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Unităţi de conţinut:






Parteneriatul educaţional – abordări
conceptuale.
Colaborarea între şcoală şi familie în
procesul educaţiei incluzive.
Implicarea comunităţii în activitatea
şcolii incluzive.

Parteneriatul educaţional –
abordări conceptuale
reprezintă o formă de comunicare, cooperare
şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul
procesului educaţional, care se desfăşoară în
paralel cu procesul instructiv-educativ, având
caracter prospectiv şi continuu.
 abordarea de tip curricular, flexibilă şi
deschisă a problemelor educative, reliefând
atitudinea şi relaţia actorilor sociali care devin
parteneri în domeniul educaţiei.


Parteneriatul educaţional constituie:
un angajament într-o acţiune comună negociată;
 un aport de resurse, de schimbări, de contacte, de
reţele asociate în termeni constructivi;
 o prestare de servicii realizate de actorii sociali;
 un acord de colaborare între parteneri egali care
activează, de comun acord, pentru realizarea scopului;
 un cadru instituţional de soluţionare a unor probleme
comune, prin acţiuni coerente, pornind de la definirea
obiectivelor-cadru cu repartizarea clară a
responsabilităţilor şi a procedurilor de evaluare (într-un
spaţiu şi timp delimitat).


Funcţii ale parteneriatului:
Funcţia de deschidere organizaţională a
şcolii spre instituţii şi personalităţi aflate în
afara sistemului de îmvăţămînt.
 funcţia de acţiune sinergetică exercitată în
interiorul sistemului de învăţămînt (privit în
sens larg) şi în exteriorul sistemului de
învăţămînt (privit în sens restrâns) – relaţia
şcolii cu alte instituţii sociale implicate în mod
direct şi indirect în realizarea finalităţilor
educaţiei.


Tipuri de parteneriat:
După domeniul abordat:
 cultural,
 economic,
 de asistenţă socială etc.;
 După sfera de acţiune:
 intern
 extern;
 După modul de funcţionare:
 de promovare,
 de realizare,
 parteneriat bazat pe diferite reţele de colaborare.


Un parteneriat eficient implică nu numai acţiuni
de decizie, proiectare, realizare şi
monitorizare, ci şi eforturi comune în
respectarea unor norme etice general
acceptate.
 Rolul parteneriatului educațional se amplifică
în contextul dezvoltării și promovării educației
incluzive, care presupune o nouă orientare cu
accent pe cooperare, educaţie socială şi
valorizarea relaţiilor interumane.


Beneficiari:










Beneficiari direcţi:
Copii cu CES
Beneficiari indirecţi:
familiile/părinţii;
cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt;
specialiştii din domeniile conexe;
autorităţile publice centrale şi locale;
comunitatea/societatea.

2. Colaborarea între şcoală şi familie în procesul
educației incluzive



Roluri în cadrul parteneriatelor:
parentale ţin de creştere, învăţare şi
modelare. Se mai realizează roluri de învăţare,
acţiune, sprijinire şi luare de decizii. Părinţii
folosesc toate aceste roluri variate în complex,
dar le accentuează pe unele, în funcţie de
situaţia dictată de familie sau de relaţia „şcoală
– familie”.
 ale cadrelor didactice ţin de sprijin, educare
şi îndrumare. Profesorii împreună cu părinţii
pot sprijini parteneriatul prin comportamente
de colaborare, planificare, comunicare şi
evaluare.

Principii pentru îmbunătăţirea
rezultatelor şcolare ale copiilor:
Părinţii sunt primii profesori ai copiilor şi au o influenţă
permanentă asupra valorilor, atitudinilor şi aspiraţiilor
acestora.
 Succesul educaţional al copiilor cere o congruenţă
între ceea ce se predă în şcoală şi valorile exprimate
acasă.
 Cei mai mulţi dintre părinţi – indiferent de statutul
economic, de nivelul educaţional şi/sau mediul
cultural, sunt puternic interesaţi de educaţia copiilor şi
pot oferi un sprijin substanţial, dacă li se oferă
cunoştinţe şi oportunităţi specifice.
 Şcolile trebuie să preia conducerea în eliminarea sau
cel puţin reducerea barierelor tradiţionale în implicarea
părinţilor.


UNICEF evidenţiază principii
fundamentale:










părinţii sunt consideraţi de personalul şcolii ca participanţi activi în
educaţia copiilor, care aduc o contribuţie reală şi valoroasă în
acest demers;
părinţii participă realmente în luarea deciziilor referitoare la
activităţile şcolii (ex.: modificarea orarului etc.);
tuturor părinţilor li se oferă oportunităţi de participare activă la
experienţele educaţionale ale copiilor lor;
copilul/elevul este tratat drept actor activ în relaţia “şcoală –
familie”;
responsabilitatea dezvoltării şi evoluţiei copilului, dar şi succesele
obţinute, se împart între şcoală şi părinţi;
relaţia “şcoală – familie” constituie fundamentul restructurării
procesului educaţional, precum şi al dezvoltării comunităţii;
eficienţa profesională a personalului şcolii (cadrelor didactice,
managerilor) se va maximiza prin dezvoltarea unor competenţe
concrete, esenţiale conexiunii cu părinţii şi comunitatea.

Roluri ale părinţilor şi instituţiilor de
învăţământ:









au dreptul şi obligaţia de a colabora cu organele şi
instituţiile de învăţămînt în vederea şcolarizării şi
realizării obiectivelor educaţionale şi de dezvoltare a
acestuia;
sînt parte integrantă a procesului de educaţie a
copiilor lor,
prin participarea la procesul de evaluare
multidisciplinară a dezvoltării copilului;
implicarea în luarea deciziilor vizând copilul şi în
programele de abilitare/reabilitare continuă a
dezvoltării copilului participarea
asistarea/susţinerea copilului la toate activităţile ce
ţin de elaborarea, implementarea, revizuirea şi
actualizarea planului educaţional individualizat, alte
activităţi în care este implicat copilul.

Modalităţi de implicare a familiei:

Forme de acordare de sprijin
familiilor de către cadrele didactice
Comunicarea informaţiilor. Primirea şi oferirea
informaţiilor părinţilor, organizarea şedinţelor cu
părinţii în scopul revizuirii opţiunilor educaţionale
pentru copiii acestora şi identificarea căilor de
soluţionare a problemelor existente.
 Accesul la comunitate vor fi antrenați/
contractați alţi furnizori de servicii şi consolidate
legăturile cu organizaţiile din comunitate, din instituţiile
religioase, alte şcoli, grupuri civice şi profesionale.
Accesul larg la viaţa comunităţii este de asemenea un
mod de a spori considerabil resursele financiare
insuficiente necesare promovării educaţiei incluzive.


Forme de acordare de sprijin
familiilor de către cadrele didactice




Facilitarea etapei de tranziţie. Planificarea întocmită
cu grijă, precum şi acţiunile bine gândite, duc la
diminuarea stresului care însoţeşte trecerea oricărui
copil de la viaţa de acasă la viaţa şcolară. implică
colaborarea cadrelor didactice cu familia copilului, cu
furnizorii de servicii în programele noi şi cele
anterioare ale copilului.
Suport în formarea abilităţilor de autoadministrare.
Copiii aflaţi în situaţii de dificultate se descurcă mult
mai greu în dobândirea abilităţilor de autoadministrare.
Copii vor fi trataţi individual, ţinând cont de priorităţile
fiecăruia.

Forme de acordare de sprijin
familiilor de către cadrele didactice




Suport în formarea abilităţilor sociale. Copiii cu
CES vor beneficia în activităţile zilnice de interacţiunea
cu ceilalţi copii şi adulţi. Cadrul didactic poate reduce
barierele sociale dintre copiii din cadrul unei clase prin
planificarea unor activităţi care să stimuleze prietenia
dintre copii.
Facilitarea participării independente şi participării
în grup. Participarea independentă şi participarea
activă în grup sunt abilităţi esenţiale pentru un copil
care este pe punctul de a experimenta cu succes un
program de incluziune.

Grupuri de sprijin:


Includ specialiştii cu abilităţi şi pregătire
specială (psihologii, psihiatrii, asistenţii
sociali, nutriţioniştii, specialiştii în
logopedie, în terapia muncii şi cultura
fizică, etc.), implicaţi în activitatea de
sprijin a dezvoltării copiilor cu CES, pot
oferi suport cadrelor didactice care
elaborează programe de incluziune.

Centrele de resurse în şcoalămodalitate de implicare a familiei
Oferă:
 informaţii despre evenimentele şi programele curente
din şcoală;
 materiale care-i ajută pe părinţi să-şi asiste copiii în
învăţare;
 jocuri, cărţi şi casete video care pot fi utilizate cu copiii
acasă;
 personal de sprijin/consultant care instruieşte
persoanele ce au în îngrijire copii în diverse domenii,
inclusiv cum să utilizeze materiale oferite de şcoală;
 „Colţişorul părintelui” amenajat confortabil; un loc
pentru comunicare reciprocă, precum şi cu cadrele
didactice etc.


Scopuri ale centrelor de resurse:







ca spaţiu pentru ateliere de lucru sau şedinţe cu
părinţii;
ca locaţie pentru întâlniri informale, discuţii individuale
„părinte-profesor” sau „părinte-director”;
pentru recrutarea voluntarilor;
pentru informare şi îndrumare în legătură cu
oportunităţile oferite de învăţămîntul preuniversitar, de
serviciile comunităţii, precum şi de alte instituţii
interesate în educaţia tinerilor.
organizează diferite activităţi prin colaborare cu alte
instituţii de învăţămînt, cu organele de protecţie a
copilului, cu agenţiile/asociaţiile profesionale, cu
comunităţile locale, cu organizaţiile
neguvernamentale, cu alte instituţii şi organizaţii
relevante

Şcoala părinţilor- modalitate de
implicare a familiei







Evaluarea nevoilor părinţilor;
Identificarea resurselor;
Informarea/recrutarea părinţilor;
Furnizarea serviciilor de susţinere;
Evaluarea rezultatelor.

Sugestii pentru dezvoltarea unor
parteneriate de succes:










Nu există o abordare unică potrivită tuturor tipurilor de
parteneriat.
Perfecţionarea şi dezvoltarea actorilor parteneriatului
reprezintă o investiţie esenţială.
Comunicarea reprezintă temelia unui parteneriat eficient.
Flexibilitatea şi diversitatea reprezintă cheia succesului.
Instruirea, asistenţa şi fondurile oferite din sursele externe
şcolilor se consideră un avantaj.
Schimbarea înseamnă/necesită timp. Dezvoltarea unui
parteneriat de succes „familie – şcoală” necesită un efort
continuu în timp, iar soluţionarea unei probleme determină
apariţia a noi provocări.
Efectele parteneriatului urmează a fi evaluate în mod regulat,
folosind indicatori multipli.

3. Implicarea comunităţii în
activitatea şcolii incluzive
Comunitatea reprezintă una din
principalele surse de soluţionare a unui
spectru larg de probleme sociale.
 Comunitatea dispune de resurse
neutilizate a căror mobilizare ar putea fi
utilă celor aflaţi în dificultate.
 Este foarte important a identifica
resursele comunităţii şi a le orienta spre
şcoala incluzivă.


Scopul implicării comunităţii
constă în mobilizarea tuturor resurselor
disponibile în comunitate în vederea
eficientizării procesului de identificare şi
soluţionare a necesităţilor şi problemelor cu
care se confruntă şcoala, părinţii şi/sau elevii
cu CES
 are menirea de a-i ajuta pe elevi şi părinţi să-şi
dezvolte capacităţi fizice, intelectuale,
spirituale, emoţionale şi sociale maxime
 promovarea drepturilor copiilor şi părinţilor,
tratarea acestora de la egal la nivel de
comunitate, indiferent de diferenţele
individuale.


Modalităţi de implicare a comunităţii
în parteneriatul educaţional
Încurajaţi membrii comunităţii să:
 participe la activităţile şcolii;
 ajute la coordonarea unei activităţii şcolare (un grup
muzical, cerc de dansuri etc.);
 acţioneze ca voluntari în şcoală, ajutând, de exemplu,
la procesul de predare;
 activeze într-un grup de lucru din şcoală, de exemplu
în Consiliul de administraţie;
 furnizeze servicii comunitare din cadrul şcolii, cum ar fi
utilizarea acesteia ca o bază pentru servicii sanitare şi
sociale, coordonate de instituţii publice sau de ONGuri.

Modalităţi de implicare a comunităţii
în parteneriatul educaţional
Colaborarea dintre agenţii/instituţii/ONG-uri
 Implicaţi agenţiile/alţi actori din localitate în procesul de
predare/învăţare din şcoală (ex.: invitaţia unui reprezentant ONG
pentru protecţia mediului la o lecţie de geografie);
 Invitaţi la şcoală un furnizor de servicii publice sau un
reprezentant de ONG, pentru a vă ajuta la predare sau la
soluţionarea altor chestiuni (ex.: căutarea unui loc de muncă);
 Invitaţi la şcoală reprezentanţi ai diverselor agenţii (ex.: agenţiile
de protecţie a copilului, agenţiile care activează în domeniul
delincvenţei juvenile etc.), care ar acorda suport în realizarea
activităţilor cu copii cu cerinţe educaționale speciale;
 Colaboraţi cu alte agenţii care se ocupă de copiii/elevii cu cerinţe
educaţionale speciale.

Rolul cadrelor didactice în implicarea comunităţii
în activitatea şcolii:












se implică în activitatea şcolii incluzive, să găsească soluţii şi să
elaboreze tactici de susţinere a incluziunii sociale a copiilor cu
nevoi educaţionale speciale;
convinge deţinătorii de resurse (consiliul local, consiliul raional,
agenţii economici, ONG-urile) să investească în soluţionarea unor
probleme
furnizează informaţii corecte tuturor membrilor comunităţii despre
drepturile copiilor de a beneficia de educaţia şcolară comunitară
şi a asigura că toate informaţiile sunt corect interpretate şi
colectate;
elimină informaţiile incorecte despre copiii cu cerinţe educaţionale
speciale sau dizabilităţi, în special cele care descurajează
aşteptările sau pot crea ulterior atitudine de neplăcere sau
neîncredere;
contribuie la coordonarea activităţii resurselor umane din
comunitate capabile să sporească calitatea integrării copiilor cu
CES în şcoala incluzivă;
stimulează membrii comunităţii să participe în dezvoltarea şcolii
incluzive prin acţiuni comunitare.

Metode de informare şi mobilizare a
membrilor comunităţii
Anunţuri şi panouri informative:

amplasate în locurile publice, scrise cu caractere
mari, vizibile de la distanţă.

să cuprindă atât informaţie scrisă, cât şi grafică
(fotografii, desene).

Informaţia de pe panouri trebuie să fie actualizată la
necesitate (o dată în săptămână/lună etc.).

Limbajul informaţiei trebuie să fie accesibil.

Panourile trebuie să fie executate în culori vii și să
cuprindă atât informaţie oficială, cât şi noutăţi din
viaţa comunităţii.

Metode de informare şi mobilizare a
membrilor comunităţii










Contactarea directă, „din casă în casă”, a membrilor comunităţii.
Vizitele la domiciliu asigură transmiterea directă a informaţiei utile
membrilor comunităţii.
posibilitatea de a vedea reacţia oamenilor la informaţia oferită.
Pentru a spori credibilitatea informaţiei difuzate „din casă în casă”,
echipele trebuie să fie constituite din tineri, consilieri locali, lideri nonformali ai comunităţii.
Este foarte important ca persoanele ce transmit mesajele să fie bine
documentate astfel încât informaţia să fie identică, indiferent cine a
fost mesagerul.
Informarea în timpul evenimentelor din comunitate.
Evenimentele sportive, culturale, religioase etc. din comunitate
constituie prilejuri potrivite pentru difuzarea informaţiilor de interes
public.
Un rol deosebit în acest proces îi revine primarului comunităţii,
directorului instituţiei de învăţămînt, asistentului social sau altor
persoane cu statut şi influenţă în rândul membrilor comunităţii.

Metode de informare şi mobilizare a
membrilor comunităţii
Participarea instituţiilor educative în
mobilizarea implicării comunităţii în
activitatea şcolii incluzive.
 prin intermediul asociaţiilor părinteşti şi
ale cadrelor didactice;
 Informarea membrilor comunităţii despre
educaţia incluzivă poate fi efectuată prin
comunicarea „cadru didactic – copii –
părinţi”.


Felicitari!!
Cursul Teorii şi practici
educaţiobnale a luat sfârşit!!

