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Argument: 

• Învățarea a însemnat întotdeauna depășirea obstacolelor, eliminarea dificultăților apărute în timpul 

studiului individual sau colectiv. Lăsată mult timp în umbră, pedagogia copiilor cu dificultăți de 

învățare a cunoscut progrese semnificative, în special în ultimele decenii. Atâta timp cât se caută 

soluții pentru o pedagogie de succes, trebuie luată în considerare aplicarea metodelor, strategiilor, 

tehnicilor pentru a reduce dificultățile de învățare ale elevilor. 

• Această lucrare se adresează celor interesați de studiul problemelor complexe ale uneia dintre 

ramurile psihopedagogiei speciale, cu alte cuvinte, se adresează personalului din educația specială 

pentru persoanele cu dizabilități mintale, dar și celor care lucrează în învățământul de masă, în 

special în școala primară, unde prevenirea și eliminarea dificultăților cu care se confruntă unii elevi 

cu dizabilități de dezvoltare intelectuală este deosebit de importantă. Lucrarea poate fi utilă și pentru 

părinții care au copii cu probleme de dezvoltare a capacității intelectuale, ceea ce o face dificilă, dar 

nu imposibilă, pentru educația lor în școală chiar și în școala de masă.  

Obiectivul prezentei lucrări este expunerea și analiza unor probleme, pe care le ridică instrucția, 

educația și terapia complexă a persoanelor cu CES, într-o anumită perioadă de vârstă și dezvoltare. 

• DELIMITĂRI CONCEPTUALE: 

Învățarea este procesul de dobândire a experienței individuale de comportament, deci datorită învățării 

nu se acumulează doar informații, ci se formează gândirea, sentimentele și voința, întreaga personalitate 

(Bratu, 2014, p.6).  

Învățarea școlară are loc în cadrul procesului instructiv-educativ și acoperirea limitelor vârstei școlare capătă 

o serie de particularități: 

 are loc în cadre și cu mijloace instituționalizate reglementate de norme, legi, reglementări, structuri 

organizatorice și funcționale; 

 are un caracter, conștient, planificat, implică stabilirea obiectivelor unor finalități și mobilizarea 

efortului elevilor în direcția realizării acestora; 

 este un proces controlat. 

Unul dintre factorii care influențează învățarea școlară este factorul motivațional. Motivația este 

ansamblul motivelor unei persoane. Motivul este o structură psihică care determină orientarea, inițierea 

și reglarea acțiunilor în direcția unui scop mai mult sau mai puțin precis. Motivele sunt cauzele interne 

ale comportamentului. Motivația se bazează pe cerințe vitale: necesități alimentare, căldură, aer curat 

etc. În afară de acestea, există și impulsuri ereditare, cum ar fi curiozitatea, tendința de a manipula 

obiecte pentru a le modifica, de a transforma mediul. Motivul principal care determină copilul să devină 

școlar și să adopte rolul de elev este o sinteză de factori externi: imperativ social, imitație cât și factori 

interni precum dorința sa de a deveni școlar (Gherguţ, 2006, p.7). 

Activitatea de învățare, solicitată de mediul școlar, în care va fi angajat copilul va fi o activitate 

obligatorie și dificilă. Satisfacția pe care o obține elevul apare pe o cale mai ocolită și în forme mai 

subtile. Prin urmare, baza motivațională de sprijin a acestui nou tip de activitate trebuie să fie suficient 

de puternică pentru a menține elevul în sfera cerințelor sale specifice și pentru a preveni transferul său 
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într-o activitate obositoare. Prevenirea apariției premature a oboselii intelectuale presupune organizarea 

activităților de învățare prin: utilizarea rațională a capacității de muncă, stabilirea unei relații optime 

între nivelul cerințelor și capacitatea de efort cognitiv ținând cont că există anumite limite, care depășesc 

aspectul prematur al suprasolicitării. O serie de indicații valoroase în acest sens sunt: nu vă epuizați 

resursele nervoase, preveniți suprasolicitarea intelectuală, suprasolicitarea nervoasă care uneori poate 

declanșa boli mintale. Se are în vedere legea varietății stimulatoare prin „rotația intelectuală a 

culturilor”: variații ale ciclurilor de învățare intensă cu cele de odihnă, recreere, distracție, joacă, 

plimbări etc. sau concentrați-vă pe alte probleme decât problemele specifice învățării pentru a solicita 

alți centri nervoși într-un mod diferit.  

Conceptul de învățare este cunoscut în principal ca asimilarea cunoștințelor, în formarea competențelor. 

De obicei, dificultățile de învățare apar devreme, în dobândirea lecturii (dislexia), a scrisului (disgrafia) și 

duc la manifestări de anxietate, îndoială de sine, pierderea motivației de a învăța. 

După cum a apreciat A. Chircev (1977), procesul de învățare nu se realizează printr-o abordare rectilinie, 

doar cu succese, ci implică și căderi și reveniri continue, depășirea obstacolelor, barierelor, reluarea 

efortului, reelaborarea strategiilor de rezolvare, renunțarea la plăceri, ispite sau atracții imediate venite din 

exterior. Învățarea necesită efort voluntar susținut, pe termen lung, tenacitate pentru a atinge obiectivul 

învățării și pentru a depăși obstacolele impuse de rezolvarea sarcinilor, a învățării subiectelor. 

Învățarea școlară, ca formă de învățare, se caracterizează printr-o anumită succesiune, constanță și 

ritmicitate a secvențelor, situațiilor și experiențelor de instruire oferite elevilor. Există legături puternice 

între ele și posibilități autentice de a reveni la secvențele anterioare prin feedback. Astfel, o secvență de 

antrenament este succedată de o altă secvență de antrenament, care se bazează pe prima numai după 

feedback; urmate de verificare, la care elevul oferă răspunsuri corecte. Dar chiar și după parcurgerea 

secvențelor de formare, răspunsurile corecte ale elevilor se pot referi la cunoștințe, abilități asimilate și 

formate în secvența de formare inițială, motiv pentru care verificarea, feedback-ul poate conține răspunsuri 

corecte care se poate referi și la secvența de antrenament inițială. Dar nu toți copiii reușesc întotdeauna să 

completeze pe deplin secvențele și experiențele de învățare propuse de profesori; apărând astfel lacune, 

cunoștințe incomplete, achiziții insuficient instruite și dezvoltate, cu alte cuvinte apar tulburările sau 

dificultățile de învățare. 

Dificultățile de învățare pot fi legate de o lipsă de dezvoltare intelectuală, o lipsă de abilități, dar ele 

sunt adesea un simptom al unei inadaptări școlare sau a efectului unei metodologii de predare care nu ține 

seama de individualitatea elevilor. Printre dificultățile de învățare se numără: 

• tulburări intelectuale sau deficiențe; 

• tulburări senzoriale; 

• tulburări motorii; 

• tulburări vizuale perceptive; 

• tulburări auditive perceptive; 

• instabilitate comportamentală; 

• inhibiție emoțională; 

• tulburări de limbaj; 

• tulburări psihomotorii; 

• deficite de atenție și concentrare; 

• hiperactivitate; 

• impulsivitate; 

Aceste manifestări ale dificultăților de învățare se regăsesc și în diagnosticul medical al bolilor mintale 

care necesită intervenție specializată, dar care includ rolul foarte important al familiei și al școlii. 

Există mai multe forme de învățare:  



Pagină 3 din 29 
 

 învățare spontană, neorganizată, care are loc în familie, în timpul exercitării profesiei etc., deci se 

numește și învățare socială.  

 învățarea sistematică, adică învățarea școlară, o activitate instructiv-educativă planificată, 

organizată și, prin urmare, mult mai eficientă. Învățarea școlară este un proces de primire și asimilare 

a informațiilor și influențelor educaționale, reorganizarea și dezvoltarea structurii cognitiv-

operaționale, psihomotorii și afective, precum și dezvoltarea trăsăturilor de personalitate (Bratu, 

2014). 

 conform intenției 

 învățare spontană, neintenționată 

 învățare intenționată, conștientă, bazată pe înțelegere 

 după formă: avem 6 tipuri de învățare în strânsă interdependență și condiționare reciprocă 

 învățarea cognitivă, constând în dobândirea de cunoștințe, operații, abilități intelectuale, care se 

bazează pe înțelegere și exercițiu; 

 învățarea psihomotorie, bazată pe dobândirea conștientă a schemelor motorii și care implică: schema 

corpului, orientarea, coordonarea, viteza, ritmul; 

 învățare instrumentală – presupune învățarea mijloacelor, instrumentelor, comunicarea specifică, 

implicate în limbajul verbal (oral și scris), în însușirea instrumentelor de numerotare și calcul, în 

însușirea semnelor de punctuație, ortografie etc.; 

 învățare afectivă - se dobândesc reacții adecvate la stări și situații afective; 

 învățarea practică - este baza formării abilităților implicate în joc, în unele activități școlare, în 

activități de autoservire și gospodărie, în alte activități practice, manuale; 

 învățarea morală - constă în însușirea conceptelor de etică, în formarea abilităților de conduită 

socială, în respectarea regulilor de coexistență în comunitate etc. 

În cazul elevilor cu CES, relația obișnuită dintre formele de învățare: cognitive, afective, instrumentale, 

psihomotorii, practice, morale, precum și între învățarea spontană și intenționată, este mai mult sau mai 

puțin modificată, în funcție de tipul și gradul de probleme, precum și vârsta copiilor. Emil Verza recomandă 

ca în procesul de învățare pentru persoanele cu dizabilități mintale să se concentreze în primul rând pe 

învățarea afectivă și motivațională și, în al doilea rând, pe învățarea morală și practică, deoarece întâmpină 

dificultăți majore în învățarea cognitivă (Verza, 2011, p.45). 

 Keefe defineşte stilurile de învățare ca trăsături cognitive, afective și fiziologice care servesc drept 

indicatori stabili ai modului în care elevii percep, interacționează și răspund la mediile de învățare. Prin 

identificarea stilului de învățare al elevilor, profesorii ar trebui încurajați să creeze un proces de învățare 

sensibil la nevoile de învățare ale elevilor. Stilurile de învățare sunt semnificative în procesul de învățare, 

deoarece pot ajuta la îmbunătățirea realizării elevilor și ar crește conștientizarea de sine a punctelor tari și a 

punctelor slabe. 
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Stilul de învățare Procesarea informației Caracteristici/ Trăsături Recomandări 
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Stilul vizual 

Procesarea informației se realizează, 

în acest stil, prin utilizarea de 

imagini, diagrame, grafice, tabele. 

vorbește foarte rapid; 

bun organizator; 

observă, în special, detaliile 

mediului; 

reține mai repede ceea ce a văzut 

decât ceea ce a auzit; 

nu îl distrage zgomotul; 

uită instrucțiunile verbale; 

este cititor bun și rapid; 

preferă să citească, nu să i se 

citească; 

uneori nu-şi poate găsi cuvintele 

potrivite. 

sublinierea ideilor principale, a 

cuvintelor,a formulelor matematice 

cu diferite culori; 

oferirea unui timp suficient pentru 

vizualizarea graficelor, tabelelor și 

imaginilor; 

utilizarea unor instrumente de 

studiu: hărți,tabele, grafice; 

transcrierea informației; 

vizualizarea informației scrise. 
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Stilul auditiv 

Cel care are acest stil de învățare 

procesează informațiile ascultând, învață, de 

regulă, de unul singur, face asocieri între 

noțiuni 

învață ascultând conversații sau 

prezentări; 

vorbește ritmat; 

vorbește cu sine (în gând); 

este ușor distras de zgomot; 

își mișcă buzele și spune cuvintele când 

citește; 

îi place să învețe cu voce tare; 

este mai bun povestitor, decât scriitor; 

este vorbăreț, îi plac discuțiile. 

explicarea 

noilor informații,  

exprimare

a verbală a 

ideilor; 

citirea cu 

voce tare; 

învățarea 

cu tutori sau într-

un grup în care 

pot să adreseze 

întrebări, să ofere 

răspunsuri, să 

exprime modul 

de înțelegere a 

informației orale. 
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Stilul kinestezic 

Cel care are acest stil de învățare asimilează 

implicându-se în activități și lucrând în 

grup. Construiește modele sau manipulează 

obiecte pentru a-și explica o serie de 

concepte abstracte. 

învață prin manevrarea obiectelor; 

vrea să încerce obiectele și mecanismele; 

vorbește rar; 

stă aproape de persoana cu care vorbește; 

este atent la gesturi și gesticulează; 

memorizează mergând; 

nu reține locații geografice, decât dacă a 

fost acolo; 

utilizează verbe de acțiune; 

utilizează acțiuni ale corpului pentru a 

demonstra ceea ce a învățat; 

are scris urât; 

îi place să se implice în jocuri. 

mânuirea 

obiectelor care 

trebuie învățate; 

aranjarea 

tabelelor și a 

diagramelor într-

o ordine corectă; 

utilizarea unor 

mișcări, 

dramatizări, 

dans, pantomime 

sau jocuri de rol 

pentru 

dezvoltarea 

memoriei de 

lungă durată; 

vorbitul și 

plimbatul în 

timpul repetării 

cunoștințelor; 

învățarea prin 

aplicarea în 

practică a 

cunoștințelor 

achiziționate. 
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Deficienţa mintală se referă la o anumită stare de funcționare care începe de la o vârstă fragedă, 

caracterizată prin limitări semnificative atât în funcționarea intelectuală, cât și în comportamentul adaptativ 

(American Association on Intellectual and Development Disabilities, 2002). Aceasta este caracterizată prin 

limitări semnificative atât în funcționarea intelectuală, cât și în comportamentul adaptativ, exprimate în 

abilități adaptative conceptuale, sociale și practice. 

 Copiii cu deficienţe mintale pot participa adesea la diverse activități cu alți copii de vârsta lor care nu 

prezintă nicio deficienţă. Este important ca aceşti copii să fie tratați cu amabilitate și echitate, deoarece 

calitatea vieții, sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, recreerea etc. sunt, de asemenea, drepturile lor 

fundamentale. Persoanele cu deficienţe mintale experimentează aceeași gamă de nevoi emoționale și mintale 

ca și populația generală. Inteligența este capacitatea de a dobândi, reţine și utiliza cunoștințe. Sunt mai puțin 

capabili să înțeleagă concepte abstracte, spre deosebire de cele concrete,  dezvoltă seturi de învățare într-un 

ritm mai lent în timp ce colegii lor sunt deficienți în relaționarea informațiilor cu situații noi (Gherguţ, 2019, 

p.82) 

 C. Păunescu (1976) arată că atenția ca funcție psihică a „activării, tonifierii, mobilizării, orientării 

selective și concentrării asupra proceselor psiho-comportamentale pentru o reflecție optimă și ușoară  sau o 

intervenție eficientă” este foarte vulnerabilă la deficientul mintal. La copilul cu deficiență mintală în 

comparație cu copilul normal atenția este ușor distrasă, fixată rigid pe elemente izbitoare, dar puțin 

relevante, deficitare atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea. Fiind puternic influențat de starea 

afectivă sau de interesele actuale, poate fi îmbunătățit dacă se creează cadrul emoțional și motivațional 

propice unei activități educaționale specifice. Copiii cu deficiență mintală au cel mai adesea probleme de 

concentrare atunci când vine vorba de focusarea asupra aspectelor relevante ale situației de învățare 

(Detterman, 2000, p.19). 

INTELECTUL de limită - poate fi găsit în școală și cuprinde până la aproximativ 10% din populația 

școlară. Acești copii nu sunt deficienți, fiind mai aproape de normal. Semne definitorii: 

• acești copii au dificultăți în a învăța să citească și să scrie și să calculeze (disgrafie, dislexie, 

discalculie). Adesea au tulburări instrumentale care necesită o atenție specială; 

• majoritatea au o hiperactivitate motorie, sunt instabili, timizi, emoționali, inhibați; 

• au dificultăți în fluxul de idei, încetineală în gândire, au bariere de gândire sau alunecări, chiar 

momente de vid mental; 

• copilul cu intelect de limită rezolvă sarcinile impuse doar până la un anumit nivel de complexitate și 

abstractizare. Drept urmare, se confruntă cu eșecuri școlare care pot sta la baza sentimentelor 

tensionate și contradictorii care generează tulburări de comportament; 

• prezintă o imaturitate social-afectivă, dificultăți în relaționarea cu ceilalți, funcționalitate constantă a 

unor relații imprevizibile și nemotivate. 

Deficiența mintala ușoară - Acești subiecți au un I.Q. cuprins între 50-80 / 85 ceea ce echivalează unei 

dezvoltări normale pentru vârsta biologică de 7-12 ani. Deficitul mintal este educabil, capabil de achiziții 

școlare corespunzătoare vârstei sale mentale care variază în funcție de gravitatea deficienței. În funcție de 

gradul de insuficiență mintală, distingem slăbiciuni mentale severe, medii și ușoare. La persoanele cu 

deficiențe mintale, au fost determinate o serie de particularități ale activității nervoase superioare. Astfel, 

formarea reflexelor condiționate prezintă oscilații intense și persistente în ceea ce privește timpul de latență, 

forța și durata reacției. De asemenea, particularitățile specifice acestei categorii în deficiența intelectuală le 

vom întâlni atât în procesele de cunoaștere, cât și în domeniul comportamentului motor și al afectivității. 

Deficiența mintala  moderată – acești subiecți au un IQ între 20-50 și corespunde unei dezvoltări 

normale a vârstei cronologice de la 3 la 7 ani. Wallon crede că spre deosebire de „idioți”, cei cu deficiență 

mintală moderată ajung la un nivel în care pot folosi experiențele anterioare pentru a se adapta la o nouă 

situație. Această categorie este predominată de o frecvență a autonomiei. Din punctul de vedere al integrării 
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sociale putem distinge idiotismul complet și idiotismul parțial al informațiilor somatice materializate în 

aspectul displazic facio-cranian (hipertelorism, gură de lup, urechi malformate, proeminența globilor 

oculari). 

Deficiența mintala  severă - Are un IQ sub 20-25 și o dezvoltare mentală corespunzătoare vârstei 

normale de până la 3 ani. Mulți autori consideră că aceste deficiențe sunt capabile doar să utilizeze reflexe 

condiționate. Ei dobândesc limbajul doar în forme simple. „Idiotul” este incapabil să se comporte, să se 

apere de pericolele posibile și chiar să se hrănească singur. Idiotul complet are doar instincte de conservare. 

Este mut, scoate sunete inarticulate, țipete, uneori ecolalia. Comportamentul său este alcătuit din acte pur 

reflexive. 

 

STRATEGII PSIHOPEDAGOGICE DE OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII LA ELEVII CU CES 

 

 Termenul de cerințe educaționale speciale desemnează o abordare educațională diferențiată și 

specializată pentru elevii cu deficiențe mentale, dizabilități fizice, tulburări somatice etc. Este o provocare să 

lucrezi cu copii cu CES, având în vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor cu care se confruntă, dar 

nu este imposibil deoarece au și potențial de dezvoltare, doar că este necesar să descoperim cele mai 

potrivite modalități de activare. 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator în educația specială este subordonat 

principiilor didacticii generale, cu mențiunea că sunt necesare flexibilitate și adaptare la particularitățile de 

aptitudine și de dezvoltare ale elevilor. În proiectarea și desfășurarea lecțiilor, profesorii pot valorifica cele 

mai eficiente modalități de lucru, amestecând strategiile tradiționale de predare cu cele moderne, folosind 

diverse tehnici terapeutice, scopul fiind acela de a crea abilități care să asigure autonomia personală și 

integrarea socio-profesională. 

JOCUL - ocupă un loc foarte important în dezvoltarea vorbirii deoarece forma jocului antrenează 

copilul în stimularea și practicarea vorbirii în direcția propusă de fiecare joc, fără ca acesta să fie conștient 

de acest efort. Prin joc, vocabularul copiilor este fixat, specificat și activat, ceea ce contribuie la 

îmbunătățirea pronunției, la formarea noțiunilor, la dobândirea construcțiilor gramaticale. Prin joc, copilul 

pune în acțiune toate posibilitățile sale, de fapt își traduce potențele intelectuale, morale și emoționale, le 

dezvoltă, le combină. Fiecare joc trebuie să combine armonios elementele distractive cu cele constructive și 

exercițiul. 

ACTIVITATEA DE PARTENERIAT DE PREDARE  sau activității didactice prin colaborarea co-

didactică între profesori cu variantele sale: 

• Predare – observare - un profesor face activități instructiv-educative în clasă, iar celălalt observă 

modul în care unii elevi învață, modul în care se comportă sau se relaționează în timpul orei.  

• Predare - asistență (oferirea de sprijin) - un profesor predă și celălalt îl asistă, în sensul că acordă 

ajutor individual doar în clasă acelor elevi care au dificultăți de învățare sau de îndeplinire a 

sarcinilor de lucru. Responsabilitatea pentru proiectarea lecției revine profesorului din clasă care 

susține activitatea. 

• Predare - predare (sau predare în paralel) - Cei doi profesori planifică activitatea împreună, dar 

grupul de elevi este împărțit în două: aceeași lecție este predată celor două grupuri în același timp de 

ambii profesori, în moduri similare (stilurile de predare sunt încă diferite). Cu varianta, același 

conținut poate fi predat, dar la niveluri diferite de complexitate. Scopul principal al acestui mod de 

co-predare este de a lucra diferit și de a spori participarea elevilor. 

• Predarea în centru - varianta clasică a acestui mod de realizare a activității didactice presupune 

împărțirea elevilor și organizarea acestora pe mai mult de două centre de activitate / învățare. În 

situația cu trei centre, profesorii conduc activitatea în două centre, iar în al treilea elevii desfășoară 

activitate independentă sau de grup, în perechi sau individual. În timpul orei, grupurile se rotesc de la 
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un centru la altul, astfel încât până la final, fiecare profesor lucrează cu toți elevii. O condiție este ca 

activitatea să fie împărțită în părți non-consecutive, astfel încât să nu conțină ordinea în care elevii se 

rotesc la cele trei centre.  

• Predare alternativă - în unele contexte, este necesar ca un profesor să lucreze cu marea majoritate a 

elevilor, iar celălalt să se ocupe de un grup mai mic, diferit de cel care predă la restul clasei. 

Activitatea grupului mai mic nu trebuie neapărat să fie corelată cu activitatea restului clasei. Grupul 

mic trebuie să includă, prin rotație, toți elevii din acea clasă, pentru a evita segregarea și etichetarea, 

iar scopul grupului mic trebuie să fie variat în timpul activităților. Se pot desfășura activități de 

remediere, recuperare după o absență mai lungă. Predarea alternativă se pretează la activități pe 

termen lung, aprofundate, evaluarea progresului elevilor. 

• Predarea în echipă - Ambii profesori sunt implicați simultan în predarea aceluiași conținut / lecție 

tuturor elevilor din clasă. Este nevoie de o bună colaborare și de o schimbare de roluri fluentă și 

eficientă. Împărțirea grupului de elevi ar conduce la una dintre variantele prezentate mai sus: predare 

alternativă, în centre sau în paralel. 

 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

Obiectivele cercetării 

 Consolidarea capacității cadrelor didactice și școlilor de a preda elevilor cu CES are un impact imens 

asupra dezvoltării în armonie a acestor elevi. Cercetarea de față a vizat: 

 revizuirea literaturii de specialitate care va lărgi înţelegerea diferitelor profiluri de învăţare ale 

elevilor cu o gamă largă de Cerințe Educaționale Speciale şi identificarea celor mai bune modalităţi 

de predare; 

 demonstrarea eficienței acestor strategii; 

 identificarea celor mai eficiente abordări și strategii de predare la  elevii cu întreaga gamă de CES; 

 importanţa aplicării lor şi posibilele viitoare strategii 

Descrierea grupului țintă 

 În vederea obţinerii obiectivelor prezentate a fost ales un grup de 35 de profesori, care s-au 

confruntat cu diferite situaţii legate de elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Şi-au împărtăşit experienţa 

răspunzând la câteva întrebări legate de contactul lor cu elevii cu CES. Cele 35 de cadre didactice sunt din 

unitățile școlare de masă integratoare a elevilor cu CES din municipiul și județul Brăila, 20 de genul 

masculin și 15 de genul feminin. Acestea predau la ciclul gimnazial și primar și au o vechime de predare la 

clasă cuprinsă între 1 an și 25 de ani.  

Metode și instrumente -  ancheta pe bază de chestionar. 

Exemple de itemi din chestionar: 

 De câte ore de pregătire ați beneficiat în educația elevilor cu CES? 

 Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine experiența dvs. de predare a elevilor cu CES? 

• Am avut cel puțin un elev cu CES în clasa mea, dar elevul (elevii) nu a/au necesitat un nivel de 

sprijin ridicat. 

•  Am avut cel puțin un elev cu CES în clasa mea, iar elevul (elevii) a/au solicitat un nivel ridicat de 

sprijin. 

 Pun la dispoziție un set diferit de materiale pentru ei 

 Am aplicat învățarea în grupuri mici 

 Am adoptat abordări diferite atunci când le-am predat 

 Am acordat mai multă atenție atunci când am planificat lecția 

 M-am simțit inadecvat predând singur într-o clasă cu elevi cu CES 

 A fost foarte stresant să predau la o clasă cu elevi cu CES    au fost scorați 
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 Am evitat contactul vizual cu elevii cu CES     invers 

 

Desfășurarea cercetării - Studiul de faţă s-a desfăşurat în deplină siguranţă a datelor, chestionarul a fost 

aplicat prin intermediul platformei Google Forms în mediul online. Acesta a fost completat de 35 de 

profesori. Media de vârstă a profesorilor chestionati a fost cuprinsă între 40-54 ani. Menționez că, având în 

vedere prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, am respectat anonimatul 

subiecților care au răspuns chestionarului și am avut consimțământul informat al acestora. 

Ipoteze: 

 Ipoteza generală: 

 Există diferențe între opiniile cadrelor didactice despre elevii cu CES, autoeficacitatea predării și 

practicile de predare în funcție de experiența pe care cadrul didactic o are în lucrul cu elevii cu CES 

integrați în învățământul de masă. 

 Ipoteze specifice sau ipoteze de lucru: 

1. Există o relație între opiniile cadrelor didactice despre elevii cu CES și autoeficacitatea acestora în 

predarea la clasă. 

2. Există o relație de asociere între autoeficacitatea în predare și practicile de predare la ore a 

cadrelor didactice care predau la clasa de elevi cu CES integrați. 

3. Există o relație între practicile de predare și opiniile despre elevii cu CES în funcție de experiența de 

predare.  

4. Există diferențe între adaptarea materialului și a abordărilor de predare în funcție de experiența de 

predare a cadrului didactic la clasa care are integrați elevi cu CES.  

Designul experimental 

 Variabile independente au fost reprezentate de categoria de grup din care face parte fiecare cadru 

didactic chestionat și anume: 

 Grup 1 reprezentat de cadrele didactice care au experiență în lucrul cu elevii cu CES integrați în 

învățământul de masă; 

 Grup 2 reprezentat de cadrele didactice care nu au experiență în lucrul cu elevii cu CES integrați în 

învățământul de masă; 

 Variabile dependente au fost reprezentate de scorurile/ rezultatele pe care cadrele didactice 

respondente le-au obținut la itemii despre opiniile profesorilor referitoare la elevii cu CES integrați, despre 

autoeficacitatea predării și despre practicile de predare, ai chestionarului. 

 În ceea ce privește metoda corelației ca metodă de testare a ipotezelor, variabilele au fost 

reprezentate de itemii chestionarului. 

Rezultatele cercetării 
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Reprezentarea grafică a relației dintre opiniile despre elevii cu CES, autoeficacitatea predării și practicile 

în predare 

 

 

Din această reprezentare grafică se poate observa că există diferențe semnificativ statistic între 

autoeficacitatea predării și practicile de predare în funcție de experiența de predare sau de lucru cu elevii cu 

CES. 

Itemul 8 se referă la opiniile profesorilor despre elevii cu CES; 

Itemul 9 face referire la autoeficacitatea în predare a cadrelor didactice; 

Itemul 13 se referă la practicile de predare adoptate de profesori. 

Group Statistics 

  
Experienta de predare la 

elevii cu CES 

N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Scorul total obtinut la 

intrebarea 8 

cel putin un elev cu sprijn 23 44,52 2,906 ,606 

cel putin un elev fara 

sprijin 
12 43,92 3,605 1,041 

Scor total obtinut la 

intrebarea 13 

cel putin un elev cu sprijn 23 62,09 9,332 1,946 

cel putin un elev fara 

sprijin 
12 52,17 12,518 3,614 

Scor total obtinut la 

intrebarea 9 

cel putin un elev cu sprijn 23 36,17 6,597 1,375 

cel putin un elev fara 

sprijin 
12 30,00 6,915 1,996 
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Reprezentarea grafică a cadrelor didactice care au experiența în lucrul cu elevii cu CES integrați în 

învățamântul de masă 

Din reprezentarea alăturată se poate identifica cu ușurință că un procent de 65,71% dintre cadre 

didactice chestionate au experiență în a lucra cu elevii cu CES integrați în unitățile școlare de masă. 
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Descriptives 

  sexul Statistic Std. Error 

Cât de des ați interacționat cu elevii cu CES în 

afara clasei? 

Bărbat Mean 2.5000 .18496 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2.1129   

Upper Bound 2.8871   

5% Trimmed Mean 2.5000   

Median 2.0000   

Variance .684   

Std. Deviation .82717   

Minimum 1.00   

Maximum 4.00   

Range 3.00   

Interquartile Range 1.00   

Skewness .620 .512 

Kurtosis -.260 .992 

Femeie Mean 2.2000 .27946 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.6006   

Upper Bound 2.7994   

5% Trimmed Mean 2.1667   

Median 2.0000   

Variance 1.171   

Std. Deviation 1.08233   

Minimum 1.00   

Maximum 4.00   
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Range 3.00   

Interquartile Range 2.00   

Skewness .328 .580 

Kurtosis -1.126 1.121 

În acest tabel se află o statistică privind interacţiunea profesorilor de gen masculin şi profesorilor de gen feminin cu elevii cu CES în afara orelor de 

curs. Se poate observa, conform tabelului, că bărbaţii în procent de 2,5% au interacţionat mai mult cu copii cu CES în timpul liber decât femeile care au un 

procent de 2,2%.  

  
sexul Statistic Std. Error 

Am preluat intenționat elevi cu CES Bărbat Mean 2.4000 .38662 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 1.5908 
  

Upper Bound 3.2092 
  

Std. Deviation 1.72901 
  

Minimum 1.00   

Maximum 5.00   

Range 4.00   

Femeie Mean 2.0000 .40237 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 1.1370 
  

Upper Bound 2.8630 
  

Std. Deviation 1.55839 
  

Minimum 1.00   

Maximum 5.00   
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Range 4.00   

 

 

Am ajutat elevii cu CES să înțeleagă concepte 

noi 

Bărbat Mean 4.1500 .19568 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.7404 
  

Upper Bound 4.5596 
  

Std. Deviation .87509 
  

Minimum 3.00   

Maximum 5.00   

Range 2.00   

Femeie Mean 4.2667 .20625 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.8243 
  

Upper Bound 4.7090 
  

Std. Deviation .79881 
  

Minimum 3.00   

Maximum 5.00   

Range 2.00   

Din informațiile extrase din aceste două tabele reiese că bărbații au interacțiuni în mod intenționat cu elevii cu CES în medie de 2,4 pe când femeile o 

medie de 2; dar în ceea ce privește înțelegerea de noi concepte doamnele profesor reușesc în medie de 4,2 să se facă mai bine înțelese decât domnii profesori cu 

o medie de 4,1. 

M-am simțit Bărbat Mean 2.4000 .33561 
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inadecvat predând singur 

într-o clasă cu elevi cu 

CES 

95% 

Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.6976   

Upper Bound 3.1024   

Std. Deviation 1.50088   

Minimum 1.00   

Maximum 5.00   

Range 4.00   

Femeie Mean 2.2667 .34457 

95% 

Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 1.5276   

Upper Bound 3.0057   

Std. Deviation 1.33452   

Minimum 1.00   

Maximum 5.00   

Range 4.00   

 

Am avut răbdare în 

predarea elevilor cu CES 

Bărbat Mean 4.1500 .19568 

95% 

Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.7404 
  

Upper Bound 4.5596 
  

Std. Deviation .87509 
  

Minimum 3.00   

Maximum 5.00   

Range 2.00   
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Femeie Mean 4.2667 .18170 

95% 

Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 3.8770 
  

Upper Bound 4.6564 
  

Std. Deviation .70373 
  

Minimum 3.00   

Maximum 5.00   

În interacțiunile cu elevii cu CES femeile sunt mai răbdătoare, cu o medie de 4,2 iar bărbații au o medie de 4,1. Bărbații sunt aceia care se simt mai des 

inadaptați predând singuri la o clasă cu elevi cu CES, o medie de 2,4, pe când femeile au o medie de 2,2. 

A fost foarte 

stresant să predau la 

o clasă cu elevi cu 

CES 

Bărbat Mean 3.4500 .25624 

95% 

Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2.9137   

Upper Bound 3.9863   

Std. Deviation 1.14593   

Minimum 1.00   

Maximum 5.00   

Range 4.00   

Femeie Mean 3.2667 .30026 

95% 

Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2.6227   

Upper Bound 3.9107   

Std. Deviation 1.16292   

Minimum 1.00   

Maximum 5.00   
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Range 4.00   

 

Am evitat 

contactul vizual cu elevii 

cu CES 

Bărbat Mean 1.4500 .19835 

95% 

Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 1.0349 
  

Upper Bound 1.8651 
  

Std. Deviation .88704 
  

Minimum 1.00   

Maximum 4.00   

Range 3.00   

Femeie Mean 2.1333 .30654 

95% 

Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 1.4759 
  

Upper Bound 2.7908 
  

Std. Deviation 1.18723 
  

Minimum 1.00   

Maximum 4.00   

Range 3.00   

În interacțiunile cu elevii cu CES profesorii de gen masculin au fost mai stresați cu o medie de 3,5; iar în ceea ce privește lipsa contactului vizual cu 

aceștia profesorii de gen feminin au o medie mai mare 2,13. 

Testarea ipotezelor 

 Ipoteza generală:  

 Există diferențe între opiniile cadrelor didactice despre elevii cu CES, autoeficacitatea predării și practicile de predare în funcție de 

experiența pe care cadrul didactic o are în lucrul cu elevii cu CES integrați în învățământul de masă. 

 Pentru verificarea acestei ipoteze de lucru voi folosi metoda testului t pentru eșantioane independente, iar rezultatele obținute le voi prezenta în 

tabelul de mai jos: 
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Se poate observa că există diferențe semnificativ statistic și anume autoeficacitatea predării și practicile de predare, care dau un test t de 2,653 și de 

2,586; pragul de semnificație fiind sub .05 adică .014 și .012; ceea ce înseamnă că ipoteza se confirmă la un prag de semnificație mai mic de .05. 

Item/ variabile Valoarea lui „t” Nivel de semnificație 

Scor obținut la itemul despre opiniile profesorilor despre 

elevii cu CES 
,538 .594 

Scor obținut la itemul despre autoeficacitatea predării 2,653 .014 

Scor obținut la itemul despre practicile de predare 2,586 .012 

Având în vedere toate rezultatele obținute prin prelucrările statistice prezentate pot spune că ipoteza generală s-a confirmat. 
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Ipoteze specifice: 

 

1. Există o relație între opiniile cadrelor didactice despre elevii cu CES și autoeficacitatea acestora 

în predarea la clasă. Relația dintre aceste dimensiuni o voi studia cu ajutorul corelației bivariate, după cum 

urmează în cele de mai jos. 

Correlations 

  Scorul total 

obtinut la Întrebarea 8 

Scor total 

obtinut la Întrebarea 9 

Scorul total obtinut la 

Întrebarea 8 

Pearson Correlation 1 ,426
*
 

Sig. (2-tailed)   ,011 

N 35 35 

Scor total obtinut la Întrebarea 

9 

Pearson Correlation ,426
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,011   

N 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

După cum se poate observa între modul de percepție al elevilor cu CES de către cadrele didactice din 

școlile integratoare de masă și autoeficacitatea acestora în predarea la clasa care are integrați astfel de copii 

există o corelație pozitivă puternică, cu un grad de semnificație mai mare de .05. Din datele furnizate de 

tabel și graficul norului de puncte alăturat reiese că ipoteza formulată s-a confirmat.  

 
Reprezentarea grafică a relației opiniile profesorilor și autoeficacitatea în predare 

 

Din acest nor de puncte reiese că relație dintre opiniile profesorilor și autoeficacitatea acestora în 

predare este nonliniară, pozitivă din cauza direcției stânga-jos-dreapta-sus și slabă deoarece punctele nu se 

organizează perfect după diagonală. 
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2. Există o relație de asociere între autoeficacitatea în predare și practicile de predare la ore a 

cadrelor didactice care predau la clasa de elevi cu CES integrați. Cu ajutorul corelației bivariate voi studia 

relația dintre aceste două dimensiuni. 

 

Correlations 

  Scor total 

obtinut la Întrebarea 

13 

Scor total 

obtinut la Întrebarea 

9 

Scor total obtinut la 

Întrebarea 13 

Pearson Correlation 1 ,849
**

 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 35 35 

Scor total obtinut la 

Întrebarea 9 

Pearson Correlation ,849
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Relația dintre cele două dimensiuni este extrem de puternică, valoarea corelației fiind de .849, care 

este mai mare de pragul semnificație de .01. Relația dintre aceste dimensiuni este una care tinde spre 

liniaritate, pozitivă deoarece norul de puncte se organizează stânga-jos-dreapta-sus, relativ strânsă deoarece 

punctele norului tind să se organizeze aproape de linia de diagonală. 

 
Reprezentarea grafică a relației dintre autoeficacitate și practicile de predare 

 

3. Există o relație între practicile de predare și opiniile despre elevii cu CES în funcție de 

experiența de predare. Ipoteza va fi verificată cu ajutorul corelației. 

Correlations 

Experienta de predare la elevii cu CES Scor 

total obtinut la 

Întrebarea 13 

Scorul 

total obtinut la 

Întrebarea 8 
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cel putin un elev 

cu sprijn 

Scor total obtinut 

la Întrebarea 13 

Pearson 

Correlation 
1 ,503

*
 

Sig. (2-tailed)   ,014 

N 23 23 

Scorul total 

obtinut la Întrebarea 8 

Pearson 

Correlation 
,503

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,014   

N 23 23 

cel putin un elev 

fara sprijin 

Scor total obtinut 

la Întrebarea 13 

Pearson 

Correlation 
1 ,683

*
 

Sig. (2-tailed)   ,014 

N 12 12 

Scorul total 

obtinut la Întrebarea 8 

Pearson 

Correlation 
,683

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,014   

N 12 12 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Între practicile de predare și opiniile profesorilor despre elevii cu CES, în funcție de încrederea de 

predarela elevii cu CES, există o corelație semnificativă care depășește pragul de semnificație de .05. Din 

rezultatele obținute pot spune că ipoteza „Există o relație între practicile de predare și opiniile despre elevii 

cu CES în funcție de experiența de predare” a fost confirmată. 

 

4. Există diferențe între adaptarea materialului și a abordărilor de predare în funcție de 

experiența de predare a cadrului didactic la clasa care are integrați elevu cu CES. Pentru a verifica 

această ipoteză voi folosi Testul t pentru eșantioane independente. 

Item/ variabile 
Valoarea lui 

„t” 

Nivel de 

semnificație 

Pun la dispoziție un set de materiale 

pentru ei 
3,527 .001 

Am aplicat învățarea în grupuri 

mici 
1,135 .265 

Am adoptat abordări diferite atunci 

când le-am predat 
3,782 .002 

Așa cum se poate observa există diferențe semnificativ statistic și anume setul de materiale adaptate 

pentru elevii cu CES și abordările diferite în predare, care dau un test t de 3,527 și de 3,782; pragul de 

semnificație fiind sub .01 adică .001 și .002; ceea ce înseamnă că ipoteza se confirmă la un prag de 

semnificație mai sever. 
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Reprezentarea grafică a folosirii materialului adaptat în funcție de experiența de predare 

 

 

 
Reprezentarea grafică a învățării în grupuri mici în funcție de experiența de predare 
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Reprezentarea grafică a abordării diferite în predare în funcție de experiența de predare 

Rezultatele cercetării: 

 Având în vedere toate rezultatele obținute prin prelucrările statistice și prezentate în lucrarea de față 

pot conchide că ipoteza generală „Există diferențe între opiniile cadrelor didactice despre elevii cu CES, 

autoeficacitatea predării și practicile de predare în funcție de experiența pe care cadrul didactic o are 

în lucrul cu elevii cu CES integrați în învățământul de masă” și ipotezele specifice „Există o relație 

între opiniile cadrelor didactice despre elevii cu CES și autoeficacitatea acestora în predarea la clasă”, 

„Există o relație de asociere între autoeficacitatea în predare și practicile de predare la ore a cadrelor 

didactice care predau la clasa de elevi cu CES integrați”, „Există o relație între practicile de predare și 

opiniile despre elevii cu CES în funcție de experiența de predare” și”Există diferențe între adaptarea 

materialului și a abordărilor de predare în funcție de experiența de predare a cadrului didactic la clasa 

care are integrați elevu cu CES”au fost confirmate. 

Concluzii și recomandări:  

Rezultatele obținute în acestă lucrare indică faptul că o abordare cu mai multe metode este 

promițătoare. Cercetările privind eficacitatea strategiilor de abordare multiplă tind să raporteze că o 

combinație de strategii este mai puternică decât o singură soluție strategică. Ca urmare, sugerez că strategiile 

identificate în cursul acestei revizuiri ar putea fi organizate în mod util în conformitate cu tipologia 

Kershner, care se referă la: 

 creșterea directă a realizării (de exemplu, utilizarea analizei sarcinilor și stabilirea țintelor, cu 

îndrumări asociate, solicitări și alte suporturi pentru a atinge obiectivele specificate și a demonstra 

succesul); strategiile de acces direct legate de realizare (de exemplu, predarea abilităților TIC 

relevante pentru a depăși dificultățile de alfabetizare și a permite intrarea în învățare în cadrul 

curriculumului); 
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 promovarea „învățării active” (de exemplu, modelarea strategiilor adecvate de învățare, dezvoltarea 

abilităților de gândire, metacogniție (adică conștientizarea și controlul strategiilor de învățare), 

reflecție și creativitate; folosirea abordărilor investigative și experiențiale etc.); și strategii de acces 

legate de învățarea activă (de exemplu, promovarea dezvoltării limbajului și a abilităților de 

observare, sisteme de autoevaluare și de parteneriat de răspuns; facilitarea alegerii și asumarea 

riscurilor în învățare, joc, dramă și simulări; stabilirea de legături explicite între cunoștințele în afara 

școlii și învățare școlară etc.); 

 promovarea participării și implicării (de exemplu, facilitarea învățării colaborative și îndrumarea de 

la egal la egal; angajarea în rezolvarea problemelor din viața reală; alfabetizare; folosirea schemelor 

de mentorat și strategii de acces pentru participare și implicare (de exemplu, evaluarea autentică, 

creșterea stimei de sine, creșterea emoțională și motivația; recalificarea atribuirii, dezvoltarea 

abilităților sociale, a muncii în echipă și a prieteniei;  

 răspunsul la stiluri și preferințe de învățare personalizate (de exemplu, moduri de învățare vizuale/ 

auditive/ kinestezice; orientare spre gândire concretă/ abstractă activă/ reflexivă; inteligență multiplă 

etc. care să permită copiilor să obțină sprijin individualizat, după cum este necesar. 

 rădăcinile teoretice pentru fiecare dintre aceste abordări de îmbunătățire a realizării, învățării active, 

participării și răspunsului la diferențele individuale pot fi găsite în diferitele modele de învățare și 

dezvoltare discutate mai sus. 

Recomand ca cercetările viitoare în acest domeniu să exploreze modul în care acestea afectează 

capacitatea cadrelor didactice și a școlilor de a preda elevilor cu o gamă diversă de CES. Ar trebui să ia în 

considerare modul în care profesorii și școlile pot fi susținute în implementarea strategiilor bazate pe dovezi 

construite pe o pedagogie care combină idei teoretice dintr-o gamă de teorii ale învățării cu cunoștințe 

despre copii, evaluare și curriculum. 

Deși unele dintre abordările pe care le-am identificat nu au încă o bază probantă puternică, ele sunt 

văzute ca având un potențial considerabil de a spori învățarea. De exemplu, strategiile pentru toți elevii care 

pot fi văzute în prezent ca promițătoare în anumite contexte includ:  

 dezvoltarea abilităților de gândire; 

 răspunsul la stilurile de învățare și inteligențele multiple; 

 utilizarea TIC pentru a sprijini învățarea; 

 ascultarea și răspunsul la opiniile elevilor; 

 dezvoltarea îndrumării de la egal la egal și munca în grup;  

 sporirea motivației și a stimei de sine; 

 îmbunătățirea rolului artelor creative; 

 încorporarea așa-numitelor experiențe de învățare autentice; 

 legarea învățării în școală cu învățarea în afara școlii și restabilirea rolului activităților extrașcolare, 

cum ar fi sportul, cluburi și activități în aer liber.  

Cercetările viitoare pe acestă temă sunt necesare pentru a avansa cunoștințele despre predare și învățare, 

pentru a înțelege cum combinațiile de abordări didactice sau ceea ce am numit abordări multimodale ar 

putea fi utilizate în contexte diferite și în scopuri diferite. Pentru a face acest lucru, este important să se ia în 

considerare predarea și învățarea în condiții reale, pentru a ține seama de modurile în care profesorii își 

desfășoară activitatea în raport cu marea varietate de situații cu care se confruntă.   
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