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SUFLETUL NOSTRU, PARTE DIN VIITORUL VOSTRU

Elena Bilt"

"Doamne, da-mi lumina,
Sa fiu întelept,

Totdeauna-n viata
S-aleg drumul drept.

Nu ma lasa, Doamne,
Rece si pustiu,

Vreau ca între oameni

Tot mereu sa fiu! "

Acum, în secolul XXI, ia nastere o civilizatie noua care aduce cu sine si impu-
ne noi stiluri familiale, modalitati schimbate si alternative de a lucra, de a iubi si de
a trai, o noua economie, noi conflicte politice si, mai presus de toate, o noua consti-
inta.

Problema fundamentala pentru educatia viitorului este cea a reconceptualizarii.
Educatiei i se impune proliferarea unor noi canale care vor înlocui sistemul restrâns
de alegere, daca e vorba ca scolile sa pregateasca oameni pentru o viata civilizata
în noua societate, nicidecum pentru roluri productive economic. Legaturile dintre
educatie si cele sase principii mass-media - interactivitatea, mobilitatea, converti-
bilitatea, conectivitatea, ubicuitatea si globalizarea - au fost foarte putin exploatate.

Investitia în educatie este obligatorie, încetând a fi o preocupare stricta pentru
educatori, parinti si reformatori, ea fiind o problema pentru toate sectoarele avansa-
te unde se recunoaste interdependenta dintre educatie si competitivitate globala.

O calitate noua presupune o strategie si, implicit, o metodologie noua, forma-
rea omului nou prin nou, abordare sistemica si un nou curriculum, prospectare si
demersuri interdisciplinare si transdisciplinare, independenta si dependenta a sub-
sistemelor de învatamânt, precum si gasirea unui echilibru optim între schimbare si
continuitate. Toate acestea sunt argumente care pledeaza pentru o noua viziune
asupra educatiei, care sa se sprijine pe A ÎNVATA SA CUNOSTI, A ÎNVATA SA
FACI, A ÎNVATA SA TRAIEsTI ALATURI DE CEILALTI SI A ÎNVATA SA
EXISTI.

.Profesor pentru învatamânt prescolar
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A ÎNVATA SA CUNOSTI substituie volumul imens de cunostinte cu învata-
rea metodelor prin care copilul sa patrunda esenta demersului stiintific reprezentat
de interogarea permanenta. Noul învatamânt trebuie sa-I învete pe copil sa identifi-
ce, sa clasifice si sa reclasifice informatiile, sa-si schimbe conceptele când e nece-
sar, sa treaca de la concret la abstract si invers.

Categoriile de învatare, instruire, cunoastere, educatie deschid noi posibilitati,
precum si o constructie permanenta a realitatii. Cunoasterea lumii se construieste
individual într-un amplu proces în care copilul interactioneaza cu informatiile,
modificându-si schemele cognitive pentru a da sens cunoasterii sale. Oferirea unei
educatii pline de sens pentru toti copiii este o preocupare esentiala a tuturor parinti-
lor.

În educarea copiilor, primii profesori sunt parintii. Perioada de vârsta 0-3 ani
ramâne un segment important de evolutie a copilului, segment mereu neglijat. De-
abia segmentul de vârsta 3-6/7 ani se integreaza într-un sistem institutional bine
organizat.

Dezvoltarea copilului în perioada prescolara constituie o preocupare nu numai
a familiei, ci si a sistemului general de învatamânt, prin programele elaborate si
derulate în gradinite.

Este un fapt cunoscut ca, la vârsta de 4-5 ani, stilul de viata al copilului este
bine definit, bazele personalitatii si ale individualitatii sunt de pe acum o realitate.
Misiunea educatorului este una de socializare a copiilor. În absenta socialitatii nici-
un copil nu-si va putea defini drumul pe care trebuie sa se angajeze.

Copiii care trec pragul grupelor I claselor ne pun în situatia de a cauta mereu
noi solutii la problemele ridicate.

Ne vom referi în cele ce urmeaza asupra copiilor cu cerinte educative speciale.
Ei nu sunt speciali în sine. Au nevoie doar de o abordare personalizata în ceea ce
priveste demersurile pe care le întreprindem în educatia lor. Este nevoie de toleran-
ta si respect fata de copilul cu cerinte educative speciale, este nevoie de interesul si
disponibilitatea cadrelor didactice din scoala de masa, de acceptul si sustinerea
parintilor copiilor integrati, de implicarea întregii societati civile, precum si de
nivelul de relatii care se formeaza si se dezvolta la nivelul clasei integratoare.

Scolarizarea copiilor cu dizabilitati, ca si a altor copii cu cerinte educationale
speciale trebuie sa fie o parte integranta si o responsabilitate a sistemului national
de învatamânt. Educatia incluziva presupune un proces continuu de îmbunatatire a
institutiei scolare, având ca scop valorificarea resurselor existente, îndeosebi a re-
surselor umane, pentru a sustine participarea la procesul de învatamânt a tuturor
copiilor din cadrul unei comunitati.

Problematica integrarii tuturor copiilor în învatamântul de masa aduce în dis-
cutie conceptul de "egalitate a sanselor", prin care se întelege acel proces prin care
diversele sisteme ale societatii si mediului, cum ar fi serviciile, activitatile, infor-
matiile si documentarea sunt puse la dispozitia tuturor, în particular a persoanelor
cu handicap. Prin urmare, "principiul drepturilor egale implica faptul ca necesitatile
fiecarui individ, precum si ale tuturor indivizilor sunt de importanta egala, ca aceste
necesitati trebuie sa stea la baza planurilor facute de societate, si ca toate resursele
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trebuie folosite într-un asemenea mod încât fiecare individ sa aiba sanse egale de
participare". (ONU, 1993, p. 10)

Orice gradinita poate fi incluziva si poate dezvolta practici incIuzive în aborda-
rea copiilor, daca se doreste cu adevarat acest lucru. Dar munca cu copiii nu este
suficienta, atâta timp cât principiile care se doreste a fi cultivate lor nu se transmit
si parintilor. În acest sens, gradinita incIuziva îsi va fi atins dezideratul atunci când
parintii vor accepta toti colegii copilului lor, rara rezerve sau comentarii.

Rezultatele muncii pentru promovarea incIuziunii, atât directe, în procesul di-
dactic, cât si indirecte, fata de partenerii educationali, parintii, apar dupa intervale
de timp mari, sunt efectul unui exercitiu asiduu sustinut si au ca puncte tari auto-
matisme întretinute de activitati educative cu teme bine conturate, având la baza
obiective clar precizate si accesibile prescolarilor.

Scopurile educatiei incluzive:
. asigurarea procesului scolar individual; îmbunatatirea participarii la educatie;

corectarea abandonului; cuprinderea efectiva a tuturor copiilor în sistemul de înva-
tamânt; încetarea separarii elevilor pe criterii etnice sau de performanta în învata-
mântuI de masa.

Activitati: - formarea cadrelor didactice de sprijin; consiliere educationala;
activitate curriculara si extracurriculara; combaterea marginalizarii; actiuni comu-
nitare.

Obiectivele urmarite sunt:
. Educarea atitudinilor si comportamente lor copiilor prescolari si scolari în

vederea acceptarii diversitatii individuale în cadrul unui grup.
. Prevenirea aparitiei prejudecatilor la copiii prescolari si scolari si înlatura-

rea celor formate.

. Schimbarea atitudinii fata de copilul deficient: promovarea unei atitudini
tolerante,de acceptaresi întelegerefireascadintrecopiii cu nevoi specialesi restul
grupului.

. Reducerearisculuide marginalizaresi includereaprescolarilorsi scolarilor
cu dizabilitati.

. Valorificarea pozitiva a relatiilor de egalitate între oameni.

Beneficiileeducatiei incluzive:
~ Pentru copii: recuperarea,socializarea si încrederea în sine, oportunitati

pentru încurajareaintereseloroferite de activitati si jocuri prescolare si scoIare;
acumularea de noi cunostinte;

formarea unei imagini de sine pozitive; trebuinta de a fi apreciati;
~ Pentru parinti: convietuirea caracterizata prin acceptare, toleranta si diver-

sitate; posibilitatea de a relationa si a stabili prietenii de întrajutorare cu ceilalti
parinti;

~ Pentru cadrele didactice: contributia la dezvoltarea personalitatii fiecarui
copil; propunerea de trecere discreta a barierelor, în descoperirea de noi tehnici de
învatare, pentru a veni în ajutorul copiilor cu nevoi speciale.
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Resurse materiale:
. echiparea salilor; consumabile pentru activitatile din scoli;
. lucrari de reabilitare si echipare a salilor.
Conditii de realizare a educatiei inc1uzive: climat favorabil; centrarea pe

elev; curriculum adaptat; parteneriat cu comunitate~; dezvoltare profesionala conti-
nua.

ACTIVITATI DESFASURATE LA GRADINITA
La gradinita, la sectorul ,,Biblioteca", am asigurat planse, albume, ilustrând vi-

ata copiilor din alte institutii. În grupe de 3-4, copiii au sortat imagini cu "copii
diferiti" - fiecare grupa a motivat alegerea facuta, alcatuind o povestire cu titlul
"Copil ca tine sunt si eu".

Prin povestirile Dumbrava minunata, Fetita cu chibrituri si altele ale caror
personaje sunt copii aflati în situatii dificile, am încercat sa dezvolt spiritul de
compasiune si toleranta. Dupa lectura povesti-
rii ,,Fetita cu chibrituri", i-am întrebat: "Ce ati
fi facut voi daca ati fi fost Într-o asemenea
situatie?" Din raspunsurile date am constatat
ca toti copiii au înteles umilinta la care a fost
supusa fetita, necazurile si suferinta produsa
de o societate nedreapta

Povestile reprezinta un izvor de rezolvare
a situatiilor conflictuale si ~bordarea lor din
perspectiva "câstig-câstig". In acest scop am ales povesti cunoscute de copii, cu
personaje care sensibilizeaza. Lucrând tot pe grupuri, copiii trebuiau sa identifice
conflictul personajelor negative. Ajutati de întrebari (Cine este fericit / nefericit la
sfârsitul povestii? De ce? Au fost încalcate drepturile vreunui personaj? De catre
cine?), le-am cerut copiilor sa recreeze povestea din punctul lor de vedere pentru a

avea un sfârsit fericit.
Copiii trebuie sa gaseasca întotdeauna solutii de

rezolvare pasnica a tuturor situatiilor conflictuale,
astfel încât toate personajele sa fie multumite. În ace-
lasi timp copiii constata ca oricine are dreptul la o a
doua sansa si are dreptul sa se apere. Astfel, liderul
grupului comunica rezultatul discutiilor si solutia pas-
nica adoptata de grup. De exemplu: Lizuca este iubita
de mama ei vitrega, fetita cu chibrituri este adoptata
de o familie iubitoare etc.

Desigur, acestea sunt doar câteva exemple din ac-
tivitatea noastra. Modelând copiii de la cea mai frage-
da vârsta, avem avantajul ca anumite prejudecati înva-
tate în familie pot fi diminuate, iar ideea de apartenen-
ta etnica nu este înca formata.

Putem spune asadar ca munca noastra are succes daca se implica si familia în
propria formare a copiilor. La orice copil si, în mod particular, la copiii cu cerinte
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speciale, gradul de interes si de colaborare al parintilor este direct proportional cu
rezultatele si evolutia copiilor.

Prin activitatile educative în care
am folosit diferite strategii, punând
accentul pe metodele si tehnicile inte-
ractive, am reusit sa-i învat pe copii ce
înseamna toleranta. Prin tema de dis-
cutie ,,Diferiti, dar totusi egali" care a
avut si suport intuitiv (reviste, carti,
albume ilustrând viata copiilor din alte
tari), am reusit sa-i familiarizez pe
copii cu diversitatea oamenilor (de
culoare, de aspect, de fizionomie). Le-

am relatat întâmplari din viata de zi cu zi, punându-i în situatia de a povesti si ei
alte întâmplari auzite si i-am întrebat cum ar fi procedat în astfel de situatii. Nu
mica mi-a fost mirarea când am sesizat ca anumiti copii pornesc cu prejudecati
învatate în familie.

In grupuri de trei-patru copii, am sortat dupa preferinta imagini cu copii dife-
riti, dar pe care i-ar alege ca prieteni. Fiecare grup a motivat alegerea facuta si a
alcatuit o poveste intitulata "Asa vreau sa fie prietenul meu.". Dupa fiecare expu-
nere, copiii din alte grupuri trebuiau sa gaseasca un alt sfârsit povestii. Am consta-
tat ca în urma celor discutate se pot reduce prejudecatile copiilor prin diminuarea
concentrarii atentiei asupra diferentelor intergrupale si cresterea atentiei asupra
relevarii individualitatilor.

Am antrenat copiii în crearea unor povestiri cu tema: ,,° fapta buna", pe care
le-am analizat împreuna: În ce a constat fapta buna? Tu cum ai proceda? Ce alte
fapte bune se mai pot face? Consideri ca eroul a procedat bine? Tot împreuna cu ei
am tras urmatoarele concluzii: indiferent de rasa, aspect fizic, toti copiii au aceleasi
drepturi. ~

Dar oare îsi mai amintesc ce drepturi au? In mijlocul unei coli de hârtie am de-
senat câte un copil de culoare diferita reprezentând rasa si fiecarui copil i-am cerut
sa deseneze trei elemente cu tot ceea ce crede el ca are nevoie acest copi1.Am folo-

sit tehnica brainwriting (6/3/5). Cum am procedat? Grupul este
format din 6 copii. Fiecare primeste o foaie cu un copil de rasa dife-
rita. Trebuie sa deseneze trei elemente, fiecare într-un timp de 5
minute. Pentru a masura scurgerea timpului am folosit clepsidra.
Apoi foaia se transmite colegului din dreapta, care si el va desena
alte trei elemente si asa mai departe, pâna ce foaia revine la copilul
initial.

Dupa ce timpul a expirat, copiii s-au grupat si am comparat de-
senele. Un reprezentant al fiecarui grup a prezentat ideile comune

rezultate din desene, pe care le-am notat în jurnalul grupei si care îi vor ajuta si la
alte activitati. Din aceasta activitate, copiii au învatat ca, indiferent de culoare, toti
au elemente comune: au parinti, jocuri, iubesc natura, au o casa, au dreptul sa înve-
te (o fetita a desenat o carte), au o tara.
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Interventia educationala trebuie însotita de atitudinea pozitiva a cadrelor di-
dactice si a familiei fata de copiii cu cerinte educative speciale.

Educatia incluziva îi va permite copilului cu cerinte educative speciale sa tra-
iasca în familie, sa învete împreuna cu ceilalti copii, sa dobândeasca abilitati indis-
pensabile unei vieti normale.

Acestea sunt doar câteva activitati care pun în lumina ideile de colaborare,
admitere, toleranta, compasiune, care formeaza trasaturi pozitive de caracter.

. Având preocupari comune, acceptându-se reciproc, purtând responsabilitatea
faptelor noastre, scolarizarea copiilor cu nevoi speciale va intra pe fagasul normal
al unei educatii europene. Astfel de activitati desfasurate într-un climat optim, asi-
gura procesul scolar individual, asigura abordarea diferentiata si totusi egalitatea de
sanse, garantând progresul individual si asiguiând dezvoltarea personala.

Si...respectând juramântul cadrelor didactice din întreaga lume, "VOM VE-
DEA ÎN ELEVI, NU ATÂT SCOALA, CÂT COPill SI NU VOM UITA NICIO-
DATA CA, PENTRU PARTEA CARE NE REVINE, SUNTEM RASPUNZATO-
R! DE DESTINUL LOR." (R. Dottrens)
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