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Rezultatul intellectual 1: ALL-IN IDENTIKIT 

Studiu pentru dezvoltarea  unui identikit/profil al profesorului incluziv European 

prin reliefarea următoarelor aspecte:  

1. Aptitudini, competențe și abilități practice având la bază ”Profilul Profesorului 

Incluziv” (EASNIE, 2012) 

2. Abilități digitale specifice care să promoveze incluziunea   

3. Programe de formare a cadrelor didactice și în mod special lecții fundamentale 

care să le permită să se adapteze la nevoile tehnologice ale unui mediu de 

învățare incluziv.  

4. Strategii didactice, orientări pedagogice și metode de predare inovatoare 

pentru promovarea includerii în scoli, acordându-se o atenție specială 

abordărilor cooperatiste și sprijinului tehnologic pentru includerea elevilor cu 

handicap. 
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Introducere 

 

All-Inclusive School (AIS) urmărește consolidarea abilităților metodologice și digitale ale 

profesorilor și educatorilor pentru a favoriza incluziunea copiilor cu deficiență mintală 

ușoară (DSM-5), cu vârste cuprinse între 12-19 ani, prin crearea de rezultate tehnologice 

inovative care să fie folosite ulterior de către profesori în gestionarea diversității și 

promovarea incluziunii copiilor cu dizabilități. 

ALL-IN-IDENTIKIT este primul rezultat intelectual al proiectului AIS. ALL-IN-IDENTIKIT 

este o cercetare în vederea dezvoltării abilităților și practicilor prevăzute în „Profilul 

Profesorului Incluziv” (EASNIE, 2012)1, cu accent pe abilitățile digitale și metodologiile 

inovative. 

Cercetarea pentru elaborarea Identikit-ului Profesorului European Incluziv s-a realizat 

prin surprinderea următoarelor aspecte: 

 Abilități, competențe și practici bazate pe „Profilul Profesorului Incluziv”(EASNIE, 

2012); 

 Abilități digitale  specifice promovării incluziunii; 

 Programe de formare a cadrelor didactice și, în special, programe cheie care să 

le permită profesorilor să se adapteze la nevoile tehnologice ale unui mediu de 

învățare incluziv. 

 Strategii de predare, ghiduri pedagogice și metode inovative de predare pentru 

promovarea incluziunii în școală, cu o atenție deosebită pe cooperare în vederea 

incluziunii elevilor cu deficiență mintală ușoară.  

Acest document este un rezumat al documentului original „Rezultatul Intelectual 1” 

(Intelectual Output 1– IO1). Documentul original conține o analiză detaliată a IO, având 

la bază analiza celor două chestionare care au fost elaborate și utilizate spre colectarea 

datelor: „Partner Desk Research” și „Teacher Targeted Research”. Acest document 

include un rezumat al rezultatelor cercetării vizate și un rezumat al rezultatelor obținute 

la întrebările selectate în cadrul cercetării (Desk Research). Prezenta selecție servește 

scopului ALL-IN –IDENTIKIT.    

                                                
1Profilul Profesorului Incluziv (EASNIE, 2012). Agenția Europeană pentru Dezvoltare în Educația Specială. 
www.european-agency.org 
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Cadrul pedagogic al cercetării 
 
Cadrul pedagogic al ALL-INCLUSIVE SCHOOL a fost întocmit pe baza Profilului 

Profesorului Incluziv (EASNIE, 2012) , Strategiilor didactice bazate pe dovezi,  mai exact 

pe Grupul de predare și pe Tehnologia Asistivă.  

 „Profilul Profesorului Incluziv” identifică abilitățile, cunoștințele și priceperile esențiale, 

atitudinile și valorile necesare oricărui profesor debutant și a fost gândit ca ghid pentru 

structurarea și implementarea programelor de formare inițială a cadrelor didactice.  

Utilizarea „profilului” în acest proiect și-a dovedit utilitatea fiind folosit ca stimul pentru 

identificarea conținutului relevant, metodele de planificare și menționarea rezultatelor 

așteptate pentru formarea inițială a profesorilor și cadrelor didactice  practicante și nu 

ca un scenariu pentru astfel de programe și grupuri țintă. 

Profilul a fost dezvoltat în jurul acestui cadru de valori de bază și domenii de 

competență:  

- Valorizarea diversității elevilor  – diversitatea elevilor este considerată o resursă 

și un atu pentru educație. 

- Susținerea tuturor elevilor – profesorii au așteptări mari de la toți elevii 

- Colaborarea cu ceilalți – colaborarea și lucrul în echipă sunt abordări esențiale 

pentru toți profesorii. 

- Dezvoltarea personală și profesională – predarea este o activitate de învățare iar 

profesorii își asumă responsabilitatea pentru formarea lor pe tot parcursul vieții.  

În vederea realizării acestei cercetări și a acestui produs intelectual, în mod deosebit, s-

a avut în vedere valoarea de bază „Susținerea tuturor elevilor” și domeniile sale de 

competență pentru construirea ghidului de colectare a datelor din grupul țintă de 

profesori2, punându-se accent pe abilitățile digitale, strategiile, metogologiile inovative 

și învățarea prin colaborare pe care le utilizează la clasă cu grupul țintă de elevi3. 

  

                                                
2Grupul țintă direct de profesori: profesori, educatori, profesori de sprijin și personal care lucrează cu 
elevii cu deficiență mintală ușoară (DSM-5) 
3Grupul țintă indirect de elevi: elevi cu deficiență mintală ușoară (DSM-5) cu vârsta cuprinsă între 12 și 19 
ani. 
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Strategii didactice bazate pe dovezi 
 
În cele mai multe țări, copiii petrec multe ore în spații de învățare denumite școli și clase. 

De-a lungul acestei perioade ei interacționează cu semenii, cu familiile și cu educatorii 

lor, precum și cu o gamă largă de materiale educaționale și sunt expuși la diferite 

strategii de învățare.  

Pentru ca aceste experiențe să ducă la o învățare eficientă este necesar ca mediile fizice 

și psihologice de învățare să fie sigure, provocatoare și educative. Este esențial să ne 

asigurăm că toți copiii învață ceea ce se așteaptă de la ei, că educația lor contribuie la 

îmbunătățirea calității vieții lor, că ating un echilibru între independență și 

interdependență și că sunt pregătiți să ducă vieți depline și satisfăcătoare ca cetățeni și 

ca membri ai culturilor lor. 

In această călătorie sunt îndreptățiți să se aștepte ca educatorii, care folosesc cele mai 

utile strategii de predare bazate pe dovezi, să le ghideze educația.4 

Aceste provocări nu sunt mai puțin importante pentru acei elevi pe care, din anumite 

motive, îi considerăm a fi cu nevoi speciale și care se confruntă cu bariere semnificative 

în dezvoltarea și formarea lor. Nevoile speciale ale acestor elevi variază de la simplu la 

complex și reflectă factorii fiziologici sau de mediu. Cele două strategii pe care le vom 

defini în cadrul pedagogic al acestei cercetări sunt dovezi care au la bază strategii de 

predare, ce se aplică în special grupului nostru de elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4Mitchell, D. (2007). Ceea ce funcționează cu adevărat în educația specială și incluzivă: folosirea 
strategiilor de predare bazate pe dovezi. Routledge. 
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Predarea de grup prin colaborare 
 
Predarea unui grup prin colaborare, denumită și învățare prin cooperare/colaborare, 

încurajează elevii să lucreze împreună în grupuri mici de învățare, susținându-se reciproc 

să realizeze sarcini individuale și de grup. Este o strategie de predare foarte eficientă 

pentru elevii cu nevoi speciale, în mod deosebit pentru grupurile cu abilități mixte. 

Această strategie este rentabilă atât pentru clase mai numeroase, cât și pentru clase mai 

mici, este o strategie importantă deoarece îi determină pe elevi să învețe, predarea prin 

colaborare este ca și cum s-ar crea clase mai mici din clase mai mari și mai mulți profesori 

în loc de unul singur.5 

Conform specialiștilor în predare prin colaborare, această strategie are patru 

componente esențiale:   

 Interdependența: toți membrii grupului caută să atingă un obiectiv de grup și se 

ajută unii pe alții; 

 Răspunderea individuală: fiecare membru al grupului este considerat responsabil 

pentru propria sa învățare, care, la rândul său, contribuie la obiectivul grupului; 

 Cooperare: elevii discută, rezolvă problema și colaborează între ei; 

 Evaluare: membrii grupului examinează și evaluează modul în care au lucrat 

împreună și fac modificări în cazul în care este necesar.6 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                
5 Idem. 
6 Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1991). Learning together and alone (3rd edition). Englewood Cliffs, NJ: 
Allyn and Bacon. 
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Tehnologie asistivă 

Un dispozitiv de asistență tehnică (AT) este definită în legislația SUA ca fiind "orice 

element, piesă de echipament sau sistem de produse, indiferent dacă este achiziționat 

comercial de pe raft, modificat sau personalizat, care este utilizat pentru a crește, 

menține sau îmbunătăți capacitățile funcționale ale  copiilor cu dizabilități.’7 În pofida 

beneficiilor demonstrate de AT, au fost identificate numeroase bariere în calea utilizării 

sale. Aceste bariere includ: disponibilitatea limitată a unor dispozitive AT, deseori din 

cauza –costului; lipsa de informații cu privire la astfel de dispozitive; lipsa de cunoștințe 

a profesioniștilor despre AT și lipsa sprijinului tehnic pentru asigurarea sustenabilității.8 

Tehnologia asistivă a început să fie folosită în cepând cu anii 1980, când s-au utilizat 

primele evoluții majore ale instruirii asistate de calculator. Acestea sunt adesea 

promovate în școli și către educatori drept instrumente pentru a ajuta elevii cu nevoi 

speciale prin oferirea unei valori compensatorii, să remedieze problemelele de învățare 

și să promoveze independența personală. Aceste tehnologii variază de la simple 

corectoare de scriere, la sisteme mai complexe de recunoaștere a vorbirii și softuri 

educaționale.9 Multe proiecte de cercetare au examinat eficacitatea acestor tehnologii 

asistive. Această cercetare va examina ceea ce profesorii folosesc ca AT în cele cinci țări 

partenere și ceea ce funcționează cu adevărat. Aceasta va fi baza pentru dezvoltarea 

viitoarelor rezultate ale proiectului.  

  

 

  

                                                
7 Individuals with Disabilities Education Act of 1990, 20 USC. 1 401 Definitions, (a) (25). 
8 Alper, S. și Raharinirina, S. (2006). ‘Tehnologie Asistivă pentru persoane cu dizabilități: O recenzie și o 
sinteză a literară. Jurnal de Tehnologie pentru Educația Specială 21(2), 47-64. 
9 Dorit Maor, Jan Currie & Rachel Drewry (2011) Eficiența Tehnologiei Asistive pentru copiii cu nevoi 
speciale:o revistă de cercetare bazată pe studii, Jurnalul European al Nevoilor Educaționale 
Speciale:, 26:3, 283-298, DOI: 10.1080/08856257.2011.593821 
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Descrierea domeniilor de cercetare 
 
Domeniile de cercetare ale acestui rezultat intelectual sunt dizabilitatea și nevoile 

speciale. Grupul țintă de elevi căruia ne adresăm sunt diagnosticați cu deficiență mintală 

ușoară spre moderată. Pentru a putea încadra în mod clar domeniul nostru de cercetare, 

vom face trimitere la clasificarea bolilor conform (ICD-10). ICD este fundamentul pentru 

identificarea tendințelor și statisticilor de sănătate la nivel mondial, precum și 

standardul internațional pentru raportarea bolilor și a condițiilor de sănătate. Este 

standardul de clasificare a diagnosticelor în scopuri clinice și de cercetare. Ne vom referi, 

în special, la Calsificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și Sănătății, denumită 

și ICF. Este o clasificare a sănătății și a domeniilor legate de domeniul sănătății. În acest 

studiu ne vom concentra pe deficiența mentală-retardul mental, nivelurile F70-F79.  

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), retardul mental este o consecință a 

nedezvoltării complete a proceselor cognitive, care se caracterizează în special prin 

afectarea competențelor manifestate în perioada de dezvoltare, abilități care contribuie 

la nivelul general de inteligență, ex. cognitiv, limbaj, motor și abilități sociale.  

Retardarea poate apărea cu sau fără orice altă afecțiune mentală sau fizică. Mai mult, în 

conformitate cu OMS, gradele de retard mental sunt estimate convențional prin teste 

standardizate de inteligență. Acestea pot fi completate cu scale care evaluează 

adaptarea socială într-un anumit mediu. Aceste măsuri oferă o indicație aproximativă a 

gradului de retard mental. 

Diagnosticul va depinde, de asemenea, de evaluarea generală a funcționării intelectuale 

de către un diagnostician calificat.10 

Domeniul de cercetare în acest proiect și pentru acest produs intelectual, în special, îl 

reprezintă retardul mental ușor și retardul mental moderat. Potrivit OMS și Clasificării 

Internaționale a Funcționării (ICF), următoarele patru subdiviziuni de caracter sunt 

destinate utilizării categoriilor F70-F79 pentru a identifica nivelul de preciere al 

comportamentului: 

.0 - cu declarația de nu, sau minimă, depreciere a comportamentului 

.1 - afectarea semnificativă a comportamentului care necesită atenție sau tratament 

.8 - alte deficiențe de comportament 

                                                
10 http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+ 
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.9 - fără a menționa afectarea comportamentului 

Domeniile noastre de cercetare se concentrează pe elevii care suferă de retard mental 

ușor până la moderat (F70 & F71). Alte clasificări din această categorie (F70-F7911) în 

plus față de categoriile de clasificare a tulburărilor de dezvoltare psihologică (F80-F8912) 

și categoriile de tulburări comportamentale și emoționale cu debut care apar de obicei 

în copilărie și adolescență (F90-F9813) sunt acceptate, dar accentul se pune pe elevi cu 

retard ușoar și moderat. 

F70 Retard mental ușor: IQ aproximativ de 50 până la 69 (la adulți, vârsta mentală este 

cuprinsă între 9 - 12 ani). Probabilitatea de a duce la unele dificultăți de învățare în 

școală. Mulți adulți vor putea să lucreze, să mențină relații sociale bune și să contribuie 

în societate. Această categorie se referă la deficiența mental ușoară. 

F71 Retard mental moderat: intervalul IQ aproximativ de 35 la 49 (la adulți, vârsta 

mentală variază între 6 - 9 ani). Susceptibile de a prezenta întârzieri de dezvoltare 

observate în copilărie, dar cei mai mulți pot învăța să-și dezvolte un anumit grad de 

autonomie personală, să comunice adecvat și să deprindă abilități de învățare. Adulții 

vor avea nevoie de diferite grade de susținere pentru a trăi și a lucra în comunitate. 

Această categorie se referă la deficiența mental moderată. 

 

 

  

                                                
11Mai multe informații despre această clasificare: 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+ 
12Mai multe informații despre această clasificare: 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+ 
13Mai multe informații despre această clasificare: 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+ 
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Pedagogie și didactică 

 
În această cercetare și pentru acest produs intelectual, ințelesul acestor două concepte 

sunt explicate în literatura educațională europeană și nu doar în literatura engleză și 

americană. Pedagogia include o examinare a curriculum-ului, sub ambele forme, mai 

restrânse și mai detaliate și scopurile și obiectivele sistematice care stau la baza 

educației. Este un concept larg și incluziv care depășește granițele subiectului dar care 

recunoaște teoriile generale de predare și învățare.  

Pedagogia include didactica,care cuprinde strategii și diferite abordări în materie de 

predare -învățare, ce pot varia de la un subiect la altul, dar care vor include în mod 

necesar luarea în considerare a secvențierii ideilor și măsura în care secvențialitatea este 

coerentă din punct de vedere intelectual14.  

De asemenea, didactica confirmă teoriile de predare și învățare, dar din perspectiva 

specifică subiectului. Didactica include atât procesul de luare a deciziilor de zi cu zi și 

momentul de luare a deciziilor de către profesori, precum și modul în care aceștia sunt 

informați. În acest rezultat intelectual, vom examina diferitele pedagogii pe care 

profesorii din țările partenere le utilizează în predarea grupului țintă de elevi din proiect. 

Mai mult decât atât, vom colecta, examina și evalua diferențele didactice folosite de 

profesori cu grupul țintă de elevi. 

  

                                                
14 https://www.atm.org.uk/write/MediaUploads/Journals/MT204/Non-Member/ATM-MT204-22-22.pdf 
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TIC, competențele digitale și noile tehnologii 
 
Potrivit Centrului Comun de Cercetare (JRC) 15 al serviciului științific și de cunoaștere al 

Comisiei Europene, competența digitală este abilitatea de a ține pasul cu schimbările 

rapide din domeniul TIC. Acesta cuprinde cunoștințele și competențele conexe care sunt 

necesare pentru exploatarea eficientă a TIC în scopuri proprii, atât personal, cât și 

profesional. Prin urmare, competențele digitale pot cuprinde cunoștințe foarte diferite, 

competențe și atitudini în funcție de fiecare profesor, de nevoile lor, precum și dorința 

sau motivația intrinsecă de a participa la societatea informațională. Dezvoltarea 

competențelor digitale este parte a învățării pe tot parcursul vieții și o competență cheie 

pentru toți profesorii indiferent dacă lucrează în învățământul de masă, incluziv sau 

special. 

Competențele digitale TIC și noile tehnologii reprezintă un alt domeniu de investigare în 

această cercetare. Pentru acest rezultat intelectual, vom colecta date despre modul în 

care profesorii folosesc TIC în lucrul cu elevii, scopurile și utilizarea lor și pentru 

investigarea capacității profesorilor de a le transmite cunoștințe elevilor cu ajutorul 

noilor și diferitelor tehnologii. 

 

  

                                                
15 https://ec.europa.eu/jrc/en 
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Instrumentele și definirea obiectivelor cercetării 

CERCETAREA 

 

Obiective - Colectarea datelor statistice și a informațiilor despre 

politicile naționale în ceea ce privește educația incluzivă. 

- Identificarea și descrierea studiilor de cercetare relevante 

realizate de către universități sau de către alte instituții 

(inclusiv "profilul profesorului incluziv") 

- Identificarea aptitudinilor profesorilor din unitățile școlare 

incluzive. 

Instrumente utilizate One Google form to collect the information 

 
Criterii de colectare a datelor: 
 

Statistici și politici în 

educația incluzivă 

Funcționarea sistemelor educaționale din țările partenere 

 

- Statistici/date oficiale 

- Statistica ministerelor naționale, instituții și asociații. 

- Legislație și politică, acte educaționale speciale. 

- Integrarea și cuprinderea educației incluzive în școlile de 

masă. 

- Politici privind egalitatea de șanse în educație 

- Resurse educaționale speciale oferite de către Ministerul 

Educației 

- Legislație inclusivă 

Studii relevante în 

domeniul educației 

incluzive 

- Studii de cercetare relevante efectuate de către universități 

sau de alte instituții 

- Abordări pedagogice care sunt utilizate în toate țările 

partenere 
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- Materiale de studiu, cuprinzând Profilul Profesorului 

Incluziv 

- Literatura de specialitate recentă și cercetarea în domeniul 

educației incluzive 

Profiluri 

profesionale în 

educația incluzivă 

- Formarea profesorilor în educație incluzivă din țările 

partenere 

- Formarea inițială a profesorilor 

- Conținutul formării inițiale a profesorilor 

- Metode de predare/formare 

- Evaluarea și acreditarea 

- Deficite și nevoi în clase mixte (competențe tehnice, 

competențe digitale) 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Obiective Pentru a face o hartă a practicilor legate de aptitudinile identificate 

în Profilul Profesorului Incluziv, a competențelor suplimentare, a  

competențelor digitale specifice care pot fi folosite la scriererea de 

cursuri de înaltă calificare pentru profesorii/educatorii aspiranți și 

pentru cei care doresc să își finalizeze formarea profesională în 

vederea învățării pe tot parcursul vieții, cu accent pe identificarea si 

ilustrarea competențelor digitale și de colaborare ale profesorului 

incluziv. 

 

1. Reprezentarea abilităților, competențelor și practicilor care 

stau la baza Profilului Profesorului Incluziv, având la bază 

„Profilul Profesorului Incluziv” (EASNIE, 2012). 

2. Reprezentarea competențelor digitale specifice pentru 

promovarea incluziunii.  
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3. Reprezentarea programelor de formare a profesorilor și, în 

special, a lecțiilor fundamentale care să le permită să se 

adapteze nevoilor tehnologice ale unui mediu de învățare 

incluziv. 

4. Reprezentarea strategiilor de predare, a orientărilor 

pedagogice și a metodelor de predare inovatoare pentru 

promovarea incluziunii în școli, acordând o atenție deosebită 

învățării prin colaborare și sprijinului tehnologic pentru 

includerea elevilor cu dizabilități. 

Metodologia Datele calitative și cantitative vor fi colectate de la grupurile țintă de 

profesori din cele cinci țări partenere. 

Eşantion 40 profesori/educatori per țară parteneră (IT, BE, DE, ES, RO). 200 

profesori în total. 

Instrumente 

utilizate 

Un formular Google pentru colectarea informațiilor 

 
Reprezentarea abilităților, competențelor și practicilor care au la bază "Profilul 
Profesorului Incluziv", competențele digitale specifice pentru promovarea incluziunii, 
a programelor de formare și a strategiilor de predare (EASNIE, 2012). 
"Profilul profesorului incluziv" (EASNIE2012) mai ales competențele care se referă la 
atitudini, cunoștințe și competențe, pentru susținerea tuturor elevilor din educația 
incluzivă vor fi consultate în vederea pregătirii instrumentului de colectare a datelor.  
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf 
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Valoare de bază: Sprijinirea tuturor elevilor 
 
Profesorii au așteptări mari de la toți elevii. 

 

DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 1: 

Promovarea învățării școlare, sociale și emoționale pentru toți elevii 

 

Atitudini și convingeri care stau la baza acestei competențe 

Indicatori16: 

 Învățarea este în primul rând o activitate socială; 

 Învățarea școlară, practică, socială și emoțională este la fel de importantă pentru 

toți eleviii; 

 Așteptările profesorilor sunt un factor determinant al succesului elevilor și, prin 

urmare, așteptările ridicate pentru toți elevii sunt critice; 

 Toți cursanții ar trebui să fie factori de decizie activi în învățarea lor și orice 

proces de evaluare în care sunt implicați; 

 Părinții și familiile sunt o resursă esențială pentru învățarea unui elev; 

 Dezvoltarea autonomiei și a autodeterminării în cazul tuturor elevilor este 

esențială; 

 Capacitatea de învățare și potențialul fiecărui elev trebuie să fie descoperite și 

stimulate. 

 

Cunoștințele esențiale care stau la baza acestui domeniu de competență: 

Indicatori: 

 Înțelegerea valorii lucrului prin colaborare cu părinții și familiile; 

 Modele tipice și atipice de dezvoltare a copilului și trasee, în special, în ceea ce 

privește dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare; 

 Modele diferite de învățare și abordări de învățare pe care elevii ar trebui să și le  

 însușească. 

                                                
16 Indicatori:  sunt entități observabile și măsurabile care servesc la definirea unui concept în mod practic. 
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Competențe cruciale care trebuie dezvoltate în acest domeniu de competență 
Indicatori: 

 Să fie un comunicator verbal și non-verbal eficient care poate răspunde nevoilor 

variate de comunicare ale elevilor, părinților și altor profesioniști; 

 Susținerea dezvoltării competențelor și posibilităților de comunicare ale elevilor;  

 Evaluarea și apoi dezvoltarea abilității de a învăța să învețe în rândul elevilor; 

 Dezvoltarea de elevi autonomi și independenți;  

 Facilitarea abordărilor de învățare prin colaborare; implementarea abordărilor 

pozitive de gestionare a comportamentului care sprijină dezvoltarea socială și 

interacțiunile cursanților; 

 Facilitarea situațiilor de învățare în care cursanții pot "să-și asume riscuri" și chiar 

să nu reușească într-un mediu sigur; 

 Utilizarea evaluării pentru tipuri de învățare care țin cont de învățarea socială și 

emoțională, precum și de învățarea școlară. 

 

DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 2: 

Abordări eficiente de predare în clase eterogene 

 

Atitudini și convingeri care stau la baza acestui domeniu de competență 

Indicatori: 

 Profesorii eficienți sunt profesori ai tuturor elevilor; 

 Profesorii își asumă responsabilitatea pentru facilitarea învățării tuturor elevilor 

dintr-o clasă; 

 Abilitățile elevilor nu sunt fixate, toți elevii au capacitatea de a învăța și de a se 

dezvolta; 

 Învățarea este un proces și un scop pentru toți elevii, este dezvoltarea abilității 

de a învăța să învețe, nu doar achiziția de cunoștințe; 

 Procesul de învățare este în esență același pentru toți elevii – existând doar 

câteva tehnici speciale;  
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 În anumite cazuri, anumite dificultăți de învățare necesită răspunsuri bazate pe 

adaptări ale curriculum-ului și abordărilor de predare. 

 

 

Cunoștințele esențiale care stau la baza acestui domeniu de competență 

Indicatori: 

 Cunoștințe teoretice despre modul în care învață elevii și modele de predare care 

să susțină procesul de învățare;  

 Comportament pozitiv și abordări de gestionare a clasei;  

 Gestionarea mediului fizic și social al clasei care să susțină învățarea;  

 Modul de identificare și de raportare la diverse bariere de învățare ale acestora 

și implicațiile acestora în abordările didactice; 

 Dezvoltarea competențelor de bază – în special a competențelor cheie – 

împreună cu abordările asociate de predare și evaluare;  

 Evaluarea metodelor de învățare axate pe identificarea punctelor tari ale unui 

elev; 

 Diferențierea conținutului curriculum-ului, procesul de învățare și învățarea în 

vederea incluziunii elevilor și întâmpinarea nevoilor acestora;  

 Abordări de învățare personalizată pentru toți elevii care să-I ajute pe elev să-și 

dezvolte autonomia în învățare;  

 Dezvoltarea, implementarea și revizuirea eficientă a Planurilor Individualizate de 

învătare sau programe individualizate de învățare asemănătoare. 

Competențele și abilitățile esențiale care trebuie dezvoltate în acest domeniu de 

competență includ: 

Indicatori: 

 Utilizează abilități de leadership al clasei care implică abordări sistemice de 

gestionarea pozitivă a clasei; 

 Lucrul individual cu elevii precum și cu grupurile eterogene;  

 Utilizarea curriculumului ca instrument de incluziune care să sprijine accesul la 

învățare; 
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 Abordarea aspectelor legate de diversitate în procesele de dezvoltare 

curriculară; 

 Diferențierea metodelor, conținutului și rezultatelor pentru învățare; 

 Lucrul cu elevii și cu familiile acestora pentru personalizarea învățării și stabilirea 

țintelor învățării; 

 Facilitarea învățării prin colaborare, când elevii se ajută unii pe alții în diferite 

moduri – incluzând meditații între covârstnici/colegi de clasă – în cadrul 

grupurilor flexibile de elevi.  
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CHESTIONAR PENTRU PROFESORI AIS 
 

 Pentru evaluarea valorii de bază susținerea tuturor elevilor cu cele două domenii 

de competență și indicatorii acestora. 

 Pentru a colecta strategii de predare, metode de predare și instrumente digitale 

specifice care să sprijine încluziunea elevilor cu  tulburări mintale ușoare. 

Chestionarul constă într-un set de 30 de întrebări cu variante multiple, scală Likert și 

întrebări deschise. Întrebările au fost formulate pentru a acoperi aproape toți indicatorii 

menționați mai sus în cele două domenii de competență ale valorii de bază "sprijinirea 

tuturor elevilor" din "Profilul Profesorului Incluziv (EASNIE, 2012)". 

 

Rezumatul concluziilor chestionarului profesorului 

Constatările acestui chestionar sunt clasificate în două părți. Prima parte ilustrează 

atitudinile, cunoștințele și abilitățile de sprijinire a tuturor elevilor din educația incluzivă. 

A doua parte este o colecție de strategii și metode de predare, instrumente digitale și 

tehnologii pe care profesorii le folosesc pentru a sprijini includerea grupului nostru de 

elevi din grupul țintă. 

 

Partea I: atitudini, cunoștințe și competențe 

 

 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere consideră că învățarea 

reprezintă un proces și un scop pentru toți elevii în dezvoltarea competenței lor 

de a „învăța să învețe”, nu doar dobândirea de cunoștințe teoretice. În plus față 

de cele menționate anterior, majoritatea profesorilor chestionați cronsideră că 

învățarea școlară, practică, socială și emoțională este  la fel de importantă pentru 

toți elevii. Interesant de observat  este că toate țările partenere nu cred că 

procesul de învățare este același pentru toți elevii și că există foarte puține 

"tehnici speciale", cu excepția României.  



ALL-IN IDENTIKIT                                               

 

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385  21 

 

 

 

 Conform datelor furnizate de profesori, se pare că majoritatea profesorilor din 

cele cinci țări partenere au așteptări mari de la elevii lor. Profesorii din România 

reprezintă cel mai mare procent urmat de Andaluzia și Germania.   
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Flandra Italia Germania Andaluzia România

Ce considerați că reprezintă învățarea?
Puteți alege mai mult de un item

Procesul de învățare este în esență 
același pentru toți elevii- există foarte 
puține „ tehnici speciale"

Învățarea este un proces și un obiectiv 
pentru toți elevii, reprezintă 
dezvoltarea abilităților de „a învățare 
să învețe”, nu doar acumulare de 
cunoștințe.
Învățarea școlară, practică, socială și 
emoțională sunt la fel de importante 
pentru toți elevii

Învățarea este în priul rând o activitate 
socială

Flandra Italia Germania Andaluzia România

Da 66,70% 33,90% 75% 77,30% 91%

Nu 33,30% 37,50% 12% 9,10% 9%

Altele 0% 28,60% 13% 13,60% 0%
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Aveți așteptări mari de la elevii dumneavoastră?
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 Majoritatea profesorilor cred că elevii lor nu sunt nici foarte capabili, nici 

incapabili să ia decizii, consideră că aceștia pot lua decizii, dar că acesta nu este 

punctul lor forte. În contrast, majoritatea profesorilor din România consideră că 

elevii sunt capabili să ia decizii. 

 

 Toți profesorii din cele cinci țări partenere consideră familiile extrem de 

importante și esențiale în educația elevilor. O minoritate de profesori din două 

țări partenere, și anume Italia și România, consideră că familiile nu sunt atât de 

importante. 

Flandra Italia Germania Andaluzia România

Foarte capabili să ia decizii 5,60% 7,10% 17,50% 9,10% 90%

Capabili să ia decizii 44,40% 33,90% 27,50% 36,40% 0%

Nici capabil/Nici incapabil 47,20% 37,50% 45% 45,50% 0%

Nu doresc să ia decizii 2,80% 17,90% 10% 9,10% 0%

Incapabili să ia decizii 0% 3,60% 0% 0% 10%
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Elevii dv. sunt factori activi în luarea deciziilor,  în ceea ce privește procesul de învățare și 
de evaluare în care sunt implicați? 
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 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere prețuiesc importanța 

lucrului împreună cu părinții și familiile elevilor cu dizabilități intelectuale 

ușoare. O minoritate de profesori din Flandra și Italia nu pun prea mult accentul 

pe această problemă. 

 

 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere care au participat la acest 

chestionar utilizează abordări de învățare prin colaborare cu elevii în cadrul 

grupurilor flexibile de învățare. 

Flandera Italia Germania Andaluzia România

Foarte importantă 41,70% 58,90% 40% 54,50% 95%

Importantă 27,80% 26,80% 50% 36,40% 2,50%

Nici importantă/nici lipsită de 
importanță

25% 7,10% 10% 4,55% 0%

Puțin importantă 5,60% 5,40% 0% 4,55% 0%

Fără nicio importanță 0% 1,80% 0% 0% 2,50%
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Considerați că familia reprezintă o resursă importantă în educația elevilor?

Flandera Italia Germania Andaluzia România

Foarte important 41,70% 67,90% 42,50% 66,70% 87,50%

Important 27,80% 23,20% 37,50% 23,80% 7,50%

Nici important/nici neimportant 22,20% 5,40% 20% 9,50% 5%

Puțin important 8,30% 3,60% 0% 0% 0%

Fără nicio importanță 0% 0% 0% 0% 0%
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Considerați că este important să colaborați cu părinții elevilor cu deficiență mintală 
ușoară? 
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 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere implementează abordări 

pozitive de gestionare a comportamentului. 

 

 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere utilizează abilități de 

leadership la clasă și metode de predare care demonstrează un comportament 

pozitiv și de management al clasei. Procentajele dintre unele țări variază foarte 

mult. De exemplu, procentul dintre profesorii care utilizează acest lucru în 

Germania este mai mic decât dublul celor din Italia.  

Observăm că profesorii din România și Germania folosesc astfel de abordări mai 

mult decât ceilalți profesori din țările partenere rămase.  

Flandra Italia Germania Andaluzia România

Da 77,80% 85,70% 85% 86,40% 85%

Nu 22,20% 14,30% 15% 13,60% 15%
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Utilizați învățarea prin cooperare incluzând învățarea între covârstnici în cadrul 
grupurilor flexibile de elevi?

Flandera Italia Germania Andaluzia România

Da 69,40% 75% 95% 86,40% 92%

Nu 30,60% 25% 5% 13,60% 8%
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Utilizați abordarea managementului pozitiv  care să încurajeze interacțiunea și 
dezvoltarea armonioasă a elevului?
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 Majoritatea profesorilor utilizează abordări de evaluare care țin cont de 

învățarea socială, emoțională și școlară. În cazul Germaniei, mai puțin de 

jumătate dintre profesori folosesc astfel de abordări și aproape jumătate nu sunt 

siguri dacă folosesc astfel de abordări. În cazul Flandrei, Italiei și Andaluzíei, un 

anumit procent dintre profesorii care utilizează astfel de abordări pot fi 

comparabile. În cazul României, profesorii au cel mai mare procentaj de 

utilizarea unor astfel de abordări. 

 

 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere își asumă o 

responsabilitate ridicată pentru facilitarea învățării elevilor la clasă. Ceea ce 

Flandra Italia Germania Andaluzia România

Da 55,60% 46,40% 85% 52,40% 77%

Nu 44,40% 53,60% 12% 47,60% 23%

Fără răspuns 0% 0% 3% 0% 0%
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Utilizați abilități de leadership sau alte metode de predare  care să se bazeze pe 
disciplina pozitivă și managementul clasei?

Flandra Italia Germania Andaluzia Romania

Da 63,90% 53,60% 40% 54,50% 85%

Nu 16,70% 26,80% 13% 36,40% 5%

Poate 19,40% 19,60% 47% 9,10% 10%
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În timpul evaluării aveți în vedere toate aspectele 
- social,  emoțional și educațional?
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este interesant este că România are cel mai mare procent (77,5%) de profesori 

care își asumă o responsabilitate ridicată, iar Italia are cel mai mare procent 

(3,6%) de profesori care își asumă o răspundere scăzută pentru facilitarea 

învățării tuturor elevilor la clasă. 

 

 

 Majoritatea cadrelor didactice din cele cinci țări partenere sunt întru totul de 

acord sau de acord că, în anumite ocazii, unele dificultăți de învățare necesită 

răspunsuri bazate pe adaptări curriculare și abordări didactice diferențiate. 

România și Spania au cel mai mare procent de profesori care sunt de acord, iar 

Italia este singura țară care are 1,8% dintre profesorii care nu sunt de acord cu 

acest lucru. 

Flandra Italia Germania Andaluzia Romania

Foarte responsabil 25% 32,10% 17,90% 59,10% 77,50%

Responsabil 47,20% 39,30% 64,10% 27,30% 20%

Nici responsabil/nici iresponsabil 22,20% 21,40% 17,90% 13,60% 0%

Puțin responsabil 5,60% 3,60% 0% 0% 2,50%

Iresponsabil 0% 3,60% 0% 0% 0%
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Vă asumați responsabilitatea de a facilita învățarea pentru toți elevii din clasă?
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 Observăm că profesorii din cele cinci tări care au răspuns acestui chestionar dețin 

abilități digitale solide.  Un număr mic de profesori din Flandra și Germania par 

să aibă abilități digitale foarte slabe. 

 

Flandra Italia Germania Andaluzia Romania

Întru totul de acord 33,30% 62,50% 46% 72,70% 72,50%

De acord 33,30% 30,40% 41% 13,60% 20%

Nici acord/nici dezacord 25% 5,40% 10% 13,60% 7,50%

Dezacord 8,30% 0% 2,50% 0% 0%

Întru totul dezacord 0% 1,80% 0% 0% 0%
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În unele situații în care apar dificultăți de învățare necesită răspunsuri bazate pe 
adaptarea curriculumului și pe abordarea modului de predare?

Flandra Italia Germania Andaluzia Romania

1 2,80% 0% 2,50% 0% 0%

2 0% 0% 2,50% 0% 0%

3 16,70% 3,60% 12,50% 0% 5%

4 2,80% 3,60% 12,50% 9,10% 0%

5 2,80% 7,10% 15% 13,60% 5%

6 8,30% 16,10% 7,50% 4,50% 5%

7 38,90% 19,10% 22,50% 36,40% 10%

8 22,20% 21,40% 17,50% 18,20% 32,50%

9 2,80% 17,90% 2,50% 13,60% 30%

10 2,80% 10,70% 5% 4,50% 12,50%
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Pe o scală de la 1 la 10 , cum v-ați evalua competențele digitale
1: foarte slabe & 10: foarte puternice
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 În cele cinci țări partenere, reiese că curriculumul susține utilizarea instrumentelor 

digitale în școală. În cazul profesorilor din Andaluzia și România avem cel mai mare 

procentaj, urmat in deaproape de Italia. Flandra are cel mai mare procent de profesori 

care consideră că curriculum-ul nu sprijină învățarea, 30,6% din profesorii din Flandra 

cred că curriculum-ul nu sprijină utilizarea de instrumente digitale. În plus, Germania are 

cel mai mare procent de profesori (45%) care nu sunt siguri dacă curriculumul din țara 

lor sprijină utilizarea instrumentelor digitale. 

 

 

 Dintre cele cinci țări partenere, profesorii din România și Italia folosesc în cea mai 

mare  măsură tehnologia TIC și asistivă pentru a sprijini abordările flexibile ale 

învățării. Profesorii din Germania folosesc tehnologia TIC într-un procent de 58%. 

Profesorii din Andalucía nu sunt conștienți dacă folosesc sau nu această 

tehnologie pentru a sprijini învățarea. Profesorii din Flandra au cel mai mare 

procent de 44,40% din neutilizarea acestei tehnologii pentru a sprijini abordările 

flexibile ale învățării. 

Flandra Italia Germania Andaluzia Romania

Da 47,20% 69,60% 34% 77,30% 75%

Nu 30,60% 8,90% 21% 4,50% 5%

Poate 22,20% 21,40% 45% 18,20% 20%
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Curriculumul dumneavoastră susține utilizarea de instrumente digitale?
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Partea II: strategii/metode de predare & instrumente digitale 

 
Aproape toți profesorii din cele cinci țări partenere evaluează elevii înainte, în timpul și 

la finalul lecției, în vederea identificării și furnizării de suport atunci când este necesar în 

funcție de stilurile diferite de învățare.  

Răspunsurile profesorilor care evaluează și contribuie la dezvoltarea abilității de „a 

învăța cum să învețe„ în rândul elevilor, ar putea fi clasificate în mai multe domenii, 

enumerate în tabelul de mai jos: 

Unii parteneri au împărtășit una sau mai multe metode de evaluare sau abilități de a 

„învăța să învețe”.  

Câteva descoperiri interesante: 

 ‘"Activitatea individuală" a fost menționată de către toți partenerii, cu excepția 

României. 

 "Furnizarea de sprijin" a fost menționată de către toți partenerii, cu excepția 

Andaluziei. 

 “Oferirea de feedback"a fost menționată de către toți partenerii, cu excepția 

Andaluziei și a României. 

 "Autoevaluarea" a fost menționată de toți partenerii, cu excepția Germaniei și 

României. 

 "Oferirea de îndrumări" a fost menționată de către toți partenerii, cu excepția 

Italiei și României. 

Flandra Italia Germania Andaluzia Romania

Da 36,10% 58,90% 11% 36,40% 70%

Nu 44,40% 28,60% 58% 18,20% 10%

Poate 19,40% 12,50% 31% 45,50% 20%
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Utilizați instrumentele TIC și tehnologia adaptativă pentru susținerea abordărilor flexibile 
în învățare?
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 "Furnizarea de instrumente" a fost amintită de către toți partenerii, cu excepția 

Flandrei și României.  

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Autoexprimare ✓          

Furnizare de exemple ✓         

Muncă independentă ✓ ✓ ✓ ✓   

Autoevaluare ✓ ✓   ✓   

Oferire de suport ✓ ✓ ✓   ✓ 

Oferire de feedback ✓ ✓ ✓     

Oferire de sugestii ✓   ✓ ✓   

Oferire de timp ✓         

Sarcini structurate   ✓ ✓     

Grup de suport/grup de lucru   ✓ ✓     

Metacognitia   ✓     ✓ 

Reguli pentru evaluare   ✓       

Jocuri   ✓     ✓ 

Dezvoltare de raționamente   ✓       

Învățare centrată pe proiecte   ✓ ✓   ✓ 

Furnizare de instrumente    ✓ ✓ ✓   

Evaluare individualizată     ✓ ✓   

Propuneri de provocări       ✓   

Reflecție     ✓     

Evaluare de proces     ✓     

Observations       ✓   

Set de reguli și instrucțiuni       ✓   

Stiluri de învățare diferite         ✓ 

 

 Se pare că majoritatea cadrelor didactice din cele cinci țări partenere lucrează la 

dezvoltarea autonomiei și autodeterminării elevilor. Mai jos puteți găsi un 

rezumat al modului în care profesorii fac acest lucru în țările din care provin și 

instrumentele digitale pe care le folosesc. 

Flandra 

o Evaluarea și autoevaluarea 

o Feedbackul grupului și al covârstnicilor 

o Sarcini pregătitoare 

o Planificarea sarcinilor pe termen lung 

o Forme active de lucru  
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o Motivarea elevilor pentru a fi responsabili de propria învățare 

o Furnizarea de suport și îndrumare 

o Prelucrarea independentă a materialelor de învățare 

o Design universal pentru învățare 

o Provocarea elevilor 

o Corelarea materiei învățate cu viața reală 

o Experiența personală 

o Căutarea de soluții diferite 

o Pornirea de la interesele și mediul de învățare al elevului 

o Discuții în grup sau în perechi 

Instrumente Digitale 

o Școala Inteligentă (Smartschool) - (platformă școala digitală în Flandra) 

o Exerciții online 

o Portofoliu online 

o Computer/tabletă/calculator 

o Materiale vizuale 

o Muzică 

 

Italia 

o Motivarea elevilor pentru a se preocupa de formarea lor personală 

o Corelarea materiei cu experiența din viața reală 

o Procesarea independentă a materialelor de studiu 

o Pornirea de la interesele și mediul de învățare al elevilor 

o Provocarea elevilor 

o Grup de lucru 

o Predare personalizată 

o Oferire de orientare și suport 

o Forme active de lucru 

o Planificarea sarcinilor pe termen lung 

o Oferire de feedback 
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Instrumente Digitale 

o Tabletă 

o Reportofon 

o Tablă digitală 

o PC 

o Applicatii (Reverso, Kahoot, WhatsApp ) 

o Aplicații multimedia interactive 

o Transcriere a vocii 

o Preluarea de imagini 

o Microsoft office 

o Super Map  

o Sintetizator vocal 

o Tastatură extinsă 

o Programe de scris și de citit 

o You Tube 

o Instrumente de compensare 

o EBook 

o Platforme online 

o Medii virtuale de învățare (VLE) 

 

Germania 

o Introspecția 

o Lucrul individual 

o Delegarea responsabilității 

o Planuri de învățare 

o Exerciții diferențiate 

o Libera alegere a subiectelor/a sarcinilor 

o Sistem de feedback 

o Evaluare 

o Învățare prin predare 

o Democrația învățării 

o Materiale de studiu individual 
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Instrumente Digitale 

o Aplicații 

o Worldwide webs 

o Platforme de învățare 

o Softuri 

o Laptopuri- PC 

o Smart TV 

o E-portfolio 

o Moodle courses 

o Programe 

 

Andaluzia 

o Proiect de Lucru prin colaborare 

o Crearea de situații de luare a deciziilor  

o Lucru în grup 

o Încurajarea și stimularea creativității 

o Oferirea de indicații clare 

o Recompensarea 

o Oferirea de timp pentru învățare 

Instrumente Digitale 

o Platforme de învățare 

o Tehnică digitală 

o Kahoot 

o YouTube 

o Programe speciale 

o Computers 

o Ecrane digitale 
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România 

o Crearea de șanse de reușită 

o Identificarea abilităților 

o Sarcini potrivite 

o Utilizarea anumitor metode 

o Încurajarea abilităților de comunicare 

o Antrenarea abilităților de rezolvare a problemelor 

o Încurajarea atitudinii de promovare a empatiei față de elevi 

o Promovarea toleranței și nondiscriminării 

Instrumente Digitale 

o Table inteligente 

o Ecrane Interactive 

o Video projectoare 

 

 Referitor la instrumentele digitale folosite de către profesorii din cele cinci țări 

partenere în vederea dezvoltării autonomiei și autodeterminării elevilor, acestea 

variază de la o țară la alta. Unele pot fi luate în considerare într-un singur grup. 

Din dorința de a oferi o imagine transparentă asupra răspunsurilor, 

instrumentele au fost enumerate în ordinea în care au fost menționate de către 

profesori și nu selectate pe categorii. Astfel, putem concluziona faptul că 

platformele online sunt folosite pe o scară largă în majoritatea țărilor partenere. 

Diferențele între ceea ce au enumerat toți partenerii au legătură cu nivelul de 

finanțare pe care-l primesc școlile.   

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Platformă școlară digitală ✓          

Exerciții online ✓         

Portofoliu digital ✓   ✓     

Calculator ✓ ✓ ✓ ✓   

Tabletă ✓ ✓       

Calculator2 ✓         

Materiale digitale ✓ ✓       

Muzică ✓         
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Reportofon   ✓       

Tablă interactivă   ✓ ✓   ✓ 

Aplicații   ✓   ✓   

Aplicații multimedia interactive   ✓       

Tipărire voce   ✓       

Capturare de imagini   ✓       

Microsoft office   ✓       

Super Map   ✓       

Sintetizator vocal   ✓       

Voice to video scripture translator   ✓       

Extensie de tastatura   ✓       

Reading and writing programs   ✓       

Youtube   ✓   ✓   

Instrumente de compensare   ✓       

Ebooks   ✓       

Platforme online   ✓   ✓   

Drive e classroom   ✓       

Worldwide web           

Softwares           

Smart TV           

Cursuri Moodle           

Programs       ✓   

Thnică digitala       ✓   

Ecrane digitale       ✓ ✓ 

Video proiector         ✓ 

 

 Reiese că majoritatea profesorilor din țările partenere lucrează la stimularea 

capacității de învățare și a potențialului elevilor. Mai jos găsiți un rezumat pentru 

fiecare țară a modului în care se lucrează, ca și completare la instrumentele 

digitale folosite de ei - în vederea susținerii ideii menționate mai sus.  

Flandra 

o Atenție la stilurile de învățare ale elevilor 

o Prin reflexie (personală și asistată de profesor) 

o Auto evaluare 

o Lucru pe proiect 

o Lucru în grup 

o Discuții la nivel de clasă 
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o Feedback orientat spre creștere 

o Feedback pozitiv 

o Diferențiere 

o Împărtășirea/recompensarea experiențele de succes 

o Provocarea elevilor 

o Stimularea motivației elevilor 

o Studiu individual/cercetare 

o Învățare răsturnată 

o Concentrare pe abilități funcționale 

Instrumente Digitale 

o E-mail 

o Linkuri web 

o Platforme online 

o Filme 

o Website-uri educaționale 

o Platformă școlară digitală 

 

Italia 

o Diferenţiere 

o Învățarea reciprocă (impreună cu covârstnicii) 

o Stimularea creativității elevilor 

o Dezbateri la nivel de clasă 

o Lucru în grup 

o Creșterea motivației elevilor 

o Feedback pozitiv 

o Învățare prin colaborare 

o Clasa răsturnată 

o Reflecția (asistată personal și de profesor) 

o Atenție la  stilul de învățare al elevilor 
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o Provocarea elevilor 

Instrumente Digitale 

o Tablă Digitală 

o Power Point 

o Softuri speciale 

o PC 

o Aplicații 

o Editor Word 

o Exerciții online 

o Microsoft Office 

o Prezi 

o AraWord (procesor de pictograme word) 

o Videos 

o Clasa Google 

o PlatformaeTwinning  

o Whatsapp 

 

Germania 

o Încurajarea 

o Motivarea 

o Promovarea performanței și dezvoltarea învățării 

o Diferențierea 

o Întrebări provocatoare 

o Acorduri de învățare 

o Experiențe de auto-eficacitate 

o Planuri Individualizate de învățare 

o Învățare în colaborare 

o Relații personale pozitive 

o Sarcini interesante 
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Instrumente Digitale 

o Smartfonuri 

o Situri web 

o IPAD 

o Filme 

o Aplicații 

o Programe educaționale 

 

Andaluzia 

o Ridică probleme realiste 

o Lucrul cu grupuri eterogene 

o Evaluarea nevoilor elevilor 

o Stabilirea sarcinilor în funcție de interesele elevilor 

o Autoevaluarea 

o Oferirea de încurajare pozitivă 

o Oferirea de provocări 

o Utilizarea de diferite metodologii de predare 

o Jocuri 

Digital Tools 

o Jocuri digitale 

o Resurse ICT 

o Noi tehnologii 

 

România 

o Încurajare 

o Lucru pe proiecte 

o Lucru în grup 

o Metode activ-participative 
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o Metode diferite de evaluare 

o Diferențierea 

o Încurajarea autonomiei 

o Provocarea elevilor 

Înstrumente Digitale 

Profesorii nu au menționat niciun instrument digital specific. 

 

 În ceea ce privește instrumentele digitale pe care le utilizează profesorii pentru 

a stimula capacitatea de învățare și potențialul elevilor din țările partenere, 

unele dintre acestea pot fi clasificate în cadrul unui singur grup. De dragul de a 

oferi o viziune transparentă față de răspunsuri, instrumentele au fost listate așa 

cum au fost menționate de către profesori și nu grupate în categorii. Putem 

concluziona că filmele/filmele, linkurile Web și aplicațiile sunt utilizate pe scară 

largă în majoritatea țărilor partenere, cu excepția României. Diferența dintre 

țările din listare are de a face cu nivelul de finanțare pe care școlile îl obține. 

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

e-mail ✓          

Link-uri Web ✓   ✓     

Platforme online ✓         

Filme ✓ ✓ ✓     

Site-uri educationale ✓         

Platforma educationala online ✓         

Tabla alba digitala   ✓       

PPT   ✓       

Softuri digitale   ✓       

PC   ✓       

Aplicatii   ✓ ✓     

Editor Word   ✓       

Exerciții Online   ✓       

Microsoft office   ✓       

Prezi   ✓       

Araword   ✓       

Google classroom   ✓       

eTwinning platform   ✓       

WhatsApp   ✓       
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Smartphones     ✓     

IPAD-uri     ✓     

Programe educaționale     ✓     

Jocuri digitale       ✓   

Resurse TIC       ✓   

Noi tehnologii       ✓   

 

 Aproape toți profesorii din cele cinci țări partenere utilizează abordări de 

învățare personalizate pentru a contribui la dezvoltarea autonomiei în învățare. 

Aceste abordări aparțin strategiilor de instruire diferențiate. 

 

Strategii de instruire diferențiate: 

Profesorii care folosesc instrucțiuni diferențiate îsi adaptează modul de predare pentru 

a se potrivi stilului de învățare al elevilor.Toți elevii au același scop de învățare, dar 

abordarea didactică variază în funcție de modul în care elevii preferă să învețe. În loc de 

a folosi o abordare uniformă, profesorul folosește o varietate de metode pentru a preda. 

Există trei zone sau niveluri în care profesorii pot diferenția instrucțiunile: 

 Conținut: Identificarea a ceea ce trebuie să învețe elevii și ce resurse îi vor ajuta 

să facă acest lucru; 

 Proces: activități care să-I ajute pe elevi să dea sens  la ceea ce învață; 

 Produs: un mod al elevilor de a arăta ceea ce știu; 

Profesorii au menționat mai multe strategii de formare. 

 

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Spații de învățare flexibile ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Învățare colaborativă ✓ ✓   ✓ ✓ 

Sarcini progresive ✓ ✓       

Resurse digitale ✓ ✓ ✓ ✓   

Sprijin verbal ✓ ✓ ✓     

Rezultate variabile ✓ ✓ ✓   ✓ 

Evaluare continuă ✓ ✓ ✓     

Reflecție și stabilire de obiective ✓ ✓ ✓   ✓ 

Clasa rasturnata ✓ ✓       

Agenda de învățare     ✓     
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Profesorii din cele cinci țări partenere utilizează aceleași strategii de instrucțiuni 

diferențiate. Cea mai întâlnită strategie a fost cea a „spațiului flexibil de învățare”, care 

a fost menționată de către toate cele cinci țări partenere. Mai mult decât atât, 

majoritatea partenerilor au menționat "învățarea prin colaborare", "resursele digitale", 

"rezultatele variabile" și "stabilirea de obiective și de timp pentru reflecție". 

Din motive de claritate, fiecare strategie va fi explicată pe scurt mai jos: 

1. Spațiu de învățare flexibil: În mod obișnuit, sarcinile sunt efectuate într-o 

perioadă stabilită de timp, ceea ce înseamnă că elevii mai rapizi sunt ținuți pe loc 

de către elevii mai lenți care se simt grăbiți și incapabili să învețe în ritmul lor. Cu 

toate acestea, s-a găsit o abordare flexibilă a sarcinilor pentru elevii mai rapizi; 

acestora li se oferă posibilitatea să rezolve sarcini suplimentare, dându-li-se 

celorlalți ocazia să-și termine sarcinile în ritmul lor. 

2. Învățarea prin colaborare: Facilitarea lucrului în grupe este excelentă pentru a-i 

impulsiona pe elevii mai timizi să participe la activități. Formarea de grupuri de 

elevi cu abilități mixte le dă elevilor mai rapizi un cadru de exprimare al ideilor, 

iar elevilor mai lenți un mod de a colabora și de a învăța de la colegii lor. Alocarea 

de roluri fiecărui membru al grupului poate ajuta, de asemenea, cursanții să se 

organizeze în funcție de abilitățile și capacitățile lor diferite. Acest lucru oferă 

elevilor mai puțin capabili, o modalitate de a adăuga valoare și de a genera mai 

multă încredere. 

3. Sarcini progresive: Profesorii stabileasc sarcini sau exerciții diferite pentru 

anumiți elevi, în funcție de abilitățile acestora, deși această abordare poate ridica 

anumite probleme. Nu doar că scoate în evidență public nereușitele elevilor, dar 

cere și un efort suplimentar din partea profesorilor. Aceasta este o activitate 

progresivă, care însă devine complexă pe măsură ce elevul descoperă ce are de 

făcut, permițându-le celor mai lenți să lucreze în ritmul lor. Prin acestă 

modalitate profesorii determină toți elevii să răspundă. 

4. Resurse digitale: Prin folosirea instrumentelor interactive și a aplicațiilor digitale, 

clasele mixte pot aborda un subiect din unghiuri diferite. În unele situații, 

utilizarea resurselor digitale pot accentua abilitățile sau pasiunile elevilor cu 

potențial academic mai scăzut, timp în care pentru ceilalți elevi ar putea 

funcționa mai eficient resurse și medii non-tradiționale. 



ALL-IN IDENTIKIT                                               

 

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385 42 

5. Încurajarea verbală: Dialogul verbal este fundamentul acestei metode. 

Profesorii pot identifica diferite stiluri de învățare astel încât să-și adapteze 

explicațiile verbale și sprijinul pentru niveluri diferite de înțelegere. Adresând 

întrebări punctate se pot obține răspunsuri diferite în funcție de stilul fiecăruia 

de învățare. Această tehnică se bazează pe interacțiunea profesor-elev și o 

abilitate a educatorului de a implica elevii atât în conversații simple cât și 

complexe, în funcție de nevoile lor de învățare.  

6. Rezultate verbale: În loc să se stabilească o sarcină cu un singur rezultat/ răspuns 

este de preferat abordarea interpretativă a unui exercițiu, astfel li se dă elevilor 

șansa de a ajunge la un rezultat personalizat. Elevii cu abilități diferite vor ajunge 

la rezultate care se potrivesc nivelului lor de înțelegere, dacă este formulată o 

direcție și un set clar de reguIi, înainte de a fi dată sarcina. 

7. Evaluare continuă: Evaluarea periodică și feedback-ul, le permite profesorilor să-

și adapteze metodele de predare nevoilor variate de învățare ale elevilor. 

Evaluarea se desfășoară atât pe tot parcursul anului, cât și la final de an, astfel 

încât să poată “regândi procesul de raportare de la sfârșitul anului”. Cu o 

aplicație interactivă frontală precum Kahoot17, profesorii pot efectua sondaje 

anonime sau deschise, evaluări de sfârșit de clasă și teste. Prin urmare, cadrele 

didactice pot afla informații despre nivelurile de înțelegere, interpretare și de 

învățare ale elevilor. 

8. Reflecție și stabilirea obiectivului: Elevii reflectează la lecțiile importante și își 

stabilesc obiective de învățare pentru viitor, pentru momente prestabilite ale 

anului școlar. În timpul acestor momente prestabilite, elevii sunt rugați să scrie 

despre subiectele lor preferate, precum și despre cele mai interesante noțiuni și 

informații pe care le-au învățat, în vederea identificării abilităților care pot 

îmbunățăți materia/subiectele de explorat. Pe baza rezultatelor, puteți stabili 

temele care să vină în întâmpinarea obiectivelor stabilite. De exemplu, în cazul 

în care o mare parte a elevilor discută un anumit aspect al curriculum-ului la 

științe, se pot proiecta mai multe activități în jurul acestuia. 

                                                
17Kahoot este un joc pe o platformă de învățare, gratuităpentruprofesori. 
Pentrumaimulteinformațiiaccesați: https://kahoot.com/schools/ 
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9. Clasa răsturnată (Flipped classroom): Reprezintă o abordare pedagogică în care 

noțiunea de învățare bazată pe clasă este inversată, astfel în cât elevii să fie 

introduși în subiectul de învățare înaintea orei, acest timp fiind folosit pentru 

aprofundarea înțelegerii subiectului prin discuții între colegi, și activități de 

rezolvare a problemelor sub îndrumarea profesorilor. 

10. Agenda invățării (Learning diary): Este un instrument pentru evaluarea și 

implementarea stilului personal de învățare. Scopul este acela de a sesiza și 

reflecta la ceea ce s-a învățat la nivel de clasă. Așteptarea fiind aceea de a relata 

experiența personală în legătură cu experiența și cunoștințele anterioare. 

 

Se pare că majoritatea profesorilor din țările partenere susțin dezvoltarea abilităților de 

comunicare ale elevilor. Mai jos puteți vedea un rezumat al acestei situații, pentru 

fiecare țară, în completare la instrumentele digitale folosite de către profesori pentru 

dezvoltarea acestor abilități. 

 

Flandra 

o Activitatea de grup 

o Discuții la clasă 

o Învățare de la elevi de aceeași vârstă 

o Vorbirea unei limbi 

o Exersarea în viața reală 

o Prezentarea în clasă 

o Auto-articularea 

Instrumente Digitale 

o Platforme digitale școlare 

o E-mail 

o Chat 

o Forumuri 

o Video 

o Motoare de căutare 
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o Resurse digitale de știri 

 

Italia 

o Interviuri de simulare 

o Simulări ale situațiilor din viața reală 

o Dialoguri 

o Dezbateri 

o Prezentări 

o Cititor de hărți/scheme 

o Meta-reflecția 

o Joc de rol 

o Teatru 

o Mediu prietenos 

Instrumente Digitale 

o PC 

o Tablets 

o Digital whiteboard 

o Shared folders (audio & non-audio) 

o Free applications (Whatsapp, voice Tone, Prosody, Leggixme, SymWriter) 

o Speech notes 

o PowerPoint 

o Prezi 

o Videos 

o Prezentare multi-media 

 

Germania 

o Lucru în grup 

o Exersarea unei limbi 

o Auto-articulare 
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o Simulare de situații din viața reală 

o Dialoguri 

o Prezentări 

o Joc de rol 

o Reguli de comunicare 

o Feedback 

o Setări interactive 

Instrumente Digitale 

o Kit de vorbire 

o Microfoane 

o Media digitală 

o Căști 

o E-mail 

o PowerPoint 

 

Andaluzia 

o Dialoguri 

o Dezbateri 

o Prezentări 

o Activitate în grup 

o Practicarea unei limbi 

o Auto – articulare 

o Materiale vizuale  

Instrumente Digitale 

o Înregistrare video 

o Aplicații educaționale (iDoceo) 

 

Romania  
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o Joc de rol 

o Activități de grup 

o Comunicare verbală și non-verbală 

o Exerciții creative de grup 

o Discuții 

o Desen 

o Lucru în perechi pentru ascultarea ctivă 

o Portofoliu și proiecte 

Instrumente Digitale 

o Softuri educaționale 

o Alte instrumente digitale  

 

 Profesorii din cele cinci țări partenere utilizează metode similare pentru a sprijini 

competențele de comunicare ale elevilor. Putem deduce că: activitatea de grup, 

prezentările, discuțiile la clasă, vorbirea unei limbi, simularea situațiilor din viața reală, 

jocul de rol și dialogul se numără printre cele mai bune metode utilizate de către 

majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere. Pentru o vizualizare detaliată, 

verificați tabelul de mai jos. 

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Lucru in grup ✓    ✓ ✓ ✓ 

Discuții la nivel de grup ✓   ✓   ✓ 

Învățare de la egal la egal (peer tutoring) ✓         

Exersarea unei limbi străine ✓ ✓ ✓ ✓   

Exerciții de simulare a unei vieți reale ✓ ✓ ✓     

Prezentări ✓   ✓ ✓   

Autoexprimare ✓ ✓ ✓ ✓   

Joc de rol     ✓   ✓ 

Comunicare verbală și nonverbală         ✓ 

Collective creative exercises         ✓ 

Desen         ✓ 

Lucru în perechi         ✓ 

Portofoliu și proiecte         ✓ 

Dezbateri   ✓   ✓   

Dialog   ✓ ✓ ✓   

Demonstrația       ✓   
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Visual Materiale vizuale       ✓   

Reguli de comunicare     ✓     

Feedback     ✓     

Setări interactive     ✓     

Simulare de interviuri   ✓       

Cititor de hărți/ scheme   ✓       

Meta-reflection   ✓       

Momentul cercului   ✓       

Teatru   ✓       

Medii liniștite   ✓       

 

 Majoritateaprofesorilor promovează învățarea prin colaborare. O comparație între cele 

cinci țări partenere a arătat că profesorii utilizează metode similare, de exemplu: "lucrul 

în grup" este utilizată de profesori din toate cele cinci țări partenere. Mai mult, 

"activitatea proiectului", "atribuirea sarcinilor & roluri", "elevi cu capacitate mixtă", 

"instrumente digitale", "profesor ca moderator" au fost menționați de majoritatea 

partenerilor. Pentru o vizualizare detaliată, consultați tabelul de mai jos. 

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Lucru în grup ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lucru îe proiecte ✓ ✓ ✓ ✓   

Sarcini și roluri atribuite ✓   ✓ ✓   

Elevi cu abilități mixte ✓ ✓ ✓   ✓ 

Sporturi de echipă ✓     ✓   

Instrumente digitale ✓ ✓ ✓ ✓   

Clasa răsturnată   ✓       

Teatru &cinema   ✓       

Joc de rol   ✓       

Profesor ca moderator   ✓   ✓ ✓ 

Team presentations   ✓   ✓   

Colaborarea cu alți profesori   ✓       

Platforma eTwininning   ✓       

Activități de rezolvare a problemelor   ✓       

Ateliere de lucru   ✓       

Învățare de la egal la egal (Peer education)   ✓ ✓     

Oferire de spațiu     ✓   ✓ 

Jocuri       ✓   

Abordarea Kagan       ✓   

 

 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere utilizează abordări de învățare 

prin colaborare cu elevii lor în cadrul grupurilor flexibile de învățare. Unele exemple au 
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fost prezentate  de către profesori (vezi tabelul de mai jos). Observăm că profesorii 

utilizează abordări similare de învățare prin colaborare. 

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Evaluare între colegi ✓    ✓ ✓   

Învățare între covârstnici ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Grup de lucru ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lucru pe proiecte ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Harta minții ✓         

Evaluare și atribuirede sarcini variate ✓ ✓  ✓   

Activități practice   ✓ ✓     

Atribuirea rolului de leadrer   ✓       

Dezbateri /dialoguri   ✓ ✓     

Peer revision     ✓     

Activitate de voluntariat         ✓ 

 

 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere implementează abordări 

pozitive de gestionare a comportamentului cu elevii lor. Exemple de astfel de 

abordări sunt rezumate mai jos în tabel. 

 

Din exemplele profesorilor observăm că mulți profesori folosesc abordări asemănătoare 

cu ale elevilor. Cele mai întâlnite abordări sunt: momentele de reflecție, crearea unei 

atmosfere pozitive la clasă, ‘încurajări’, stabilirea acordului și regulilor clasei, utilizarea 

unui sistem de recompense și folosirea unor tehnici de comunicare. 

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Momente de reflecție ✓    ✓ ✓ ✓ 

Atmosferă pozitivă în clasă ✓ ✓   ✓ ✓ 

Encouragement ✓ ✓ ✓ ✓   

Feedback ✓ ✓ ✓     

Regulamentul clasei ✓   ✓ ✓ ✓ 

Sistem de recompensare ✓   ✓ ✓ ✓ 

Tehnici artistice   ✓       

Tehnici de comunicare   ✓ ✓   ✓ 

Adresare de întrebări   ✓       

Oferire de suport   ✓       

Organizare grafică   ✓       

Activităâi de construire a echipei   ✓       

Dezvoltare de terapie/dezvoltare de activități pedagogice     ✓     

Activități extracurriculare         ✓ 
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 Majoritatea profesorilor din cele cinci țări partenere folosesc abilități de 

conducere în clasă și metode de predare care demonstrează un comportament 

pozitiv și de management al clasei. Exemplele oferite de profesori sunt rezumate 

mai jos. 

 

Din exemplele oferite de profesori observăm că împărțirea „conducerii cu elevii„ este o 

metodă importantă de predare pentru încurajarea comportamentului pozitiv și de 

management al clasei pentru toate cele cinci țări partenere. Mai mult, aprobând relațiile 

de egalitate cu elevii și oferirea de încurajare pozitivă reprezintă metode importante 

pentru majoritatea profesorilor din țările partenere.  

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Managementul clasei ✓  ✓ ✓ ✓   

Reducerea stimulentelor ✓         

Clarificarea situațiilor sociale ✓         

Rezolvarea conflictelor ✓ ✓       

Autonimie necesară ✓ ✓ ✓     

Abordare egală pentru toți elevii ✓ ✓ ✓ ✓   

Coordonarea elevilor de la egal la egal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Relații de la egal la egal cu elevii ✓   ✓ ✓ ✓ 

Întărire pozitivă   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Oferire de oportunități         ✓ 

Stimularea învățării reciproce         ✓ 

 

 Majoritatea profesorilor folosesc abordări de evaluare în care iau în considerare 

contextul social, emoțional și școlar al elevului. Exemplele oferite de către 

profesori se regăsesc mai jos. Abordările cele mai amintite de către profesori 

sunt: "momente de reflecție", utilizarea diferitelor metode de evaluare, în 

special "evaluarea verbală" și oferire de "momente de feedback". 

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Momente de reflecție ✓    ✓   ✓ 

Evaluare verbală ✓   ✓   ✓ 

Dialog ✓         

Momente de oferire de feedback ✓   ✓   ✓ 

Lucru pe proiecte ✓       ✓ 

Evaluare de proces ✓   ✓   ✓ 

Reguli   ✓   ✓   

Indicatori transversali   ✓       
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Formular de evaluare personalizată   ✓ ✓     

Abilități de comunicare în public   ✓     ✓ 

Activități   ✓       

Grafice de evaluare   ✓   ✓   

Grile de evaluare   ✓       

Autoevaluare     ✓   ✓ 

Transparency     ✓     

Evaluarea cunoștințelor școlare     ✓   ✓ 

Abilități transversale         ✓ 

 

 Modelele menționate de către profesori nu au fost elaborate de către aceștia. 

Pentru explicații suplimentare despre aceste metode, vă rugăm să consultați 

rapoartele fiecărei țări. România a fost singurul partener pentru care unii 

profesori au oferit o explicație cu privire la două metode. Vă puteți referi la 

acestea în raportul de analiză a datelor partenerului individual. Mai jos puteți 

găsi un rezumat al metodelor amintite de profesori. Mulți profesori din țările 

partenere folosesc aceleași metode cu elevii. De exemplu: metode legate de 

„educația incluzivă”, „tutoratul de la egal la egal”, „predarea grupului de 

cooperare”, utilizarea „tehnologiilor de asistență” și utilizarea „evaluării 

formative și feedback-ului”. 

 Flandra Italia Germania Andaluzia Romania 

Educație incluzivă ✓  ✓ ✓ ✓   

Mediu interior de calitate ✓         

Învățarea de la covârstnici& influența covârstnicilor ✓ ✓ ✓ ✓   

Învățare prin colaborare în cadrul grupului ✓ ✓ ✓ ✓   

Tehnologie asistivă ✓ ✓   ✓   

Autoinvațare ✓   ✓     

Revizuire și exersare ✓   ✓     

Instrucțiuni directe ✓         

Evaluarea comportamentului ✓         

Proiectarea generală pentru învățare ✓ ✓       

Evaluare formativă & feedback ✓ ✓ ✓     

Predare în echipă ✓   ✓     

Mozaic         ✓ 

Pălăriile gânditoare         ✓ 

Turul galeriei         ✓ 

Știu, vreau să știu, am învățat         ✓ 

Gândește, lucrează în perechi și comunică         ✓ 
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Metoda celor 4 colțuri         ✓ 

Cubul         ✓ 

Roiul         ✓ 

 

 Exemple despre instrumente TIC și tehnologie adaptivă pe care profesorii le 

folosesc în orele lor pentru a susține abordări flexibile ale învățării pot fi găsite 

mai jos. 

Flandra 

o Prezentări (PPT – Prezi) 

o Realizarea de filme/videoclipuri 

o IPad 

o Telefoane mobile 

o Platforme de învățare digitală 

o Căutare Web 

o Corrector ortografic 

o Wikipedia 

o Kahoot 

o Mentimeter 

o Discuții în forumu-uri 

o Aplicații 

o Materiale video online 

o Portofoliu digital 

o PC – Laptop 

 

Italia 

o Prezentări (PPT) 

o Platforme Google  

o Aplicații didactice (Moodle) 

o Manual digitale 

o Motoare de căutare Web 

o PC – Tablete 

o Software-uri interactive și didactice (Super Maps – speech synthesis) 
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o BBC Learning 

o Table interactive 

o WhatsApp 

o IPad 

o Apple TV 

o Tastatură Braille  

 

Germania 

o Aplicații stop-cadru 

o Aplicații pentru învățarea vocabularului 

o Programe de învățare 

o Moodle  

o Mahara 

o Microsoft office 

 

Andaluzia 

o Motoare de căutare (Google) 

o Table interactive 

o IPad-uri 

o Prezi 

o Kahoot  

o Aplicații 

o Filme  

o Muzică  

o Cărți digitale 

 

România 

o Video proiectoare 

o Software-uri educaționale 
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o Prezentări PPT 

o Site-uri educaționale 

o Filme educaționale 

 

 Profesorii au enumerat tehnologii eficiente de incluziune pe care le folosesc 

împreună cu elevii. Nu au explicat și nu au detaliat aceste tehnologii/metode. 

Pentru referințe la aceste tehnologii/metode, verificați rapoartele detaliate de 

analiză a datelor individuale ale partenerului. 

Flandra 

o PC’s 

o Platforme școlare digitale 

o Table interactive 

o Exerciții Online  

o E-mail 

o Platforme cu teste 

o Motoare de căutare 

 

Italia 

o Software (hărți mentale – Digital Reader – Digital Vocabularies – Video Writing - 

Audacity ) 

o Tablete – PC - IPads 

o G-Suite  

o Clase virtuale (Edmodo) 

o PPT 

o Table interactive 

o Moodle Platform 

o Telefoane inteligente 

o Cărți digitale 

o Dezvoltarea comunicării 

o Învățarea kinestezică 
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o Tastatură Braille  

o Aplicații (Kahoot-Socrative-Quizziz-Desmos) 

 

Germania 

o Moodle 

o Telefoane inteligente 

o Platform școlare 

o Platforme de învățare 

o PC’s – Notebook-uri - Tablete 

o PowerPoint 

o Microsoft Office 

o Table interactive 

 

Andaluzia 

o ClassDojo 

o Platform cu teste (Kahoot) 

o filme 

o Blog-uri 

o Plickers 

o Jocuri  

o Table interactive 

o PC + conexiune la internet 

o Aplicații 

o IPad-uri 

 

România 

o Lecții AEL (Advanced e Learning)  

o TARA  Educational software 
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 Suportul tehnologic/formarea de care au nevoie profesorii pentru a realiza 

incluziunea în clasele lor sunt meționate, pentru fiecare țară, în tabelul de mai 

jos. 

Flandra 

o Workshop-uri 

o Formare IT 

o Dotare (mai multe PC-uri și IPad-uri pentru elevi și profesori) 

o Formare în utilizarea instrumentelor asistive în cazul deficiențelor fizice 

(deficiențe vizuale, de auz și motrice) 

 

Italia 

o Cursuri de formare 

o Cursuri în utilizarea instrumentelor asistive 

o Conexiune la internet 

o Formare continuă 

o Săli TIC 

o Proiectare video 

o Table interactive 

o Laboratoare lingvistice 

o Tehnologii asistive 

o Platforme E-learning  

o Laptop and și imprimantă 

o Camere video 

 

Germania 

o Conexiune rapidă la internet 

o Table inteligente  

o Calculatoare – Tablete – Notebook-uri – Ipad-uri 

o Camere video 
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o Programe educaționale 

o W-LAN  

o Platforme de învățare 

o Software-uri 

o Materiale audio 

o Luk box system  

o Echipă multidisciplinară 

o “Clasă răsturnată” 

 

Andaluzia 

o Disponibilitatea resurselor și instrumentelor tehnologice 

o Formare în utilizarea instrumentelor digitale 

o Exemple de bună practică în utilizarea incluziunii 

o Actualizarea resurselor disponibile 

 

România 

o Cursuri de formare 

o Utilizarea tehnologiei audio și video 
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Rezumatul cercetării 
 
Mai jos este prezentat un rezumat al întrebărilor relevante care au servit scopului 

IDENTIKIT-ului. Restul întrebărilor oferă informații valoroase pentru înțelegerea 

sistemuluui educațional din fiecare țară parteneră. Pentru mai multe informații poate 

fi consultat raportul IO1. 

 

 Abordări pedagogice utilizate de cadrele didactice din cele 5 țări partenere în 

activitatea lor la clasă.  

Flandra (BE)  Învățarea prin colaborare la nivelul grupului 

 Proiectarea universală pentru învățare (UDL) 

Germania 

(DE) 

 Suport individual (Binnendifferenzierung) 

 Echilibrare adversă 

Italia (IT)  Învățare constructivă 

 Învățare cognitiv-comportamentală 

România (RO)  Stimulare cognitivă 

Andaluzia (ES)   Învățare prin proiecte 

 Învățarea prin colaborare 

 

Învățarea prin colaborare la nivelul grupului: presupune împărțirea elevilor în grupe 

mici de studiu, ajutându-se unul pe altul în realizarea sarcinilor individuale sau de grup. 

Este o startegie eficientă în grupurile mixte și presupune interdependență, 

responsabilitate individuală, cooperare și evaluare care are la bază următoarele 

principii: rezultatul comun obținut prin colabrarea elevilor și rolul învățării sociale - adică 

învățăm de la cei din mediul nostru imediat - familiile noastre, grupurile noastre de 

prieteni și colegii de la locul de muncă. 

Proiectarea universală a învățării (UDL): este o strategie cu mai multe componente 

care presupune planificarea și oferirea de programe ținându-se cont de nevoile tuturor 

elevilor. A) oferă flexibilitate în modul de prezentare a informațiilor, în modul în care 
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elevii răspund sau își demonstrează abilitățile și cunoștințele și în modul în care se 

implică și B) reduce barierele în instruire și oferă suport și provocări adecvate și 

menține așteptări ridicate de succes pentru toți elevii, inclusiv elevii cu dizabilități. 

Suport individual: presupune utilizarea "Binnendifferenzierung" (termen ce nu are 

traducere în limba română). Fiecare profesor utilizează conținuturi diferite, metode 

pedagogice diferite, instrumente de învățare diferite pentru diferite grupuri din clasă în 

timpul unei lecții pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor. 

Echilibrare adversă: poate fi folosită împreună cu "Binnendifferenzierung" și este o 

abordare de prevenire a neincluziunii, bazată pe colaborarea părinților formați în 

oferirea de sprijin prin cursuri speciale. 

Învățarea constructivă: bazată pe teoria învățării constructive care arată relația strânsă 

dintre elev și contextul real în care se află. Accentuează eficiența învățării într-un demers 

didactic în care profesorul sprijină și coordonează cunoștințele, tehnicile și procesul de 

învățare. Accentuează de asemenea, importanța grupului de covârstnici pentru elevii cu 

dizabilități în formarea unei imagini de sine pozitive și construire a propriei cunoaștere.  

Învățarea cognitiv-comportamentală: scopul este de a preda cât mai multe într-un timp 

cât mai scurt prin utilizarea strategiilor curriculare care folosesc generalizarea ori de câte 

ori este posibil, prin învățarea individuală, prin optimizarea timpului de studiu și 

creșterea motivației de învățare.  

Stimularea cognitivă se constituie din acțiuni și programe compensatorii care facilitează 

înțelegerea lucrurilor, fenomenelor și persoanelor și situațiilor de viață în dimensiunea 

lor instrumental-integratoare. La copiii cu deficiență mintală ușoară sau moderată, 

stimularea cognitivă presupune o structurare a complexului de stimuli exteriori, în 

funcție de potențialul individual al acestora. 

În plus organizarea si formarea autonomiei personale și sociale presupune desfășurarea 

de activități ce conduc la: 1) formarea și dezvoltarea abilităților sociale care să conducă 

la un grad înalt de maturitate psihosocială și 2) formarea și dezvoltarea competențelor 

psihomotrice care să consolideze autonomia personală. 

Învățarea bazată pe proiecte: îi familiarizează pe elevi cu cercetarea. Pornind de la 

explorarea ideilor anterioare legate de tema abordată, se formulează o ipoteză care va 

fi validată printr-un proces de cercetare. Elevii sunt organizați în grupuri eterogene care 
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efectuează cercetarea și analizaa datelor. Rolul profesorului este de a-i ghida pe elevi și 

de a le oferi ajutorul necesar. 

  

Învățarea prin colaborare: oferă elevului îmbunătățirea semnificative pe diferite 

niveluri: în realizarea cercetării, în înțelegerea profundă a conceptelor abstracte, în 

adaptarea și aplicarea cunoștințelor în situații reale de viață, în rezolvarea creativă de 

probleme, în sintetizare și sumarizare, în exprimarea orală, în planificare și dezvoltarea 

abilităților interpersonale. 

 Materiale de studiu utilizate cu grupul țintă în cele 5 țări partenere 

Flandra (BE)  Profilul profesorului incluziv 

 Promovarea materialelor pentru educația incluzivă 

Germania (DE)  Materiale de studio (manuale) certificate de Ministerul 

Educației 

Italia (IT)  Planul educațional individual 

Romania (RO)  Sinteze de psihopedagogie specială  

 Psihopedagogia specială 

Andaluzia (ES)   Adaptare curriculară cu ajustări majore (ACS) 

 Adaptare curriculară cu mici ajustări (ACNS) 

 

Profilul profesorului incluziv: face parte din proiectul Educația profesorilor pentru 

incluziune (TE4I), care și-a propus să vadă cum profesorii sunt pregătiți, prin formarea 

lor inițială, pentru educația incluzivă. Profilul profesorului incluziv identifică abilitățile 

esențiale, cunoașterea și înțelegerea domeniului, atitudinile și valorile necesare în 

activitatea didactică. A fost elaborat ca un ghid pentru proiectarea și implementarea 

programelor de educație inițială a profesorilor (ITE). Intenția este ca acest profil să să fie 

considerat un material orientativ pentru identificarea conținutului relevant, metodelor 

de planificare și specificarea rezultatelor învățării dorite pentru ITE.  
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Promovarea mterialelor pentru educația incluzivă: acest ghid se axează pe provocările 

și limitele materialelor de predare și învățare în educația incluzivă. Oferă strategii și 

soluții pentru fiecare școală, minister al educației și alte instituții cheie caare militeză 

pentru adaptarea, implementarea și dezvoltarea tehnicilor incluzive.  

Materiale de studiu (manuale) certificate de Ministerul Educației: fiecare director este 

responsabil de materialele de studiu (manualele) utilizate în școala sa. Fiecare școală 

urmează o abordare pedagogică proprie și, prin urmare, utilizează materiale (manuale) 

specifice acestei abordări. Mai mult decât atât, fiecare material (manul) trebuie 

certificat de Ministerul Educației din fiecare regiune a Germaniei. În Hessen este o listă 

de 69 de pagini de astfel de manuale, listă care este actualizată o dată la 6 luni. 

Planul educațional individual în Italia: programa disciplinelor școlare poate fi 

dezvoltată în funcție de obiective minime sau diferențiate. Planul educațional individual 

stabilește conținuturile de învățare ale elevului, prin urmare diferă de la un elev la altul. 

 Materialele de studiu includ: 

- Manuale digitale (disponibile în formă printabilă și digitală), care pot fi utilizate 

cu ajutorul tablei interactive. Sunt activități de analiză și sinteză audio-video care îmbină 

teoria cu practica. 

- Crearea unui mediu de învățare “ecologică” în care se introduc materiale care 

folosesc un limbaj analogic (imagini, fotografii, desene, jetoane, tabele). Este un 

laborator al învățării care implică întreaga clasă și care asigură participarea tuturor. Elevii 

sunt implicați în exerciții precum: reprezentarea vizuală a rezultatelor brainstorming-

ului, construirea de hărți mentale, “cuvinte jucăușe”, folosirea tabelelor, graficelor, 

histogamelor, editare video, montaj foto și prezentări. Elevii sunt împărțiți în grupuri 

mici și au de ales cea mai potrivită metoda pentru a rezolva sarcina primită. 

Două lucrări care sunt folosite ca suport în activitatea practică pentru specialiștii din 

domeniul educației incluzive în România sunt: 

Sinteze de psihopedagogie specială, autor Alois Gherguț 

Psihopedagogia specială, autor Emi Verza 

Adaptare curriculară cu ajustări majore (ACS): presupune modificarea obiectivelor de 

învățare și a criterilor de evaluare în cazul elevilor care nu fac față cerințelor programei 

școlare specifice nivelului său de dezvoltare. Modelul trebuie completat de profesorul 
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de sprijin cu ajutorul celorlalți profesori de la clasă, având avizul instituțiilor abilitate. El 

trebuie să respecte raportul psihopedagogic al acestor instituții. 

Adaptare curriculară cu mici ajustări (ACNS): acest model de adaptare nu modifică 

obiectivele de învățare și nici criteriile de evalure. Poate modifica aspecte metdologice 

și prioritizarea competențelor precum și cerințele minime așteptate. Elaborarea acestui 

model este coordonată de un tutore care este responsabil de completarea secțiunilor 

din document cu excepția propunerii curriculare care este completată de fiecare 

profesor la materia sa (dacă necesită adaptare). 

 

 O trecere în revistă a studiilor privnd educația incluzivă din cele 5 țări partenere 

Flanders 

(BE) 

 Integrarea copiilor cu CES în polittica educațională flamandă 

Domeniile politicii ale educației & formării și muncii & economiei sociale 

University of Antwerp &Vrij University of Brussels (2014) din Jurnalul din 

10 Ianuarie 2019 File:///D:/u0086567/Downloads/131452.pdf  

Incluziunea socială a elevilor cu CES în diferite sisteme educaționale 

Jurnalul din 10 Ianuarie 2019 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2015.1010703   

 

Germania 

(DE) 

 Raport Educațional 

Fundația Bertelsmann- 2018 

Italia (IT)  Proiectare universală pentru învățare, pentru respectarea 

individualităților: un sondaj exploratoriu asupra profesorilor 

E. Ghedin, S. Mazzocut, 2017 

 Pedagogie specială și principiile educației științifice 

L. Cottini and A. Morganti (2015) 

Romania 

(RO) 

 Educația pentru toți și pentru fiecare 

UNICEF, Institul de Științe ale Educație, RENINCO Romania Association, 

2015 

file:///D:/u0086567/Downloads/131452.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2015.1010703
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 Educația - (ne)șansa la integrare a copiilor cu dizabilități din 

România Institul pentru Politici Publice, București și Fundația 

Speranța, Timișoara. 

Andaluzia 

(ES) 

 Cercetări Ined21 privind starea educației incluzive în Spania 

Ined21, 2016 

 

Integrarea copiilor cu CES în polittica educațională flamandă 

Integrarea copiilor cu CES este o strategie politică relativ nouă și este rezultatul 

schimbării abordării dizabilității de la un model medical a unul social. Această cercetare 

se centrează pe implementarea acestei politici și este complementară cercetării 

experiențelor de viață a persoanelor cu dizabilități prin prisma Convenției ONU, care a 

fost pusă în practică de o serie de universități coordonate de Centrul Federal pentru 

egalitatea de șanse (Hardonk et al. al., 2014). 

 

Incluziunea socială a elevillor cu CES în diferite sisteme educaționle 

Anual sunt colectate date privind progresul în domeniul educației incluzive. Criteriile 

cele mai utilizate sunt procentul elevilor care urmeză cursurile învățământului special 

sau procentul total al elevilor cu CES. Totuși ambele criterii au “capcane”. În acest studiu 

a fost folosit drept criteriu incluziunea socială. Incluziunea socială a elevilor cu CES a fost 

comparată cu incluziunea socială a elevilor din învățământul de masă în 3 țări: Norvegia, 

Olanda și regiunea flamandă a Belgiei. 

 

Raport educațional 

“Lucrare privind incluziunea” acoperă întreaga gamă a rapoartelor de incluziune. 

Principalele rezultate sunt că partea de nord a Germaniei înregistrează un procent mai 

ridicat al incluziunii, comparativ cu partea sudică și că un grad mai ridicat al incluziunii 

se regăsește în rândul elevilor cu deficiențe de vorbire și învățare. Raportul Bertelsmann 

concluzionează că pentru toate celelalte categorii de deficiențe, Germania nu se apropie 

de standardele Convenției ONU sau s-a îndepărtat de acestea.  
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Proiectare universală pentru învățare, pentru respectarea individualităților: un sondaj 

exploratoriu asupra profesorilor 

În acest studiu se afirmă că “scopul proiectării universale a învățării este de a crea o 

curriculă suficient de flexibilă încât să garanteze respectarea a 3 principii fundamentale: 

oferirea unor multiple mijloace de reprezentare, a unor mijloace de acțiune și exprimare 

și îmbunătățirea celor de implicare. Proiectarea universală pentru învățare reprezintă o 

modalitate de planificare și management al practicilor educaționale care reduc barierele 

în educație încă de la început, menținând un nivel ridicat de reușită pentru toți elevii 

prin intermediul unei curricule flexibile și accesibile. Cercetarea a fost realizată prin 

aplicarea de chestionare profesorilor prin care s-a urmărit “gradul de utilizare al 

practicilor de incluziune”. Practicile incluzive implementate în școli sunt cercetate 

pentru a înțelege cum principiile proiectării universale a învățării sunt deja respectate, 

fără a-și propune acest lucru, de sistemul educațional italian, fără a avea cunoștință de 

acest model.”Acest lucru demonstrează nu doar de angajamentul școlii italiene pentru 

promovarea incluziunii școlare, dar și atestă faptul că practicile educaționale sunt 

inovative și uneori, reflectă principiile unui nou concept al proiectării universale. 

 

Pedagogie specială și principiile educației științifice 

În acest studiu, autorii propun câteva principii de referință pentru a fi utilizate în 

cercetarea incluziunii școlare. Alegerea de a lua în considerare diferite proceduri 

experimentale depinde de complexitatea unei teme legate de educația incluzivă, care 

este „conectată la variabile situaționale (percepții, atitudini, înclinații personale ale 

actorilor, organizare logistică etc.) dificil de verificat cu modele experimentale clasice. Ei 

identifică 3 faze ale muncii de cercetare: planificarea, implementarea și verificarea. Ei 

subliniază că standardele de calitate pentru fiecare dintre metodologiile analizate sunt 

instrucțiuni ce pot ghida dezbaterile privind pedagogia specială și educația incluzivă. 

 

Educația pentru toți și pentru fiecare 

Accesul și participarea la educație a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale 

speciale (CES) incluși în campania UNICEF “Hai la școală!” 

Educația - (ne)șansa la integrare a copiilor cu dizabilități din România  
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Material elabort în cadrul proiectului “Educația incluzivă – un drept al copilului cu 

dizabilități” 

 

Cercetări Ined21 privind starea educației incluzive în Spania 

Ined este un mediu digital specializat în educare și formare, fondat de Víctor González și 

José Luis Coronado. Obiectivul acestuia este de a afla nivelul pedagogiei incluzive din 

Spania, prin sondarea opiniilor a 110 profesori, care la momentul studiului, foloseau în 

practica lor strategii incluzive și erau specializați în terapii specifice copiilor cu deficiențe 

de vorbire și auz. Studiul s-a centrat pe suportul oferit unor astfel de copii integrați în 

învățământul de masă pentru a vedea gradul incluziunii în grupul de referință, în grupul 

de covârstnici și practicile didactice în domeniile curriculare ale educației de bază. 
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Concluzii: 

Majoritatea profesorilor care au făcut parte din grupul țintă al cercetării au vârsta între 

25 și 44 de ani și au aceeași viziune asupra învățării. Ei consideră în pincipl că: 1) 

învățarea este un proces care are drept scop dezvoltarea abilităților “de a învăța să 

învețe” și nu doar acumularea de cunoștințe; 2) învățarea academică, practică, socială și 

emoțională sunt în egală măsură importante pentru toți elevii. Cei mai mulți dintre 

profesori îți evaluează elevii înainte, în timpul și după lecții. Metodele de evaluare 

utilizate sunt similare, ca de exemplu: munca independentă, autoevaluare, oferindu-le 

elevilor suportul necesar unei evaluări obiecte. Majoritatea profesorilor au așteptări 

ridicate față de toți elevii și-i consider capabili să ia decizii, deși nu au abilități decizionale 

înalte. Profesorii din cele 5 țări partenere folosesc metode diferite pentru a dezvolta în 

rândul elevilor autonomia personală și autoderminarea. Ei utilizează, de asemenea, 

câteva metode ca evaluarea și autoevaluarea, motivarea elevilor, oferirea de material 

pentru studiu individual etc, utilizând o serie de instrumente digitale (platforme de 

învățare, aplicații, software). Profesorii au oferit câteva strategii de instruire 

diferențiată, cum ar fi: învățarea adaptată propriului ritm de lucru, învățarea prin 

colaborare, învățarea facilitată prin instrumente digitale, reflecția și stabilirea unui plan 

de învățare. Toți profesorii consideră familia un partener important în procesul de 

învățare. De asemenea, profesorii sprijină dezvoltarea abilităților de comunicare prin 

câteva instrumente și metode, cum ar fi lucru în echipă, discuțiile la nivelul clasei, 

prezentări și sesiuni de comunicare, utilizarea de softuri educaționale, tablă interactivă, 

forumuri și videoclipuri. În plus ei mai flosesc învățarea prin colaborare în așa fel încât 

elevii să se ajute reciproc în mai multe moduri, cum ar fi educația de la egal la egal și 

grupuri eterogene de învățare. Mai mult decât atât, profesorii folosesc tehnici de 

disciplinare pozitivă care facilitează interacțiunea între elevii și dezvoltarea abilităților 

sociale ale acestora. Totodată facilitează dezvoltarea unor comportamente pozitive și 

un management democratic al clasei, astfel încât fiecare elev să aibă posibiliteatea de a-

și demonstra aceste abilități. Strategiile de evaluare vizează atât dezvoltrea cognitivă, 

cât și cea socială și emoțională, permițându-le elevilor posibilitatea autoreflexiei, a 

autoevaluării și evaluarea învățării ca proces și nu ca rezultat. Toți profesorii din cele 5 

țări partenere își asumă responsabilitatea facilitării învățării în rândul elevior, în cazul 
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dificultăților de învățare adaptându-și materialele și stilul de predare. Unele dintre 

strategiile incluzive eficiente sunt: învățarea de la egal la egal, învățarea prin colaborare, 

utilizarea de tehnologii asistive, evaluări formative și feedback.  

Răspunsurile oferite de profesori sunt în concordanță cu indicatorii din “Inclusive 

Teacher Profile (EASNIE, 2012)” care vizează două arii de competență: 

1. promovarea învățării academice, sociale și emoționale 

2. incluziunea copiilor cu dificultăți de învățare în clase eterogene 

Referitor la abilitățile digitale, deși sunt incluse în curriculum-ul celor 5 țări partenere, 

utilizarea lor are anumite limite, profesorii necesitând suport tehnologic și formare în 

diferite domenii pentru a putea promova incluziunea în clasele lor.  
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