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Un învăţământ de calitate este acela în care toţi
elevii indiferent de mediul de provenienţă şi de nivelul
de dezvoltare intelectuală, sunt sprijiniţi şi încurajaţi
în dezvoltarea lor.
În cadrul grupului care învaţă într-un cadru formal se diferenţiază
trei categoii de factori implicaţi: elevii, dascălul şi programa şcolară.
Obţinerea succesului planificat impune identificareaelevilor cu dificultăţi
de învăţare, a celor dotaţi şi elaborarea de programe de instruire nonstandardizate pentru fiecare
categorie , în funcţie de particularităţile decelate.
Procesul de învăţare este, de multe ori, obstrucţionat de numeroase bariere, de natură
socială, emoţională, fizică, intelectuală sau generate de curriculum. De aceea, elevii au nevoie de
un sprijin continuu.
Sopul diferenţirii activităţii de învăţare este acela de a ţine seama de diversitatea
nevoilor, a abilităţilor, a preferinţelor, a stilurilor de învăţare a celor care învaţă. Copilul trebuie
invăţat cum să înveţe singur, conştientizând această activitate independentă. Procesul de
diferenţiere a activităţilor de învăţare implică o cunoaştere amănunţită a nevoilor individuale ale
elevilor.
Diferenţierea activităţii de învăţare prin sprijin se poate face prin:
 sprijin oferit de adulţi
 sprijin individual din partea profesorului
 sprijin prin tehnologie
 recompensarea succeselor
 munca în echipă
Integrarea elevilor cu C.E.S. se face prin măsuri de diferenţiere şi adaptare curriculară
(un curriculum diferenţiat), printr-o evaluare adaptată. Adaptarea curriculară, ţinând cont de
specificul funcţiilor psihice, limbaj, atenţie, memorie, selectează doar cunoştinţele accesibile
acestor elevi.
Programul de intervenţie personalizat (P.I.P.) este o adaptare ce îl ajută pe elev să facă
faţă conţinuturilor învăţării adaptate, este un proces de devenire şi construcţie a copilului..
Pentru a face faţă acestor cerinţe, cadrul didactic care lucrează cu elevi cu CES trebuie să
aibe următoarele competenţe:
 pedagogice

- cunoştinţe de specialitate foarte bune
- o abordare interdisciplinară
- participă la cursuri de formare continuă şi aplică la clasă cunoştinţele dobândite
- stăpâneşte metodica predării diferitelor obiecte
- foloseşte metode active de predare
- foloseşte bagajul de cunoştinţe şi deprinderi ale elevilor
- lucrează în echipă
- lucrează diferenţiat, în funcţie de nevoile specifice
- colaborează cu familia
- evaluează constant, folosind dierite metode
 cognitive
- cunoaşte valorile individuale ale elevilor
- cunoaşte particularităţele de vârstă şi individuale ale elevilor
- atitudine deshisă faţă de elevi
- vlorifică calităţile elevilor
- dezvoltă relaţiile interpersonale
 de dezvoltare personală
- este preocupat de continua pefecţionare, parcurgând literatură de specialitate
- participă la simpozioane, sesiuni de comunicare ştiinţifică împărtăşind din propria
experienţă şi asimilând din experienţa altora
- îşi analizează atitudinea în diferite situaţii
Pornind de la premisa că nu învăţătorul reprezinta sursa cea mai importantă, ci elevii,
trebuie încurajată participarea şi valorizarea resurselor tuturor elevilor pentru a putea arăta ce
ştiu, ce pot înţelege, ce se poate face pentru a progresa în ritmul necesar.
În eficientizarea
acestui proces trebuie sa intercoreleze activitatea de adaptare şi integrare a copilului în şcoală, în
familie şi în comunitate. Problema care se poate pune este dacă există o continuitate a educaţiei
prin integrare, integrarea socială.
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