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Istoria incluziunii
Încă din cele mai vechi timpuri au fost consemnate prezenŃa
persoanelor cu dizabilităŃi.
În antichitate se atestă o atitudine de neacceptare a persoanelor
diferite de ceilalŃi din punct de vedere fizic şi psihic.
Aceste manifestări şi atitudini de-a lungul timpului au luat forme diferite
în funcŃie de nivelul de dezvoltare socială, a educaŃiei, a culturii şi tehnicoştiinŃifice.
Grecii şi romanii, au lăsat consemnat apariŃia persoanelor cu dizabilităŃi
mentale şi fizice.
În Biblie se face referire la surzi, orbi, epileptici, etc.
Se mai consemnează că aceştia erau izolaŃi, respinşi, abandonaŃi,
neglijaŃi şi suprimaŃi – exemplu, spartanii5 eliminau fizic handicapaŃii.
În Evul Mediu, datorită nivelului foarte scăzut al medicinii şi a celorlalte
ştiinŃe, predominau prejudecăŃile şi superstiŃiile, precum că aceşti
handicapaŃi erau purtători a Răului şi arşi pe rug.
Chiar şi în epoca modernă, în timpul de al Treilea Reich, au fost
exterminaŃi cu cruzime peste 100.000 de persoane cu dizabilităŃi.

Cu toate că de-a lungul timpului a exista dorinŃa de a cunoaşte cauzele
care provoacă apariŃia acestor persoane cu dizabilităŃi, nu s-au evitat
reacŃia de respingere, datorită gândirii – argumentarea că apariŃia acestor
anomalii sunt pedepse ale divinităŃii aplicate vinovăŃiei părinŃilor – şi a
ocrotirii copiilor sănătoşi, deoarece se credea că vor fi atacaŃi de cei
bolnavi.
Deşi Biserica, promova în aceea perioada, ca şi acum, milă şi îndurare
faŃă de cei cu dizabilităŃi, prin ocrotirea lor, multă vreme nu au avut şanse
de integrare în viaŃa socială şi economică.
Cadru legislativ
Odată cu dezvoltarea socio-economică, a gândirii tehnico-ştiinŃifice, a
legislaŃiei, au determinat schimbarea mentalităŃii socialo-educativă asupra
problemelor persoanelor cu dizabilităŃi.
Pentru prima dată în Anglia în secolul XIII, a fost promulgată o lege
care prevedea diferenŃierea persoanei alienate de cea cu deficienŃă
mentală, având importanŃă în cazurile de moştenire.

Exemplu, la persoana alienată mental, averea aparŃinea puterii regale,
iar persoana cu deficienŃă mentală era adăpostită la curtea regală, li se
păstra averea şi li se restituia în caz de însănătoşire.
Cercetările medicale s-au dezvoltat mult mai târziu, odată cu
dezvoltarea ştiinŃei şi a tehnicii apărând specialităŃi medicale şi spitale, şi
alte adăposturi pentru îngrijire.
PersonalităŃi care s-au ocupat de acest domeniu
Renascentistul Felix Platter (1537-1614) vizitează mânăstirile şi
închisori pentru a examina comportamentul deficienŃelor închişi. Face
prima clasificare a celor bolnavi cu diverse tulburări ale intelectului.
Începe să se pună bazele educării şi instruirii lor.
Jan Amos Comenius este primul pedagog care vorbeşte despre
educarea şi instruirea, precum şi îngrijirea persoanelor cu deficienŃe – „Cel
care la naştere este lipsit de minte, cu atât mai mult are nevoie de ajutor,
de instruire şi educaŃie. Nu există o minte slabă care nu ar putea fi cât de
cât salvată prin învăŃătură” (Didactica Magna).

Hieronimus Cardanus, Don Pedro Ponce de Leon, etc., au avansat
principiul recuperării persoanelor handicapate prin dezvoltarea organelor
limitrofe, înfiinŃând primele aşezăminte speciale pentru recuperarea
persoanelor cu handicap şi a unui sistem de educare a persoanelor a
surzilor.
În 1836 Guggenbuhl, organizează prima colonie pentru cretini, iar în
1845, Seguin, înfiinŃează prima clasă de imbecili.
Apar primele tratate medicale despre deficienŃele înregistrate şi încep
să fie studiate cauzele apariŃiei lor.
Spre finele epocii moderne Alfred Binet, elaborează o modalitate
importantă pentru investigarea inteligenŃei copilului şi a depistării şi
selecŃiei persoanelor cu deficienŃe de intelect.
După 1945, se pune accentul pe studierea trăsăturilor de
personalitate fără a neglija subsistemul motivaŃional.
Anii 50-60 din secolul XX, se caracterizează printr-o intensă activitate
legislativă care reglementează drepturile persoanelor cu dizabilităŃi.
Anii 70 marchează începutul diseminării principiului normalizării cu
concepŃia dezinstituŃionalizării.
La începutul anilor 1990 a apărut fenomenul normalizării şi integrării,
conducând la apariŃia principiului incluziunii.

Documente legislative şi normative internaŃionale
- 1948 – DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului - ONU
- 1989 – ConvenŃia cu privire la drepturile copilului - ONU
- 1990 – DeclaraŃia Mondială cu privire la EducaŃia pentru ToŃi
– Jomtien , Thailanda
- 1992 – Recomandările Consiliului Europei privind reabilitarea
persoanelor cu handicap
- 1994 – DeclaraŃia Mondială de la Salamanca şi direcŃiile de
acŃiune în domeniul educaŃiei speciale: acces şi calitate –
Unesco, Spania
- 1982 – Programul Mondial de AcŃiune privind Persoanele cu
Handicap – RezoluŃia nr. 37/52 din 3-12-1982
- 1993 - Regulile standard privind egalizarea şanselor pentru
persoanele cu handicap – ONU, RezoluŃia 48/96 din 20-1121993
- 1997 – ConvenŃia ONU privind drepturile copilului
instituŃionalizat - Bucureşti
- 2000 – Forumul de la Dakar

Domeniile mari care prezintă nevoi sunt:
1) percepŃie şi învăŃare – dificultăŃi de învăŃare specifică, moderată,
severă, profundă şi multiplă
2) comunicare şi interacŃiune – nevoia de a vorbi şi comunica
3) factorul social, emoŃional şi comportamental
4) dezvoltare senzorială şi fizică - dificultăŃi de vedere, de auz,
multisenzorială, fizice

Incluziunea reprezintă promovarea şi asigurarea
drepturilor pentru toŃi copiii şi identificarea unor noi
modalităŃi practice de implementare a principiului
“egalităŃii de şanse”.
Nevoia de incluziune a apărut pentru că:
- copiii, indiferent de dizabilitate sau dificultate de învăŃare, au un rol
important de jucat în societate după terminarea şcolii
- educaŃia este o parte integrantă şi nu separată de restul vieŃii copiilor
- persoanele cu dizabilităŃi sau cu dificultăŃi de învăŃare nu trebuie să
fie separate sau protejate
- învăŃământul inclusiv Ńine de drepturile omului

Prin incluziune se înŃelege:
- creşterea participării elevilor
- reducerea obstacolelor din calea educaŃiei
- învăŃarea din experienŃă pentru a îmbunătăŃii şi mai mult accesul şi
participarea
- perceperea diferenŃei dintre elevi ca o resursă menită să sprijine
educaŃia
- accentuarea rolului şcolii în construirea comunităŃii
- luarea în considerare a nevoilor întregii comunităŃi şcolare
- recunoaşterea faptului că incluziunea este un aspect al integrării în
societate
- adaptarea organizării şi proceselor şcolare
- este un proces şi nu un sfârşit
- înŃelegerea faptului că este responsabilitatea tuturor
Principiile incluziunii:
- dreptul tuturor la educaŃie şi şansele unui acces egal
- copiii cu DIZABILITĂłI au nevoie de un sprijin suplimentar pentru a se
integra în şcolile obişnuite
- şcolile speciale sunt doar o alternativă
- organele abilitate trebuie să furnizeze centre de resurse care să
sprijine integrarea

Incluziunea este o reuşită dacă:
- elevii – simt că aparŃin şcolii, sunt mulŃumiŃi de realizările lor, sunt
capabili să participe şi să înveŃe din toate activităŃile la clasă
- părinŃii – au raporturi pozitive cu personalul, sunt trataŃi cu respect,
iar opiniile lor sunt luate în considerare, pot să aibă acces la informaŃii
- personalul – se simte apreciat şi sprijinit, promovează comunicarea
eficace, etc.
Orice copil are aceleaşi drepturi în toată lumea:
- toate drepturile ar trebui să i se aplice copiilor fără discriminare
- toate acŃiunile se vor face în interesul copiilor
- dreptul fiecărui copil de a-i fi luată în considerare opinia, în privinŃa
oricărei proceduri care îl afectează
- cea mai deplină integrare posibilă a copiilor cu dizabilităŃi
În toată lumea mai există persoane care nu sunt de acord cu
integrarea persoanelor cu dizabilităŃi, dar trebuiesc combătute pentru că
ele au acelaşi drepturi ca oricare are altă persoană, să profeseze, să
participe alături de ceilalŃi la progresul ştiinŃei şi tehnicii.

ACTIVITĂłI EXTRA-CURRICULARE

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Nevoia de a lăsa fantezia să zboare este specific omenească, iar
imposibilitatea de a atinge absolutul a dat de fiecare dată farmec şi uneori
chiar măreŃie acestor strădanii, nu numai de delectare, ci şi ca o posibilitate
de satisfacere a diferitelor cerinŃe.
EducaŃia estetică, prin conŃinutul ei trebuie să formeze o atitudine
corectă faŃă de adevăratele valori artistice, să realizeze o sinteză proprie a
senzorialului, a afectivului şi a raŃionalului în procesul de receptare a
produselor activităŃii creatoare.
Organizarea şi orientarea şcolii româneşti, poate fi enunŃată astfel:
- o şcoala interactivă, formativă, informativă în concordanŃa cu cerinŃele
U.E., deschis noilor cerinŃe sociale, de instruire legate la noile configuraŃii
sociale, culturale, estetice ale prezentului în care trăim astăzi.

Şcoala prezentului - pune accent nu numai pe latura
informativă şi formativă, ci şi pe cea educaŃională pentru
toate categoriile de elevi, prin combaterea discriminării,
marginalizării persoanelor cu dizabilităŃi sau infectate cu
HIV.
Prin activităŃile cercului se doreşte să se ofere elevilor din toate
categoriile, o educaŃie alternativă sau complementară celei realizate în
şcoală, dar mai ales se oferă ocazia de a se cultiva creativitatea şi
abilităŃile practice ale lor şi de a elimina precum am spus anterior
marginalizarea şi discriminarea.

FrumuseŃea este peste tot, este răspândită în jurul nostru
precum aerul pe care-l respirăm, vântul care adie sau
răsăritul de soare majestuos al dimineŃilor pline de rouă care
mângâie sufletul.
Din nefericire aceste frumuseŃi nu sunt observate şi ne
trebuie o „educaŃie specială” ca cea estetică care să atragă
atenŃia asupra lor.
Prin aceste activităŃi trebuie să vorbim sufletului,
imaginaŃiei, simŃurilor, iar totul trebuie îmbrăcat în formă şi
culoare pentru a atrage elevii.
Obiectivul abilităŃilor practice este de a le stimula
expresivitatea şi creativitatea, precum şi îmbogăŃirea
cunoştinŃelor despre materialele şi caracteristicile lor, precum
şi despre utilizarea unor tehnici de lucru necesare.
Se doreşte ca elevii să-şi dezvolte creativitatea, motivaŃia,
sensibilitatea, spontaneitatea, inventivitatea, activitatea de
explorare Ńinând cont de unele caracteristici ale creativităŃii:

• au o gândire originală, căutând mereu noul, neobişnuitul,

făcând asociaŃii sau combinaŃii neconvenŃionale ale
informaŃiilor pe care le deŃin.
• au abilitatea de a vedea relaŃii sau legături între obiecte,
idei, sau fapte aparent înrudite.
• au o gândire care elaborează noi paşi, idei, răspunsuri
sau îmbunătăŃiri ale ideilor de bază, situaŃiilor, problemelor.
• au o vie curiozitate pentru obiecte, idei, situaŃii sau
evenimente.
• au multă imaginaŃie şi fantezie.
• au sensibilitate pentru frumos şi sunt atraşi de
dimensiunile estetice ale realităŃii
Profesorii care lucrează cu aceşti elevi trebuie să se
adapteze cerinŃelor prezente, încercând să dezvolte acea
supleŃe spirituală a fiecăruia, ridicând durata şi nivelul de
concentrare al elevului.

Un adevărat profesor trebuie să aibă o ridicată capacitate
de improvizaŃie, imaginaŃie şi vizualizare spaŃială, să ridice
elevul la nivelul de a se aprecia pozitiv, de a găsi o
satisfacŃie proprie în rezolvarea situaŃiilor problematice.
Nimic nu se lasă la voia întâmplării. Profesorul trebuie să
trezească o reacŃie rapidă de interes faŃă noutăŃile care le
prezintă faŃă de informaŃia adusă în activitatea sa didactică.
Activitatea
didactică
în
sine
necesită
multă
perseverenŃă, plăcere şi motivaŃie pentru activităŃile
intelectuale, creative, pentru trezirea de emoŃii intense şi o
înaltă motivaŃie pentru reuşită, acceptând faptul că atât
eroarea, cât şi eşecul fac parte din învăŃare.

COMPETENłE GENERALE
1) Educarea unor aptitudini, trăsături de caracter, cât şi a unor capacităŃi
intelectuale ale elevilor.
2) Conştientizarea valorilor tradiŃionale şi a importanŃei acestora în contextul
integrării României în Uniunea Europeană.
3) Promovarea, păstrarea şi cultivarea tradiŃiilor româneşti.

COMPETENłE SPECIFICE
1) ÎmbogăŃirea cunoştinŃelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi
utilizarea unor tehnici de lucru, necesare prelucrării acestora, în scopul realizării
unor produse simple.
2) Dezvoltarea simŃului practic şi estetic, stimularea creativităŃii, precum şi
conştientizarea necesităŃii păstrării tradiŃiilor.

COMPETENłE DERIVATE
1.1) Selectarea mijloacelor necesare de lucru pentru realizarea unei activităŃi
practice.
1.2) Sesizarea apariŃiei modificărilor materialelor în urma prelucrării lor.
1.3) Raportarea la mediul înconjurător, contribuind la îmbogăŃirea acestuia prin
lucrări personale.
1.4) Promovarea, păstrarea şi cultivarea tradiŃiilor româneşti.
2.1) Compunerea în mod original şi personal a produselor.
2.2) Antrenarea elevilor în activităŃi menite să contribuie la preluarea şi
transmiterea tradiŃiilor.

DURATA CERCULUI: an şcolar 2009/2010
PROGRAM SĂPTĂMÂNAL
DURATA UNEI ACTIVITĂłI: 100 minute
GRUP łINTĂ: elevii proveniŃi din clase de nivele diferite de liceu
tehnologic

PLANIFICAREA ACTIVITĂłILOR
1. SEMNE DE CARTE
Materiale: fire textile
2. TABLOURI DIN FLORI USCATE ŞI DEŞEURI TEXTILE
Materiale: materiale textile, hârtie creponată, frunze şi flori presate,
foarfece, aracet
3. MĂŞTI POPULARE
Materiale: carton, fire textile, nasturi, mărgele, fructe şi flori uscate, aracet,
resturi de piele
4. SUPORTURI ORNAMENTALE DIN FIRE TEXTILE
Materiale: fire de diverse culori de PNA, bumbac, cânepă, suporturi
metalice, aracet
5. MĂRłIŞOARE DIN DEŞEURI TEXTILE
Materiale: carton, hârtie colorată, flori şi fructe uscate, mărgele, materiale
textile, seminŃe, aracet etc.

6. FLORI DE SEZON

Materiale: hârtie creponată, suporturi textile, din lemn şi metalice, diverse
tipuri de aŃe, foarfece, aracet, resturi de piele
7. FELICITĂRI PENTRU PAŞTI
Materiale: carton, hârtie colorată, materiale textile, aracet
8. GENłI STIL POPULAR
Materiale: fire textile, nasturi, mărgele, fructe şi flori uscate, resturi de
piele
9. ACCESORII TRADIłIONALE PENTRU VESTIMENTAłIE
Materiale: flori şi fructe uscate, mărgele, materiale textile, seminŃe,
nasturi, etc.
10. VESTIMENTAłIE TRADIłIONALĂ
Materiale: materiale şi fire textile, nasturi, mărgele, resturi de piele

Alte activităŃi care se vor derula în cadrul cercului de
creaŃie
- vizite la muzee
- vizite la Târgurile de Textile, Târgul Cucuteni
- vizionare de filme despre tradiŃia românească
- vizionare de filme despre modă şi tradiŃie în prezentările unor designeri
renumiŃi

Evaluarea activităŃilor şi diseminarea rezultatelor

Evaluarea se va face:
- secvenŃial,
- periodic,
- final – realizarea unui CD cu momente din activităŃile derulate, participare
la concursuri şcolare, realizare de expoziŃii.
Diseminarea rezultatelor se va face prin intermediul următoarelor
modalităŃi:
- site-ul şcolii
- în mass-media
- pe posturile locale de televiziune

REZULTATE ANTICIPATE
- promovarea activităŃilor derulate şcolare, ca de ex. la
Târgul Ofertelor EducaŃionale
- implementarea unui sistem de recuperare selectivă a
deşeurilor şi formarea unui comportament responsabil al
elevilor faŃă de natură
- marcarea traseului educaŃional a elevilor pentru
continuarea studiilor
- publicarea pe site – ul şcolii a activităŃilor desfăşurate
- formarea elevilor pentru a lucra în echipă

Şi o modă pentru mediul ambiant în care
ne desfăşurăm activitatea ….

SUGESTII pentru DECORAREA CAMEREI
COPILULUI

