 
condiţii. Deşi în urma acestora pot rezulta comparaţii între subiecţi, nu acesta 
este scopul măsurărilor criteriale. în urma evaluării criteriale trebuie să  
rezulte informaţii, cum ar fi deprinderile ce vor trebui achiziţionate în  
continuare. De aceea, ea poate fi descrisă ca evaluare bazată pe programe. 
Tabelul următor oferă o comparaţie mai completă a avantajelor şi  
dezavantajelor testelor standard şi criteriale. 

Comparaţie între testele standard şi cele criteriale 

Teste standard Teste criteriale 

• Sunt valabile pentru               • Sunt utile pentru verificarea 
verificarea încadrării legale unor deprinderi precise, 
pentru servicii de educaţie asigură o direcţionare bună a 
specială instruirii 

• Pot determina dacă un elev   • Analiza testelor indică locul în 
achiziţionează conform care programul individual al 
aşteptărilor unui copil este eficient sau 

• Asigură o comparaţie între ineficient 
realizările unor elevi diferiţi     • Asigură un mijloc de 

• Asigură bazele generale comunicare mai plin de 
pentru compararea semnificaţie şi mai 
programelor cuantificabil 

• Corespunde mai bine pentru 
determinarea progresului 
programului copilului cu 
 handicap __________________  

• Rezultatele sunt deseori        • Poate fi dificil de stabilit 
prea generale pentru a criteriile cele mai bune. 
asigura o orientare a              . Mulţi profesori nu sunt bine 
instrucţiei specifice elevului informaţi despre modul de 

• Nu sunt legate direct de realizare a testelor, 
secvenţa programului de        . Sunt de mică valoare pentru 

instrucţie identificarea copiilor atipici 

• Nu pot fi modificate în            . Sunt ineficiente pentru 
funcţie de condiţii specifice măsurarea nivelului de 

• Sunt de valoare minimală câştiguri, în comparaţie cu alţi 
pentru a indica cât de mult copii 
sau de puţin a învăţat elevul 

- 1 4 4 -  

 

 



PLANIFICAREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE 

Evaluarea mediului, aşa cum am menţionat anterior, reprezintă un  
punct de vedere al evaluării. Ea se concentrează asupra mediului şcolar al 
elevilor, (în unele cazuri, perspectiva de mediu se extinde şi la mediul  
familial.) Acesta este un proces de analiză interrelaţională între elev şi alţi 
elevi, elev şi profesorul (profesorii) său, convenţiile grupului, aşteptările 
părinţilor, temperatura camerei şi aranjamentul mobilei, nivelul de zgomot, ce 
se poate vedea pe fereastră şi alte variabile similare ambientale.  

Profesorii care adoptă acest concept trebuie să-şi analizeze cu atenţie 
propriile expectaţii, cum să răspundă comportamentului elevului, tehnici  
alternative de instruire şi alte practici de predare similare. Acest punct de 
vedere pleacă de la ideea că problemele sunt legate mai mult de acţiunea 
mediului asupra elevului decât de problemele intrinseci ale acestuia.  

Evaluarea mediului are multe avantaje, inclusiv faptul că profesorii vor 
deveni mai sensibili la factorii de mediu, în măsura în care aceştia  
influenţează comportamentul intelectual şi personal al tuturor elevilor, nu 
numai al celui aflat în studiu la un moment dat. Ea reduce probabilitatea ca 
profesorii să încerce „diagnoza" problemelor unui elev, bazându-se doar pe 
rezultatele a unu sau două teste standard. 

Dar evaluarea ambientală are şi certe dezavantaje. Primul este acela  
că este complexă şi foarte subiectivă. Unul dintre motivele de utilizare a  
testelor standard este că evaluările subiective ale profesorilor pot fi  
influenţate de consideraţii afective, determinând greşeli grave de apreciere 
care pot acţiona negativ asupra elevului. Al doilea, că puţini profesori au fost 
formaţi pentru a aplica acest tip de evaluare, existând incertitudinea unei  
aplicări corecte. 

Acest tip de evaluare pare a fi mai util la strângerea informaţiilor şi 
planificarea intervenţiilor pentru elevii cu probleme de comportament. Cu 
toate acestea, potenţialul său ca mod de evaluare general nu se limitează la  
această arie. Ca punct de vedere asupra evaluării, ea se poate suprapune şi 
poate fi folosită eficient împreună cu alte moduri de evaluare.  

3.4. Practica evaluării de la origini până în prezent [4] 

Practica evaluării s-a diversificat la mijlocul secolului al XlX-lea. 
Primele eforturi pentru o bună înţelegere şi asigurare a unui tip de educare a 
persoanelor cu retard mintal au fost făcute de pionieri ca Wilhwlm Wundt. în 
1879, Wundt şi colaboratorii săi au realizat o cercetare de laborator în  
Leipzig, încercând să formuleze „legile" învăţării, care ar fi explicat mai bine 
comportamentul speciei umane. Astfel s-a născut domeniul experimentului 
psihologic. 

Aproape în acelaşi timp, Sir Francis Gallon, biolog englez, a stimulat 
un domeniu paralel prin încercările relative la ereditatea umană. Câţiva ani 
mai târziu, James Cattell, un american ce a studiat în Leipzig, s-a implicat în 
măsurarea diferenţelor individuale, stimulat de contactele cu Wundt şi  
Galton. Cattell a avut şi o influenţă importantă în realizarea laboratoarelor de  
cercetare psihologică experimentală din Statele Unite. 

Cattell pare a fi primul care a folosit termenul „test mental" şi,  
împreună cu alţi cercetători, a lucrat la dezvoltarea acestui concept în ultimul 
deceniu al secolului al XlX-lea. în plus faţă de cercetările experimentale de 
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psihologie aplicată, el şi colaboratorii săi au recunoscut potenţialul aplicaţiilor 
practice ale „testării mentale" în şcoală şi în industrie. Ei au lucrat la un mare 
număr de proiecte, dar preocuparea lor majoră a fost cea de a descoperi  
modul de măsurare a inteligenţei. 

Una dintre problemele apărute la primele încercări de evaluare a 
inteligenţei a fost cea de stabilire a corelării rezultatelor. După mai multe 
încercări, în SUA şi în mare parte a Europei s-a ajuns la concluzia că „suma 
caracteristicilor pozitive" rezultate din teste nu este relevantă. Ca urmare, a 
fost abandonată o mare parte a rezultatelor cercetărilor.  

în 1904, autorităţile educaţionale din Paris au creat o comisie în  
scopul stabilirii unor criterii de selectare a copiilor pentru care programele 
educaţionale existente nu erau corespunzătoare. Ceea ce căutau era o  
modalitate de măsurare cantitativă a inteligenţei, o grilă aplicată copiilor, prin 
care să se poată prevedea succesul sau eşecul, salvând astfel timp şi bani.  
Din această comisie a făcut pane psihologul francez Alfred Binet. Din 
fericire, el a cunoscut insuccesul primelor încercări de măsurare a  
inteligenţei. El s-a bazat pe faptul că abilităţile intelectuale constituie un 
complex, nu o simplă sumă matematică a unor subiecte distincte. 

Cu ajutorul oferit de autorităţile educaţionale pariziene şi al colaborării 
lui Theophile Simon, el a publicat primul test de inteligenţă ce viza efectiv 
abilităţile intelectuale. Scara Binet-Simon a fost adoptată repede în ţările 
Europei de Vest şi este precursoarea scărilor moderne, în Statele Unite,  
Lewis Terman a creat versiunea americană a testului Binet, numită Stanford- 
Binet - un test folosit încă pe scară largă. 

Din 1920, acţiunile de testare a inteligenţei au continuat dezvoltându-se 
cu paşi mici sau în salturi. Dacă primele eforturi s-au adresat evaluării 
individuale, în curând testele de grup au avut un imens succes comercial, 
datorită faptului că testele au devenit obligatorii în şcoli şi pentru marile 
grupuri din industrie. Ele au fost folosite pentru a prevedea reuşitele  
individuale pentru anumite activităţi, pentru intrarea la colegii sau pentru 
scopuri speciale, cum ar fi şcolile de drept sau forţele armate. Ele au fost 
folosite pentru a determina aptitudinile, pentru a determina dacă un individ a 
fost responsabil de acţiunile întreprinse (crime) şi dacă elevii sunt la nivelul 
unor standarde naţionale în domeniul intelectual (examene de capacitate).  

De acGGa, putem spune că testele au fost folosite pentru a prevedea, 
planifica şi estima calităţi, aptitudini sau abilităţi. Ele au fost folosite pentru a 
evalua aptitudinile de învăţare, de a compara eficacitatea conţinutului  
programelor curriculare şi în alte scopuri similare. Ele au fost folosite, dar de 
multe ori s-a pus problema dacă au fost aplicate corect în toate cazurile. 

De curând, unii sociologi, profesori, avocaţi de drept civil şi alţii s-au 
întrebat dacă testele standard trebuie folosite exhaustiv. Hotărârile  
judecătoreşti ce au urmat unor plângeri au determinat modificări majore în ce 
priveşte folosirea testelor şi a altor proceduri de evaluare în anumite situaţii. 
Pentru anumite scopuri s-au creat probe informale în locul celor formale, 
standard, dar şi acestea pot fi folosite incorect sau exagerat. 

Astăzi există o mai mare varietate de teste standard (mai corecte) şi  
mai mult personal implicat în evaluări decât oricând în istoria evaluării. Dar 
există şi mai multe avertismente şi informaţii asupra posibilităţilor de utilizare 
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defectuoasă sau inadecvată a acestora, în continuare se caută căi pentru 
folosirea testelor şi a altor instrumente de evaluare care să protejeze  
interesele şi drepturile celor implicaţi. 

3.6. Evaluare singulară contra evaluare complexă [4] 

Uneori este necesară şi evaluarea cu scop unic, dar este o excepţie 
de la regulă, în mod normal, evaluarea trebuie făcută complex şi continuu. 
De exemplu, poate că un copil pare a avea probleme vizuale, ceea ce  
conduce la ideea de a evalua atât vederea de departe, cât şi cea de aproape 
(distanţa normală pentru citit), în plus, pot fi testate discriminarea culorilor, 
percepţia profunzimii şi alte abilităţi legate de acuitatea vizuală. Dacă se 
descoperă şi altă problemă, situaţia este rezolvată de un specialist (oculist). 
Totuşi, în majoritatea cazurilor, la baza tulburărilor stau probleme  
educaţionale - caz în care evaluarea va continua, pentru a determina dacă 
corecţiile vizuale făcute au dus la îmbunătăţirea în plan şcolar. Natura 
procesului educaţional şi a problemelor ce conduc la necesitatea evaluării 
dictează urmărirea unui individ pentru a determina dacă măsurile corective 
şi-au atins scopul dorit. 

Mare parte din evaluarea ce se efectuează în cadrul serviciilor de 
educaţie specială constă în: 

a) evaluare   iniţială,   pentru   a   determina   alegerea   programelor 
speciale de urmat; 

b) evaluare   suplimentară,   care   însoţeşte   aplicarea   programelor 
educaţionale individualizate (PEI) şi ajută la încadrarea în programul 
adecvat; 

c) evaluarea continuă, pentru a monitoriza eficacitatea programului şi 
a asigura baza modificării acestuia, când este cazul; 

d) evaluarea finală, cerută de PEI, pentru a determina dacă acesta 
şi-a atins scopul şi dacă mai este necesară aplicarea altui program 
special. Tabelul de mai jos sintetizează tipurile de evaluare. 

Testele cu scop unic pot fi aplicate relativ la scopuri foarte precise. Ele 
pot fi folosite la admiterea în colegii, la absolvirea acestora (teste de 
competenţă) sau teste specifice în domenii ce necesită dexteritate manuală, 
viteză de lucru şi altele asemenea, în astfel de cazuri, testele cu scop unic 
corect aplicate corespund obiectivelor specifice urmărite. 

Evaluarea în Educaţia specială 

 _______ Evaluarea iniţială ________________________  

Scopuri 

• Identificare, clarificare 

• Determinarea încadrării într-un anumit program 

Măsurări formale; teste standard 

• Măsurarea inteligenţei 
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• Acuitate vizuală 

• Acuitate auditivă 

• Status emoţional 

• Teste de achiziţie 

• Dezvoltarea limbajului 

• Discriminare vizuală 

• Discriminare auditivă 

• Abilităţi motorii 

Măsurări informate, istoric 

• istoricul dezvoltării 

• Istoricul educaţional 

• Măsurări criteriale 

• Scala de evaluare 

• Liste de bifare 

• Analiza probelor de lucru 

• Diagnosticare 

• Interviuri 

• înregistrări ale observaţiilor directe, sistematice 

• Date socioculturale 

• Informaţii de la alte agenţii comunitare 

• Istoric/statut medical 

Examinare fizică 

Evaluare la încadrarea în program _________________________________  

Scop  

• Asistare în aplicarea PEI 

• Asistare la decizii de plasare în program 

Toate evaluările iniţiale vor fi repetate. 

în unele cazuri, sunt necesare informaţii suplimentare pentru  
dezvoltarea unui PEI. 

în majoritatea cazurilor, evaluarea pe bază curriculară va ajuta la 
răspunsuri privind ce trebuie învăţat, cum trebuie învăţat sau unde trebuie  
aplicată educaţia. 

Evaluarea continuă ______________________________________________  

Scop 

• Urmărirea eficacităţii programului 

• Asigurarea bazelor de modificare a programelor 

Mare parte a acestei evaluări va fi informală, fiind condusă de  
profesor. Pentru anumite scopuri, acesta va apela la specialişti. 
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Evaluarea PEI finală _________________________________________  

Scop 

• A determina dacă programul este cel optim 

• A sugera posibile modificări ale programului 

• A   determina   dacă   elevul   necesită   în   continuare   servicii 
educaţionale speciale 

Această evaluare poate include orice formă de evaluare dintre cele 
de mai sus şi va fi canalizată spre îmbunătăţirea ariilor specifice menţionate 
în PEI. 

Adaptare după B. Gearheart & C. Gearheart (1989) 
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