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ABSTRACT 
Modes of teaching and assessment need to take cognisance of all aspects of "special 

education needs"  for these students to reach their potential and some talent shown by 

these children is not lost to society. Attitudes, practices, values and beliefs about that 

every student belongs and feels membership in the community are essential for the 

inclusive school. Curriculum for these children needs some principles: course delivery 

modes and learning activities should take account the outcomes and  the learning 

capacities of students with special education needs; course study materials should be 

made available in appropriate formats and, students with disabilities should not be 

disadvantaged by the time taken for learning; teaching and strategies should be 

adjusted to meet the learning needs of disabled students,  including the provision of 

additional support; some activities conducted in non-classroom settings, such as field 

trips, should be designed.  
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INTRODUCERE 

 Societatea actuală impune noi reguli şi tipare pe care trebuie să ni le însuşim, 
încercând să ţinem pasul cu tot ceea ce este nou. Într-o lume aflată în evoluţie rapidă şi 
cu faţa spre progres, tipul uman solicitat de societatea contemporană îl reprezintă 
personalitatea complexă, adaptabilă, creatoare şi participativă. 

Şcoala tradiţională era organizată pentru a comunica elevilor cunoştinţele 
prevăzute de programele speciale ale fiecărui obiect de învăţământ. Actul educativ era 
orientat, conform exigenţelor societăţii către un anumit tip de personalitate umană. 

Şcoala actuală, şcoala  modernă, este şi trebuie văzută ca un mediu al tuturor, 
un mediu în care orice educabil are şanse şi oportunităţi egale. Educaţia în sine 
presupune o muncă susţinută de instruire care se încheie doar pentru a reîncepe. 
Tendinţele actuale în domeniul educativ sunt bazate pe principiul includerii şi 
integrării elevilor în învăţământul de masă. O astfel de educaţie este una incluzivă, 
deschisă tuturor, răspunzând tuturor exigenţelor şi cerinţelor educative ale elevilor, 
oricât de diverşi ar fi ei (Popovici, 1998; Gherguţ, 2006; Bolea, 2007). Şcoala 
incluzivă trebuie să fie şcoala tuturor, fiind maximal cuprinzătoare în ceea ce priveşte 
diversitatea elevilor ei, mergând de la deficienţii cu cele mai severe probleme şi 
ajungând până la a include şi elevi supradotaţi, valorizându-i pe toţi şi pe fiecare în 
parte. Beneficiile unei astfel de educaţii integratoare şi incluzive sunt, se pare, multiple 
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din moment ce are la bază o predare de calitate adecvată tuturor elevilor, mergând până 
la personalizarea actului de predare. Şcoala tradiţională şi şcoala modernă sunt, astfel, 
într-un fel de conflict insurmontabil, deoarece şcoala obişnuită, tradiţională nu este 
încă pregătită pentru a deveni şcoală incluzivă. Acest drum al incluziunii este un drum 
lung şi spinos, fiind o mişcare continuă de la izolare, respingere, singurătate, 
stigmatizare, presiune, exploatare, până la acceptare, prietenie, colaborare, drepturi 
egale şi depline. 

Introdusă în anii 1990 în terminologia UNESCO, sintagma cerinţe / nevoi 
educaţionale speciale (special education needs) – C.E.S. -  se referă la cerinţele în plan 
educativ ale unor categorii de persoane, cerinţe consecutive unor disfuncţii sau 
deficienţe de natură intelectuală, senzorială, psihomotoare, fiziologică sau ca urmare a 
unor condiţii psihoafective, socioeconomice sau de altă natură (cum ar fi absenţa 
mediului familial, condiţii de viaţă precare, anumite particularităţi de viaţă ale 
copilului) care plasează persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu cei din 
jur, situaţie ce nu-i permite o existenţă sau o valorificare în condiţii normale a 
potenţialului intelectual şi aptitudinal de care dispune şi îi induce un sentiment de 
inferioritate ce accentuează condiţia sa de persoană cu cerinţe speciale.  

După Vrăjmaş et al. (1996), acestă sintagmă ,,desemnează necesităţile 

educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi 

care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristice 

unei deficienţe/tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, prin 

reabilitare/recuperare corespunzătoare”. 

În consecinţă, activităţile educative curriculare şi extracurriculare reclamă noi 
modalităţi de proiectare şi desfăşurare a lor, în relaţie directă cu posibilităţile reale ale 
elevilor, astfel încât să poată veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le 
resimt în raport cu actul educaţional. 

Prin urmare, cerinţele educaţionele speciale solicită abordarea actului 
educaţional de pe poziţia capacităţii elevului deficient sau aflat în dificultate de a 
înţelege şi valorifica întreg conţinutul învăţării, şi nu de pe poziţia profesorului sau a 
educatorului care desfăşoară activitatea instructiv-educativă în condiţiile unei clase 
omogene de elevi (Muşu & Taflan, 1997).  

Totuşi, conceptul de cerinţe educative speciale este utilizat mai ales în 
domeniul psihopedagogiei speciale, unde semnifică necesitatea unei abordări 
diferenţiate şi specializate ale educaţiei copiilor cu dificultăţi de învăţare, 
dizabilităţi/deficienţe mentale, intelectuale, afecţiuni neuropsihice, neurofiziologice, 
senzoriale, fizice, somatice (Păunescu & Muşu, 1997; Verza, 1998). 

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează şcolile obişnuite vor 
eşua dacă vor fi trataţi în conformitate cu standardele acestora. Pentru a trece într-o 
clasă superioară, copilul integrat nu trebuie să atingă finalităţile specifice grupei lui de 
vârstă de la şcoala obişnuită. Dacă elevului i se predă după un plan educaţional 
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individual sau adaptat, este de preferat o evaluare descriptivă a progresului la 
învăţătură în locul evaluării cu calificative sau note. Elevii cu cerinţe educaţionale 
speciale care sunt capabili să înveţe după programa şcolară a învăţământului obişnuit 
trebuie să beneficieze şi de o echilibrare a dezavantajelor (Kalmar, 2008). 

Alexandru Roşca (1936), este primul român care a definit deficienţa mintală. 
După el aceasta reprezintă o ,,stare de potenţialitate restrânsă sau o oprire a 

dezvoltării cerebrale, în urma căreia persoana atinsă este incapabilă, la maturitate, să 

se adapteze la mediul său, la cerinţele comunităţii, în aşa fel încât să-şi poată menţine 

existenţa, fără supraveghere şi sprijin extern”. 
Într-o definiţie mai recentă, Druţu (1995) arată că deficienţa mintală reprezintă 

,,o insuficienţă globală şi un funcţionament intelectual semnificativ inferior mediei, 

care se manifestă printr-o stagnare, încetinire sau lipsă de achiziţie în dezvoltare, 

determinate de factori etiologici – biologici şi/sau de mediu – care acţionează din 

momentul concepţiei până la încheierea maturizării şi care au consecinţe asupra 

comportamentului adaptativ”. 
Pot fi folosiţi, ca sinonimi cu termenul de deficienţă mintală, alţi termeni, ca: 

întârziere sau retard mintal (îndeosebi în literatura de limbă engleză), înapoiere mintală 
(îndeosebi în literatura franceză şi de limbă rusă), oligofrenie (Roşca, 1967; Ionescu & 
Radu, 1973; Lungu-Nicolae, 1980; Străchinaru, 1994; Manolache, 1999). 

În toate formele de handicap, ca şi în cel de intelect, stabilirea cauzelor 
constituie un demers dificil ca urmare, pe de o parte, a diversităţii factorilor nocivi, iar 
pe de altă parte, a dificultăţilor rezultate din faptul că una sau mai multe cauze pot 
provoca handicapul respectiv. Astfel, factorii cauzali după perioada în care acţionează 
în dezvoltarea individului pot fi: cauze prenatale,cauze perinatale, cauze postnatale. În 
raport cu etiologia, apar grade diferite ale handicapului de intelect, iar clasificare 
acestuia se realizează pe baza măsurării coeficientului de inteligenţă, a coeficientultui 
de dezvoltare psihică, a evaluării posibilităţilor de adaptare şi integrare, de formare a 
autonomiei personale, de elaborare a comportamentelor comunicaţionale şi de 
relaţionare cu cei din jur (Creţu, 2006; Kalmar, 2008). 
 
 MATERIALE ŞI METODE 
 Tema acestei lucrări a fost determinată de numărul mare de elevi cu C.E.S. 
(37% sunt elevi cu deficiență mintală și probleme de comportament) care frecventează 
Şcoala cu clasele I-VIII Pişchia (Kalmar, 2008). În şcoală există atât clase mixte cât şi 
clase compacte de elevi cu C.E.S. Aceşti elevi cu C.E.S. provin în totalitate din 
plasament familial şi sunt răspândiţi la toate nivelurile (primar, gimnazial). Elevii cu 
C.E.S. beneficează de curriculum adaptat ceea ce presupune din partea cadrului 
didactic o muncă suplimentară. Pentru a face faţă nevoilor acestor elevi este necesară 
atât adaptarea volumului de informaţie cât şi a metodelor şi mijloacelor didactice la 
fiecare oră.   



KALMAR & IANOVICI: Active and participatory methods in Biology: teaching and children with special education 

needs 
 

 

92 
 

 În munca la clasă cu elevii cu C.E.S  pentru cadrul didactic dificultatea nu o 
reprezintă doar adaptarea curriculară ci munca pe grupe în funcție de gradul de 
eficiență al elevilor. De aceea trebuie folosite metode de predare-învățare-evaluare 
care să fie atractive pentru toți elevii și care pot fi adaptate în funcție de potențialul 
intelectual al fiecăruia. 

Au fost luate în studiu două clase a VI-a: A şi B. Cu un an înainte, elevii au 
alcătuit un singur grup. Datorită numărului mare de elevi cu C.E.S. au fost întâmpinate 
dificultăţi în procesul didactic. În urma numeroaselor demersuri făcute de cadrele 
didactice, la Inspectoratul Şcoalar Judeţean Timiş, a fost aprobată scindarea clasei. 
Astfel au rezultat două clase. Din discuţiile purtate cu părinţii/asistenţii maternali s-a 
hotărât ca toţi elevii cu C.E.S. să fie grupaţi într-o clasă. În această hotărâre au fost 
luate în seamă problemele de învăţare dar şi gravele probleme de comportament cu 
care se confruntă unii elevi cu C.E.S. (violenţă fizică şi verbală, lipsă de atenţie). 

Clasa a VI-a A are un efectiv de 12 elevi, 6 fete şi 6 băieţi, 4 elevi proveniţi 
din plasament maternal şi 8 proveniţi din familie. Clasa a VI-a B are un efectiv de 9 
elevi, 4 fete şi 5 băieţi, toţi proveniţi din plasament. După cum se poate observa, în 
urma scindării, nu s-a realizat o discriminare privind mediul de provenienţă (familie 
naturală sau plasament familial) ci s-a ţinut seama de nevoile de învăţare ale elevilor. 

Toţi elevii clasei a VI-a B sunt cu C.E.S., conform certificatului de expertiză şi 
orientare şcolară. Conform certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu 
handicap care necesită protecţie specială, toţi sunt cu handicap (din cei 9 elevi ai clasei 
4 au handicap mintal mediu iar 5 au handicap mintal accentuat). Conform certificatului 
de expertiză şi orientare şcolară/profesională elevii clasei a VI-a B au coeficientul de 
inteligenţă cuprins între 39 şi 64 (39, 57, 51, 64, 55, 47). Acești elevi au mecanismele 
corespunzătoare gândirii specifice vârstei mintale de 7 ani. 
 

REZULTATE ȘȘȘȘI DISCUȚȚȚȚII 
Metodele folosite la elevii cu C.E.S. pot fi aplicate şi la ceilalţi elevi, deoarece 

acestea fac apel la spirtul ludic al elevilor (Kalmar, 2008). Şi între elevii consideraţi 
,,normali’’ sunt unii care întâmpină dificultăţi de învăţare, doar că, într-o clasă 
obişnuită elevii se pot ajuta între ei şi astfel diferenţele se atenuează. Jocurile, 
proiectele, testele care nu respectă modelul clasic sunt apreciate şi preferate de toţi 
elevii. Dacă pentru elevii cu C.E.S. aplicarea acestor metode este obligatorie pentru a 
obţine chiar şi performaţe minime, pe elevii ,,obişnuiţi’’ îi ajută să iasă din monotonie 
şi să-şi dezvolte imaginaţia şi creativitatea. 
 

JOCUL 
Unele jocuri pot fi aplicate numai atunci când activitatea se desfăşoară pe 

grupe, sau numai atunci când activitatea se desfăşoară individual, dar unele pot fi 
aplicate în ambele cazuri.  
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Activităţile desfăşurate individual au avantajul că pot duce la cuantificarea mai 
bună a cunoştinţelor fiecăruia şi astfel la finalul ei, elevul poate fi notat cu mai multă 
uşurinţă. Dar au dezavantajul că nu dezvoltă spiritul de echipă la elevi. Observaţiile 
noastre arată că elevii cu C.E.S. vor să se facă remarcaţi fiecare în parte, nu contează  
în ce mod, şi de aceea ei preferă acest mod de desfăşurare al activităţilor.  

Activităţile desfăşurate pe grupe au avantajul că dezvoltă spiritul de echipă, 
elevii se completează reciproc, se ajută între ei. Dar au dezavantajul că la finalul 
activităţii, cunoştinţele elevilor sunt mai greu de cuantificat. Iniţial elevii au refuzat să 
lucreze împărţiţi pe grupe. Cu greu, totuşi, au acceptat să existe o grupă a fetelor şi o 
grupă a băieţilor. Dar în urma acestei împărţiri au apărut conflicte între fete şi băieţi. 
De aceea s-a încercat găsirea altor metode de grupare, cum ar fi:  
• dacă era nevoie de trei grupe, fiecare elev alegea un numar de la 1 la 3;  toţi elevii 

care au rostit cifra unu formau o grupă, cei cu cifra doi a doua grupă, iar cu cifra 
trei altă grupă; 

• prin confecţionarea unor bileţele cu numere, acestea urmând a fi extrase dintr-o 
căciulă; 

• confecţionarea unor bileţele de diferite culori, egale cu numărul de grupe de care 
era nevoie, ele fiind extrase dintr-un recipient comun, în felul acesta putându-se 
obţine mai multe echipe.  

Indiferent de criteriul ales,  întotdeauna existau discuţii, refuzuri de a lua parte 
la activitate. Aceste probleme apăreau mai ales atunci când un elev mai slab ajungea în 
aceeaşi echipă cu elevi mai buni la învăţătură, sau atunci când un elev mai bun ajungea 
în aceeaşi echipă cu elevi mai slabi. În cazul în care profesorul nu cedează şi impune o 
anumită regulă, pe parcurs aceşti elevi o acceptă. Ulterior, dacă apar situaţii în care 
regula nu se mai aplică, elevii devin dezorientaţi. 
 

a)   Ajutaţi-mă, am uitat !!!���� 
 Elevii pot intra într-o lume a poveştilor. Profesorul afirmă a nu-şi mai aminti 
unele noţiuni şi elevii sunt rugaţi să-i dea o mână de ajutor. 
 Exemplul 1. “Împăratul TULPINĂ SUBPĂMÂNTEANĂ avea trei copii. 
Primul se numea BULB, al doilea se numea RIZOM, iar pe al treilea nu mai ţin minte 
cum îl chema. Mă puteţi ajuta voi, să îmi amintesc numele lui?”  (Răspunsul: 

TUBERCUL) 
 Exemplul 2. “Au fost odată trei fraţi. PARAMECIUL şi cu AMIBA au plecat 
la şcoală iar al treilea frate a rămas acasă, dar nu mai ştiu cum îl cheamă. Mă puteţi 
ajuta voi? (Răspunsul: EUGLENA VERDE) 

 Jocul s-a desfăşurat pe grupe, iar elevilor li s-a părut mult mai interesant să 
răspundă la o astfel de întrebare decât la cea adresată în mod clasic. Elevii intră cu 
uşurinţă în jocul propus şi s-au dovedit a fi chiar încântaţi de faptul că deşi ,,în glumă”, 
i se întâmplă şi profesorului să nu ştie unele lucruri sau să le uite, iar ei să-l poată ajuta.  
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b)   Care este drumul corect ?���� 
 Acest joc poate fi aplicat la clasa a VI-a şi a VII-a. Folosind imaginaţia, 
încercăm să aflăm drumul pe care îl au de parcurs diferite substanţe în organism. 
 Exemplu: “BOMBONEL MENTOLAT s-a urcat într-un autobuz, cu care va 
face o excursie în tubul digestiv. De-a lungul traseului, autobuzul va face mai multe 
opriri, pentru ca BOMBONEL MENTOLAT să poată admira segmentele tubului 
digestiv. Fiecare staţie în care opreşte autobuzul are o denumire. Cum se numeşte 
fiecare staţie?  (Răspuns: staţia nr. 1 – cavitatea bucală, staţia nr. 2 – faringe, staţia nr. 
3 – esofag, staţia nr. 4 – stomac, staţia nr. 5 – intestin  subţire, staţia nr. 6 – intestin 

gros). 
Prezentând astfel drumul urmat de diferite substanţe în corp, elevii au folosit 

cu uşurinţă noţiunile ştiinţifice şi au înţeles unele procese fiziologice.  Acest joc se 
poate aplica în studiul sistemului digestiv, respirator, circulator, excretor. 
 

c)   Spânzurătoarea☺☺☺☺ 
Jocul acesta este bine cunoscut de toţi copii şi este jucat cu plăcere în pauze 

sau în timpul liber. Poate fi adaptat în studiul biologiei. Pentru acest joc elevii 
formează mai multe grupe. La începutul activităţii se stabilesc regulile jocului: 
• vor fi marcate pe tablă prin liniuţe literele fiecărui cuvânt (fără litere ajutătoare); 
• cuvintele vor fi noţiuni învăţate la biologie; 
• echipele vor răspunde într-o ordine bine stabilită; 
• fiecare echipă, prin purtătorul de cuvânt, poate spune o literă sau cuvântul; 
• pentru fiecare literă corect identificată grupa primeşte 1 punct, pentru cuvântul 

ghicit 10 puncte; 
• grupa care ghiceşte ultima literă sau noţiunea, trebuie să răspundă la o întrebare 

adresată de profesor (definiţia noţiunii, explicarea ei, clasificare etc.) răspuns care 
valorează 100 puncte;  

• în cazul în care grupa respectivă nu ştie răspunsul corect, în ordinea stabilită la 
începutul jocului, au dreptul să răspundă celelalte grupe, primind ele punctele în 
cazul răspunsului corect; 

• dacă niciuna dintre grupe nu cunoaşte răspunsul la întrebarea adresată de profesor, 
acesta răspunde şi primeşte cele 100 de puncte; 

• în cazul în care o echipă dă răspunsul înainte de a-i veni rândul, aceasta pierde 
dreptul de a răspunde în runda respectivă; 

• dacă o echipă se manifestă zgomotos şi nu respectă regulile jocului, va fi 
penalizată cu 10 puncte; 

• la finalul jocului va fi declarată câştigătoare echipa care a acumulat cele mai 
multe puncte. 
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Exemplu: 
                F     R    U   N    Z   A 

                                                     __   __   __   __   __   __ 
 

sau 
 
                                Z     O    O    L    O     G    I     E 

   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

În fixarea cunoştinţelor şi în lecţiile de recapitulare acest joc este nelipsit. 
Acest joc a fost acceptat de elevi foarte uşor, pentru că îl cunoşteau deja. Adeseori 
elevii îl cer. De multe ori doresc să-l continue şi în pauză. Punctajul cel mai mare dat 
pentru definirea şi clasificarea noţiunilor, îi face pe elevi să conştienţizeze că învăţând, 
vor deveni câştigători. Uneori apar dispute între echipele necâştigătoare. 
 

d)  Zboară !!! Zboară !!!���� 
 Este un joc cunoscut de elevi încă de la grădiniţă. Elevii stând în bănci sau în 
cerc, aşezaţi pe scaune, cu mâinile întinse orizontal şi mişcându-le încet jos-sus, 
ascultă cu atenţie ce spune profesorul. Dacă afirmaţia este corectă vor ridica mâinile 
iar dacă afirmaţia este falsă vor rămâne cu mâinile întinse orizontal. Profesorul repetă 
modul de deplasare de un număr variabil de ori, iar când enunţă denumirea animalului, 
o face repede, astfel încăt elevii să aibă un timp de gândire cât mai scurt. Exemple:  
“Zboară, zboară, zboară, zboară, zboară, zboară, zboară, zboară: PARAMECIUL” 
“Sare, sare, sare, sare, sare: MELCUL” 
„Merge, merge: VACA” 
„Înoată, înoată, înoată, înoată, înoată, înoată: CARACATIŢA” 
„Se târăşte, se târăşte, se târăşte, se târăşte, se târăşte, se târăşte: VIPERA” 
Această metodă se poate folosi cu precădere la clasa a VI-a, la modul de deplasare al 
animalelor. Dar poate fi cu uşurinţă adaptată şi la alte lecţii atunci când vrem să 
includem organisme vegetale sau animale  în diferite grupe taxonomice, medii de 
viaţă. La fel ca şi folosirea poveştii ca metodă de predare, această metodă folosită în 
evaluare, nu s-a bucurat de succes în rândul tuturor. Unii dintre ei se considerau mult 
prea mari ca să joace un astfel de joc. Dar, cu cât jocul se repetă, cu atât ei sa lasă 
antrenaţi, chiar  şi elevii care la începutul activităţii au fost reticenţi. Acest joc  este 
unul dintre acelea, pe care elevii doresc să-l continue chiar şi atunci când deja mâinile 
au obosit. Timpul mai îndelungat de reacţie al unor elevi este sesizat doar de profesor 
nu şi de către ceilalţi elevi.  
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e)  Ploaia cade … 

 Elevii stau pe scaune, aşezaţi în cerc. Fiecare elev extrage câte un bilet pe care 
este înscrisă denumirea unui animal. Biletul este prins de către elevi în piept, având 
grijă să nu se creeze conflicte între participanţi pe tema denumirii animalului. Apoi 
profesorul precizează că ploaia cade peste toţi cei care au o anumită caracteristică. 
Acei elevi care reprezintă animale cu acea caracteristică trebuie să se ridice repede de 
pe scaune. De exemplu, pe bilete vor fi înscrise următoarele animale: melc, albină, 
broască, şarpe, păstrăv, rechin, porumbel, ciocănitoare, pisică, urs, liliac. 
• Profesorul spune: “Ploaia cade peste toate nevertebratele! Se ridică melcul si albina. 
• Profesorul continuă: “Ploaia cade peste toate animalele care au corpul acoperit cu pene!” 

Se ridică porumbelul şi ciocănitoarea. 
• “Ploaia cade peste toate mamiferele!” Se ridică pisica, ursul si liliacul. 
• “Ploaia cade peste toate animalele care trăiesc la Polul Nord!” Nu se ridică nimeni. 
 Elevilor le place jocul deoarece presupune mişcare. Prin această metodă se 
poate realiza atât o recapitulare parţială cât şi una finală a materiei din clasa a VI-a. 
Dar poate fi cu uşurinţă adaptată şi la clasa a V-a sau la clasa a VIII-a. O mică 
problemă întâmpină elevii care, deşi stăpânesc noţiunile, reacţionează mai lent. Timpul 
mai îndelungat de reacţie al acestora este sesizat în acest caz şi de către ceilalţi elevi.  
 

f)  Ghici cine sunt eu 

 Elevii stau pe scaune, aşezaţi în cerc sau, dacă spaţiul nu permite, la locul lor 
în bancă. Profesorul enumeră câteva din însuşirile caracteristice unei plante, animal 
sau organ, astfel încât să folosească cât mai multe din noţiunile noi învăţate iar elevii 
trebuie să deducă despre ce este vorba. Metoda poate fi aplicată atât pentru activităţile 
în grup cât şi pentru cele individuale. Exemple: 
“Sunt un vertebrat, amfibian, de culoare verde şi trăiesc în apropierea bălţilor”.  (broasca) 

“Fac parte din sistemul digestiv şi sunt lung de 4 metri.” (intestinul subţire) 
„Am o rădăcină pivotantă portocalie, plină cu multe vitamine şi frunze mari.” (morcovul) 

Elevilor li se pare incitant acest joc, astfel realizându-se atât fixarea cât şi 
verificarea cunoştinţelor. Acest joc poate fi aplicat cu succes  la toate clasele. 

 
g)  Origami  

 Această metodă poate fi folosită atât în timpul predării cât şi în lecţiile de 
evaluare, atunci când intervin 4 noţiuni noi. Pentru activitatea individuală, la lecţia 
,,Animale carnivore”, este nevoie de o foaie de hârtie albă sau colorată, pe care o 
îndoim astfel încât să obţinem un triunghi. Apoi rupem hârtia astfel încât să obţinem 
un pătrat. Îndoim pătratul şi pe cealaltă diagonală asfel încât să se formeze un X din 
plieri. Apoi pliem cele 4 colţuri până la centrul pătratului asfel încât să obţinem un 
pătrat mai mic. Colţurile le vom îndoi spre exterior, până când ating latura. În  spaţiul 
rămas gol în centru scriem denumirea animalului studiat (ex. pisicǎ), apoi pe colţurile 
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răsfrânte patru noţiuni legate de aceasta : vertebrat, mamifer, carnivor, digitigrad, iar 
pe partea cealaltă a colţurilor se definesc noţiunile.   
 Materialele astfel obţinute pot fi lipite în caiet sau se pot realiza expoziţii. 
Modelul se realizează foarte uşor, iar după ce elevii şi-au însuşit modul de realizare, 
profesorul nu mai trebuie să-i îndrume. Această activitatea îmbină dezvoltarea 
abilităţilor practice, fixarea unor noţiuni şi dezvoltarea simţului estetic. Acest joc poate 
fi aplicat cu succes la toate clasele. 

 

h)  Dovadă de elev cuminte 

Am folosit această metodă mai ales la clasa a V-a şi a VI-a datorită faptului că 
în colectivul clasei există elevi hiperactivi sau elevi care refuzau să îndeplinească 
sarcinile de lucru. O coală colorată se îndoaie în două părţi egale. Pe copertă se scrie 
,,DOVADĂ DE ELEV CUMINTE (numele elevului)”. În interior la finalul fiecărei 
ore, întebând elevii clasei care dintre elevii-problemă au fost cuminţi  şi au rezolvat 
sarcinile primite, i-am lăsat pe aceştia să-şi lipească câte un abţibild şi să noteze data.  

Elevii au fost motivaţi să fie ascultători pentru că astfel la finalul fiecărei ore 
au putut fi evaluaţi şi rezultatul a fost vizibil îmbunătăţit. Astfel în clasă a apărut şi o 
competiţie între elevi, în funcţie de numărul de abţibilduri acumulat. Mai mult, de câte 
ori veneau părinţii acestora la şcoală, puteau arăta  dovada de elev cuminte. Cazurile de 
indisciplină s-au redus, iar colaborarea cu aceşti elevi devine mai bună.    

 
METODA POVESTIRII 

 Atunci când subiectul lecţiei o permite, unele noţiuni mai dificil de reţinut sau 
procese fiziologice mai greu de înţeles, pot deveni personajele unei povestiri.  

Exemplu. „A fost odată ca niciodată că dacă nu ar fi fost nu s-ar povesti o ţară 
frumoasă numită LICHENI. Şi locuitorii ei erau de două feluri: unii se numeau ALGE 
ALBASTRE-VERZI şi ceilalţi se numeau CIUPERCI. Toţi erau foarte harnici, buni la 
suflet şi se ajutau unii pe alţii. Ciupercile erau mai puternice, lucrau zi şi noapte din 
greu, pentru a  extrage din pământ apa cu sărurile minerale pe care le-o dădeau algelor. 
Algele albastre-verzi erau cei mai buni bucătari din ţară şi lucrau cât era ziua de lungă 
pentru a face de mâncare din  apa şi sărurile minerale extrase de ciuperci. Iar în semn 
de mulţumire pentru ajutor, le dădeau din mâncarea preparată şi ciupercilor. Acest 
ajutor reciproc se numea SIMBIOZĂ. Iar cipercile şi algele albastre-verzi au trăit 
fericiţi şi în bună înţelegere până la adânci bătrâneţi, într-o ţară numită lichen care se 
afla la umbră pe scoarţa unui copac.” 

Observaţiile noastre ne indică faptul că noţiunile (licheni, ciuperci, alge 
albastre-verzi, simbioză) au fost memorate cu exactitate dar descrierea procesului 
fiziologic al simbiozei a fost reţinut sub forma povestirii şi nu sub forma ştiinţifică din 
timpul predării sau cum este prezentată în manual. Deşi câţiva dintre elevi au fost 
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reticienţi aflând că li se va spune o poveste şi au ripostat spunând că nu sunt copii de 
grădiniţă, povestea i-a captivat şi li s-a părut şi lor interesantă.  

  
METODA TRANSPUNERII ÎN REALITATE 

 Pornind de la exemple din viaţa de zi cu zi, atunci când subiectul lecţiei o 
permite, se pot face paralele surprinzătoare. 
 Exemplu.  Lecţia debutează prin a i se cere unui elev să prezinte membrii 
familiei sale, realizând o schemă pe jumătate de tablă. Pe cealaltă jumătate  de tablă, 
profesorul  realizeazăo schemă asemănătoare în care sunt prezentaţi membrii unei 
familii  biologice. Această metodă are rolul de a apropia elevii de tot ce este viu şi de 
ai determina să conştientizeze faptul că între lumea plantelor şi a oamenilor există o 
legături nebănuite. 

 

 
„Componenţa familiei POP” 

 
“Componenţa familiei PLANTĂ” 

 
Noţiunile, care sunt destul de greu de reţinut, au fost memorate uşor iar elevii 

au reuşit să privească elementele componente ale celulei ca un tot unitar. Elevii au 
înţeles că aşa cum membrii unei familii se ajută între ei, tot aşa şi componentele celulei 

MIHAI
tata

MARIA
mama

ILEANA
fiica

VALENTIN
fiu

CORINA
fiica

Familia

POP

ROMANIA
tara

NUCLEU
tata

MEMBRANÃ
mama

CITOPLASMÃ
fiica

CLOROPLASTÃ
fiu

VACUOLÃ
fiica

Familia

CELULÃ

PLANTÃ
tara
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au roluri bine stabilite. Elevii au reţinut pe o perioada îndelungată asocierea făcută 
între familia Pop şi familia Celulă. 

Tendinţele actuale în domeniul educativ sunt bazate pe principiul includerii şi 
integrării elevilor cu C.E.S. în învăţământul de masă. Atât elevii cu potenţial 
intelectual redus, disponibilitate scăzută de a desfăşura activităţi de învăţare într-un 
ritm rapid, capacitate sub medie  de a procesa o cantitate mare de informaţie cât şi 
elevii cu un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, sunt consideraţi elevi cu 
cerinţe educative speciale şi au nevoie de un program individualizat.  

Şcoala incluzivă este acea şcoală care urmăreşte creşterea performanţei, a 
rezultatelor şcolare şi dezvoltarea potenţialului tuturor elevilor. Pentru atingerea 
acestor obiective cadrele didactice trebuie să-şi dezvolte abilităţile necesare 
identificării nevoilor de învăţare. Acest fapt se poate realiza printr-un proces de 
formare continuă a personalului didactic în cadrul programelor organizate de 
instituţiile de profil. Un alt factor important în atingerea obiectivelor stabilite o 
reprezintă latura unamă, talentul, capacitatea înnăscută a cadrului didactic de a se 
comporta în mod firesc în prezenţa elevilor. Astfel planul personal şi cel profesional  
se vor îmbina în mod armonios iar cadrul didactic îşi va desfăşura activitatea cu multă 
naturaleţe şi eficienţă. Formarea continuă, talentul, dăruirea cadrului didactic nu pot şi 
nu trebuie să înlocuiască personalul specializat – psihologii şcolari, cadrele didactice 
de sprijin – în şcolarizarea elevilor cu C.E.S.  

Trebuie precizat, de asemenea, că alături de cadrele didactice şi colegii de 
clasă, un rol important în asigurarea succesului copiilor cu C.E.S. este atribuit familiei 
şi părinţilor acestor copiii. A fost demonstrat, de altfel, că în acele cazuri în care 
părinţii şi familia s-au implicat activ în procesul de învăţare, copiii cu C.E.S. au avut 
rezultate mult mai bune. 

Biologia este una din puţinele discipline care permit utilizare unei mari 
diversităţi de metode de predare–învăţare–evaluare (Ianovici, 2006; Ianovici & Frenţ, 
2009), ceea ce o face uşor adaptabilă nevoilor elevilor cu C.E.S.. Profesorul de 
biologie se poate concentra pe calitatea cunoştinţelor fixate de elevul cu C.E.S. şi nu 
pe cantitatea acestora. Folosind fişe de lucru (care să se bazeze pe colorare, 
identificarea unor elemente componente, comparare), joc didactic, materiale didactice 
interesante, programa de biologie poate fi relativ uşor adaptată elevilor cu C.E.S. 
Metodele  folosite la elevii cu C.E.S. pot fi aplicate cu succes şi elevilor ,,normali” dar 
nu şi invers. Clasele din învăţământul gimnazial sunt eterogene, ceea ce face să existe 
elevi care întâmpină dificultăţi  de învăţare (fără a fi diagnosticaţi ca având C.E.S.) dar 
şi elevi capabili de performanţă. Conţinuturile care se regăsesc în programa de biologie 
a clasei a V-a şi a VI-a pot fi adaptate mai uşor, dificultăţi apar la clasa a VII-a. 
Prezenţa cadrului didactic de sprijin la orele de biologie se impune atunci când clasa 
are un efectiv mare de elevi (peste 25), numărul de elevi cu C.E.S. depăşeşte patru, iar 
în clasă există un număr mare de elevi care întâmpină dificultăţi de învăţare dar care 
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nu sunt diagnosticaţi cu C.E.S. Pentru a se obţine rezultate bune, în acest caz, trebuie 
să existe o colaborare strănsă între cadrul didactic de specialitate şi cadrul didactic de 
sprijin iar cei doi să lucreze în parteneriat (Pârâială et al, 2002). 

 
CONCLUZII 

Şcoala incluzivă devine astfel o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, 
flexibilă, o şcoală care abordează procesul de predare – învăţare – evaluare într-un 
mod dinamic şi atractiv, o şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se 
constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea 
prejudecăţilor legate de apartenenţa la un anumit mediu şi la spargerea barierelor 
existente între diferitele grupuri din interiorul unei comunităţi. Copiii sunt o categorie 
socială care nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să crească fără ajutorul de care au 
nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit. 
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