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Organizatorii au preci-
zat că și-au propus ca prin 
acest eveniment să susțină 
dezvoltarea unui mediu 
educațional prielnic, să 
sprijine formarea unor ati-
tudini incluzive, care să fa-
vorizeze dezvoltarea echi-
librată a tuturor copiilor în 
acord cu potențialul perso-
nal, să promoveze respec-
tul pentru diversitate și să 
combată prejudecățile și 
discriminarea.

”CJRAE, prin atri bu-
țiile ce îi revin, oferă spri-
jin în asistența psihope-
dagogică tuturor instituți-
ilor de învățământ din ju-
dețul Ilfov, având misiu-
nea de a asigura servicii  
psihoeducaționale centra-
te pe nevoile beneficiaru-
lui prin oferirea de  condi-
ții optime pentru a învața 
și a se exprima în funcție 
de caracteristicile psiho-
individuale”, ne-a expli-
cat prof. Constanța Mo-
nica Geambașu, director 
CJRAE Ilfov.

Astfel, în anul 2020, 
CJRAE Ilfov a inițiat, a 
obținut finanțare și imple-
mentează două Proiec-
te Erasmus+. Este vor-
ba despre proiectul Eras-
mus+ ”Asistența psiho-
pedagogică în context 
european - șansa pro-
movării diversității și in-
cluziunii în școlile ilfo-
vene” 2020-1-RO01-
KA101- 079190 și proiec-
tul de Acreditare a Eras-
mus - 2021-1-RO01-
KA121-000009699 ”Asis-
ten ța psihopedagogică la 

nivel preșcolar - repere eu-
ropene de incluziune”.

În acest an școlar, 
CJRAE Ilfov a organizat 
conferința ”Educația per-
sonalizată - educația vi-
itorului”. Scopul acestei 
conferințe a fost valorifica-
rea experiențelor și a re-
zultatelor Proiectului Eras-
mus+ ID-2020-1-RO01-
KA101-079190 „Asistența 
psihopedagogică în con-
text european - șansa pro-
movării diversității și in-
cluziunii în școlile ilfove-
ne“, inițiat încă din anul 
2020. Din pricina contextu-
lui pandemic, activitățile au 
fost amânate până în luna 
septembrie a anului 2022. 
Proiectul a fost implemen-
tat în consorțiu, format din 
CJRAE Ilfov (coordonator), 
Liceul Teoretic ”Alexandru 
Rosetti” Vidra, Școala Gim-
nazială Nr. 1 Tunari, Școala 
Gimnazială ”Gheor ghe Cor-
neliu” Domnești. ”Scopul 
proiectului a fost formarea 
unor echipe multidisciplina-
re de dascali instruiți, care 
să contribuie la dezvolta-
rea unui mediu educațional 
incluziv prin promovarea și 
valorizarea diversității, fapt 
care ar determina creșterea 
participării școlare acti-
ve a elevilor”, ne-a expli-
cat prof. Constanța Mo-
nica Geambașu. Potrivit 
specialistului, pentru atin-
gerea obiectivelor propu-
se în cadrul proiectului, au 
fost organizate 4 fluxuri 
de mobilități, desfășurate 
în Split - Croația, Kalama-
ta - Grecia, Paris - Franța 

și Barcelona - Spania. Ce-
le 4 echipe multidisciplinare 
de intervenție educațională 
participante în cadrul 
mobilităților au fost forma-
te din doi profesori consili-
eri școlari, un profesor lo-
goped și 3 profesori de 
diferite specialitatăți din 
unitățile școlare membre 
în consorțiu. ”Echipele au 
fost diverse și dinamice, în-
tocmai ca informațiile să fie 
diseminate în cadrul tutu-
ror instituțiilor participan-
te, către toți dascălii din 
școli. Pentru a susține in-
cluziunea și evoluția fiecă-
rui preșcolar/elev este ne-
voie ca echipa multidiscipli-
nară să intervină pe fiecare 
domeniu educațional speci-
fic, să comunice și să coo-
pereze permanent”, a mai 
precizat directorul CJRAE. 

Activitatea a fost co-
ordonată de directorul 

CJRAE Ilfov, Constanța 
Monica Geambașu și res-
ponsabilul de proiecte eu-
ropene, Simona Albu.

La conferință au par-
ticipat în calitate de 
invitați inspector școlar 
general adjunct, Ion Do-
garu, inspector pentru 
învățământ special, Rodi-
ca Cozma, comisarul șef 
de poliție în cadrul Birou-
lui de siguranță școlară Il-
fov, Ionuț Harbuz Chivor-
chian și în calitate de gaz-
dă directorul liceului teo-
retic ”Radu Popescu”, Mi-
haela Dogaru.

Elemente 
esențiale și tehnici 
de abordare 
complexe

Prima parte a 
conferinței a fost axată pe 
cadrul teoretic și științific 

al tematicii, susținut de 
invitații colaboratori re-
marcabili ai CJRAE Ilfov, 
precum - dr. Ramona Oc-
taviana Gheorghe, medic 
primar psihiatrie pediatri-
că, lector. univ. dr. Ruxan-
dra Foloștină, conf. univ. 
dr. Cosmina Mironov, din 
cadrul Universității din 
București, Facultatea de 
Psihologie și Științele 
Educației, Departamentul 
de Psihopedagogie Speci-
ală, Petre Botnariuc, cer-
cetător științific gr. I la 
Unitatea de Cercetare în 
Educație, Centrul Național 
de Politici,   Daniela Bo-
lozan și Bogdan Georo-
ceanu de la Organizatia 
”Salvați Copiii”. Invitații 
au provenit din toate do-
meniile de interes pentru 
tema incluziunii, reușind 
astfel să clarifice aspec-
tele biologice, factorii psi-

hologici și sociali, situațiile 
de risc la care sunt expuși 
elevii, informații susținute 
cu dovezi științifice și pe 
baza cercetărilor și sta-
tisticilor realizate la nive-
lul țării.

”Când am văzut tema 
conferinței, m-am gândit 
la problemele de la clasă, 
la elevii considerați pro-
blemă și m-am gândit da-
că nu suntem noi cu pro-
bleme câteodată pentru 
ei, pentru că se întâm-
plă să fie și profesori pro-
blemă, nu numai elevi. 
Așadar, sunt bineveni-
te astfel de întâlniri pen-
tru a ne îmbogăți baga-
jul de cunoștiințe, să știm 
să avem resursele nece-
sare, să nu fim o proble-
mă, să îi ajutăm pe cei ca-
re ajung să fie o proble-
mă și, de fapt, ele să nu 
existe”, a spus inspecto-

rul școlar general adjunct, 
Ion Dogaru.

Inspectorul școlar 
pentru Învățământ Speci-
al, Rodica Cosma, a preci-
zat la rândul său: ”Ați lă-
sat acasă, la școală, un 
bagaj de probleme. Aces-
tea nu vor dispărea, vă 
așteaptă să le rezolvați. 
(...) Am învățat de la țări 
cu experiență în educația 
incluzivă cum să ne com-
portăm și să ne raportăm 
la acești copii. Am consta-
tat că nu suntem cu nimic 
mai prejos decât Italia, 
Grecia, Spania sau Franța”.

Cristina Constanța Ca-
melea, director al Centrului 
Școlar de Educație incluzi-
vă Periș, a menționat că în 
județul Ilfov funcționează 
o singură unitate de 
învățământ special cu se-
diul la Periș, dar cu clase 
și profesori de sprijin în tot 

județul, cu 65 de unități 
de masă care integrează 
copii cu CES, 8 unități de 
masă care integrează gru-
pe sau clase de copii cu 
deficiențe în județ, 627 de 
elevi integrați individual în 
învățământul de masă cu 
profesori de sprijin care 
urmează curriculum adap-
tat al școlii de masă, 16 
elevi cu grad de handicap. 
În școlile integratoare sunt 
10 clase speciale, în care 
sunt cuprinși 79 de elevi și 
24 cadre didactice de spri-
jin în tot județul. Specialis-
tul a semnalat că educația 
incluzivă este un proces 
care implică schimbarea 
sistemului și a instituțiilor 
în maniera în care să răs-
pundă cât mai adecvat și 
la un nivel cât mai înalt de 
calitatea necesităților și 
cerințelor educaționale ale 
tuturor copiilor, asigurând 

astfel un impact asupra 
calității dezvoltării copilu-
lui, instituțiilor și sistemu-
lui și, în consecință asupra 
societății în general.

Dr. Ramona Octavia-
na Gheorghe, psihiatru de 
copii, a adus în discuție 
câteva caracteristici ale 
”personajului elev” în pe-
rioada pe care o traver-
săm acum, pandemie și 
post pandemie, ”o situație 
care a influențat modul în 
care oamenii mici s-au 
adaptat în sarcinile pe ca-
re le au de îndeplinit. Pen-
tru elevii de orice nivel de 
învățământ, această peri-
oadă a adus caracteristici 
diferite pe care cu toții a 
fost nevoie să le luăm în 
seamă. În primul rând, la 
nivel de îngrijorare. Copiii 
își fac griji la orice vârstă, 
dar în această perioadă 
își fac griji mai des, pen-

tru că frica a fost mai ma-
re, inclusiv frica adulților. 
(...) Este necesar ca adul-
tul să înlesnească partici-
parea copilului în diverse 
activități, atât academic, 
cât și rutinele de acasă, 
pentru că are nevoie din 
partea părintelui de încu-
rajare și încredere, de mai 
mult suport”. 

Lector universitar Ru-
xandra Foloștină de la Fa-
cultatea de Psihologie 
și Științele Educației din 
cadrul UNIBU a sesizat 
existența unor probleme 
mai puțin abordate sau fă-
ră soluții:”Sunt multe pro-
bleme. Procesul a început 
acum două decenii, con-
tinuă și toate aceste pro-
vocări care ne apar sunt și 
din cauză că nu vrem să 
facem niște analize și re-
evaluări pe parcurs ca să 
vedem cu ce situații ne 

confruntăm, ce soluții pu-
tem să găsim pentru ace-
le situații și cum am pu-
tea să prevenim anumite 
situații. Evaluările pe par-
curs ar trebui să implice 
și recunoașterea unor li-
mite pe care le avem, 
recunoașterea unor situații 
negative care reapar frec-
vent și pe care nimeni nu 
vrea să le dezbată sau unii 
nu vor să le recunoască. 
Provocarea este cea re-
feritoare și la c urriculum, 
la lipsa de flexibilitate, în-
semnând că din cauza 
unui curiculum rigid, multe 
teme nu corelează unele 
cu altele. O altă problemă 
este lipsa dotărilor, apoi 
pregătirea cadrelor didac-
tice pentru disciplina pe 
care o predau. Unele ca-
dre didactice nu știu me-
tode didactice de bază”.

Bogdan Georoceanu 
de la organizația ”Salvați 
Copiii” a punctat faptul că 
”deși școlile și autoritățile 
școlare și-au făcut te-
mele, iar școlile sunt cât 
de cât curate, au cât de 
cât dotări, sunt cât de 
cât luminoase, deschise, 
totuși copiii abandonează 
școala, ceea ce înseamnă 
că nu mai abandonează 
neapărat din cauză că iar-
na sunt minus 20 de gra-
de în școală, ci din cau-
za sărăciei, a mediului so-
cial în care trăiesc. Deci, 
trebuie găsite motivele în 
afara școlii, și cercetat la 
nivelul comunității”. 

Aplicații practice 
pentru adaptarea 
la contextul 
educațional

În cea de a doua par-
te a activității, au fost or-
ganizate ateliere de lu-
cru în echipe multidiscipli-
nare, fiind pusă în practi-
că idee centrală a proiec-
telor desfășurate. Echipe-
le au fost formate din: di-

rectori, profesori consilieri 
școlari, profesori logopezi, 
profesori itineranți, media-
tori școlari, elevi și părinți, 
fiind implicați toți actorii 
scenei educaționale. 

În cadrul acestor ate-
liere, au fost realizate 
aplicații practice în echi-
pe multidisciplinare pe te-
me centrale în dezvolta-
rea armonioasă a elevi-
lor și adaptate la contex-
tul educațional și soci-
al. Temele atelierelor au 
fost: orientarea școlară și 
profesională,  motivarea 
învățării și starea de bi-
ne în școală, siguranța în 
mediul școlar, incluziunea 
și învățarea personaliza-
tă, intervenția în tulbură-
rile specifice de învățare 
(TSI). 

În activitatea desfă-
șurată în cadrul atelierelor, 
echipele multidisciplina-
re, formate din fiecare fac-
tor care influențează par-
cursul educațional, privind 
educația dintr-o perspec-
tivă multiplă, au  identifi-
cat situații problematice în 
funcție de temele specifice. 

Astfel, a fost dis-
cutat rolul fiecărui fac-
tor implicat în procesul 
educațional, cla rificarea 
respon sa bilită ților, a drep-
turilor, a factorilor pertur-
batori și problemelor spe-
cifice. Au fost identifica-
te metode de gestionare 
și rezolvare a problemelor, 
având astfel oportunitatea 
de a valorifica cunoștințele 
și abilitățile dobândite la 
cursurile de formare la ca-
re au participat în cadrul 
proiectului ERASMUS, dar 
și transmiterea directă, 
 printr-o metodă practică și 
inovativă către managerii 
instituțiilor educaționale, 
părinți, elevi, dar și către 
celelalte cadre didactice 
implicate (profesori, consi-
lieri școlari, logopezi, me-
diatori școlari, reprezentați 
ai instituțiilor partenere).

actualitateactualitate

”Educația personalizată - educația viitor ului”, o nouă conferință marca Erasmus+
 Echipe multidisciplinare de dascăli instruiți,   soluția optimă pentru un mediu educațional incluziv

Liceul Teoretic ”Radu Popescu” din Popești-
Leordeni a găzduit, vineri, conferința ”Educația 
personalizată - educația viitorului”, organizată 
de Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională (CJRAE) Ilfov, în cadrul proiectului 
Erasmus+ ID-2020-1-RO01-KA101-079190 
”Asistența psihopedagogică în context european - 
șansa promovării diversității și incluziunii în școlile 
ilfovene”. 

Cristina NedelCu
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