
 
 
Sugestii de tehnici de lucru  
folosite în lucrul cu copii cu CES 
 
Prin sintagma „cerinţe educative speciale” facem referire la suma necesitǎţilor 
educaţionale suplimentare/complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate 
particularitǎţilor individuale şi a celor caracteristice a unei anumite deficienţe sau 
tulburǎri/dificultǎţi de ȋnvǎţare, precum şi la o asistenţǎ complexǎ (medicalǎ, socialǎ, 
educaţionalǎ).  

Şcoala modern/ online, menitǎ sǎ rǎspundǎ tuturor provocărilor, problemelor pe care le ridicǎ 
educaţia generaţiilor contemporane de elevi. 

Școala, prin sistemul de educație, încearcă sǎ se adapteze din mers la cerinţele principiului 
egalitǎţii şanselor la educaţie pentru toţi copiii, principiu din dreptul fundamental pentru 
educaţie.  

Dacǎ ȋn demersurile educaţionale zilnice se va ţine seama şi de celelalte principii care vizeazǎ 
respectarea particularitǎţilor, intereselor şi necesitǎţilor de ȋnvǎţare speciale, unice, specifice 
fiecǎrui copil, programele de ȋnvǎţare pot fi proiectate şi aplicate ȋn aşa fel, ȋncȃt sǎ se ţinǎ seama 
de particularitǎţile şi cerinţele special ale copiilor, cu atât mai mult cu cât procesul educațional se 
desfășoară online! 

 Educaţia acestor copii se poate desfǎşura ȋn ȋnvǎţǎmȃntul de masǎ, urmȃnd sǎ fie centratǎ pe 
copil, diferenţele dintre elevii obişnuiţi si cei cu cerinţe educaţionale speciale vor putea fi 
atenuate şi, de ce nu, chiar eliminate la o parte din elevi. 

Educaţia integratǎ permite şcolarizarea copiilor cu CES sau a celor care provin din medii 
defavorizate, reprezintǎ o alternativǎ oferitǎ de sistemul educaţional, este un act responsabil 
asumat de şcoala integratoare şi permite progresul elevilor ȋn funcţie de posibiltǎţile proprii.  

Școala online vine ca o alternativă, uneori comodă, alteori complicată, îngrădită de tehnologie 
pentru toți copiii și întreg sistemul educațional. 

 



 

3 Sugestii de tehnici de accelerare a unui comportament dezirabil: 

1. Tehnica întăririlor pozitive şi negative:  

Întăriri pozitive: aprecieri verbale (laude şi încurajări: Bravo! E foarte bine! Vezi că se poate?! 
Ţine-o tot aşa! ş.a.) şi „recompense” de altă natură (prelungirea timpului petrecut la unul dintre 
calculatoarele clasei) realizate de cadrul didactic îndrumător al activităţii astfel: în cadrul 
activităţilor şcolare din prima săptămână la interval de 15-20 de minute şi de câte ori are acest 
comportament dezirabil; în a doua săptămână, de 2-3 ori pe zi şi după ce repetă de 2-3 ori acest 
comportament dezirabil. 

 Întăriri negative: exemple ” Dacă azi după-masă nu citeşti minim o paginǎ din lectura dată, nu 
ai acces mâine la nici un calculator!” ; „Vorbit neȋntrebat înseamnă recreaţie petrecută în bancă!” 
ş.a. 

 Tehnica amorsaj: Am aşezat banca elevului într-o poziţie adecvată care să-i permită acestuia să 
urmărească desfăşurarea activităţii didactice şi să fie urmărit cu uşurinţă de către cadrul didactic, 
dar să-i împiedice comunicarea cu alţi elevi aflaţi în apropiere. Pe banca elevului se gǎsesc doar 
rechizitele necesare în timpul lecţiei, iar interiorul acesteia a fost golit de obiecte care puteau 
distrage atenţia elevului. Acasă, cu ajutorul părinţilor s-a urmǎrit asigurarea unui spaţiu de lucru 
adecvat în care elevul să-şi pregătească temele pentru a doua zi: o masă de scris aşezată într-o 
cameră unde nu există calculator, televizor, radio sau alte surse de distragere a atenţiei.  
 
3. Modelarea:  

Pentru această tehnică am ales drept model un alt elev al clasei, care are un comportament 
dezirabil similar cu cel pe care am dorit să-l accelez elevului în cauză. Obiectivul urmărit a fost 
însuşirea de către acest elev a unei tehnici de învăţare eficientă; pe scurt, elevul poate ȋnvǎţa 
„cum să înveţe”. S-a urmărit captarea atenţiei elevului oferindu-se un material de învăţare 
accesibil şi prezentat într-o formă atractivă, material însoţit de ilustraţii adecvate şi explicaţii 
suplimentare.                                                                                                                                                      
S-au oferit întăriri pozitive în permanenţă, după fiecare reuşită şi s-a analizat ceea ce ştie elevul 
până atunci. S-a urmărit motivarea elevului până la conştientizarea de către acesta a faptului că 
este bine pentru el să înveţe. De ce? Posibile motive:                                                                                        
- îmi pot dovedi mie însumi şi colegilor mei că sunt în stare dacă vreau;                                                                    
- părinţii vor fi mândri de mine;                                                                                                              
- voi obţine calificative bune şi foarte bune;  
- colegii mă vor privi altfel.  



 
 
 
4 Sugestii de tehnici de decelerare a unui comportament indezirabil pe care le-
am aplicat de cȃte ori a fost cazul. 
 
 
1. Pedeapsa: Se avertizează elevul că urmează pedeapsa şi apoi se aplică (dacă este cazul). Dacă 
elevul ȋşi ȋndreaptǎ comportamentul pedeapsa nu se mai aplică.  
 
2. Supracompensarea: În cazul în care comportament nedorit se repetă pedeapsa va fi mărită.  
I se va cere elevului să efectueze atât temele ce trebuiau pregătite pentru ziua respectivă cât şi 
temele  
 
3. Întărirea diferenţiată: Se aplică extincţia pentru comportamentul negativ concomitent cu 
întărirea unui comportament pozitiv alternativ. Extincţia pentru comportamentul pozitiv va 
presupune retragerea întăririlor. Exemplu: „Nu te pedepsesc pentru porecla dată 
colegului/colegei tale azi dar nici nu-ţi dau voie să lucrezi azi la calculator!”  
Întărirea comportamentului pozitiv: „Pentru că ai citit azi lectura suplimentară ai dreptul să-ţi 
alegi colegii de echipă pentru activitatea următoare!”  
 
4. Time out-ul: Dacă în timpul recreaţiei elevul adresează vorbe urâte colegilor va fi pus la 
catedră pe toată durata pauzei. Dacă în timpul time-out-ului are un comportament nepotrivit se 
prelungeşte timpul de stat în time-out şi pe durata recreaţiei următoare.  
 
De reținut:  
Izolarea şi pedeapsa: Numai dacă este cazul. 
Aceste tehnici pot fi adaptate și mediului online, după caz! 
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